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18 Januari 1911.
Vergadering van 18

Aanwezig
Is. TEIRLINCK,
Aanwezig de
de heeren:
heeren : Is.
TEIRLINCK, bestuurder,
en Dr. JAC. MUYLDERMANS,
MUYLDERMANS, onderbestuurder;
onderbestuurder;
de heeren
heeren Prof.
Prof.Mr.
Mr.JULIL'S
JULIL'S OBRIE,
JAN BOLs,
OBRIE, JAN
BOLS, Jhr.
Jhr.
DE GHELDERE,
GHELDERE, Dr. L. SIMONS,
DE
KAREL DE
AD. DE
SIMONS, Prof. AD.
Dr. KAREL
CEULENEER, GUSTAAF
GUSTAAF SEGERS,
SEGERS, Prof.
Prof. Dr.
Dr. WILLEM
WILLEM DE
DE
CEULENEER,
VREESE, JAN
JAN BOUCHERIJ,
BOUCHERI], AMAAT
AMAAT Joos,
JOOs, Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD,
LEOD, Prof.
Prof. Dr.
Dr. C.
C. LECOUTERE,
LECOUTERE, VICTOR
VICTOR DELA
DELA
MAC
MONTAGNE
en
EUG.
VAN
OYE,
Dr.
EUG.
VAN
OYE,
werkende
leden;
MONTAGNE
de heeren
heeren FRANK
FRANK LATEUR,
ALF. DE
DE COCK,
COCK, Dr. LEO
LEo
de
LATEUR, ALF.
GOEMANS en Dr. Is. BAUWENS,
BAuwENs, briefwisselende leden.
leden.
GOEMANS
Deheeren
NAP. DE
DE PAUW,
PAUW, EDW.
EDW. GAILLIARD,
GAILLIARD,
De heeren Jhr. Mr. NAP.
TH. COOPMAN,
COOPMAN, JAN
JAN BROECKAERT,
BROECKAERT, KAREL
FLou, en
KAREL DE
DE FLOU,
Dr. HUGO
Hu GO VERRIEST,
VERRIEST, werkende leden, hadden verzocht
verzocht
hun afwezigheid
afwezigheid te
te willen
willen verontschuldigen.
verontschuldigen.
Bij de
de opening
opening der vergadering
vergadering deelt
deelt de
de Heer
Heer BeBeBij
stuurder
mede, dat
dat de
de heer
heer EDW.
EDW. GAILLIARD,
GAILLIARD, bestendige
stuurder mede,
secretaris
der Academie,
Academie, door
door ongesteldheid
ongesteldheid verhinderd
verhinderd
secretaris der
is de
de vergadering
vergadering bij
bij te
te wonen
wonen en
en dat
datdeze,
deze,gebruik
gebruik
makende
de bevoegdheid
bevoegdheid hem
hem bij
bij art.
art.15
15 van
van het
makende van de
Instellingsbesluit toegekend,
toegekend, den
den heer
heer Prof.
Prof. Dr.
Dr. WILLEM
WILLEM
Instellingsbesluit
DE
VREESE verzocht en
en bereid
bereid gevonden
gevonden heeft
heeftom
omhem
hem
DE VREESE
in deze
deze vergadering
vergadering tetevervangen.
vervangen.Dientengevolge,
Dientengevolge,op
op
uitnoodiging
den heer
heer Bestuurder,
Bestuurder, neemt
neemt de
de heer
heer
uitnoodiging van
van den
DE VREESE
VREESE plaats aan het
het bureel.
bureel.
Dr. DE
De
Secretaris leest
leesthet
hetverslag
verslagover
over
De waarnemende
waarnemende Secretaris
cie
1910,dat
datwordt
wordtgoedgekeurd.
goedgekeurd.
de December-vergadering Igio,
De
voor het
het dienstdienstTEIRLINCK, bestuurder voor
De heer Is. TEIRLINCK,
jaar 1910,
19IO, opent de vergadering met eene
eene toespraak
toespraak tot
tot
jaar
Na een
een woord
woord van
van diepen
diepen dank
dank voor
voor
de Heeren Leden. Na
cie
hem beschoren
hij hulde
hulde aan
aanzijn
zijn voorvoorde hem
beschoren eer,
eer, brengt hij

-- 6
6 -Prof. AD. DE
DE CEULENEER,
CEULENEER, aan den
den man
man die
die op
op'
ganger Prof.
het gebied der archeologie en der kunstgeschiedenis hetgbidracolenkustgchid
steeds
zoo werkzaam
werkzaam is
geweest en
en nu
nuonlangs
onlangs zoo
zoo
steeds zoo
is geweest
trok voor
voor cle
de verdediging van eene
een@ zaak,
zaak,
moedig te
te velde trok
die ons
harte ligt.
ligt. De
De heer
heer BestuurBestuurdie
ons allen
allen nauw
nauw aan
aan het harte
der vraagt zich
zich echter
echter af,
af, of
of de
de krachten
krachten waarover
waarover hij
hij
beschikt wel
wel toereikend
toereikend zullen
zullen zijn.
zijn. Het
Het jaar
par1911
19II is
is
beschikt
immers
een jubeljaar,
jubeljaar, dat
dat met
met
immers geen
geen gewoon
gewoon jaar,
jaar, maar een
moet gevierd worden.
worden. Hij
Hij rekent
rekentevenwel
evenwelop
op de
de
luister moet
ijverige medewerking
medewerking van
van den
den krachtdadigen
krachtdadigen onderonderijverige
Dr. JAC. MUYLDERMANS,
MUYLDERMANS, en van den BestenBestenbestuurder, Dr.
digen
die altijd
Bestuurder
digen Secretaris,
Secretaris, die
altijd het werk van den Bestuurder
licht en zacht weet
weet te
te maken
maken::
,

GEACHTE MEDELEDEN,
MEDELEDEN,
ZEER GEACHTE
Het eerste
eerste woord
woord dat
dat ik
IkUUallen
allen op
op dit
ditoogenblik
oogenblik toestuur
toestuur
is en
en moet
moet zijn
zijn een
eenwoord
woord van
van diepen
diepen dank,
dank, omdat
omdatgij
gij mij
mij met
met
is
zulke eenparige mildheid
mildheid het ambt van bestuurder der Academie
opgedragen.
hebt opgedragen.
dat het
het ook
ook uwe
uwe meening
meening
Mijn tweede -— en
en ik
ik ben overtuigd dat
zal
vertolken --- is een
een woord
woord van
van lof
lof gericht
gericht tot
tot den
denwaarden
waarden
zal vertolken
aftredenden
bestuurder,Prof.
Prof.DE
DECEULENEER.
CEULENEER. Buiten
Acadeaftredenden bestuurder,
Buiten de Acadehet gebied
gebied der
der
mie is
is hij
hij zeer
zeer werkzaam
werkzaam geweest,
geweest, vooral
mie
vooral op het
archeologie en kunstgeschiedenis. We groeten
groeten hem
hem als
als overtuigovertuigden Vlaming,
Vlaming, als
lang isis 't'tgeleden,
geleden, eenige
eenige
als koenen strijder. Niet lang
hij op
op 't't strijdros
strijdros sprong,
sprong, en
en ridderlijk
ridderlijk zwaaide
zwaaide hij
hij het
het
weken dat hij
Vlaamsche
zaak die
die ons
onsallen
allennauw
nauw aan
aan het
het
Vlaamsche zwaard
zwaard voor
voor eene zaak
harte ligt,
ligt, omdat het de reiner
reiner toekomst,
toekomst, het
het hooger
hoogergeestesleven
geestesleven,
harte
de
En
volledige ontwikkeling
ontwikkelingvan
van ons
ons volk
volk door
door eigen
eigen taal geldt. En
de volledige
al het
het degelijke
degelijke dat
dat hij
hij hier
hierin
in den
denschoot
schootder
derAcademie
Academieheeft
heeft
al
volbracht en
en ons
ons heeft
heeftgejond,
gejond, dat
datisis uII bekend.
bekend.Ook
Ookals
alsbekwame
hekwame
en dank,
dank, en
enik
ik zal
zalhem
hemininzijn
zijnijver:
ijver,
bestuurder verdient
verdient hij lof en
werkzaamheid en welwillendheid
welwillendheid zeker niet
niet evenaren.
evenaren.
,

MIJNE HEEREN,
HEEREN,
Ik had gehoopt,
gehoopt, en gij
gij eveneens,
gedurende dit
dit jaar
jaar een
eveneens, dat gedurende
bevoegder man dan ik ben, onze
onze Academie
Academie zou
zou geleid
geleidhebben.
hebben.
Onze hoop
hoop werd
werd echter
echter teleurgesteld,
teleurgesteld, en
en dit
dithad
hadvoor
voorgevolg
gevolg dat
ik heden,
heden, door
dooruw
uw vertrouwen,
vertrouwen,den
denvoorzittersstoel
voorzittersstoelbekleed.
bekleed.
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Dat ik het mij aangeboden ambt heb aanvaard, mag u een
bewijs zijn dat ik, naar een geijkte uitdrukking, mijn best zal
doen om uwer keule waardig te worden.
Zal ik tot dien uitslag geraken?
Ik durf het hopen, alhoewel verontrustende twijfel in mijn
hart is gedrongen. Want dit jaar is voor onze Instelling geen
gewoon jaar, en het werk van den bestuurder zal ook niet het
gewone bestuurswerk zijn. Dit jaar is een jubeljaar! Wij moeten
en zullen het vieren met luister en glorie; wij zullen toonen aan
vriend en vijand al het goede dat de Vlaamsche Academie heeft
uitgevoerd; wij zullen, niet zonder rechtmatigen trots, wijzen op
de rijke vruchten die zij onze taal en wetenschap, ons volk
geschonken heeft.
Doch juist omdat zulke voorwaar niet lichte arbeid dit jaar
moet gedaan worden, blijkt mij de taak van den bestuurder
inderdaad zeer eervol, doch ook niet zonder gevaar te zijn, en ik
twijfel reeds of al de krachten waarover ik beschik, wel toereikend
zullen wezen oln, naar uwen wensch en naar mijn innig verlangen, te doen wat door den bestuurder zal moeten gedaan worden.
Mijn goede wil is stellig daar, en gij zult mij den vrede jonnen, die den menschen van goeden wille hier op aarde redematig
toekomt.
Dat — zonder twijfel!
Doch ik weet dat gij meer zult doen : gij zult mij edelmoedig
en overvloedig uw krachtigen steun schenken. Ik ben diep
overtuigd dat ik op dien steun mag rekenen, evenals op dien
van onzen werkzamen en krachtdadigen onderbestuurder, Dr.
MUYLDERMANS.

Doch wat mijn moed vooral versterkt, is dat ik naast mij
zal hebben onzen onvermoeibaren secretaris, die door zijn
methodische werkzaamheid en helder oordeel het ambt van
bestuurder licht en zacht weet te maken.
Ik eindig, Mijne Heeren, met een woord van hoop.
Ik hoop dat het jaar dat begonnen is, niet alleen voor onze
instelling, doch ook voor ons allen een echt jubeljaar zal zijn.
Geen zwartgefloersd rouwjaar, als het verleden dat ons
strijders en zangers ontroofde en ijverige werkers op het Ziekbed wierp.
Maar waarachtiglijk een feestjaar, waarin enkel gejubeld en
gejuichd zal worden; dat lachend en lustig ons cie zieke vrienden
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terug zal geiren; dat u allen als een zorgzame moeder bewaken
en bewaren zal; dat rustige vrede in ons hart zal brengen, en
guile zonne in onzen geest, en zoete bloemen in onzen Vlaamschen academischen gaarde!

* *

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. Annuaire de la législation du Travail. Publié par
POffice du Travail de Belgique. 13e année, 1909. Bruxelles, 191o.
Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Deuxième série, 1506noo. Tome cinquième, contenant les ordonnances du 1 Janvier 1543
(1544, N. St.) au 28 Décembre 1549; par MM. J. LAMEERE, président
de la Cour de Cassation, et H. SIMONT, avocat a la Cour de Cassation, membres de la Commission Royale pour la publication des
anciennes lois et ordonnances de la Belgique. Bruxelles, 1910.
Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens. Troisième
série, 1700-1794. Tome douzième, contenant les ordonnances du
10 Janvier 1781 au 23 Décembre 1786; par M. PAUL VERHAEGEN,
conseiller 6. la Cour d'Appel de Bruxelles. Bruxelles, 1910.
Lisle chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas. Règnes
de Philippe IV (1621-1665) et de Charles 11(1665-1700). Bruxelles, 191o.
Bulletin de la Commission Royale des anciennes lois et ordonnances
de Belgique. Vol. IX, fase. 3. Bruxelles, 1910.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Zesde deel, 12de afl.
(Inlijven-Inspanning), bewerkt door Dr. A. BEETS. 's Gravenhage en
Leiden, 1910. — Achtste deel, 6de afl. (Kwijtschelden-Lamp), bewerkt
door Dr. J. HEINSIUS. Id., 5911. — Negende deel, 124. afi. (Nederstorten-Nevel), bewerkt door Dr. A. KLUYVER. Id., x911.

Analecta Vaticano-Belgica. Publiés par l'Institut historique
beige de Rome. Vol. I-IV.
Suppliques de Clément IV (1342-1352).
I. BERLIÈRE (URSM.).
Textes et analyses, publiés par D. URSMER BERLIÈRE, 0. S. B., de

1'Abbaye de Maredsous, directeur de l'Institut historique beige.
Rome-Bruges et Lille-Paris, 1,06.
Lettres de Jean XXII (1316-1334). Textes et
II. FAYEN (ARN.).
analyses,publiés par ARNOLD FAYEN, membre de l'Institut Historique

belge de Rome. Tome I, 1316-1324. Rome-Bruxelles-Paris, 1908.
III. Id — Tome II (ire partie), 1325-1330. Id., 1909.
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IV. FIERENS (A.). — Lettres de Benoit XII (1334-1342). Textes et
..analyses, publu s par ALPHONSE FIERENS, docteur en philosophie et

lettres, attaché à 1'Institut historique beige de Rome. Rome-Bruxelles-Paris, 1910.
TIJDSCHRIFTEN. -- Bibliographie de Belgique, 1910. Première
partie : Livres, n° 23 ; deuxième partie : Publicativns périodiques,
no 23. — Wallonia, n° II, 191o. — Bulletin des Commissions Royales
,d'art et d'archéologie, n° 1o, 191o. — Bulletin des Musées royaux,
no II, 191o. — Arbeidsblad, nr 22, 1910. -- Maandschrift van het
Beheer van Landbouw, nr II, 191o. — Annales des travaux publics,
no 6, 191o.

Door de Société d'Emulation de Bruges :
Annales. Tome LX de la collection, 4e fascicule, novembre 191o.
Door de Académie Royale d'Archéologie de Belgique :
Bulletin, no IV, 19 w.
Door den Antialcoolischen Bond van Oost - Vlaanderen,
De Vijand ! Maandschrift. Zevende jg., 1910.

te Gent :

De Vijand! Almanak voor 1911.
Door de
Leiden :

Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te

Handelingen en Mededeelingen over het jaar 1909-1910.
Levensberichten der afgestorven Medeleden. (Bijlage tot de Handelingen van 1909-1910.)
Tijdschrift voor Nederlandsche Zaal- en Letterkunde, uitgegeven
vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.
dl. Nieuwe reeks, toste dl., 3de en O de afl. — 29e dl. Nieuwe
reeks, 21e dl., Iste- ode afl.
FEITH (J. A. , RHYN (C. H. VAN!, VINHUIZEN (Jb.) en WUMKES
(G. A. i. — Grafschriften in Stad en Lande, verzameld en uitgegeven
. door Jhr. Mr. J. A. FEITH, Prof. Dr. C. H. VAN RHYN, Jb. VINHUIZEN en Dr. G. A. WUMKES. Groningen, 191o.
28ste

.

Door hdt Historisch

Genootschap, te Utrecht :

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. 31e dl.
Amsterdam, 1910.
GONNET ( C. J.). — Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der
Goes (1659.1673), uitgegeven door G. J. GONNET. Tweede deel. Amsterdam 1909.
MEULEN (Dr. A. J. VAN DER). - Gedenkschriften van Gijsbert Jan

van Hardeubroek, heer van Bergestein, Lockhorst, 's Heeraartsberg,
Bergambac: )t en Ammerstol, president der Utrechtsche Ridderschap,
gedeputeerde ter generaliteitsvergadering enz. (1747-1787), uitgegeven
en toegelicht door Dr. A. J. VAN DER MEULEN. Deel III, 1781-1782.
Amsterdam, 1910.
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Door het Provinciaal
Door
Provinciaal Genootschap van
Kunsten en
en Wetenvan Kunsten
schappen in Noord-Brabant:
Noord-Brabant :
schappen
Handelingen, 1903-1910.
1903 -1910. 's-Hertogenbosch,
Handelingen,
1910.
's-Hertogenbosch, 191o.
JUTEN (G.
(G. C.
C. A.).
A.). --- Cartularium
JUTEN
van het
Begijnhof te
te Breda,
Breda,.
Cartularium van
liet Begijnhof
door G.
G. C.
samengesteld door
C. A. JUTEN,
JUTEN, R.
R. K.
K. Pro
Pr. en Kapelaan, Redacteur
van « Taxandria
Taxandria ;>.
Z. pI.
pl. of j.
van«
1>. Z.

Door
de Kdnigliche
Königliche Gesellschaft
Gesellschaft der
der Wissenschaften,
Wissenschaften, te GötGot--.
Door de
tingen :
Nachrichten
Königlichen Gesellschaft
Gesellschaft der Wissenschaften
Wissensehaften
Nachrichten va?!
von der
der Koniglichen
zu Gottingen.
Göttingm. Philologisch-historische
Philologisch-historisehe Klasse.
- GeschäftKlasse. 1910,
Geschiift1910, Heft
Heft 3. —
liche Mitteilungen. 1910,
liche
1910, Heft
Heft 2.
Duor
Académie Impériale
Door de Académie
Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
St.-Pétersbourg ::
no 18, 1910
Bulletin, n°
1910
.

Door den heer Dr. P. J. BLOK. buitenlandsch eerelid, te Leiden:
Leiden :
Bijdragen voor
voor Vaderlandsehe
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, verzameld en
en uitgegeven vroeger
vroeger door
door Mr.
NIJHOFF,
Mr. Is. AN.
NIJHOFF, P. NIJHOFF.
AN. NIJHOFF,
Dr. R. FRUIN en Dr. P. L. MULLER,
MULLER, thans door Dr. P. J. BLOK.
BLOK,hooghoog leeraar te
te Leiden. IVe
IVe Reeks.
Reeks. Deel IX, afl.
afl. 4. 's-Gravenhage,
's-Gravenhage,191o.
1910.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen
Mechelen::
Viediocésaine,
diocésaine. Bulletin
Bulletin.du
.duDiocèse
DiocèsededeMalines.
Alalines. Tome
La Vie
Tome IV,.
IV,
fasc. X,. décembre IglO.
1910.
Door den
Door
den heer JAN
te Sint-JansJAN BERNAERTS, onderpastoor,
onderpastoor, te
Molenbeek-Brussel
Molenbeek-Brussel ::
BERNAERTS (JAN).
'JAN). -— Conscimce-literatuur.
(Overdruk uit De
BERNAERTS
Conscience- literatuur. (Overdruk
Student,
Stude?!t, XXXe
XXXe jaarg., 4e
4e afl.,
Sept.191o.)
1910.1
afl., Sept.
Tooneelgids,
Toomelgids, ie
Ie afl. April
April 1910
I9IO Uitgave van de
de Algemeene
Algemeene TTooneeloorreel
boekerij.
boekertj. Zetel
Zetel:: Kapelstr.
Kapelstr. 14,
I4~ Tienen. - Iie
Ile jaar
jaar:: 1e
Ie afl., Nov.
Nov. 191o.
1910.
Door den
den heer O. VAN
VAN HAUWAERT,
HAUWAERT, leeraar aan
aan het Koninklijk
Athenreum, te Gent
Gent::
Athenxum,

HAUWAERT (0.
VAN.. —
HAUWAERT
(0. VAN

Le mouvement
mo{wemmt littéraire en pays
Le
pays jlam(md.
flamand.

(Extrait de
de la
la Revue
ReVlte des
des Humanités,
Hltmanités, décembre
décembre 1910.)
(Extrait
x910.)
den heer A. VAN
VAN DER
DER SCHELDEN,
SCHELDEN,boekhandelaar,
te Gent
Gent:
Door den
boekhandelaar, te

Griellseh Leesboek
Leesboek voor
voor eerstbeginnenden
eerstbeginJwndm en
elt meermeerGrieksch
JACOBS. Ten dienste der Nederlandsche
Nederlandselte jeugd
gevorderde?!, door
door F. JACOBS.
gevorderden,
jeugd
bewerM door G. LEEN,
LEEN, rector der
der Latijnsche
Latijnsche scholen te
te Zwolle.
Zwolle.(Bij
,Bij
bewerkt
het eerste deel
deel ontbreekt
ontbreekt het titelblad.) Tweede
Tweede deel,
deel. tweede
tweede druk,
druk,
afdeeling. Zutphen,
Zutphen,1826.
1826.—- Derde deel,
deel, vierde
vierde afdeeling. Id.,
Id.,
derde afdeeling.
1821. —
- Vierde
Vierde deel,
deel, tweede
tweede verbeterde
verbeterde en
en vermeerderde
vermeerderde druk.
druk.
1821.
Poëtische afdeeling.
afdeeling. Id.
ld. 1827.
1827.
LANDRÉ (G.
I G. N2.
N.·. --- Dictionnaire
Dietionnaire de poche
LANDRÉ
pocheFrançais-Holla?!dais,
Francais-Hollandais,par
par
G. N.
N. LANDRÉ.
LANDRÉ. -- Fransch-Hollandsch
Fransch-Hollandsch Zak-woordenboek,
G. N.
N.
G.
Zak-woordenboek, door G.
LANDRÉ. Dordrecht,
Dordrecht,18$1.
18111.
LANDRÉ.
JACOBS (F.
(F. '. —
JACOBS
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BILDERDIJK(Mr.
(Mr. vVm).
Wm). —
BILDERDIJK
- Kormak.
Kormak. T1"eurspel
Treurspel door
door Mr.
Mr. Wm.
Wm.
BILDERDIJK.
Gravenhage, 1808.
i8o8.
BILDERDIJK.
's 'sGravenhage,
RIJSWIJCK (TH.
(TH. VAN).
RI]SWljCK
VAN). - - Godgewijde
Godgewijde gezangen, doOI'
door TH.
TH. VAN
VAN
RIJswIJcK. Schrijver der
RljSWljCK.
BesPiegeling op
der Dichterlijke Bespiegeling
op het
het Onze
Onze Vader,
der Balladen, e1IZ.
enz. Antwerpen,
der
I844'
Antwerpen, 1844.
RoucouRT (TH. J.
J. E.).
ROUCOURT
E.I. —
- Beknopte
SPraakleer der
Beknopte Spraakleer
Nederlandsche
der Nederlandsche
taal, ten gebruike
gebruike der scholen Val!
taal,
Mtderwijs, door
van middelbaar onderwijs,
door TH.
TH. J.
J. E.
ROUCOURT, professor
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Mededeeltngen
door den Bestendigen Secretaris.
I0) Geschiedenis van het Onderwijs in België.
Bekroonde prijsverhandeling. — De heer A. SLUYS,

heeft den 14 December 11. zijn handschrift aan de Academie teruggestuurd. « Ik heb daaraan — schrijft hij —
« de wijzigingen en aanvullingen toegebracht, welke de
• heeren verslaggevers hadden aangeduid. Inzonderheid
heb ik het tijdperk van Maria-Theresia en van Jozef II
« opnieuw bewerkt, daarbij steunende op overeenstem« mende werken van gelijktijdige geschiedschrijvers en
« van bewerkers van monografiën, verschenen in een
« werk door de tegenwoordige Regeering uitgegeven ».
— Namens het Bestuur, heeft de Bestendige Secretaris het hs. van den heer SLUYS om advies aan den
heer Prof. AD. DE CEULENEER, eersten verslaggever,
medegedeeld. Deze heeft daarover het hieronder volgende verslag uitgebracht :
De heer SLUYS heeft de meeste opmerkingen van mijn
verslag ernstig in aanmerking genomen en talrijke goede wij zi-gingen aan zijn werk toegebracht. Ik meen derhalve dat er tot
het drukken mag overgegaan worden. Enkel nog éen wensch
uitgesproken, nl. dat de Registers van de Inleiding alsook van
het Eerste en van het Tweede deel tot een algemeen Register
zullen worden omgewerkt.
2 °) Letterkundige Wedstrijden. Ingekomen anta] Vakwoordenboek van de Zeevisscherij. —
woorden.
—

Den 3o December 1910 is ingekomen een antwoord met
kenspreuk : « Zooals 't klokje t' huis tikt, tikt 't nergens ».
b] Vakwoordenboek van de Brouwerij. --- Den 31 December is ingekomen een antwoord met kenspreuk :

De mensch streeft naar volmaaktheid, maar bereikt ze
nooit ».
c] Taalgrens van het Oost- en Westvlaamsch Dialect.
Den 31 December is ingekomen een antwoord met
kenspreuk : « Waar een wil is, is een weg ».

-q
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1. —
- Dialectstudie.
Dialectstudie.
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grens van het
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Oostvlaamschdialect.
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Steller van de vraag
vra3.g:: de heer
heer Prof. Dr.
Dr. W.
W. DE
DE VREESE.
VREESE.
Steller
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N. B. Deze vraag is de eerste van eene reeks die alle Nederlandsche dialecten zal omvatten. Bij gebleken belangstelling, is
het de bedoeling der Academie eerst de hoofddialecten, daarna
de onderdialecten in kl art te brengen.

Worden tot leden van den keurraad aangesteld :
de heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, AMAAT JOOS
en FRANK LATEUR.
II. — Vak- en Kunstwoorden.

Eene zoo volledig mogelijk verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. (Voor de gewestwoorden wordt
aanwijzing van de streek vereischt.)
Prijs : 800 fr.
Steller van de vraag : de heer

TH. COOPMAN.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD (tot vervanging van
den heer TH. COOPMAN en op dezes verzoek), Prof. Dr.
C. LECOUTERE en Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE.
2° ) Commissie voor Rekendienst voor het jaar
1911. — Benoeming van drie Leden, welke, met biet Bestuur
der Academie, de Commissie voor Rekendienst, voor het
jaar 1911, zullen uitmaken. — Worden aangewezen, de

heeren : Prof. Mr.
en Prof. Mr.

NEER

JULÍUS OBRIE,

Prof.

AD. DE CEULE-

JULIUS MAC LEOD.

3°) Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, door
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE. Voorstel tot uitgave. Ver-

slag vanwege de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. In overeenstemming met

het advies van de Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde, dat namens deze Commissie door
den heer AMAAT JOOS wordt medegedeeld, wordt door
de Academie besloten :
a] dat de Bibliotheca Neerlandica Manuscrijta, bewerkt door Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, door de
Academie zal worden uitgegeven;
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b] dat dit werk zal gehonoreerd worden volgens
art. 84 van het ontwerp van Reglement, dat thans aan
de goedkeuring van de Regeering is onderworpen;
c] mocht een grooter formaat dan het gebruikelijke
groot-octavo der Academie noodzakelijk bevonden worden, dan zal het honorarium naar verhouding hoogei
berekend worden, in overeenstemming met de bepalingen van het tweede lid van bovengenoemd art. 84.
40) Verkiezing van een werkend lid, tot vervanging
van Dr. HENDRIK CLAEYS zaliger.
Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen de heeren Prof. Dr. Julius Mac Leod
en Jan Boucherij.
Wordt verkozen de heer FRANK LATEUR.
De heer Bestuurder wenscht den heer FRANK
LATEUR geluk met zijne verkiezing : deze betuigt zijn
oprechten dank voor het blijk van genegenheid en
waardeering hem door de heeren werkende Leden
gegeven en belooft zijne beste krachten steeds ten
dienste der Academie te stellen.

4° Lezing door den heer Gustaaf Segers : Van
Peene herdacht. Spreker houdt eene voordracht over
HIPPOLIET VAN PEENE, ter gelegenheid van het eeuwfeest van dezen tooneelschrijver. Hij geeft eerst eene
korte levensschets van VAN PEENE, en ontleedt op
beknopte wijze Mathias de Beeldstormer en Vondel, zijne
twee beste drama's.
VAN PEENE geeft vooral de maat van zijn talent
in zijne talrijke blijspelen, waarvan vele verdienstelijk zijn om hunne natuurlijkheid en waarheid. Daarbij zijn zij in den hoogsten graad bevattelijk voor het
volk.
Al moge VAN PEENE op geene ongewone literarische
verdienste aanspraak maken; al zoekt men tevergeefs
psychologische diepte en scherpe karakterontleding in
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zijne werken; al moet men zelfs toegeven, dat taal en
stijl al te dikwijls bij hem te wenschen overlaten, toch
heeft deze man recht op de levendige dankbaarheid der
Vlamingen. Trouwens hij is de wezenlijke stichter van
ons nationaal tooneel, dat zeer veel heeft bijgedragen
ter verheffing van ons stambesef, ter versterking der
vaderlandsliefde, ter veredeling der moedertaal.
VAN PEENE is daarbij de dichter van De Vlaamsche
Leeuw. Daardoor schonk hij en zijn toondichter - KAREL
MIRY aan de Vlaamsche Beweging haar nationaal lied,
gelijk elke nationale beweging dit heeft.
De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde brengt, ter gelegenheid van het eeuwfeest
van HIPPOLIET VAN PEENE's geboorte, aan dezen hoogst
verdienstelijken man, den stichter van ons nationaal
tooneel, hare plechtige hulde; zij herdenkt ook dankbaar de diensten van VAN PEENE'S echtgenoote, geboren VIRGINIE MIRY, de talentvolle tooneeliste : zij brengt
vooral hare hulde aan HIPPOLIET VAN PEENE en KAREL
MIRY, den dichter en den toondichter van De Vlaamsche

Leeuw!
-- Op voorstel van den Bestuurder, beslist de Academie, dat de lezing van den heer SEGERS in de Versagen
en Mededeelingen zal opgenomen worden.

Lezing van den heer Prof. de Ceuleneer over de
Noodzakelijkheid de Koninklijke Vlaamsche Academie uit
te breiden.
De Heer DE CEULENEER herinnert aan de redevoering, in de plechtige Zitting van 27 Juni 1903 door den
Heer Prayon-van Zuylen, als Bestuurder uitgesproken.
Daarin poogde deze te bewijzen dat de Academie enkel
in staat zou zijn de wetenschappelijke cultuur van het
Vlaamsche volk te ontwikkelen en te bevorderen door
hare gelijkstelling met de Académie Royale de Belgique;
en daárdoor alleen aan de Vlaamsche Belgen dezelfde
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diensten zou kunnen bewijzen die onze Franschsprekende landgenooten aan de Zusterinstelling te danken
hebben. De Heer DE CEULENEER treedt die denkwijze bij
en acht dat het oogenblik gekomen is om het vraagpunt
opnieuw te bespreken. Men verstaat heel wel, zegt hij,
dat de Regeering, bij het stichten der Academie, de
bevoegdheid beperkte tot wat taal- en letterkunde
betreft. Maar nu de Academie gedurende vijf en twintig
jaar blijken van groote werkzaamheid gegeven heeft,
zou de Regeering heel gepast hare verdiensten kunnen
erkennen door hare bevoegdheid uit te breiden. Dit
komt hem als eene noodzakelijkheid voor om invloed
op het Vlaamsche volk uit te oefenen, om aan de Vlaamsche geleerden de gelegenheid te geven hun wetenschappelijke werken in 't Vlaamsch op te stellen, zij die nu
niet aangemoedigd maar zelfs miskend worden, want
nooit zal . een Vlaamsche geleerde die in het Vlaamsch
schrijft tot lid der Academie van Brussel verkozen worden ; eindelijk is het ook een middel om mannen te vormen die, aan de Gentsche Hoogeschool degelijke lessen
in 't Vlaamsch zouden kunnen geven. De Spr. drukt dus
den wensch uit dat de Academie eene Academie worde
voor letteren, kunsten en wetenschappen, verdeeld in
drie klassen, bestaande ieder uit twintig werkende en
tien briefwisselende leden, namelijk eene klas voor taalen letterkunde, eene voor geschiedenis en kunst, en
eene derde voor wetenschappen en geneeskunde. Indien

de Academie deze gedachten bijtreedt, zoo zou het nuttig
zijn eene Commissie van drie leden te benoemen om,
met het Bestuur, een programma op te stellen hetwelk
dan, na goedkeuring door de Academie, aan de Regeering zou onderworpen worden.
De vergadering wordt te 4. uur gesloten.

VAN PEENS HERDACHT
1811-1911

door CitYSTA AF SEGERS .
Daags nadat het Bestuur der Koninklijke Vlaamsche
Academie mij belast had. ter gelegenheid van het eeuwfeest van
HIPPOLIET VAN PEENE, in eene korte verhandeling hier den
man te herdenken, aan vvien ons Nationaal Tooneel zulke dure
verplichtingen heeft, vroeg ik aan den voorzitter der Fanfarenen Tooneelmaatschappij Sinte Cecilia, onder kenspreuk Ijver
en Leerzucht, van mijne Kempische geboorteplaats, dat hij mij
inzage zou laten nemen van de voornaamste drama's en blijspelen, welke de maatschappij sinds haar twee en zeventigjarig
bestaan heeft opgevoerd.
Ik ontving zeven en twintig stukken van HIPPOLIET VAN
PEENE. Later trachtte ik de overige werken van dezen tooneelschrijver in handen te krijgen; ik tel er zeven en vijftig, en
hoogst waarschijnlijk is mijne verzameling niet volledig.
Het schrijven van een tooneelstukje kostte hem dan ook
niet veel tijd of moeite.
Den Sin Januari 1841 woonde ik, in Parnassus, de eerste voor stelling bij van VAN PEENE'S eersteling Keizer Karel en de Berchemsche Boer, dat een zijner beste blijspelen is gebleven en dan ook
onbeschrijflijken opgang maakte, » schrijft Willem Rogghé in Gsdenk-

bladen (1) .
« Het ontstaan van dit blijspel is zoowat aan een soort van weddenschap tusschen Prudens Van Duyse en den schrijver te danken.
Eens waren zij samen in de bibliotheek der Hoogeschool aan 't kouten
over onderwerpen voor tooneelstukken, toen VAN PEENE zegde,
dat hij wel lust had om de gekende (ducht van Keizer Karel met den
boer en de lantaarn voor het tooneel te bewerken. Van Duyse bekeek
hem met verbaasdheid, betwistte de mogelijkheid om die sage op
fatsoenlijke wijze aanschouwelijk te maken, immers het was, volgens
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hem, niet doenlijk. -- « En toch wil ik het wagen », zegde VAN
PRIME.
«.En ik voorzeg u dat het niet zal gaan », hervatte Van
Duyse. Men weet hoe behendig VAN PEENE, op het einde van 't
eerste bedrijf van 't stuk, het scabreuse van 't geval op de meest
kiesche wijze heeft weten te verbloemen. Van Duyse, nadat hij het
stuk in handschrift gelezen had, zegde mij, dat hij VAN PEENE
bewonderde voor den tact en de geestigheid, waarmede hij zich uit
den slag had getrokken. »
-

Nog meer in den trant onzer oude Rederijkers, is het verhaal van het ontstaan van de lieve idylle 's Avonds in de Mane.
VAN PEENE schrijft daarover :
Hoe dit stukje ter wereld kwam.
Op Zondag, 23 Oogst 1857, vereenigde zicli de maetschappy
Broedermin en Taelyver in haer lokael van Minards Schouwburg, ten
einde over te gaen tot de jaerlyksche herkiezing van 't Bestuer die,
als naer gewoonte, tot iedereens voldoening afliep. Onder het vrolyk
gesprek en het drinken van een goed glas wyn, vroeg men aen den
schryver of hy niets nieuws op 't getouw had voor de opening des
tooneeljaers. Daer het antwoord ontkennend was, drong men aen,
opdat hy toch iets zou gemaekt hebben om met geene oude stukken
voor den dag te moeten komen. « Welnu », zei de schryver, « dat
elk eenen titel op een stukje papier schryve, werpt vervolgens de
papiertjes, goed toegevouwen, in eenen hoed, trekt er eentien van
uit, en van den eersten titel die uitkomt, maek ik een Vaudeville.
— Zoo gezegd, zoo gedaen. Men trok en het eerste papiertje dat uit
den hoed kwam, bevatte voor titel 's Avonds in de mane, opgegeven
door den heer Jan Sielbo. Den Zondag daeropvolgend was het stukje
afgeweven, en vier weken nadien was het gerolleerd. gerepeteerd
en... gespeeld (z).

Deze werkwijze, zal ons, beter dan alle beschouwingen, den
aard van STAN PEENE'S tooneelstukken verklaren en de personaliteit van den schrijver kenschetsen.
* *
HIPPOLIET JAN VAN PEENE werd den I Januari 181I te
Caprijke geboren. Hij studeerde in de geneeskunde, volgens het
(1) 's Avonds in de Mane. Blyspel met zang in een bedryf, door H. VAN
PEENE. Vertoond voor de eerste mael door de Koninklyke Maetschappy
Broedermin en Taelyver op Minard's schouwburg te Gent, den 4 October
1857. Gent, I. I. Van Doosselaere, drukker-uitgever, Kleine Botermerkt, 4,
1857.
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in 1840 besloten de leden der Maatschappij, onder den titel
Broedermin en Taelver, aan eenen prijskamp van tooneelletterkunde deel te nemen, die te Oostende uitgeschreven was. Met
hun treurspel Gabrielle de Vergy behaalden zij den eersten; met
hun zangspel De Nieuwe Landheer den tweeden prijs, terwijl aan
VIRGINIE MIRY de prijs voor de beste tooneelspeelster en aan
KAREL ONDEREET die voor den besten tooneelspeler en zanger
werd toegekend (i).
Nu was, gelijk men wel denken kan, Broedermin en Taekver
voor goed gesticht. VAN PEENE schreef er meest al zijne stukken
voor; hij en zijne echtgenoote speelden er gewoonlijk de hoofdrollen in. Den 12 Augustus 1834 had hij zijn examen van doctor
in de geneeskunde afgelegd ; dat hij zich echter zijn leven lang
schier uitsluitend met tooneelzaken bezig hield, hoeft nauwelijks
gezegd.
VAN PEENE stierf te Gent den 19 Februari 1864 (2).
Tot zijne voornaamste drama's behooren : Jacob van Artevelde, 1841; Clotilde, 1843; Het Likteeken, 1 845; De Gek van
's Gravenhage, 1846; Jan de Vierde, 1848; Willem van Dampierre,
1850; De Slotmaker van Wijneghem, 1852 , Mathias de Beeld
stormer, 1858 ; Vondel, 186i.
Mathias de Beeldsiormer houd ik voor VAN PEENE'S beste
drama, zelfs voor zijn beste tooneelwerk. Ware het vijfde bedrij f

.

even goed als de vier eerste, zoo zou het een hoogst merkwaardig werk mogen genoemd worden.
In het « Voorberigt » deelt de Schrijver een uittreksel mede
uit het werk : Histoire des Pays-Bas depuis l'an 1559 jusqu'à l'an
1584, door Pater PAGI, waarin deze verzekert dat Willem de
Zwijger door handlangers volkomen op de hoogte gebracht werd,
van de geheimste beslissingen, die aan het hof van Spanje betrekkelijk de Nederlanden genomen werden. Zelfs ontving hij kopij
van de brieven, die naar de landvoogdes werden gezonden.
(i) Gedenkbladen, blz. 171.
(2) Biographisch Woordenboek, blz. 597.
(3) Mathias de Beeldstormer, historisch drama in v ijf bedrijven,"door
H. VAN PEENE. Voor de eerste maal vertoond te Gent op Minards-Schouwburg, door de Koninklijke Maatschappij Broedermin en Taeljver, den,
7 November 1858. Gent, 1858.
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Men beweerde, dat Don Carlos den prins van Oranje bericht
:zond over alles wat hij te weten kon komen. Overigens is het
zeker, dat Don Carlos de partij der ontevredenen toegedaan
was; hij zou besloten geweest zijn naar de Nederlanden te vertrekken, om zich aan het hoofd der opstandelingen te stellen;
en dit was eene der redenen die den Koning deden besluiten
zijnen zoon te doen aanhouden.
« Op dit geschiedkundig feit is geheel de stellaedje van mijn
stuk opgeregt, » verklaart VAN PEENE.
Het ligt geheel buiten mijnen weg de historische waarde van
Pater Pagi's verhaal te toetsen; bepalen wij ons te zeggen, dat de
romantische geschiedenis van Don Carlos, gelijk tal van dichters
.en zelfs historieschrijvers die verhaald hebben, waarschijnlijk uit
=de lucht gegrepen is.
De meeste dramatische dichters springen dan ook licht met
.de feiten der geschiedenis om. Schiller verklaarde dat deze voor
hem niets anders was dan een magazijn, waaruit hij zijn materiaal
haalde. De treurspelen van den onsterfelijken dichter van Wilhelm
Tell en zelfs die van den Meester van Stradford an Avon druischen niet zelden schromelijk tegen de historische waarheid aan.
In VAN PEENE'S drama verblijft Don Carlos, als schipper, te
Antwerpen. Hij behoort tot de partij der opstandelingen, heeft
.aan de beeldstormerij deelgenomen, en is de minnaar van Ada,
het nichtje van Willem Van Haren, den deken der schippersnatie.
Hij verhaalt zijne ongelukkige liefde voor Elisabeth van Frankrijk, dochter van Hendrik II, derde vrouw van Philips II, Don
'Carlos' vader. Wij weten thans door de geschiedenis, dat zoomin de reis van den prins als zijne liefde voor zijne stiefmoeder
op historische gronden berust (t).
(t) Toch schijnt het dat Don Carlos en prinses Elisabeth van Frankrijk
vroeger verloofd geweest waren. Zie o. a. Schlossers Weligesehitie fiir das
deutsche Volk, Dritte Ausgabe, Zehnter Band, Blz. 254. In Brockhaus'
Conversations Lexikon, Zwolfte Auflage, Vierter Band, Blz. 339, leest men :
4. Dat tusschen Don Carlos en zijne stiefmoeder Isabella (Elisabeth van
s. Valois), de derde gemalin van Philip II, die hem vroeger als bruid was bet stemd, schuldige liefdebetrekkingen bestonden, is eene uitiipding; doch de
4 wederzijdsche neiging tot elkander, die een bewezen feit is, was niet geschikt
t om zijn scherpen afkeer te verzachten... Don Carlos eischte dringend, dat
c men hem naar Vlaanderen zoude zenden, de verrassende benoeming van
4. Alva verbitterde den prins zoozeer dat hij den doik tegen den hertog trok.
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Schiller's treurspel is op de hartstochtelijke liefde van Don,
Carlos en Elisabeth gebouwd. In het derde bedrijf, tiende tooneel, verhaalt Don Carlos aan zijnen vader zijn verblijf in onzeprovinciën

Sire,
Laatst kwam ik terug van Vlaanderen en Brabant,
Zoovele rijke, bloeiende provincies !
Een krachtig, een groot volk, — en ook
Een goed volk, en vader van dit volk
Te zijn, dat, dacht ik, moet godlijk wezen! (I)
Het zal mij wel vergund zijn hier te herinneren, dat een
Duitsch schrijver in onzen tijd deze woorden, waarin Duitschlands groote dichter ons edel volk zulke hulde brengt, aanhaalt
in een artikel, getiteld Aus BELGIENS JUBELTAGEN
..Schillers woorden kwamen mij voor den geest, » schrijft
« Th. Cossmann, « zoohaast ik de Belgische grens overschreden
« had, en dikwijls dacht ik er aan gedurende de dagen die ik in
« België doorbracht. Wonder is het hoe onze groote dichter het

« land en het volk met zoo weinige woorden zoo juist weet te
« schilderen (2). »
In den driejaarlijkschen prijskamp in Nederlandsche Tooneelletterkunde (Eerste Tijdvak, 1857-1858-1859) behaalde VAN
PEENE met Mathias de Beeldstormer, met eenparigheid van stemmen, den prijs (3).
(I) DON CARLOS, INFANT VON SPANTEN. Ein dramatisches Gedicht.
Erster Akt, Zehnter Auftritt.
(2) Zie Gartenlaube, 188o, blz. 66o.
(3) Men leest in het verslag van den Keurraad
g La seconde pièce qui a attire noire attention appartient an genre historique. Cette piece est intitulée Mathias de Beeldstormer, par M. H. VAN
PEENE. La piece se passe a Anvers, les quatre premiers actes en 1567 et le
dernier dix ans plus tard. Ce Mathias est Don Carlos, le fils de Philippe IL
Ce drame est construit d'après les deux allegations du père Pazzi, dont l'une
veut que Guillaume le Taciturne se flattât de connaitre les resolutions les
plus secretes de la cour madrilène, tandis que d'après l'autre Don Carlos avait
résolu de venir, a l'insu de son père dans les Pays-Bas, afin de s'y mettre
la tête des conjures. Ce serait même là no des motifs qui auraient engage
Philippe II a mettre son fils a mort.
g Le dramaturge introduit Don Carlos dans la ville d'Anvers, oii &guisé
en batelier, it se fait passer pour gueux. Par son entremise Guillaume
,
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taal en stijl, gelijk dit bij VAN PEENE gewoonlijk het geval is, te
wenschen overlaten.
Doch, de handeling is zeer dramatisch en boeiend, lot
tooneelspel is rijk aan afwisseling; het bevat tal van trefende
toestanden, die den meester van het vak verraden. Er kome .
tooneelen in voor, die zelden in onze, nieuwere dramatische
letterkunde overtroffen werden.
.

*

*

Vondel (t) wordt insgelijks tusschen VAN P-EENE's goede
werken gerekend. Hier is echter al te zeer tegen de geschiedkundige waarheid gezondigd. VAN PEENE'S Vondel is de echte
Vondel niet. Zijn karakter is mislukt. Ook dat van Hooft. Nog
ziteer is dit het geval met Anna, de dochter des dichters. In het
to oneelspel is zij eene « jeune première », terwijl zij in wezenlijkheid eene geestelijke dochter was. Joost, Vondel's zoon, zegt :
.

Nadat ik op eenen korten tijd al mijne hulpmiddelen uitgeput

en mijn vaderland verlaten had om mijne schuldeischers te ontvluchten, heb ik gedurende vier en twintig jaren rond Duitschiand,
Frankrijk en een deel van Italië gedwaald, gaande van stad tot stad,
van dorp tot dorp, somtijds van buis tot huis om een weinig brood
of een gering kleedingstuk te verdienen. 0! ik heb somtijds wel
honger gehad en ook koude. Den eenen dag schreef ik, den anderen
moest ik arbeiden (a).
Tael ver, est un des champions les plus courageux de netre scène nationale.
L'zuteur s'est appliqué, a part des oeuvres dramatiques historiques, a mettre en
relief plusieurs types et héros populaires, tels que Vader Cats, Keizer Karel,
.Klaas Kapoen, Thyl Uilenspiegel, Fortunatus Beurze, Baas Kimpe, etc.
e Parmi ses drams d meeurs it y en a plusieurs qui Bont joués généralement dans tout le pays; it suffirn de citer Roosje zonder doornen, Everaard
.en Suzanne, auxquels nous ajouterons le vaudeville Siska van Rozemael, tiré
idu roman connu, du mêtne nom, de M. Henri Conscience ».
Men zal bemerken dat het verslag in de 1~'ransche taal is opgesteld. Wij
hebben het tevergeefs in het Staatsblad gezocht. Het komt voor in het boek :

Les Prix quinquennaux et triennaux en Belgique. Rapports oij ciels,
1851487o. Bruxelles, 1870, blz. 149.
(i) Volledige werken van H. Van Peene. 1 ■ %r 42. Handel, tooneelspel in
vEl bedrijven door U. VAN PEENE. Tweede uitgave, Gent, S.noeek-D4caju
en Zoon.
(2) Vondel, vijfde bedrijf, derde tooneel.
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Vondel kan niet gelooven dat men in 1626 het opvoeren van
.Palamedes zou verbieden. Dat wist de man al te goed.
Hij zegt nochtans :

Mij mijnen arbeid ontrukken, de vrucht van mijne nachten en
dagen, van mijn zwoegen en zweeten! 0, neen, neen, dat is niet
waar, mijnheer Hooft, zij hebben hem niet verboden, zij zouden
stiet durven.
Hooft.

Het is evenwel zoo.
Vondel.
Ik zeg u dat zij niet zouden durven, zij weten wel dat ik hen allen
onder mijne pen zou verbrijzelen (z).
Vondel verzekert dat hij sedert verscheidene jaren aan de
regeerders van Amsterdam eene bediening gevraagd heeft » (2).
Let wel op dat wij in 165r zijn.
Waarlijk, dat is te erg.
Het is echter nog het ergste niet. VAN RUNE wijzigt Vondel's (3) verzen. Wellicht meent hij ze te verbeteren.
In het vierde bedrijf zegt Anna :
Herinner u vader, wat gij zelf in uwen Toetssteen geschreven

hebt
De waarheid, 't is al oud, vindt nergens heil noch heul;
Dus achtmen hem voor wijs, die vinger op den mond leit,
En stil verbergen kan wat op des harten grond leidt.
Wij zijn in 1626, en de Toetsteen verscheen in 1650. Elkeen
weet ook dat dit gedicht over geheel andere zaken handelt, en
.dat de aangehaalde verzen in Roskam voorkomen.
Doch VAN PEENE haalt ze verkeerd aan. Bij Vondel

lul-

den ze :
Want waarheid (dat 's al oud) vindt nergens heil noch heul,
Dies roemt men hem voor wijs, die vinger op den mond left,

(i) Vondel,

eerste bedrijf, dertiende tooneel.

voor de eerste maal opgevoerd.
(2) Id., vijfde bedrijf, derde tooneel.
(3) Vondel,

vierde bedrijf, derde tooneel.

Palamedes

werd in 1665
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O kon ik ook die kunst, maar wat op 's harten grond leit,
Dat welt me naar de keel (i).

Wonder, VAN PEENE spreekt in het eerste tooneel van het
tweede bedrijf over den Roskam :
Pauw.
Hebt gij gezien, wat hij (Vondel) nog dezen morgen, weinig voor
't verbod van zijn stuk (Palamedes) omtrent onze Regeering in zijnen
Roskam heeft durven schrijven? Het is schande.
Hooft.
Is het dan zoo erg, Pensionaris?
Pauw (hem een gedrukt blaadje gevende).
Oordeel er over.
Hooft (ter zijde).
Indien hij wist dat ik telkens het eerst getrokken blaadje ontyang (2). (Luid lezende) :
.... 't Zijn kostelijke tijen;
Het paard vreet nacht en dag; in een karos te rijen,
De juffers met haar sleep; de kinders worden groot,
Zij worden op banket, op bruiloften genood.

Eene nieuwe mode daagt met elke nieuwe inane
De sluiers waaien wijd gelijk een kermisvane.
't Is pracht en overdaad, 't Bestuur blijft in den zoek,
En eischt men rekening men vindt noch zak noch boek (3).
Vondel had geschreven :
Een nieuwe snof komt op met elke nieuwe mane,
De sluiers waaien weidsch gelijk een ruitervane t4).

De verzen
't Is pracht en overdaad, 't Bestuur blijft in den zoek,
En eischt men rekening, men vindt noch zak, noch boek,
Alter J. VAN
M. W. UNGER, 1630-1636, blz. t O.
(2) Roskam was den heer Hooft, Drost van Muyden » opgedragen.
Hij las dit gedicht, evenals Harpoen met veel genoegen. (De werken van
Vondel, 1630-1639, bl. 7.)
(3) Vondel, tweede bedrijf, eerste tooneel.

(i) De werken van J. Van den Vondel, uitgegeven door

LENNEP, herzien en bijgewerkt door J.

(4) De werken van Vondel, 1 630- 1 636.
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psychologische diepte is Vondel, als drama, op zich zelf beschouwd, zeer verdienstelijk, en geniet het voortdurend op ons
tooneel een welverdienden bijval. Het is duidelijk, eenvoudig en
boeiend, wezenlijk . dramatisch, en wekt, in allen geval, de levendigste sympathie op voor den Grootvorst onzer poezië.

**
VAN PEENE'S wezenlijk talent moet men overigens niet in
zijne drama's, maar in zijne blij- en kluchtspelen zoeken. Hij
schudde die uit de mouw. Tot de beste behooren, behalve de
reeds genoemde, Twee Banen en Bene Henne, Een Man te trouwen, Negen en negentig Beesten en een Boer. Tamboer Janssens is
goed geslaagd. In De Postie jon van Maria Theresia verblijft de
groote keizerin op het kasteel van Tervueren. Vader Cats is bij
uitstek lief; jammer dat het karakter van den dichter van het
Buitenleven weer verkeerd is opgevat.

De Belgische Vrlschutter of De Verbroedering (t) schreef VAN

ter gelegenheid van de samenkomst der koningen van
België en Nederland te Luik in 18óo.
De dochter van een vurigen patriot heeft het oor laten
hangen naar een mooien Hollander; de ouwkens stemmen
moeilijk toe, dit kunt ge begrijpen; doch ten slotte komt alles in
zijn lood.
PEENE

toute vraisemblance; la conversion subite da méchant étonne, mais elle
n'inspire plus d'intérêt.
Les membres du jury :
H. Bormans, président;
H. Conscience;
B aron Jtties- de Saini-Geneis;

Eug. Jtroobar,t;
F . M. Dantzenberg,, rapporteur.
.

De keurraad verklaart verder :
Ii est regrettable pour le vaudeville Hotsebotse, de M. Van Peene,
que le jury n'a pas eu à disposer d'un prix spécial pour le genre léger s. Les
,prix quinquennaux et triennaux en Belgique, blz. 17o.
De laureaat in dezen prijskamp was Sleeckx, met zijn drama Gretry.
(t) De Belgische Vr"schutter of De Verbroedering, Blijspel met zang
its een bedrijf door H. VAN PEEVE; vertoond voor de eerste maal te Brussel,
op Sint Jan's tooneel, den 2 1 October 1 860. Gent, 186o. Wat nog al wonder
is : het blijspel werd in 186o, in de Nederlandsche Spelling gedrukt.
.

.
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VAN PEENE zinspeelt in dit blijspel op de verzen, die Van
Lennep den 21 Augustus 1854 op het Lucasfeest te Antwerpen
uitgegalmd had, en die sedertdien aan beide zijden van den
Moerdijk zoo dikwijls werden toegejuicht.
Jacob van Lennep, de groote Vondelvereerder, herinnerde de Antwerpsche afstamming van den dichter van Lucifer.

Gij ook kent hem, Taalverwanten, gij eerbiedigt Vondels naam,
En te recht, want schoon hij 't licht zag in d'aaloude Bisschopstad,
Waar de trotsche Dom zich spiegelt in des Rijnstrooms helder nat;
Schoon hij in d'ontzachbre koopstad van het jong Gemeenebest,
Zich een Vaderland verkoren, zich een zetel had gevest,
Schoon hij trouwe kinderliefde had aan Holland toegewijd,
Hollands helden had bezongen, Hollands fellen worstelstrijd,
Schoon dat Holland hem den lauwer als zijn eersten dichter biedt,
Ook Antwerpen eischt een deel op van de glorie die hij liet.
En te recht! die eisch is billijk, wijdvermaarde Scheldestad,
Strekt gij ook aan Vondels Oudren, niet een wieg en bakermat?
De Nederlandsche dichter betreurde de tijden toen beide
volken in vijandelijke kampen tegenover elkander stonden!
Overstelpt door zijn vaderlandsch gevoel riep hij uit :
Oude veten
Zijn vergeten,
En gedempt de bron van twist,
Zij van tijden
Zoo vol lijden,
Zelfs de erinnring uitgewischt ! (i)

In het elfde tooneel van De Belgische Vrijschutter, zingt
Isidoor
K De tijd is daar dat oude veten
En alle bron van vroegren twist »,
Zoo sprak Van Lennep, « zijn vergeten »,
En 't was de man die 't beste wist.
Maar onze jeugd, de nieuwe generatie,
\Vil meer, opdat de laatste wrok verdwijnt,
Zij wil niet slechts dat 't ongelijk der natie
Vergeten word', het moet vergeven zijn.

(t)

Zie De Lucasgilde en het fubeljaer. Borgerhout, 1855, blz. 24.
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Men ziet dat er nog al wat verschil is tusschen de verzen
-van Van Lennep en die van VAN PEENE. De onbeholpen taal is
dan ook de zwakke zijde van den tooneelschrijver.
Een letterkundige was hij niet Hij bootste de volkstaal na,
zonder hare ergste gebreken en feilen te vermijden; zelfs gebruikte hij tal van galliscismen, die stootend zijn.
Wat den inhoud zijner blijspelen betreft, moet men zeggen,
dat scherpe opmerking en fijne ontleding ontbreken. Niet zelden
is de scherts tamelijk grof, en de geestigheid van gering allooi.
Overdreven kiesch is VAN PEENE zeker niet; doch de misselijke
onzedelijkheid van niet weinigen onzer hedendaagsche tooneelschrijvers is hem vreemd.
Duidelijk, klaar zijn zijne tooneelstukken, en geschikt voor
het volk. Ongewone toestanden, neurasthenieke personen, psychologische studien, moet men in deze stukken niet zoeken. De
personaadjes zijn kerngezond; zij bijten met vollen mond in den
appel des levens, en hun lach is aanstekelijk.
« VAN PEENE, - schrijft Alfried Bertrang, — bezat een waar
talent om de lieden uit de lagere standen te schetsen; knechten,
boeren en werklieden schildert hij met veel geschiktheid; hunne

taal, zeden en manieren heeft hij wel begrepen; hij toont eene groote
bekwaamheid, om hunne eenvoudigheid, openhartigheid en zelfs
hunne grofheid in spreken en gedrag af te teekenen; de volkscenes
zijn kostelijk en wij moeten zeggen dat ze reeël, naar het leven zijn
afgeteekend » (z).

Dit is zeer waar.
VAN PEENE weet

,

het belang der steedsche burgerslui en
der buitenmenschen op te wekken, omdat hij beiden zoo door
en door kent. In de zaken, die op het tooneel verhandeld
worden, stellen zij ook belang in het werkelijk leven ; de tooneelstof is daar rechtstreeks aan ontleend.

Eene gave bezat VAN PEENE, die velen hem mogen benijden.
Hij kende de behoeften van het tooneel. Zijne stukken zijn
sceniek.
(i) ALFRIED BERTRANG : Het Leven van Hippoliet Van Peene, 1871.1864. Aangehaald in Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van 1830
tot heden, door TH. CDOPMAN, werkend lid der Koniklijke Vlaamsche

Academie, en L. SCHARPÉ, hoogleeraar te Leuven, blz. 318.
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Hoevele uitmuntend geschreven drama's en blijspelen kennen wij niet, die bij het lezen treffen en roeren, en bij de eerste
opvoering vallen als een steen!
De eenvoudigste, de nietigste stukjes van VAN PEENE pakken op het tooneel. De schrijver was dan ook zelf tooneelspeler
en hield zich onverdroten met het aanleeren der stukken bezig.
« VAN PEENE,
zegt Willem Rogghé, — was eigenlijk de ziel
van den verdienstelijken kring (Broedermin en Taalijver) die zulken
grooten en weldoenden invloed zou uitoefenen op het Zuid-Nederlandsch tooneel. Met hart en ziel legde hij zich toe op het moderniseeren van dit tooneel. In de keuze der stukken, in den trant van
'voordragen, in de kleeding, in de tooneelschikking, was dadelijk
Zijne gevatheid in het vak voelbaar, en, bepaaldelijk voor Broedermin
een onschatbaar factotum, had hij een open oog voor alles, zelfs
voor de geringste bijzaken. Hij zelf leidde steeds de repetitiën; zoowat de viool krabbende, was hij het ook, die meest al de liederen
,en koren uit de talrijke zangspelen, die deze maatschappij opvoerde,
met bewonderenswaardig geduld en daarbij met kennis van zaken
aan tooneelisten en koristen voorspeelde en deed aanleeren. Dikwijls tot laat in den nacht zat VAN PEENE daar op de repetitiekamer
o p de viool te strijken, en, nog luider dan de snaren hoorde men
uren lang zijne eigen voorzingende stem, die niet rustte vóór zijne
mannen (of vrouwen) het « vast hadden ».
Gelijke bedrijvigheid toonde hij hij de vertooningen zelven. Na
voor elk bedrijf de schikking van het tooneel te hebben bestuurd,
kroop hij dan telkens naar het souffieiersgat, van waar hij met oppergezag de tooneelisten als in bedwang hield : van 't begin tot het
einde waakte de drilmeester op hunne houding, hun gang, hunne
gebaarden. hunne stemschakkeeringen, het was VAN PEENE's geest,
die eigenlijk uit alles sprak. » (i)
-

Nu zal men begrijpen, waarom VAN PEENE'S stukken zoo
uitmuntend voor het tooneel geschikt zijn; indien onze tooneelschrijvers hem in zijne bedrijvigheid op het tooneel niet kunnen
navolgen, moeten het diegenen onder hen, die nooit met het
tooneel of de tooneelwereld in aanraking komen, zelfs nooit den
voet in eenerf schouwburg hebben gezet, niet verwonderen, dat
hunne stukken alle scenische eigenschappen missen.

(1)

Gedenkbladen, blz. 172.
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dit hooggetij der T sjechische nationale herleving wel herinnerd
worden, « Solche Zeilen erziehen vortrefflich » zegt Niebuhr van het
jaar 1813.
« Op Sint-Johannesdag --- verhaalt ons Fred. Ad. Subert,
werd met groote feestelijkheden, en onder de deelneming van
.duizenden uit alle lagen der bevolking, de grondsteen tot het gebouw
gelegd (1). En, alsof men de eenheid van het gansche gebouw hadde
willen dokumenteeren, vergenoegde men zich niet met éénen grondsteen : uit alle oorden van het land werden zulke steenen aangevoerd, uit historische, gedenkwaardige plaatsen, voor het Boheemsche volk — ja, zelfs uit Amerika zonden de Tsjechen, die daar
leefden, eenen steen, vergezeld van de zegenwenschen van duizenden en duizenden, die gedwongen geweest waren aan gene zijde
van den Oceaan een bestaan te zoeken. Daar kwamen steenen
van den top des bergs Rip, waarop, gelijk de sage luidt, de stamvader Cech gestegen is, wanneer hij, in overoude tijden met zijn
volk, dat zijnen naam draagt, uit zijne voormalige heimat in dit land
gekomen is. Een steen werd gezonden uit het binnenste van den
geheimvollen berg Blanik, waarin gelijk de sage vertelt, de heilige
Wenceslaus slaapt : de hertog en erfgenaam van Bohemen, welke
met zijne ridders bereid is ter verdediging van zijn land en volk te
voorschijn te treden, op het oogenblik dat het uiterste gevaa r hen
zal dreigen. Van de rots des Vysehrad, het voormalig verblijf der
vorstin Libusa, van Trocnov, de geboorteplaats van den beroemden
Husitenaanvoerder Ziska, uit het Bohemerwoud en van den heiligen
Marischen berg Radhosf — van deze en andere plaatsen werden
steenen aangevoerd en zoo geplaatst, dat ook de toekomstige tijden
ze zullen kunnen 'zien en zich daaraan begeesteren tot nieuwe offervaardigheid voor het volk, voor zijne eenheid en onverdeelbaarheid.

--

.

« Saxa loquuntur ! »

« Voor verdrukte volken is de schouwburg niet alleen een apostolaat der kunst, maar terzelfder tijd een apostolaat der nationale
gedachte. In den schouwburg weerklinkt toch het woord, dat woord
hetwelk bij uitstek de uitdrukking van het nationale kenmerk is —
.het klinkt in den. regel veredeld, op een schilderachtig tooneel, en
in spannende of ten minste treffende toestanden, het wordt in de
ziel geprent, voortgeplant, verbreidt aldus de liefde tot 'de vaderlandsche zaak, en wekt voor haar begeestering op en het vast besluit
het te verdedigen (2). »
(i) Van den Nationalen Tsjechischen Schouwburg te Praag.
(2) Das Konigl. Bóhmische Landes and National Theater in Prag.
Verfasst van Fr. Ad. Subert. Prag, 1582, blz. 5.7.
-
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FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal 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
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie 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 :
4.) Mr. L. DOSFEL : Mena vain ons linrgerlylz Wetboek. (19o5•)
2.) Dr. A. TEIRLINCK : Sehandelisng der dij - en aaavelbreuken oa
van enkele zeldzame breuken. 0906.)
3.) Dr. A.J.-J.VANDEVELDE : Over Diellr- en lítelkvervalsohing Eene
studie tot voorlichting van burger eo ambtenaar. (i9o7.)
4.) Mr. K.

VAN

ACKER zoom : Overzicht der Staatsinstellingen van

Eelgié. (2906.)

5.) Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE : liet water ia het dage>lekseh lets*.
( 1909.)
i.) Dr. C. DE BRUYKER : De statistische methode in de plaaten-

kundo en bare toepassingen op de studie van den invloed
der levensvoorwaarden. (1911).

^
^

*

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

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel . Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaarnsche
onder het volk te verspreiden.
Te dien einde,^sri'ft
p
^J
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
Liederen

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar

1912

uitgeschreven, t.w. :

Lager onderwijs : hoogste klassen. —Verlangd worden : 25 echoollieciere=
(gedichten en muziek), waaronder zo inzonderheid voor meisjes.
Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs : soo fr., of 250 fr. voor den dichter 'en 2so fr. voor den toondichter. -- Eij
niet-toekenning van den prijs, kan hij onder verscheidene mededingers verdeeld
warden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

J. SALSMAN S-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het 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 uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van legezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catecliese,
homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregel ' en ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereigen,
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
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Eerre eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgeschreven, t.w.
lliddeleeuwscbe Liturgie. — Inrichting en verspreiding der Midhel.
nederlandsche Gefiden- en Gebedenboeken.
Prijs óoo fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.

MAANDSCHRIFT

VERSLAGEN
EN

MEDEDEELIN' GEN
DKR

KONINKLIJKE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE

Februari
I9I1

GENT
.Pa..

SIPPER

Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie

'91 I

INHOUD.

i°) Verslag over de Februari-vergadering .
2

°) De Germanen,. door

• 37

OMER WATTEZ

• 51

3°) Handelingen : N° 18. -- Over Taalonderwijs,
door A. DE CEULENEER en GUSTAAF SEGERS 70
4°) Voets naer, Vingers naer, door Jhr.

NAP. DE

PAUW .

5°) Boekerij, verslag over het dienstjaar 191•
6°) Fondsen, jaarlijksch verslag

85
.

87

89

7°) Lijkrede gehouden bij de lijkplechtigheid van den
heer aan Broeckaert, door AD. DE CEULENEER 94

Vergadering van 15 Februari 1911.
Aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, bestuurder;
Dr. JAC. MUYLDERMANS, onderbestuurder, en Prof. Dr.
WILL EM DE VREESE, waarnemende secretaris, ter vervanging en op verzoek van den heer EDw. GAILLIARD,
bestendigen secretaris, welke door ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen ;
de heeren : Jhr. Mr. NAP DE PAUW, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BOLS, KAREL DE FLOU,
Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD.
DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, JAN BOUCHERIJ, AMAAT
JOOs, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, VICTOR DELA MONTAGNE, Dr.
EUG. VAN OYE en FRANK LATEUR, werkende leden;
de heeren OMER WATTEZ, Dr. LEO GOEMANS en
Dr. Is. BAUWENS, briefwisselende leden.
De heer waarnemende secretaris leest het verslag
over de Januari-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
^
^

*

Afsterven van den heer Jan Broeckaert, werkend
lid.

Lijkfilechtigheid. Brief van rouwbeklag. Levensbericht van den afgestorvene. -- Bij telegram vang Fe—

bruari, kreeg het Bestuur der Academie, vanwege den
heer Advocaat ARNOLD BROECKAERT, officieel bericht
van het afsterven, op genoemden dag, te Dendermonde,
van zijn vader den heer JAN BROECKAERT, werkend lid
der Academie.
Tot teeken van rouw, liet de.Bestendige Secretaris
de nationale vlag aan het Academiegebouw halfstok
hijschen.
Bij het openen der vergadering, zegt de Bestuurder : « ik had gehoopt en gewenscht, dat dit jaar geen

-
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Académie Royale de Belgique. Bulletin de la

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des
Beaux-Arts, nOs II-I2, 1910. - Id. Bulletin de la Commission Royale
d'Histoire, no 4, 191o. — Bibliographie de Belgique. n° 24, 191o.
Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige, no 1, 1911. —
Le Musée beige, n° I, 1911. — Revue Sociale Catholique, no 3, 1911. —
Revue de l'Université de Bruxelles, no q, 1911. -- Wallonia, no 12,
191o. -- Bulletin des Commissions Royales d' Art et d'Archéologie,
nos 11-12, 1909. — Bulletin des Musées Royaux, n° 12, 191o. — Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, nr 1o,
191o. — Arbeidsblad, nr 23, 1910 en nr I, 1911.

—

Door de Vrije Hoogeschool van Brussel :
Université libre de Bruxelles. Cercle des Etudiants progressistes
flamands « Geen taal, geen vrijheid ». La Question de l'Université
flamande exposée aux étudiants. Bruxelles, s. d. (1911.)
Door den Cercle des anciens normalistes de Bruxelles :

Manifestation du 16 Janvier 1910 en l'honneur de Mr. A. Sluys,
directeur honoraire de l'école normale de Bruxelles. S. d. n. 1. (,Bruxel-

les,

191o.)

Door het Amsterdamsch Studenten -Corps :

Amsterdamsche Studenten -almanak voor het jaar 1911. 8iste jaarg.
Amsterdamsch Studenten -corps. Adreslijst voor 1911.
Door het Utrechtsch Studenten -Corps :

Utrechtsche Studenten -Almanak voor 1911. Uitgave vanwege het
Utrechtsch Studenten -Corps. Utrecht.

Door. het Groningsch Studentencorps « Vindicat Atque Polit »,
te Groningen :

Groningsche Studentenalmanak voor 1911. 83ste jaarg. Uitgegeven
door het Groningsch Studentencorps « Vindicat Atque Polit ». Groningen, 1911.
Door het Gemeentebestuur van Deventer, door bemiddeling van
den heer JAN BOUCHERIJ, werkend lid der Academie :

De Cameraars-Rekeningen van Deventer, uitgegeven door Mr. J.
ACQUOY,

Archivaris der Gemeente. Zevende deel. 'Tweede stuk.
(Niet in den handel.) Deventer, 191o.

1390-1391.

Door de « Kdniglich Preussische Akademie der Wissenschaften », te Berlijn
Sitzungsberichte. 1910, XL-LIV.
:

Door de « Koniglich Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften », te Leipzig :

Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Kunigl.
Siichsischen Gesellschaft der Wissenschaften. XXVIII. Bandes no III,

and IV.

-- 40 --

Berichte Liber die Verhandlungen der Konigl. Scichsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch- historische Klasse.
62. Band, Iglo, 6-9. Heft.
Door de Kiiniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften,
te Munchen :

Sitzungsberichte. Philosophisch-philologische and historische Klasse.
Jahrgang 1910, 3-7. Abhandlung.
Door de Kungl. Universitets Biblioteket, te Upsala
CHARPENTIER ( JARL). — Studien zur indischen Erzcilungsliteratur,

I. Paccekabuddhageschichten. Inauguraldissertation von JARL CHARLic. Phil. Upsala, 1908.
(R.'. — Etude sur l'extinction des verbes au prétérit en -si
et en -ui en franrais. Thèse pour le doctorat par R. EKBLOM. Id.
HILDEBRAND (SUNE). — Die Discourse der Mahlern (Zurich
1721-23) and der Mahler der Sitten (Zürich 1746) sprachlich verglichen.

PENTIER,

EKBLOM

Ein Beitrag ziir Geschichte der ndh. Schriftsprache in der Schweiz.
Inaugural-Dissertation von SUNE HILDEBRAND, Lic. Phil. Id., I909.
GABRIELSON (ARVID'. — Rime as a criterion of the pronunciation
of Spenser, Pope, Byron, and Swinburne. A contribution to the history
of the present English stressed vowels. By ARVID GABRIELS ©N, lie.
phil. Id.
LEVANDER (LARS). — Alvdalsmalet i Dalarna. Ordbi jning ock
syntax. Akademisk Avhandling av LARS LEVANDER, fll. lie. Id.
SCHUCK (HENRIK). — Studier i Beowulfsagan. Inbjudningsskrift
till ahurande af den offentliga furelcisning, med hvilken professorn i
Romanska sprak Erik schone Staaff, tilltrcider sitt cimbete, af HENRIK

SCHi CK, kungl. universitetets i Upsala n. v. rektor. Id.
SWARTLING (BIRGER). — Georg Stiernhielm. Hans Lif

sainheit. Akademisk Afhandling af
Licentiat

BIRGER SWARTLING,

och VerkFilosofie

af Soderm-Nerikes nation. Id.

WIESELGREN (OSCAR). — Bidrag till kiinnedomen om 1600 talsdramat i Sverige. Akademisk Afhandlung af OSCAR WIESELGREN. Id.
STAËL VON HOLSTEIN (LAGE F. W.). — Le Roman d'Athis et
Prophilias. Etude littéraire sur les deux versions. Thèse pour le doctorat, par LAGE F. W. STAËL VON HOLSTEIN, licencié ès Lettres. Id.
COLLIJN (ISAC). — Universitati Lipsiensi saecularia quinta, diebus
XXVIII-XXX mensis Julii A. D. MCMIX celebranti gratulantur
Universitatis Upsaliensis Rector et Senatus, Insunt ISACI COLLIJNI.
I. Libri Thomae Werneri Lipsiensis quondam professoris, qui nunc
Upsaliae in Bibliotheca Universitatis adservantur. II. Programma
promotionis in facultate juridical studii Lipsiensis anno MDIX impressum. Id.
SANDSTROM (JOSEF). — Studier dyer utvecklingen af fsv. ó ock ic i
starktonig skillning mom vcistgotadialekterna. Akademisk avhandling
av JOSEF SANDSTRdM. Stockholm, 1910.
,

41 JOHANSSON (K. F. )
Inbjuding till Filosofie Doktorspromotion,
vid Upsala Universitet tisdagen den 31 Maj 1910, af promotor KARL
.

-

FERDINAND JOHANSSON, filosofie doktor, professor i Sanskrit, med
jamfdrande indoeuropeisk sprakforskning. Bifogad skrift : Solfageln
i Indien, en religionshistorisk-mytologisk studie. Upsala, xg1o.
WESTERBLAD (C. A.'. -- Baro et ses dirivés dans les longues

romanes. Thèse pour le doctorat, par

CARL AUGUST WESTERBLAD,

licencié ès lettres de 1'Université d'Upsal. Id.
SWEDENBORG (EM.).
Eranuelis Swedenborgii Opera poetica. Id.
-

Door het Genootschap « Danmarks Folkeminder », te Kopenhagen
Danmarks Folkeminder, nr 5. — FEILBERG (H. F.). Bjargtagen.
Studie over en gruppe trek fra Nordisk alfetro af H. F. FEILBERG.
Kobenhavn, 191o.
Id., nr 6. THUREN (HJALMAR).
Fro Dansk Folkemindesamling.
III : Meddelelser og Optegnelser ved HJALMAR THUREN, sekretxr i
« Danmarks Folkeminder ». Id.
-

Door de Reale Accademia dei Lincei, te Rome :

Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie

Quinta. Vol. XIX, fase. 7o_ 10 o .

Door de Reale Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna:
Memorie. Classe di Scienze morali. Serie I. Tomo IV, 1909-1o.
Sezione di Scienze Giuridiche. Fascicolo unico.
Id. Sezione di Scienze Storico-Filologiche. Fascicolo unico.

Id. Supplemento. Adunanza pleitaria e pubblica 22 Giugno 1910.
Rendiconto delle sessioni. Classe di Scienze Morali. Serie prima.
Vol. III (1909-10).
Door de Academie Impériale des Sciences cle St.-Pétershourg
Bulletin, n° 1, 1911.
Door den heer JAN BOUCHERIJ, werkend lid, te Antwerpen :
BOUCHERIJ (JAN). -- Fiksken en Koko. Zedenschets door JAN BoUCHERIJ. Antwerpen, Gent, 191o.
Een Man van karakter. Desideer Claes, door
BOUCHERIJ ( JAN).
JAN BOUCHERIJ. Antwerpen, 1911.
De nrs 13 1-1 34 (7 -10 van den 12 jaargang 1910) van Verhande-

lingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding
Nr 131. PRIMS (E. H. FLORIs), Licentiaat in Zedelijke en Historische Wetenschappen, Leeraar aan 't St. Stanislas' College te
Berchem. — De Grootstad en hare Sociale Beteekenis.
LAENEN (Kanunnik Jos ), Doctor in Wijsbegeerte en
Nr 132.
Letteren, Lid der Koninklijke Academie van Oudheidkunde van
België, Archivaris van het Aartsbisdom. — De Theosophie.
Nr 133. DAELEMAN (L.), Doctor in Wijsbegeerte en Letteren. —

Een kijkje in de Vergelijkende Godsdienstwetenschap.
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Ne
Nt 134.
VERRIEST (Dr.
G.), Ifoogleeraar
Hoogleeraar in
in de
de Geneeskunde, te
te
(Dr. G.),
134. VERRIEST
Leuven. —
- De gezonde
gezo1tde mensch.
Leuven.
mensch.
eerelid, te Leiden
Leiden::
Door den heer P. ].
J. BLOK, buitenlandsch eerelid,
BLOK
].). - De Leidsche
Leidsche Hoogeschool
Hoogeschool honderd
geleden.
BLO( (P. J.).
honderd jaren geleden.
uitgesproken op
verjaardag der Leidsche Hoogeschool.
Hoogeschool.
Rede uitgesproken
op den 336sten verjaardag
Rector-Magnificus P.].
I9II.
8 Februari
Februari 1911,
1911, doot·
door den Rector-Magnificus
P. J. BLOK. Leiden,
Leiden, 1911.
Kardinaal-Aartsbisschop
Mechelen::
Door Z. Em. den Kardinaal
- Aartsbisschop van Mechelen
viediocésaine.
dit diocèse
diocèse de
de Malines.
Malines. Nr
Nr I,
I, 1911.
I91I.
La vie
diocésaine. Bulletin
Bulletin du
Door den
den eerw.
eerw. heer kanunnik
kanunnik Dr. CH.
CH. CAEYMAEX,
CAEYMAEX, leeraar aan
het Groot
Groot Seminarie, te Mechelen:
Mechelen :
CAEYMAEX (Kan. Dr,
Dr.CH.).
CH. l. —
- Nederlandsche Sermonen,
SermonMt, door
door Kan.
CAEYMAEX. Lijst van in het
het Nederlandsch
Nederlandsch gedrukte
gedrltkte SermonMt
Dr. CH. CAEYMAEX.
Sermonen
jaar 1500. (Overdruk
uit De Vlaamsche
Vlaamsche Kunstbode.) Ant(Overdruk uit
sedert het jaar
werpen,
1910.
werpen, 1910.
CAEYMAEX (Kan. Dr.
Dr. CH.).
CH.). -- Maria
Maria-prediking
de Nederlanden.
Nederla1tden.
prediking in de
Z. pl. of j.
Door den heer FRANS
FRANs DE POTTER, hulparchivaris aan het Staatsarchief, te Gent
Gen t ::
Een groot aantal
aantal catalogussen
catalogussen van boekverkoopingen, openbare
en bijzondere
bijzondere bibliotheken;
bibliotheken; handelende
handelende over Geschiedenis, Godgeleerdheid, GeslachtGeslacht- en Wapenkunde, Schoone Kunsten, vreemde
vreemde
zeldzame boeken
boeken enz., enz.
enz. —
- Verder een
een bundel
bundel met omslag
talen, zeldzame
opschrift draagt
draagt:: Orthographe des
des Noms
Noms des
desCommunes.
Communes. TraTra
die tot opschrift
vaux de la Commission, 1886-1894.

-vauxdelComisn,186-94.

Door den heer].
Leuven :
heer J. SALSMANS,
SALSMANS,S.
S. J.,
J., te Leuven:
VONDEL (JOOST VAN
VAN DEN).
DEN). -- Lucifer. Met
Met inleiding C1t
en aanteekeVONDEL
ningm.
Leuven, Amsterdam,
Amsterdam,z.z.j.j.(19Io).
(1910 1•
ningen. Gent, Leuven,
Door
den heer MAURITS
MAURITS VAN
VAN POECK,
POECK, onderwijzer
onderwijzer te
te SintDoor den
Amandsberg
Amandsberg ::
POECK
(MAURITS VAN).
VAN). - Geschiede1tis
m beschrijving van
St.van St.Geschiedenis en
POECK (MAURITS
Ama1tdsberg, door
door MAURITS
VAN POECK,
POECK, onderwijzer. St.-AmandsMAURITS VAN
Amandsberg,
berg, z.
z. j.j.(191o.)
(I9IO.)
berg,
heeren L.
L. HEBBELYNCK,
]ULES KLEYNKLEYNHEBBELYNCK, te Merelbeke, en JULES
Door de heeren
TJENS, te Leuven:
Leuven :
KUYPER
A.). —
- Autour
Autour de
de l'Ancienne
l'Ancie1t1te Mer
Mer du Monde.
Monde. Traduit
Traduie
KUYPER (Dr. A.).
du néerlandais.
1téerlandais. Par LÉoN
HEBBELYNCK et ]ULES
LAON HEBBELYNCK
KLEYNTJENS. H.
II.
JULES KLEYNTJENs.
Bruxelles,
I9II.
Bruxelles, 1911.
EDWIN DURNING-LAWRENCE,
DURNING-LAWRENCE, Bt., te Londen
Londen::
Door Sir EDWIN
DURNING-LAWRENCE
EDWIN) Bt. —
- Bacon is Shake-Speare,
Shake-Speare,
DURNING-LAWRENCE (Sir EDWIN)
EDWIN DURNING-LAWRENCE,
DURNING-LAWRENCE, Bt
Reprittt of
of
Bt. Together
by Sir EDWIN
Together witlt
with aa Reprint

Bacon's Promus
Formularies and
Elegancies. Cvllated,
the
Bacon's
Promus of Formularies
and Elegancies.
Collated, with
with the
B. BICKLEY.
BICKLEY. and revised by
by F. A. HERBERT,
Original
Original MS. by the late F. B.
ol
BritishMuseum,
Museum. London, 1910.
of the British
191o.
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Museum, nrs 4, 5, 1911. — Het Boek, nr 11;1910 en nr 1 1911. —
nr I, 1911. — Onthouding, nr 4, Iglo.
Onthoudersblad, nr 1, 1911.
,

Tijdschrift der Gemeentebesturen,

Ingekomen boeken. -- Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen
LINNIG (BENJAMIN). -- Bibliothèque internationale des Ex-libris.

Bibliothèques et Ex-libris d'amateurs belges aux XVIIe, X VIIIe et
XIXe siècles. Ouvrage orné de 77 illustrations dans le texte, de 3 réimpressions sur les cuivres originaux et de la reproduction en couleurs du
plus vieil ex-libris flamand connu. Paris, 1906.
De Gids, Februari 1911.
Sint-Lucas, 11rs 6-7, 1911.

Ruildienst. -- Tegen ruiling van de Verslagen esa
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, nr I, 1910-11. — Biekorf, nrs 1-3, 1911. _
Bijdragen' tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom
Brabant, Januari 1911. — St. Cassianusblctid, nr 3, 1911. -- De Katholiek, Februari-Maart. 1911. — Onze Kunst, nr z, 1911. -- De Vlaamsche
Kunstbode, nr 10, 1910. - Het Katholiek Onderwijs, nr 4, 1911. — De
Opvoeder, nrs 3-5, 1911. -- De Opvoeding, nr 2, 1911. - Christene
School, nr 7,1911— De Schoolgids, nrs 2-6, 1911. -- Studiën, nr 5, 191o,
nr I, 1911. - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, nr 6, 1910. —
Dietsche Warande en Belfort, nr I, 1911.

Ingekomen brieven. -- De waarnemende Secretaris stelt de Vergadering in kennis met de hieronder
volgende ingekomen brieven :
1°) Verkiezing van den heer Dr. Eugeen van Oye
tot werkend lid. -- Goedkeuring. — Brief van 4. Februari, waarbij de veeled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, voor het Archief der Academie
een afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van
31 December 191o, houdende goedkeuring van de verkiezing van den heer Dr. EUGEEN VAN OYE tot werkend
lid, tot vervanging van Mr. EDW. COREMANS zaliger.

-4-+2°)
Verkiezing van
heer Frank
Frank Lateur
Lateur tot
tot
van den heer
2 ° ) Verkiezing
- Goedkeuring. --- Brief van 14
14- Februari,
werkend lid. —
waarbij de
de Weled.
Weled. Heer
HeerMinister
Ministervan
van'Wetenschappen
\Vetenschappen
waarbij
en Kunsten, voor
voor het
het Archief
Archiefder
derAcademie
Academie een
een afschrift
afschrift
stuurt van
van het
hetKoninklijk
Koninklijk Besluit
Besluit van
van 66Februari
Februariig19lI,
i i,
houdende goedkeuring
de verkiezing
verkiezing van
van den
den heer
heer
houdende
goedkeuring van de
FRANK LATEUR
LATEUR tot
tot werkend
werkend lid,
lid, tot
tot vervanging
vervanging van
van
FRANK
Dr. HENDRIK
HENDRIK CLAEYS
CLAEYS zaliger.
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Mededeeling door
door den Secretaris.
Secretaris.
Mededeeling
December-verslag.
Secretaris
December-verslag. --- De waarnemende Secretaris
vestigt
de aandacht op,
op, dat
dat de
de laatste
laatste aflevering
aflevering der
der
vestigt er de
Verslagen over 1910,
IgIO, die
voorzien
die zoo
zoo pas is
is rondgedeeld, voorzien
is van een register, dat
dat nog
nog uitvoeriger
uitvoeriger is,
is,en
ennog
n6gbeter
beter
ingericht,
al de
devoorgaande.
voorgaande. « «Onze
OnzeBestendige
Bestendige
ingericht, dan al
Secretaris»
Heer DE
DE VREESE,
VREESE, «« is een meester
meester
Secretaris » zegt de Heer
maken van
dat is
is welbekend,
'vvelbekend, maar
maar dit
dit
in het maken.
van Registers, dat
maal heeft
heeft hij
hij zich
zich zelven
zei venovertroffen.
overtroffen. Zoo
Zoo zijn
zijn thans,
thans,
maal
alle lezingen
lezingen in het
het Register
Register ontleed,
ontleed,zoodat
zoodat men
men
b. v., alle
reeds
den gang
gang van het
het betoog
betoog kan
kan volgen
volgen en
en
reeds dááruit den
bepaalde punten
zelfs in
in omvangrijke
omvangrijke stukken,
stukken, gemakgemakbepaalde
punten zelfs
kelijk kan
woord van
dank en
en hulde
hulde
kelijk
kan terugvinden.
terugvinden. Een
Een woord
van dank
aan
den heer
heer EDW.
GAILLIARD, voor
voor zooveel
zooveel zorg
zoq:ç en
en
aan den
EDW. GAILLIARD,
toewijding, is
niet misplaatst.
misplaatst. (Instemming.)
toewijding,
is dus
dus zeker niet
(Instemming.)
Mededeelingen namens
namens Commissiën.
Commissiën.
1°)
Commissie voor
voorMiddelnederMiddelnederBestendige Commissie
z°) Bestendige
landsche
Taal- en
en Letterkunde.
Letterkunde. —
- De
heer K. DE
landsche TaalDe heer
DE
FLOU,
secretaris,
legt
het
hieronder
volgende
verslag
FLOU, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel,
tafel, over de
de morgenvergadering
morgen vergadering door
door de
deCommisCommissie gehouden ::
heeren:: Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. NAP.
NAP. DE
DE PAUW,
PAUW,
de heeren
Waren aanwezig de
ondervoorzitter;
Dr. K.
K. DE
DE GHELDERE,
GHELDERE, Prof.
Prof. Dr.
Dr. WILLEM
WILLElVI
ondervoorzitter; Jhr. Dr.
DE
VREESE, TH.
TH.COOPMAN,
COOP~IAN, AMAAT
AMAAT JOOS,
Joos, Prof. Dr. C.
C. LECOUDE VREESE,
TERE,
TEIRLINCK, leden, en
en de
de Secretaris.
Secretaris.
TERE, Is.
IS. TEIRLINCK,
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Mr. NAP.
NAP. DE
DE PAUW
Jhr. Mr.
PAUWheeft
heefteen
eenkorte
korte mededeeling
mededeeling gedaan
gedaan
naar aanleiding
aanleiding van
van een
een plaats
plaats uit
uit de
deovereenkomst,
OI'ereenkomst,die
dieinin1376
1376
van Gent,
Gent, met
met twee
twee timmerlietimmerliewerd aangegaan, door schepenen van
makene ... met tween
tween ghebinden,
ghebinden, elc
elc met
met
den, om «« eene cappe te makene...
tween corbeelen
eenen solre
solre gherept
gherept
tween
corbeelen ghebonden,
ghebonden, ende
ende daerup eenen
naer »» enz.
verklaring van
de uituitvoest naer
enz. De
De spreker
spreker geeft
geeft nl.
ni. de
de verklaring
van de
z'oesl naer en vingers naer.
drukking voest
den heer
heerGAILLIARD,
GAILLIARD, die
de vergavergaNamens den
die verhinderd isis de
wonen, leest
leest de
de heer
heer DE
DE VREESE
VREESE een
kleine
dering bij te wonen,
een zestal kleine
verscheidenheden
Stekker, 't Bankje,
Bankje, inz'lt't 'thoekje
hoekjegeraken,
geraken,
verscheidenheden over Stekker,
de stad,
stad, Vaar
Vaartje
knap, Lichtbakker.
Lichtbakker. De Commissie vervan de
Burger van
je knap,
zoekt, dat
dat de
delezingen
lezingenvan
vandedeheeren
heeren
PA uwen
GAILLIARDinin
DEDE
PAUW
en GAILLIARD
en Mededeelingen
Mededeelingen zouden worden
worden opgenomen.
opgenomen. —
de Verslagen
Verslagen en
(Daartoe wordt
wordt besloten.)
besloten.)

ZO)
Nieuwere TaalTaaIBestendige Commissie
Commissie voor
voor Nieuwere
2 °) Bestendige
en Letterkunde.
Letterkunde. --- De
heer Is. TEIRLINCK, waarneDe heer
mende
het hieronder
hieronder volgende
volgende verslag
verslag
mende Secretaris,
Secretaris, legt het
tafel, over
over de
de morgenvergadering
morgenvergaderingdoor
doorde
deCommissie
Commissie
ter tafel,
gehouden:
gehouden
de heeren
heeren:
Dr.
;\IUYLDERMANS, voorzitter;
Prof.
Aanwezig de
: Dr.
MUYLDERMANS,
voorzitter; Prof.
MAC LEOD,
Prof.W.
W.DE
DEVREESE,
VREESE, Mr. OBRIE,
OBRIE,
MAC
LEOD, ondervoorzitter,
ondervoorzitter, Prof.
en Is.
Is.TEIRLINCK,
TEIRLINCK, waarnemende
secretaris.
leden en
waarnemende secretaris.
De
heerMAC
MACLEOD
LEOD leest
leest zijn
zijn verslag
de verhanverhanDe heer
verslag voor
voor over
over de
van den
denheer
heer
VINCENTBIELEN
BrELEN:: TVe!gevillg
Bieren en
en
Wetgeving Bieren
deling van
VINCENT
Azijnen. Er wordt besloten
besloten het
heths.
hs.aan
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denheer
heerBIELEN
BIELEN terug
terugtete
Azijnen.
zenden,
de uitgave
uitgave daarvan
daarvan niet
niet op
op den
den weg
weg der
der AcadeAcadezenden, omdat de
mie ligt
ligt:: dát
moet het
het werk
werk van
van het
het Staatsbestuur
Staatsbestuurzijn.
zijn.
dat moet
de heer
heerDr.
DLSIMONS
SnIONs in
Vervolgens belooft de
in de eerstvolgende
Obscura te houden.
bouden.
zitting een lezing over Camera
Camera Obscura

Letterkundige Mededeelingen.
Mededeelingen.
ra)
den heer I)r.
Dr. JAC.
JAC. MUYLDERMANS
MUYLDERMANS :
Y ° Door den
)

dennaam
naamvan
van
eerw.
Paler
SALSMANS S.
S. J.,
J., heb
In den
denden
eerw.
Pater
SALSMANS
ik de
de eer
eereen
een
exemplaar
zijner
volksuitgave
VONDEL'S
ik
exemplaár
zijner
volksuitgave
vanvan
VONDEL'S
Luczfer aan de
deAcademie
Academie aan
aantetebieden.
bieden.Eene
Eenevolksuitgave,
volksuitgave,
Lucifer
ja, dit
dit kleine,
kleine, sierlijk
sierlijk en wel
wel verzorgd
verzorgd boekje
boekje zal
zal bijdragen
bijdragen
want ja,
om den grooten dichter meer en meer door ons volk te doen omdengrtich merdonsvlkt
kennen,
en liefhebben.
liefhebben. Lofweerdige
Lofweerdige taak
taak vanwege
kennen, waardeeren en
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den geachtere vriend! Zijn wensch zij de onze : « Moge onze

« Dichtervorst steeds meer in Noord- en Zuid-Nederland de
« verschuldigde eer genieten, die hem reeds wijd en zijd toege« bracht wordt : niet slechts in Amerika door de voortreffelijke
« vertaling van den Lucifer door. Van Noppen, doch ook in
« Japan door Prof. Kurino, die sommige van Vondels werken
« vertaald heeft, en in een voordracht te Tokio, sprekende van
« den Lucifer, zegde : Laat ons eerbiedig het hoofd buigen ter eere
« van den man, wiens genie het prachtigste treurspel heeft voortge« bracht, dat ooit uit de pen eens dichters vloeide ». -- Aan P. SALs-

MANS zij dank !
Dr. J.

MUYLDERMANS.

2°) Door Prof. Dr. C. LECOUTERE :
Ik heb de eer aan de Koninklijke Vlaamsche Academie,
in den naam van den zeer eerwaarden heer kanunnik Dr. CH.
CAEYMAEX, professor aan het groot seminarie te Mechelen, een
overdruk aan te bieden van twee door hem onlangs geschreven
artikelen nl. : 1°) Nederlandsche sermonen. List van in het Nederlandsch gedrukte sermonen sedert het jaar rsoo (Antwerpen ; 1910)
en 2 °) Maria prediking in de Nederlanden (overdruk uit het
« Maria-Congres », Averbode, 1910).
Het is aan mijn geachte Medeleden bekend, dat sedert
een aantal jaren, de heer CAEYMAEX zich toelegt op de studie
van een hoofdstuk uit de geschiedenis onzer letterkunde,
waaraan tot nog toe zeer weinig aandacht gewijd werd, te
weten, de geschiedenis der Katholieke kanselwelsprekendheid. In
1901 verschenen zijne Katholieke kanselredenaars der Nederlanden (Roeselare, J. De Meester), weldra gevolgd door een
reeks studiën over hetzelfde onderwerp, hetzij in den Vlaamsche(n) Kunstbode, hetzij in andere tijdschriften. Allengs verzamelt aldus de onvermoeide navorscher een menigte bouwstoffen, welke dankbaar zullen gebruikt worden door hem, die
bedoeld hoofdstuk zou willen schrijven en daardoor de leemte aanvullen, die in alle bestaande geschiedenissen der Nederlandsche letterkunde, ook in de jongste en uitvoerigste, nog blijft
gapen. De twee bovenvermelde opstellen zijn alweer — vooral
het eene — eene welkome bijdrage tot vermeerdering van onze
kennis op dat gebied, en derhalve schijnt het niet ongepast de
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aandacht er op te vestigen niet alleen van de leden (lezer Academie, maar van al degenen, die belang stellen in de lotgevallen
der Nederlandsche letteren.
C.

LECOUTERE.

VOORSTEL.
Ter aandenken aan Jan-Theodoor van Rijswijck
en aan Mevrouw Courtmans-Berchmans. — Den 8 Juli

1811 werd JAN-THEODOOR VAN RIJSWIJCK te Antwerpen
geboren, en den 6 September van hetzelfde jaar, Mevrouw COURTMANS-BERCHMANS, te Adegem.
De heer GUSTAAF SEGERS stelt voor in de Juli- en
in de September-vergadering aan beide gevierde dichters
door het houden van een voordracht te herdenken.
De Academie neemt dat voorstel aan.
DAGORDE.
1 0) Boekerij der Academie. — 3aarljhsch verslag
door den Bestendigen Secretaris, ingevolge art. 16 van het
Reglement van inwendige orde voor de Secretarie. — Na-

mens den Bestendigen Secretaris geeft de waarnemende
Secretaris lezing van diens verslag over den toestand
van de Boekerij der Academie gedurende het afgeloopen
dienstjaar 191o. -- De Vergadering beslist, dat dit verslag in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden. (Zie beneden blzz. 87-88.)
2°) Begrooting der Academie voor het jaar- 1912.
De waarnemende Secretaris legt de Begrooting ter tafel
door den Bestendigen Secretaris voor het dienstjaar
1912 opgemaakt en w elke door de Commissie voor
Rekendienst, in hare vergadering van 6 Februari, werd
goedgekeurd. — De waarnemende Secretaris geeft aan
de Vergadering lezing van het stuk, dat ter inzage op
het bureel wordt gelegd. — Na kennisneming keurt de
Vergadering de voorgestelde Begrooting goed : deze
zal, door het Bestuur, aan den Weledelen heer Minister

—
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van Wetenschappen en Kunsten, ter bepaalde goedkeuring worden voorgelegd.
30) Wedstrijden voor IgII. -- Wedstrijd waarvoor

betaald was, dat de antwoorden vóór in Februari dienden
ingezonden te worden. -- Ingekomen prijsantwoorden.
Samenstelling von den keurraad.

Val en Kunstwoorden.
-

Eene volledige list van de Nederlandsche vakwoorden van de
Brouwerij, met vermelding, zooveel mogelijk, van de gewestwoorden en van e Fransche, Hoogduitsche en Engelsche
benamingen. Tot o heidering wordt de afbeelding van de werktuigen verlangd.
Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing der streek vereischt.
Prijs : 60o fr. of een gouden gedenkpenning van gelijke
waarde.
Steller van de vraag : de heer TH. COOPMAN.

Vijf antwoorden, met de hieronder volgende kenspreuken, zijn ingekomen :

a] De mensch streeft naar volmaaktheid maar bereikt
ze nooit ;
b] Geschiedenis der Brouwerij ;
c] Klaar bier, klare zinwen ;
d] Uit houwe trouwe wordt Moereland herboren ;
e] Rust roest.
Tot beoordeelaars worden benoemd : de heer JOZEF
VERSTRAFTEN, brouwer, burgemeester te Sinaai; Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het Stadslaboratorium; Prof. Dr. J. MAC LEOD, werkend lid, en Dr. LEO
GOEMANS, briefwisselend lid.
40) Commissie tot voorstelling van candidaten
voor het Lidmaatschap der Academie. — Benoeming
eenex Commissie vcn drie Leden, die te zamen met het bestuur
het noodtig getal candidaten zal voorstellen. -- Worden benoemd ; de heereen Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Prof.
Dr. J. MAC LEOD en de heer JAN BOUCHERIJ.
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5°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — Verslag over de Fondsen, waarvan
het beheer door de Commissie wordt waargenomen.
Dienstjaar 191o.
Namens de Commissie doet de heer
TH. COOPMAN, secretaris, verslag over de werkzaamheid
betreffende het Vande Ven-Herentans-Fonds en het Karel
Bozury-Fonds en dezer geldelijken toestand gedurende
het dienstjaar 1910. (Zie beneden, blzz. 89-91.) — Ingevolge bepaling van de Koninklijke Besluiten houdende
goedkeuring dier Fondsen, zal een afschrift van het
Verslag aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten worden overgemaakt.
—

6°) Commissie van beheer voor het SalsmansFonds. Verslag over het Dienstjaar 191o. -- Namens
de Commissie doet de Bestendige Secretaris verslag
over de werkzaamheid van dit Fonds en dezes geldelijken toestand gedurende het dienstjaar 1910. (Zie beneblzz. 92 -93.) — Ingevolge art. 5 van het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van
dit Fonds, zal een afschrift van het Verslag aan den
Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
worden overgemaakt.
7.) Lezing door den heer Omer Wattez : De Germanen. Hun oorsprong en optreden in de geschiedenis. — De
heer WATTEZ spreekt over de volksverhuizing, welke
uit het Aziatische hooggebergte naar Europa heeft
plaats gehad, en over den oorsprong der Europeesche
talen, door de wetenschap tot een stamtaal gevoerd.
Doch andere wetenschappen zijn het Indo-Gerrnaansche vraagstuk komen toelichten, nl. de geschiedenis, de archeologie en de folklore.
Uit die vereenigde bronnen kunnen wij ons nu een
klaarder begrip vormen over dit zoo lang oppervlakkig
behandelde vraagstuk van den oorsprong en de verbreiding der Germaansche rassen in Europa,
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Spreker haalt de getuigenissen aan uit geschiedwerken van Grieken, Romeinen en middeleeuwsche
schrijvers over de verschillende Germaansche stammen.
Hij deelt mede wat Strabo, Herodotus, Hesiodes,
Caesar, Tacitus, enz. over de Germanen dachten. Uit
de laatst verschenen werken in Duitschland, Frankrijk
en bij ons, bestudeerde hij de Germaansche beschaving
van haren oorsprong tot aan de groote volkstrekken
naar het Zuiden. Wij volgen de Goten, de Franken, de
Noren, de Angel-Sassen op hunne tochten door Europa,
en zien ze niet slaafs de beschaving van 't Zuiden overnemen maar zich, gelijk Grieken en Romeinen zelven
deden, eené eigene beschaving opbouwen.
De heer WATTEZ toont door voorbeelden stamtrots
bij die heldhaftige krijgers en weerlegt de beweringen
van zuidelijke schrijvers, die de geschiedenis altijd op
hunne manier hebben geschreven, om zich de meerderen
in beschaving te toonen van degenen, die altijd met
minachting als « Barbaren van 't Noorden » werden
bejegend.
Tal van Fransche schrijvers worden aangehaald
die het Germaansche vraagstuk behandelden : MICHELET, PETIT DE JULLEVILLE, RAMBAUD, LEFÈVRE, VICTOR

enz.; hunne stellingen over Germaansche kultuur worden onderzocht en met aangehaalde feiten en
getuigenissen uit de Germaansche algemeene geschiedenis weerlegd.
Spreker zegt dat hij zijne studie geschreven heeft
om de Vlamingen, een klaarder begrip te geven van
hetgeen onze Germaansche voorvaderen waren en zóó
het stambewustzijn wakker te maken, dat door verkeerde opvoeding werd gedoofd.
HENRY,

— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering dat de lezing van den heer WATTEZ in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.

DR GERMANEN
Hun oorsprong en optreden in de geschiedenis
door OMER WATTEZ.
Er werd ons geleerd, dat de Germanen herkomstig zijn uit
Klein-Azië, bakermat van het menschdom en dus ook oorsprong
van wat men noemt de Indo-Europeesche volkeren. Uit het
Aziatische hooggebergte zouden zij naar 't midden van Europa
zijn gekomen.
Hoe en wanneer is dat gebeurd ?
De wetenschap heeft zich daar veel mee bezig gehouden;
maar de zaak is verre van opgeklaard.
De taalwetenschap heeft de Europeesche talen tot eene
stamtaal teruggebracht ; maar de natuurwetenschap kan maar
onvolledig verklaren, waarom de blondlokkige en blauwoogige
blanken met langwerpigen schedel en hooge gestalte naar
't noorden trokken, terwijl de zwartharigen, de ronde schedels
in 't zuiden te recht kwamen, daar bleven en zich rondom de
Middellandsche zee vestigden.
Die volksverhuizing zal hier plaats gehad hebben in tijden
waarvan zich de geschiedkundige maar een zwak denkbeeld kan
vormen. Dat er door geleerden vele hypothesen werden vooruitgezet, behoeft niet gezegd te worden. Een der laatste en meest
geruchtmakende werken op dat gebied is dat van den Duitschen
geleerde HERMANN HIRT, getiteld Die Indogermanen.
Met veel talent en kennis verdedigt hij de stelling dat de
oorspronkelijke woonstede der Germanen tusschen Oder en
Weichsel zou zijn, en dat zij zich van daar over geheel Europa
en tot in Voor-Azië hebben verspreid. Maar zij zouden vijftig
eeuwen in hunne bosschen gewoond hebben, zonder de behoefte
te gevoelen eenen trek naar 't zuiden te ondernemen.
Nagenoeg dezelfde meening verdedigde reeds in 1836 de
germanist van Frieschen oorsprong KNUT JUNGBOHN CLEMENT
in zijn werk NordgerinanZsc/ie Welt, en in onze dagen treedt nog
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als besliste kamper voor die stelling op : Dr. L. WILSER te Heidelberg.
De Germanen zouden volgens die stelling een oervolk zijn.
De blonde Germaansche type heeft zich langen tijd zuiver
bewaard en vertoont zich nog bij de Noordduitschers en Scandinaviërs in al zijne zuiverheid. Die type is eenig; al de andere
rassen zijn zwartharig. Zonder die theorie aan te nemen, want
zij zou bepaald vernietigen wat de wetenschap ons omtrent
onze Indogermaansche afkomst heeft geleerd, kan men toch
gerust gelooven, dat het Germaansche ras veel langer in MiddenEuropa heeft gewoond dan degenen ons hebben aangewezen die
zé van de boorden van Tiger en Euphraat laten vertrekken om
ze ons dan veel later dan de zuidervolkeren : Indiërs, Perzen,
Grieken, Latijnen en Kelten, in de geschiedenis voor te stellen.
Ofschoon zij de laatsten in de geschiedenis zijn getreden, waarin
zij nu de overwegende rol spelen, is het geene reden om te
beweren, gelijk weleens gedaan werd, dat zij door aanraking met
Kelten en Romeinen eerst zouden zijn beschaafd geworden.
Als men aanneemt, dat de beschaving enkel begint met het
beschreven papier en de bouwsteenen, dan zijn Egyptenaren,
Grieken en Latijnen de Germanen zeker voor geweest, ofschoon
deze Oostersche volkeren kunst en wetenschap ook de eenen
van de anderen geleerd hebben. Geen volk ter wereld heeft zijne
kuituur gansch alleen en uit zich zelven ontwikkeld.
Maar de Germanen waren geen wild volk toen de Romeinen hen leerden kennen. Het waren jagers, visschers, landbouwers, herders, zeelieden en krijgers. Zij kleedden zich met stoffen,
kozen opperhoofden, hadden ijzeren wapenen, bronzen sieraden, en dat lang vóór dat de Rotseinen hen kwamen bestrijden.
Doch in de Grieksch-Latijnsche wereld waren zij ter nauwernood bekend. Het was nu eene eigenaardigheid bij de Germanen
te leven in de dichte wouden, welke toen geheel Midden- en
Noord-Europa overdekten; geene tempels op te richten voor
goden, die zij zich niet als menschen voorstelden, maar die
goden te vereeren in de wouden en op hoogvlakten, waar zij
door steenen heilige plaatsen, eene soort van zonnetempels, afbakenden. Daarover zal ons duidelijker inlichten een onlangs verschenen werk van WILLY PASTOR Altgermanische Monumentalkunst. De voorschriften, die hun leven regelden — want zij
kenden tucht en maatschappelijke zeden - droegen zij om in
:
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mededeelen, « wellenformig » gelijk de Duitschers zeggen. Zij
zongen liederen ter eere van hunne goden en helden. Hunne
vrouwen bekleedden in hun leven eene plaats, welke men te
vergeefs zou zoeken bij de zuidelijke volkeren, toen deze reeds
in de geschiedenis getreden waren. Dat was in korte woorden
de beschaving der Germanen. Zuidelijk Europa had, zooals wij
gezegd hebben, maar een flauw begrip van hun bestaan; zelfs de
toen reeds zeer beschaafde Grieken wisten er bijna niets van.
Bij HOMEROS in den XIe zang der Odussee leest men van de
Kimmerische volkeren :
't Einde bereikten wij toen van Okeanos diepen riviervloed.
Daar is 't land en de stad der Kimmerische mannen gelegen.
Wolken en nevelen houden ze gansch omtogen en nimmer
Blikt er het oog op neder van Helios, blinkend van straalglans.
Niets dan een schrikbare nacht hangt over 't jammerlijk menschras.

Zoo dacht men te Athene over de volkeren, die over den
Istros of Donau woonden. Nieuws hadden zij er over gehoord
van kooplieden van welke barnsteen werd gekocht, komende
van de boorden der Germaansche zeeën : de Noordzee en de
Oostzee.
Maar de volkeren, die rondom de Middellandsche Zee
woonden, zochten zelven niet naar 't Noorden te reizen. Zij
oordeelden het daar te koud en te nevelachtig en zoo hadden
zij die onduidelijke en onjuiste voorstelling over een menschenras met hetwelk zij reeds sedert eeuwen handel dreven; want
pelswerk en amber kwamen vooral uit het Noorden.
De Griek HESIODES spreekt in de VIIIe eeuw vóór J. C.
van Skuthen of Scythen en de befaamde HERODOTUS beschrijft
op zeer zonderlinge wijze de streken van 't noorden, waar de
lucht vol witte pluimen is en 't land bewcond door Hyperboreërs,
menschen die zes maanden lang in den winter slapen. Over de
Scythen spreekt HERODOTUS duidelijker. Hij beschrijft zelfs
trekken uit hunne gewoonten, die wij bij de Germanen, gelijk
later CESAR en TACITUS ons die beschreven hebben, terugvinden. Hij maakt zinspelingen op goudschatten, die door monsters
bewaard worden. Hier schemert de Siegfriedsage uit het Nevelingenlied. Hij heeft een onduidelijk begrip van een talrijk en
machtig volk, dat in de uitgestrekte bosschen woont en blauwe
oogen en ros haar heeft. Al wat HERODOTUS daaromtrent wist,
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had hij maar gehoord van kooplieden, die het wisten van kooplieden van aangrenzende volksstammen, welke zeker met Kimberen en Teutonen — zoo noemde men ook de Germanen —
hadden omgegaan.
Het is zeer belangrijk te weten, op welke wijze de Grieksche
wereld in aanraking kwam met de noordervolkeren, die eerst
veel later te Rome Germanen werden genoemd. Men wist dus te
Athene en in 't Oosten, dat in de wouden van noordelijk Europa
een eigenaardig en talrijk volk woonde. Dat waren de Germanen der wouden, de Teutonen of Duitschers der bergen.
^

* *

Maar er was ook een Germaansch volk der vlakke landen,
een zeevolk. Van dat volk hebben wij in onze taal nog de
woorden, gemeen aan alle Germaansche talen, waarmede de
dingen der zee en der scheepvaart worden aangeduid.
De Germanen waren zoowel een zeevolk, als de Grieken
een zeevolk waren, met dit verschil, dat de Noordzee met hare
stormen en hare grijze nevelen een veel feller element was om er
tegen te kampen dan de blauwe Middellandsche Zee, een groot
meer in een zonnig land (I).
Een Grieksch koopman met name PYTHEAS, zeevaarder uit
Massilia of Marseille, vaarde in de W's eeuw vóór J. C. langs de
kust van Gallië en landde op de kusten der Noordelijke zee, later
de Germaansche zee geheeten. Daar vond hij noordelijke stainmen, die ook de zee bevaarden en van vischvangst leefden.
Dat zullen wel de stamvaders geweest zijn van die stoute
wikings -- koningen van het wijde water—die hunne gevaarlijke
tochten op de zee ondernamen, een der eerste koninkrijken in
Europa stichtten en vijf honderd jaar vóór Colombus den Oceaan
overstaken en het andere werelddeel ontdekten.
Ik bedoel de Noren en Denen, behoorende tot den Scandinavischen tak van den Germaanschen stam.
Lang dus vóór dat de Romeinsche veldheer CESAR Gallië
veroverde en naar 't noorden verder trok, ontwikkelde zich dus
in de noordelijke landen van Europa eene eigenaardige beschaving, die wij, hoe onvoldoende wij die kunnen bestudeeren, toch
(i) Ger?nanische Kultur in der Urzeit von
Natter ztnd Geisteswelt. Teubner, Leipzi g .
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genoegzaam kennen om er de gronden in te vinden van de
eigenschappen, die de Germaansche volkeren later zouden kenmerken.
Tot die kennis hebben geholpen 10 de geschreven geschiedenis van vreemde volkeren, Grieken en Romeinen, 2° de taalkunde, 3° de de oudheidkunde en 4° de folklore, de laatst
gekomene.
Elke wetenschap heeft het hare geleverd en het was maar
wanneer elk dezer takken van het menschelijk weten, alleen en
zonder behulp van de andere, het vraagstuk wilde oplossen, dat _
er zooveel onwaars over onze Germaansche voorvaderen werd
geschreven.
Wie kon er wijs worden uit de allervroegste tijden onzer vaderlandsche geschiedenis zoolang de historici alleen steunden op
dikwijls partijdige schriften van Grieken en Romeinen. Eene
gedurige verwarring ontstaat tusschen Kelten en Germanen, wat
godsdienst en zeden betreft. De eene schreef het den anderen
na, en tusschen al die onjuistheden was er maar iets waarover
al die zuidelijke geschiedschrijvers het eens waren, nl. al degenen
die geene Romeinen noch Grieken waren Barbaren te noemen,
gelijk de Grieken en Romeinen zelven deden.
Klaarder heeft men daarin gezien toen de taalkunde en de
archaeologie en in den laatsten tijd de folklore de te kort schietend e of partijdige geschiedenis lijn ter hulp gekomen.In Duitschland en in de noordelijke landen zijn ze nu talrijk de werken die
ons veel nader over de oude Germanen kunnen inlichten dan
de Fransche geschiedschrijvers, dikwijls door rassenhaat en
vooringenomenheid verblind, en die de onze in België een.
tijdlang op het dwaalspoor hebben gehouden. Het was maar
toen de Duitsche wetenschap en de bekende methode hier ingevoerd waren, dat er verandering kwam. Daaraan hebben wij in
de eerste plaats te danken het werk van prof. KURTH, die over
de Germaansche wereld een gansch anderen toon aansloeg. In
Vlaanderen, en in Nederland zelfs, werden de middeleeuwen
verafschuwd of partijdig beoordeeld, en 't was nochtans gedurende de middeleeuwen, dat de Germaansche ziel zich in al
hare grootheid ontwikkelde, dat geboren werden die nationaliteiten, die nu nog het krachtigst voorbeeld zijn van menschelijken ondernemingsgeest en alzijdige ontwikkeling.
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In het westen van Europa woonde er vóór onze tijdrekening
een ander volk, de Kelten geheeten, welke men vele goede
hoedanigheden, onder andere verheven dichterlijke gevoelens,
toeschrijft.
Zij zouden voor de Germanen geweest zijn wat de Grieken
voor de Romeinen waren. Het kunstlievend volk werd door het
oorlogszuchtig volk verslagen; maar dit laatste nam, zegt men,
de beschaving over van het overwonnen volk.
In hoeverre de Germanen hunne beschaving aan de Kelten
te danken hebben, is nog wijd van opgeklaard, alhoewel de
oudheidkunde daarover reeds veel heeft aan 't licht gebracht.
De Britsche sagencyclus b. v. getuigt zeker voor het dichterlijk gevoel der Kelten, snaar die cyclus is van veel lateren oorsprong; maar er is zooveel in de Germaansehe, vooral de
Noorsche sagen, dat zeer zeker niet van de Kelten komt. Overigens de Germanen hadden physische eigenschappen genoeg,
waaruit stof voor poëtische heldensagen kon ontstaan.
Die schoone groote blonde mannen van 't Noorden moeten
wel trotsch geweest zijn op hunne gestalte tegenover de kleine
Romeinen, waarmede zij dikwijls spotteden en meer nog later
tegenover de Hunnen met hun platte neuzen, die zij zonder

genade noch wroeging aan de boomen spijkerden.
De Kelten werden verdrongen in de botsingen tusschen Germanen en Romeinen, en wat er nog van overblijft woont in de
uithoeken en eilanden van westelijk Europa : Bretanje, Schotland, Wallis en Ierland.
Toen de Rorneinsche veldheer Cesar zijnen tocht naar
Gallië begon, vond hij het tegenwoordige Frankrijk bewoond
door menschen, die hij in drie groepen verdeelde : Galliërs,
Acquitaniërs en Belgen. Deze laatsten woonden ten noorden
van Seine en Marne, in de streek, waar nu Parijs ligt, en
niet alleen het tegenwoordige België was hun gewest, maar
geheel het noorden van Frankrijk. Zij waren de dapperste der
inwoners van Gallië, zegt Cesar. Hij voegt er dan ook onmiddelijk bij waarom, en dat is voor ons zeer belangrijk. Wij lezen het
in het eerste boek van De bello ,;allico. Het luidt als volgt :
t Eensdeels omdat zij zich verre houden van de beschaving
en de verfijning der provincie » --- d. i. de provincie Gallia Narbonensis, die onmiddellijk onder Romeinschen invloed stond, —
« en zeer zelden met vreemde kooplieden in aanraking komen,
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Uiterst belangrijk zijn nog in CESARS werk de vier eerste
nummers van het tweede boek, waarin hij spreekt over den
veldtocht tegen de Bergen, de Nerviërs o. a. Daarin vernemen
we dat de meeste Belgen van Germanen afstammen, die van
oudtijds over den Rijn waren gekomen, dat de Belgen niet eensgezind waren; dat er waren, die het met de Germanen hielden,
en een verbond zochten te sluiten om de Romeinen te bevechten
en te verdrijven.
Het is dus niet van den tijd der Franken, dat onze Vlaamsche grond veroverd en bewoond werd door Germaansche stammen, waaronder onze voorvaderen te vinden zijn, en die niets
met de Latijnen wilden te doen hebben, maar liever Germaansch en vrij bleven.
In het zesde boek van De bello gallico maakt CESAR de
beschrijving van de zeden en gewoonten van Galliërs en Germanen. Het is hoogst belangwekkend eene vergelijking te maken
tusschen die beschrijving van CESAR, 53 jaar vóór onze tijdrekening en die van TACITUS, die de Germanen 98 jaar na J. C. heeft
beschreven.
Het zou ons voor eene lezing als deze te ver leiden, indien
wij hier die vergelijking moesten maken; maar wij verzenden
liever naar de Latijnsche teksten of naar de goede vertalingen er
van gemaakt (1).
Er weze hier nog bijgevoegd, dat men Germania van Tacitus voor de Germanen te vleiend vond, en men er eene
politieke brochuur heeft in gezien, door Tacitus in 't licht gezonden. Hij zou van 't Germaansche leven eene te schoone idylle
hebben gemaakt, beweert Michelet.

II.
Niet alleen de German en van den Rijn en de Noordzeekust leverden aan Kelten en Romeinen veel werk in hunnen
drang om de zuidelijke landen te veroveren. Meer oostwaarts
hadden de Goten, in 't midden en 't oosten van Europa, tegen
het Romeinsch keizerrijk van 't Oosten een groot rijk gesticht;
daar waar nu Oostenrijkers, Hongaren, Russen en Serviërs
(t) Julius C ae sar. Gedenkschriften van den Gallischen oorlog door
Dr. J. DOESBURG. Amsterdam, Vei sluys.
Tacitus. Germania door Dr. J. DOESBURG. Amsterdam, Versluys.
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wonen. Het Latijnsche rijk van 't Westen of van Rome begon
langs alle zijden te kraken ; het bezweek in 476; — en (jat van
het Oosten of het Bijzantynsclle rijk zou het nog tot in I453
uithouden. Het viel onder de slagen van Mohammed II.
Gelijk de Franken later, lieten de Goten zich bekeeren tot
het Christendom, en het verwondert ons niet, dat de Germanen
zich aangetrokken gevoelden tot eene leering, die niet uitsluitend
vormendienst was, gelijk te Rome.
De Germaan had in zijn heidensch geloof zich zelven niet
vergoddelijkt, en daarin kwam zijne verzuchting, zijn streven
naar iets hoogers dan menschenkracht en menschenschoonheid,
gelijk Tacitus zegt, met die van Jezus van Nazareth overeen.
Van al de Germaansche volksstammen waren de Goten
zeker de stoutinoedigsten. In aanraking met de beschaving van
't Zuiden, maakten zij deze allicht tot de hunne, en deden wat
de Romeinen bij de Grieken hadden gedaan, met dit verschil
dat de Goten weldra eene eigenaardige opvatting van kunst
hadden, wat aan de Romeinen grootendeels heeft ontbroken.
De Romeinen waren navolgers in de kunst; de Goten zouden
het daar niet bij laten.
Een Gotische bisschop WULFILA vertaalde den Bijbel uit
het Grieksch in 't Gotisch. De Gotische taal had dus reeds een
voldoenden woordenschat om het lenige Grieksch weer te geven.
Uit runenteekens en Grieksche letters had de kerkvoogd een
alphabet samengesteld. De spreektaal was lang gevormd, toen er
nog geen alphabet voor de schrijftaal bestond, wat bewijst dat
de beschaving voor een volk niet met de druk- of schriftletters
begint, dat deze enkel een middel zijn en geen doel, en dat er
dus een goed deel der beschaving is waarop de taalkunde geenen vat heeft. Daar moeten ons, gelijk wij gezien hebben, nog
andere takken van 't menschelijk weten helpen om de beschavingsgeschiedenis te bestudeeren.
Die Gotische Bijbel van WULFILA is later een schat geworden voor de wetenschap, die men Germaansche philulogie noemt.
Wat er van over is gebleven — de Evangeliën en de brieven van
den apostel Paulus — is toereikend geweest om 't Gotisch als
taal te bestudeeren (I). Het schrift wordt bewaard onder den
naam « Codex ar,;enlezrs » in de Universiteits-bibliotheek te
Upsala.
(t) Dr. H. JAUTZEN, Gotische Spraclidenkinál•er. Sammlung Gtischen.
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Uit een zelfdec tak van den Germaanschen stam gesproten,
oorspronkelijk uit Gotenl +nd, in 't zuiden van Zweden, verdeelden de Goten zich in twee groepen : Oost- en Westgoten, om
hunne tochten in 't zuiden van Europa te ondernemen.
De Oostgoten gingen uit van de oevers van den Don, langs
het Karpaten-gebergte, naar den Donau, stichtten daar een groot
rijk, trokken dan naar Thracië, Macedonië, langs de Adriatische
zeekusten, tot in Italië, waar zij eindelijk den zetel van een rijk
vestigden te Ravenna, waar men nu nog in (le overgebleven
monumenten drie beschavingen kan bestudeeren. Daar regeerde
koning Theodorik — de beroemde held der sagen, Diederik van
Bern (of Verona). Hij was een wijze en schrandere vorst, die
kunsten en wetenschappen wist te waardeeren en recht en orde
bij zijn volk zocht te handhaven.
Den tocht naar Italië had Theodorik met ongeveer 240,000
Goten ondernomen, de vrouwen medegerekend. Hij overwon
te Ravenna Odoaker, koning der Herulen en sloot met hem een
verbond. Hij vernederde de Romeinen door hen te verbieden
wapens te dragen. Hij overleed in 526. Athalaric volgde Theodorik op onder voogdij van zijne moeder Amalaswinthe.
De strijd der. Goten in Italië was heldhaftig tot het uiterste
toe, tot zij moesten bezwijken voor de overmacht. De geschiedenis verhaalt het welsprekel,d feit, dat de Gotische vrouwen te
Ravenna eens in 't gelaat der mannen spuwden, omdat zij in
den strijd voor den Romein Belisarius waren geweken.
Het Oostgotische rijk viel onder de slagen van Narses, den
veldheer van keizer Justinianus; maar een tijd nadien kwamen
de Langobarden naar Italië afgezakt om hunne Germaansche
broeders op den Romeinschen keizer van het Oosten te wreken.

**
De Westgoten ondernamen een verderen tocht. Vertrokken
van den Donau gingen zij tot in Griekenland, volgden de kust
der zuidelijke zeeën tot in Illyrië en Italië, trokken dan naar
Spanje, dat zij gansch veroverden en in bedwang hielden tot aan
den inval der Mohammedanen of Mooren.
De Gotische taal ging daar ook verloren, gelijk het heldhaftige Gotische volk zelf, dat zich heeft opgelost in de zuidervolkeren. Zulks gebeurde ook later met de Franken in Gallië, dat
zij met eenige duizenden onderwierpen, maar door wiens over-
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Zijn inzicht schijnt ons zeer duidelijk toe; hij wilde Germanië niet onderwerpen, alleen voor eenen tijd onschadelijk
maken aan de Rijngrens. Hij gevoelde zic h daar niet meer bij
Galliërs, maar bij een volk, waarin de Latijnen en hunne taal
zouden bezwijken.
Die tijd heeft dan ook niet lang geduurd. De Germaansche
stammen lieten de Romeinen aan den Rijn geen oogenblik rust.
De eenen na de anderen leverden slag, werden soms overwonnen, sloten soms gedwongen een bondgenootschap met Rome,
maar stelden toch ook blijkbaar alle middelen in 't werk om zich
van Rome's juk te bevrijden. Wie hun hunne willeloosheid verwijt, handelt niet te goeder trouw. — « Met die volkeren moet
men uiterst wantrouwend en voorzichtig zijn », zegt STRABO,
de Grieksche reiziger en aardrijkskundige, aan welken wij ook
eenige inlichtingen over de Germanen te danken hebben.
Hij werd geboren 5o jaar vóór J. C.
Wij volgen nu in 't jaar 9 na J. C. de Romeinsche
legioenen van Varus, die door Arminius of Hermann in den
Teutoburger slag totaal vernietigd werden.
Dat was het keerpunt in den kamp tusschen Rome en
Germanië. Aan de boorden van den Tiber werd de schrik nu
overgroot. De kamp duurde echter nog langen tijd. De Germanen waren moedig en onverschrokken, maar de Romeinen waren
verstandig en sluw.
**
In de IIIe eeuw zien wij de Franken te voorschijn komen,
waarvan er bij. Cesar niet wordt gesproken. Zij kwamen uit het
midden van Germanië, vestigden zich langs den Rijn en in het
noorden van het tegenwoordige België. De taalgrens, zooals zij
in ons land thans nog ligt, is het werk hunner nederzettingen.
In de Ve eeuw schijnt zij reeds zooals nu te zijn afgeteekend
geweest.
De veroveringstochten der Franken gingen echter verder.
Hunne weluitgeruste krijgsbenden rukten Gallië binnen, veroverden hier en daar vestingen der Romeinen; zij stichtten een rijk
te Doornijk in 437, te Soissons en eindelijk te Parijs.
Clovis was de machtigste onder hen. Hij huwde Clotildis,
dochter van een anderen Germaanschen vorst, Gondubald,
koning der Burgonden. Hij bekeerde zich tot het Christendom na
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den slag tegen de Alemanen bij Zi lpich (Keulen). Wij weten

van welke beteekenis die bekeering van Clovis en zijne Franken
voor de toekomst van het Christendom in Europa is geweest.
Professor KURTH heeft die beteekenis in het volle licht gesteld.
Iets dat typisch is voor den rassenstrijd, is dat noch Galliërs
noch Romeinen op vergaderingen der Franken werden toegelaten. Alleen de bisschoppen mochten er aanwezig zijn. Is dat
niet kenmerkend? Clovis wil tegen de Burgonden oprukken.
Theodorik dwingt hem vrede te sluiten en nu keerde hij zich
tegen Alarik die te Vouillé het leven verloor.
Clovis stierf in 511.

*

^

*

Op een gegeven tijdstip zien wij gansch westelijk Europa,
vooral Gallië, onder Germaansche vorsten verdeeld.
In 410 werd Rome eene eerste maal door de Goten ingenomen. De Alanen, Sweven en Wandalen dringen in Spanje.
Omstreeks 429 verlaten de laatste Romeinen Brittanië. In 440
gaat de Afrikaansche Romeinsche provincie in de handen der
Wandalen.
In 455 wordt Rome geplunderd door Genserik.
In 476 wordt Odoaker koning van Italië en regeert tot 493.
Theodorik heerscht te Ravenna van 473 tot 526. Gondubald is
koning der Burgonden van 477 tot 51b. Clovis is koning der
Franken van 481 tot 511. Alarik is koning der Westgoten van
484 tot 507 en Genserik regeert in Afrika van 428 tot 474.
Gansch West-Europa is onder Germaansche heerschappij.
Gansch Gallië is Frankisch, of liever staat onder Frankische heerschappij, en Frankisch-Germaansch beheerscht blijft
het tot aan de.« Capétiens ».
De geschiedenis van het Fransche rijk, zooals wij liet ons
nu Fransch-Latijnsch voorstellen, begint dus niet met Merowig,
maar met de Capétiens. Met Merowig en Clovis was het Germaansch-Frankisch.
De Frankische vorsten in Gallië, van Clovis tot Karel
den Groote waren Germanen, die de Frankische taal spraken,
terwijl de Kerk het Latijn had ingevoerd.
De naam lang-ue francaise voor langue gauloa'se is het gevolg
van eene dwaling. De tegenwoordige « langue francaise » is vol-
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strekt niet de francica lingua der Franken (i). Het Gallo-Latijn,
later het Romaansch geworden, heeft zich dien naam van langue
francaise verkeerd toegeëigend.

**
Men heeft aan de Germaansche vorsten verweten, dat zij
tegen elkander streden, en dat hun doel niet was een groot
Germaansch rijk te stichtten, of liever een rijk van Germaansch
sprekende volkeren. Wij zien de Franken de wapenen opnemen
tegen de Alemanen en tegen de Westgoten. Wij zien Goten
tegen elkander strijden. Later toch zien wij Karel den Groote
een groote Westersch rijk stichten, dat echter na zijnen dood
ineen stortte.
Doch dat alles bewijst niets tegen het feit, dat Europa
gedurende eeuwen in de macht der Germanen was, en de hoogste uitdrukking van die macht was het rijk van Karel den Groote,
den machtigen Germaanschen vorst. Maar die macht was niet
alleen eene stoffelijke. Geloofszendelingen gelijk de Angelsaksische monnik Bonifacius, geleerden gelijk Alcuinus en Eginhard,
glanzen als sterren aan den hemel der ontluikende wetenschap.
Karel onderwerpt de Saksers en houdt rijksdag te Worms;
hij rukt Italië binnen en wordt te Rome keizer van 't Westen
gekroond. Maar nog liefst betitelde lij zich koning der Franken.
Hij was de beschermer van godsdienst, kunsten en wetenschappen; hij erkende in de taal een nationaliteitsbeginsel en
liet de liederen en sagen van liet Frankisch volk verzamelen. De
groote keizer stierf te Aken, waar hij begraven werd.
Karels rijk viel in duigen, maar de nationaliteiten, zooals ze
nu nog door de hedendaagsche taalgrenzen afgeteekend zijn,
waren geboren.
De Germaansche rassen, die men had meenen te kunnen
verlatijnschen, leggen door literatuur en kunst de grondslagen
voor machtige rijken, die door liet noodlot of door de omstandigheden wel een tijdlang zullen verdwijnen of verdeeld worden;
maar die in onzen tijd door de algemeene ontwikkeling van het
volk hunne krachtigste uiting beleven.

*
**
(t) L. PETIT DE JULLEVILLE. .Notions sur les origines et sur l'histoire
de la langue frawaise. Delalain Paris.
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Na over Goten en Franken te hebben uitgeweid, als zijnde
de voornaamste der Germaansche stammen, die in de geschiedenis eene groote rol hebben gespeeld, blijft ons nog een woord
te zeggen over Angel-Saksers en Noren.
Engeland was tot in de 5e eeuw bewoond door Britten, die
de Romeinsche beschaving hadden aangenomen. De Angelen
en de Saksers, komende van de boorden der Noordzee en der
Elbe, steken de Germaansche zee over en landen op het Britsche eiland, verslaan er de Britten, de Picten en de Schotten.
Zij stichten zeven Angelsaksische koninkrijken. De Britten wijken
uit naar Gallig, naar Ierland en Wales. Koning Arthur, hun
dapperste strijder, wordt later hun sagenheld.
De bekeering der Angelsaksers tot het Christendom is het
werk van Gregorius den Groote, die hun Augustinus als geloofszendeling had gestuurd. De apostel van Engeland was de eerste
aartsbisschop van Canterbury. Hij stierf in 6io.
Augustinus had zich bij Ethelbert, koning van Kent begeven, die al de koninkrijken onder zijnen schepter vereenigd had.
Deze was gehuwd met Bertha, dochter van den Franken-koning
Karibert.
De Angelsaksers hebben als schat voor de Engelsche letterkunde het epos Be'owulf nagelaten, waarin over de Germaansche
beschaving veel te leeren is.
**
In de Scandinavische landen bestonden er, naar oud Germaansche gewoonte, ook tal van koninkrijken. In 872 was echter
de Noorsche eenheid voltrokken. Harold Harfagre overwon te
Hafrsfjord de laatste dier talrijke Noorsche koningen en stichtte
het Noorsche rijk, een der oudste in Europa (r).
De Noren waren een krachtig volk, vooral een zeevolk.
Beroemd zijn de tochten hunner wikings of zeekoningen. Zij
stichten koloniën in IJsland, Groenland, de Schotsche eilanden
en veroveren kleine rijken aan de kusten van den Atlantischen
Oceaan. Dit zijn de beruchte invallen der Noormannen, waarvan in onze geschiedenis niets anders dan woestheid wordt
verhaald. Normandië was het grootste dier rijken. Het werd
veroverd door Rollo, zoon van Ragwald, Morejarl, en door een
verdrag van Karel den Eenvoudige aan de Noorschen vorst

in 91 2 afgestaan.

(1) Naar Frithjof Naasen.

— 67 r-De Noormannen werden in Frankrijk geromaniseerd; doch,
zegt Michelet, te Bayeux, aan de kust, heeft men drie eeuwen
lang Deensch gesproken. De Noorsche familiën in Normandië
zonden er hunne kinderen heen om Deensch te leeren.
Onder William den Veroveraar overwinnen de geromaniseerde Noormannen de Angelsaksers te Hastings in io66. Van
dien tijd dagteekent de invoering van het Romaansche element
in de Angelsaksische taal. Deze twee elementen vereenigd, zijn
toen het Engelscli geworden, waarin het Angelsaksisch de
grondslag is gebleven.
Van de Noren is al gezegd geworden, dat zij 50o jaar
vóór Christoffel Colombus den Oceaan overstaken. In ongeveer
't jaar i000, zegt Frithjof Nansen, landde Erikson op 't Amerikaansche vasteland in Nieuw-Schotland, door de Noren « Vinland » g:_heeten.
De Noorsche beschaving is ons bekend uit eene rijke literatuur, vooral uit de Edda en uit het heldendicht Gudrun, het lied
der zee, het epos der wikings.
*

^
^

Deze korte schetsen zouden wij kunnen volledigen door nog
te spreken van andere Germaansche volksstammen, zooals Burgonden, Langobarden, enz. die veroveringstochten hebben ondernomen, maar het zou ons te ver leiden.
Het doel, dat wij ons voorstelden, toen wij dit opstel schreven
als inleiding voor eene uitgebreidere studie over de Germaansche beschaving, hier zoo weinig bekend en geacht, was uit de
beste en laatst verschenen werken op dat gebied datgene op te
garen wat ons een helderder denkbeeld kan geven over den oorsprong onzer Germaansche voorvaderen dan wat ons daarover
in onze geschiedenis werd medegedeeld.
Maar om onpartijdig te zijn moeten wij zeggen, dat sedert
onze geschiedschrijvers de Duitsche methode volgen, ook meer
Germaansche geest in hunne gewrochten doorstraalt. Al wat uit
Frankrijk kwam, stelde het Gerrnanendom in een zeer ongunstig
daglicht.
Men wilde eerst en vooral eene middeleeuwsche wereld,
« eenen nacht van duizend jaar », tijden van onwetendheid en
barbaarschheid, zooals men ze noemde, om des te beter het

licht der Fransche renaissance-beschaving te laten stralen.
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Die nacht werd echter opgeklaard door het electrisch licht
der hedendaagsche wetenschap om al degenen te beschamen,
die ons, Germanen, als een minder ras behandelden, dat zelfs in
ons land hier moest uitgeroeid worden.
Wat Cesar niet kon, zouden latere veroveraars beproeven.
Ondanks de veroveringstochten van Lodewijk XIV, van Napoleon I en de pogingen van Napoleon III, die tegen Germanië
ook te velde trok in naam der beschaving, zooals het in zijne
oorlogsverklaring te lezen stond, is de eeuwenoude strijd anders
uitgevallen en de Germaansche volkeren zijn in Europa niet de
laagste op de ladder der volkenkultuur, ver van daar.
Een laatste punt dient wat meer toegelicht te worden.
Fransche geschiedschrijvers van beteekenis zullen nu niet
meer ontkennen, dat het Latijnsche Europa door Germanen
werd beheerscht, maar, zeggen zij, de Germanen verloren hunne
taal en namen de taal van de meest beschaafden aan, van hen die
zij overwonnen hadden (i).
Laat ons zien, of zulke stelling te verdedigen is.
Het heefr, ja, den schijn, dat het de taal van de meest
beschaafden was, die de overwinnaars tot de hunne maakte;
maar niets dan den schijn.
De reden zal wel zijn, dat de overwinnaars niet in voldoende
getal waren om de overwonnenen met hunne taal te overrompelen.
De Westgoten waren ongeveer 200.000 man sterk, de Burgonden 80.000 en de Franken Ioo.000. Hoe konden zij aan
heele bevolkingen in Gallië, Spanje en Italië hunne taal opdringen in dat tijdperk zonder scholen noch drukkunst ?
Een Frausch schrijver, de heer ALFRED RAMBAUD in
Histoire de la Civilisation francaise, weerlegt zelf de aanmatigende bewering van PETIT DE JULEVILLE en anderen. Na hoogergenoeinde getallen te hebben opgegeven, besluit hij : « Les
Germains ne purent donc changer, dans la plus grande partie
de la Gaule, ni la race, ni la langue ».
Er is hier dus geen kwestie van meer of minder beschaafdheid, waarmede sommige Franschen nogmaals willen pronken,
als zij ons de geschiedenis op hunne manier schrijven.
(t) PETIT DE JULEVILLE. Notions générales sur les origines et sur
l'histoire de la langace francaise. Paris, Delalain.
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Waar de Germanen in voldoende getal waren, hebben zij,
gelijk in Groot-Brittanië, het Keltische ras opgeslorpt en hunne
taal opgedrongen.
En indien de bewering van PETIT DE JTLEVILLE als regel
kon gelden, dat het de meest beschaafden zijn, die hunne taal
opdringen, dan zou Spanje Moorsch geworden zijn, Arabisch
gesproken hebben, daar men aanneemt, dat de Mooren de toenmalige bewoners van Spanje in beschaving vooruit waren.
Ook zou volgens die stelling Gallië Romeinsch zijn geworden en Latijn gesproken hebben.
Dat is ook niet gebeurd.
Maar het was er zeker nogmaals bij de Fransche schrijvers
om te doen hunne meerderheid en die der Zuidelijke, Latijnsche volkeren tegenover de K Barbaren van het Noorden » te
doen uitkomen.
L'invasion des barbares fait la nuit intellectuelle dans tout
l' Occident, zegt Goblet d'Alviella
En de Br'lsselsche professor praat daarin al degenen na die
het over de Middeleeuwen kost wat kost nacht wilden hebben.
Les siècles grossiers, zegt Boileau.
Les siècles ignorants, zegt Molière.
En men heeft dat eeuwen herhaald.
Liepen die menschen dan blind tusschen al die wonderen
van kunst, die de Middeleeuwen ons hebben nagelaten ?
Of was het haat tegen die tijden, waarover de zon van het
Christendom is opgegaan en schitterend heeft gestraald ?
Dat zullen wij in volgende studiën onderzoeken.
Wij deden op het gebied der geschiedenis geene nieuwe
ontdekkingen; maar wij brachten bijeen, wat in vele werken
verspreid ligt en aan velen verborgen blijft.
Dat willen wij naar onze zwakke krachten in 't licht stellen.
Antwerpen, 14 Februari 1911.

1) Introduction à l'histoire des religions.
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OVER TAALONDERWIJS
z.
Voorlezing door den heer Prof. Ad. de Ceuleneer.
Wij zijn het allen eens om met den heer Prof. MAC LEOD te
bekennen, en tevens te betreuren, dat in het lager- en middelbaar onderwijs, het onderwijs in het Nederlandsch de vruchten
niet afwerpt, die men te rechte zou mogen verwachten.
Onze collega vraagt zich af of men zelfs met de bestaande
wetten, geen betere uitslagen zou kunnen bekomen : hij denkt
dat men daarin zou gelukken door in het lager onderwijs minder
dialect en meer Nederlandsch te spreken, door in het middelbaar
onderwijs het letterkundig gedeelte te beperken en meer het
taalonderwijs te beoefenen.
Ik acht het nuttig eenige bedenkingen over deze gedachten
voor te dragen.
Onze collega maakt geen onderscheid tusschen plaatselijke
tongvallen en dialecten. Westvlaamsch is een dialect, Gentsch
is een plaatselijke tongval (patois) die zich hoofdzakelijk door de
uitspraak kenmerkt. Nu, in een plaatselijken tongval mag er niet
onderwezen worden, en het is ook raadzaam de dialecten te vermijden. Enkel moet ik doen opmerken dat onze collega ten onrechte als dialectische woorden aanziet al de woorden, die in
Holland niet gebruikt worden.
Dit komt mij wel een weinig overdreven voor. Dat men
geene woorden mag gebruiken die eigenlijk tot een dialect be-
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hooren, dit neem ik aan; maar de woorden die in al de Vlaamsche gewesten gebruikt worden, zijn Vlaamsche woorden en
geene dialectische, en men mag ze bijgevolg heel goed bezigen.
Alzoo aanzie ik niet als dialectische woorden : barreel, botermelk,

druppel, geirnaart, kaak, kemp, kieken, mastebosch, metser, reep,
schouw, slets, stekske, stoof, tapijt, teems, wiel, woonst. Al dez e

.

woorden mag men heel goed in het onderwijs gebruiken; het
zijn echt Vlaamsche woorden en wij mogen onzen woordenschat
niet verarmen door enkel die woorden te gebruiken welke door
de Hollanders aangenomen worden.
De heer MAC LEOD aanziet als dialectisch : ramenast en
schaverdijn en als Nederlandsch radijs en schaats. Nu ramenast
is de groote zwarte radijs (raifort) en de radijs is de kleine roosachtige. De schaverdijn is de langpuntachtige schaats, en de schaats
is de kleine korte.
Kortom, Vlaamsche woorden mogen mijns inziens gebruikt
worden, en het zou overdreven zijn zuiver Hollandsch te onderwijzen. De Vlaamsche woorden zoowel als de Hollandsche zijn
Nederlandsche woorden.
Zeker is de woordenschat der meeste leerlingen maar al te
arm, doch dit kwaad zal, mijns dunkens, niet bestreden worden
door het letterkundig onderwijs te beperken en meer tijd aan het
taalonderwijs te besteden. De oorzaak van dien neteiigen toestand is elders te zoeken. De leerlingen lezen te weinig, zij verspillen hunnen tijd met geillustreerde boekjes te doorbladeren en
dagbladen te lezen. Men moet ze aansporen traag en oplettend
boeken te lezen die in goed Nederlandsch geschreven zijn. Het
is door een dusdanig lezen dat zij hunnen woordenschat zullen
verrijken.
ADOLF DE CEULENEER.

II.
Voorlezing door den heer Gustaaf Segers.
« Zeer dikwijls en te recht wordt er geklaagd over de onvoldoende vruchten die het onderwijs in het Nederlandhch in de
Vlaamsche provinciën van België afwerpt », zegt ons geacht
medelid, Prof. Dr. J. MAC LEOD, in zijne voordracht « Over

Taalonderw is ».
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« Ongetwijfeld is er vooruitgang », voegt hij er bij, « maar
de toestand is nog geenszins bevredigend (I) ».
Het schijnt mij onmogelijk de gegrondheid daarvan te betwisten. Ook zal elkeen de zijde van ons geacht medelid houden,
waar hij, als hoofdredenen van deze geringe uitslagen opgeeft:
voor het lager onderwijs, het gebruik der plaatselijke tongvallen
in de school, en voor het middelbaar onderwijs, de verwarring,
die al te dikwijls in de lessen heerscht, de afwijking van de te
behandelen stof.
Over het gebruik der dialekten in de school, over de volstrekte nooizakelijkheid daar de algemeene letterkundige taal te
spreken, en dit met vastberadenheid van de leerlingen te eischen,
hebben wij in onze laatste vergaderingen breedvoerig gehandeld,
en ik hoop wel, dat wij deze bespreking niet zullen sluiten, zonder
aan de bevoegde overheden maatregelen voor te stellen, die van
aard zijn om aan een droevigen toestand, zooniet een einde te
stellen, daar ten minste ernstige verbeteringen aan toe te brengen.
Waar de heer MAc LEOD over het afwijken van de leerstof
spreekt, legt hij den vinger op eene der ergste kwalen van het

onderwijs. Zij heerscht niet alleen in het middelbaar; maar ook
in het lager onderwijs, en, denk ik, insgelijks in het hooger
onderwijs. Naar mijne bescheiden meening dwaalt de leeraar
vooral buiten het spoor, bij gebrek aan voorbereiding.
Men heeft de verwijderde en de onmiddellijke voorbereiding.
De verwijderde voorbereiding der lagere onderwijzers geschiedt
in de lagere normaalscholen ; die der regenten der middelbare
scholen in de cursussen voor regenten; die der leeraars van de
atheneums in de universiteiten. Ik denk niet dat er een voorbereidende cursus voor de professoren van het hooger onderwijs bestaat.
Over het algemeen komt het voor, dat de beroepsopleiding
onzer lagere onderwijzers met meer zorg gebeurt dan die der

professors van het middelbaar onderwijs. Aan de normaalscholen toch, is overal eene oefenschool toegevoegd; terwijl dit
het geval niet is bij de cursussen voor regenten, noch bij de
(i) Verslagen en Mededeeling -en der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde, 1910, blz. 129.
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lijke stelsels op het landbouwbedrijf meer en meer eene dringende noodzakelijkheid wordt. Om voordrachten over landbouw
te begrijpen, om boeken met vrucht te lezen, welke daarover
handelen, is het• onontbeerlijk, dat de landbouwers daar de
noodige voorbereiding toe hebben bekomen, zoowel wat de
wetenschap als wat de taal betreft. De heer MAC LEOD betreurt
dat dit in onze legere school niet op doelmatige wijze gebeurt.
Ik vraag ons medelid verschooning; doch de lagere school,
de volksschool, kan of mag op dezen wensch niet ingaan. De
lagere school streeft de harmonische ontwikkeling der scholieren na. Gansch haar onderricht moet vormend zijn. Wel houdt
zij rekening met plaatselijke toestanden en noodwendigheden,
evenals met de stoffelijke behoeften der leerlingen in hun later
leven. Doch, zij kan slechts op die kennissen en vaardigheden
letten, welke allen zullen noodig hebben. In de volksschool
wordt niet geleerd wat een landbouwer, een timmerman, een
handelaar, een advokaat later kan of zal te pas komen : doch,
was, ohne Ausnahme, jeder Mensch braucht. De landbouwschool
van Wageningen is zeker een wetenschappelijk instituut van
hooge waarde, en de meeste wer ken, door de Hollandsche landbouwkundigen uitgegeven, onderscheiden zich stellig do( ir meer
dan gewone verdienste. Het zou zonder twijfel wenschenswaard
zijn, dat onze landbouwers zulke werken konden lezen. Doch, ik
geloof niet, dat de leerlingen of oud-leerlingen der Hollandsche
lagere scholen in staat zijn de cursussen der landbouwschool van
Wageningen te volgen of de werken van hare professors te lezen.
Zij zijn daar toe niet in staat om twee redenen : I° omdat zij de
wetenschappelijke elementen daartoe in de lagere school niet
hebben geleerd, zoomin als de technieke termen ; en 2 °, omdat
deze zonder gene niet geleerd kunnen worden.
Ik heb het reeds meer dan eens herhaald : sommige leerlingen onzer lagere scholen zullen later de kennis der Fransche taal
noodig hebben ; anderen behoeven eene wetenschappelijke
voorbereiding tot den bakkersstiel, den landbouw; of iets anders.
Goed, zeer goed. Sticht dan vakscholen, waar uwe leerlingen
terzelfder tijd de zaak en de uitdrukking zullen leeren. In de
volksschool is dit niet mogelijk. Onderwijs daar de letterkundige
taal, breid daar den taalschat, doch tevens den begrippenschat
uit. Het eene gaat niet zonder het ander : beide houden gelijken
tred. Het zou dus onmogelijk zijn de uitdrukkingen, den land-
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wing moet rusten. Maar men blijve daarbij niet staan, men vergenoege zich niet met de heerschappij over de stof; men dringe door tot
den geest, die haar bezielt, en haar eigenlijk wezen uitmaakt 'I) ».

Deze zoo verheven woorden bevatten gulden lessen voor
den leeraar in moedertaal aan onze atheneums, ja zelfs voor den
lageren onderwijzer. Neen, het komt er niet op aan de scholieren
en leerlingen een groot aantal woorden en uitdrukkingen te
leeren. Indien die scholieren en leerlingen geen duidelijk begrip
van de zaken hebben, heeft zulk onderwijs bitter weinig waarde.
Zeker, de kennis der woorden en uitdrukkingen is noodzakelijk,
onontbeerlijk : doch de groote zaak is dat deze woorden en
uitdrukkingen door de les het geestelijk eigendom der leerlingen
worden, dat zij wezenlijk gebruiken ; het is noodzakelijk dat ze
met hun geestes- en gemoedsleven samenvloeien. Anders blijven
die woorden en uitdrukkingen ongebruikte en onbruikbare munt,
die niet verrijkt; zij blijven onverteerde en onverteerbare spijs,
die niet voedt, en dus niet versterkt.
Daarom moeten de raadgevingen van ons geleerd medelid
niet zonder behoedzaamheid aanvaard worden. De leeraars in
moedertaal zouden te veel tijd aan de eigenlijke letterkunde
besteden. « Zij behandelen de taal als zaken, die men aanschouwt en bewondert, terwijl hunne leerlingen behoefte hebben
aan een goed werktuig (2) ».
Het is wel mogelijk, dat niet zeiden in den zin gezondigd
wordt, dien ons medelid hier aanduidt. Het spreekt van zelf dat
de beteekenis der woorden en uitdrukkingen duidelijk moet
verklaard worden. Maar, ik vrees, dat niet weinige leeraars aan
het tegenovergestelde euvel mank gaan. Zij willen alles uitleggen.
Gansche lessen worden aan woordverklaringen besteed. Het te
ontleden stuk is een voorwendsel tot taalstudie. Niet alleen de
woorden van de les, maar de zin- en aanverwante woorden, met
al hunne schakeeringen, worden haarfijn ontleed. Op een uur
tijds gaat men drij, vier regels vooruit. Dat gebeurt, dat gebeurt
al te veel. De samenhang van het stuk gaat verloren; de letter(1) De Heerschappij over de Taal, het beginsel tier welsprekendheid,
Redevoering ter aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool
te Groningen, den 28esen November 1849, uitgesproken door Dr. M. DE VRIES,
Groningen, K. De Waard, 185o, blz. 1.
(2) Verslagen en Mededeelingen, u. s., blz. 134.
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kundige en poëtische vorming der leerlingen, die toch ook wel
tot hun recht mogen komen, worden verwaarloosd.
Let wel op, dat het doel, hetwelk die leeraar nastreeft, evenmin bereikt wordt. Die woorden en uitdrukkingen zullen den
leerling niet bijblijven. Zij hooren hem niet toe. Zulk onderwijs
is al te dikwijls woordenonderwijs. De woorden en uitdrukkingen
moeten door den zin uitgelegd worden ; zij moeten door het
gebruik bruikbaar worden gemaakt. Ik denk zelfs dat het juist is
omdat men te veel tijd heeft besteed aan het verklaren der
woorden op zich zelf, dat het in vele gevallen daaraan moet
toegeschreven worden, dat de leerlingen de beteekenis der
eenvoudige woorden niet kenden, die de heer MAC LEOD aanhaalt, een toestand waarover hij terecht klaagt.
Hoeden wij ons daarom het de leeraars ten kwade te
duiden, dat zij te veel werk maken van de letterkundige ontleding en hunne leerlingen te veel gedichten doen leeren. Dit
laatste is van het allergrootste gewicht. Niet alleen gedichten;
ook prozastukken, vele gedichten en prozastukken, van de
laagste klas der volksschool tot de hoogste van het atheneum,
moeten worden geleerd en uitgegalmd. Ik ken geene betere
oefening. Evenals alles, wat waarlijk goed is, heeft het alle goede
zijden. Het breidt den taalschat uit, ontwikkelt den esthetischen
en letterkundigen zin, en bevordert de zuivere uitspraak, de
gepaste articulatie en de mondelinge voordracht. Ook draagt het
in ruime mate bij, om de taal als werktuig te veredelen en te
leeren gebruiken. Want, door het vanbuiten leeren, door het
voordragen van dicht- en prozastukken vloeit de taal daarvan
met die des leerlings samen ; de beschaafde taal wordt meer en
meer zijne natuurlijke taal, en wat het meest van al zegt : zij
wordt de taal van zijn gevoel.
Zoolang dit het geval niet is, zijn geene blijvende uitslagen
verkregen. Mijne heeren, onze geachte collega, heer MAC LEOD,
is een geleerde, een man der wetenschap, der proefondervindelijke wetenschap.
Toch zal hij het hooge belang van het gevoel, in zake van
wetenschappen, niet loochenen, vooral niet in zake van taal, die
voor alles eene zaak van gevoel is.
Weinigen zijn ooit zoo diep in den geest hunner moedertaal
gedrongen, hebben haar beheerscht als Friedrich Ri ckert. Weinigen hebben de vreemde talen, de Oostersche vooral, zoo grondig
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(2) Op. cit.,
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den raad talrijke dicht- en prozastukken aan hunne leerlingen te
doen vanbuiten leeren en geene moeite te sparen om deze
in zuivere taal, goed g€artikuleerd, op toon te leeren voordragen.
Het hooger medegedeelde stuk van DE VRIES is in de middelbare
school zeer goed op zijne plaats.
De heeren onderwijzers en leeraars zouden, voor het begin
van het schooljaar, 'eerre keuze kunnen doen en vervolgens het
leerplan opstellen. De kantonale schoolopzieners zouden dit
kunnen doen voor hun ressort.
KEHR geeft, voor eene volksschool met zevenjarigen cursus,
week voor week, de te leeren stukken op. Ik tel voor de twee
eerste jaren. (Aanvankelijke Graad) 39; voor het derde en vierde
jaar (Middelgraad) 37; voor het vijfde, zesde en zevende jaar
(Hooge graad) 57 stukken. De keuze is voortreffelijk. Al de
stukken komen in liet leesboek voor; en vele behooren tot het
schoonste, wat de Duitsche letterkunde heeft voortgebracht. De
overheerschende strekking is de vaderlandsche.
Ziehier enkele uittreksels uit KEHR's uurtabel :
Aanvankelijke Graad. Eerste jaar : 13de en 14de schoolweek,
nr Io8 : Ein Junker hielt sich ein Paaï: Dunde (Pfeffel) ; 40ste schoolweek; Gottes Aube, heilig klar ! Tweede jaar ; Ode en 7de schoolweek. Die wandeinde Glocke (Goethe); — 2 t en 2 2 schoolweek ;
Mit dem Pfeil, deun Bogen! (Schiller).
Middelgraad : Eerste jaar : 2d e en 3de schoolweek Auf holier
Alp wohnt wick der liebe Gott. --- 3 6ste en 37ste schoolweek : Das
Lied vom Feldmarschall (E. M. Arndt). — 38ste en 39ste schoolweek : Kaiser Wilhelm (Hoffinann von Fallersleben). — Tweede
jaar : Ode en 7de week : Der Herr ist Konig (Caspari). — 38s ' e en
39ste week : Was ist des Deutschen Vaterland! (E. M. Arndt).
Hooge Graad : Eerste jaar : 13de en 14de week : Am 3 Sep!ember (Leibel). — I5de week ; Lozvenritt (Freiligrath). --- Tweede
jaar : 23ste en 24ste week : Der Taucher (Schiller). — 3 bste en 37 ste
week : Muttersprache (Max Schenckendorf). — Derde jaar : lste en
2de week : Singers Fluch (Uhland), — 36ste en 3; st e week : Frisch
auf, mein Volk! (Korn er).
Men vergete niet, dat wij in eene volksschool, in eene lagere
school zijn, waar gedichten als Schillers Taucher » en Uhland's
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« Sangers Finch ! » op twee weken geleerd worden; dit bewijst, dat

men in Duitschland aan deze oefening zeer veel belang hecht (t).
De uitslagen van het taalonderricht In onze middelbare
onderwijsinrichhtingen van den eersten graad, die ons geacht
medelid ons mededeelt, laten stellig veel te wenschen over. « Onze
Vlaamsche studenten kennen, zegt Prof. Mac Leod, op zeer zeldzame uitzonderingen na, genoeg (meer of minder dialectisch
gekleurd) Nederlandsch om een gewoon gesprek in de taal te
voeren; zoodra echter een niet alledaagsch onderwerp ter sprake
komt, gaat het veel moeilijker, omdat zij meestal niet genoeg
Ne_ derlandsche woorden en uitdrukkingen kennen (2). »
Dat de studenten, na zeven jaren middelbaar onderwijs,
bijna niet in staat zijn in beschaafd Nederlandsch over een niet
alledaagsch onderwerp een gesprek te voeren, is erg, buitengewoon erg. Het komt hoogst waarschijnlijk hieruit voort, niet
alleen omdat zij niet genoeg Nederlandsche woorden en uitdrukkingen kennen, maar omdat men hun over die zaken geen onderwijs had gegeven in zuiver Nederlandsch ; of althans geen goed
onderwijs.
« Op 32 studenten, die in 1908 aan de Vlaamsche Gentsche
Hoogeschool (eerste studiejaar) den leergang in de plantenkunde
volgden, was er GEEN ENKELE, die het woord rad kende ; diensvolgens was de beteekenis der woorden raderboot, — raderwerk,
--- raderkast, — tandrad — radbraken, enz. eveneens onvolkomen
of niet bekend. Slecht ÉÉN dezer studenten kende het woord
zwam; VIER hunner kenden het woord tonde,; DRIE studenten
kenden het woord knop (bourgeon); slechts VIJFTIEN studenten
kenden het woord Lucifer (3). » Ik durf met al mijne collegas
der Academie « een wedspel aangaan », zouden mijne Kempische
vrienden zeggen, dat, in mijne streek, al de personen, boven de
zeven jaar, het woord rad kennen. De woorden zwam en knop
(1) Het deklameeren is eerre taaloefening, die voor alle klassen van het
hoogste belang is; want, door het woordelijk, juist opzeggen der goed begrepen en gepaste taalvormen wordt de geest en de taal van het kind op ongewone mate verrijkt. Waar de deklamatieoefeningen verzuimd of verwaarloosd
worden, blijft in de taalvorming altijd eerre leemte voelbaar. » (KERR, Praxis
der Volksschule, blz. 206.)
(2) Verslagen en Mededeelingen, u. s., biz. 134.
(3) Verslagen en Mededeelingen u. s., blz. 134.
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kent ook elkeen; wat het woord /onder betreft, de Kempenaars,
die hunne pijp aan eene tonderdoos aansteken, kennen dit
insgelijks. Ook de andere woorden zullen de meesten mijner
buren kennen; hoewel de Antwerpenaars u beter zullen uitleggen wat eene raderboot is, en bijgevolg het woord meer in den
mond hebben. Dat het woord Lucifer de grootste helft der
studenten onbekend is, verwondert mij niet; en acht ik niet heel
erg.
De meeste woorden, op blz. 135 vermeld, liggen niet in den
volksmond. Dat Vlaamsche studenten, na het einde hunner
humaniora, ze niet kennen, is treurig, en bewijst ten overvloede,
dat hun taalonderwijs alleszins verwaarloosd werd.
Oog om oog en tand om land worden dagelijks door onze
buitenlieden gebruikt ; het woord tolkantoor kennen de grensbewoners al te goed, omdat zij de zaak al te goed kennen. Lazen
wij het woord alleen op het gebouw, dan was het nog zoo erg
niet; doch als wij tien meters over de grens jonge haantjes
koopen, moeten wij op het tolkantoor zijn, en gaan wij er voorbij,
zonder op het woord of het gebouw acht te slaan, worden wij
niet zelden aangehouden. Wij hebben dan toch den troost, dat
wij de zaak, en ook het woord veel beter leeren kennen, dan
indien het beste woordenboek ons van het woord de nauwkeurigste bepaling hadde gegeven.
Ik wil hierdoor alleen zeggen, dat woordenkennis met zakenkennis hoeft gepaard te gaan.
Nog een enkel woord over de dialektische uitdrukkingen,
die ons geacht medelid door echt Nederlandsche vervangt. Ik
zou den leerling niet berispen als hij van zijne pet spreekt; doch
ik zie niet in waarom dit woord beter is dan klak. Het laatste
kent elkeen; het eerste niemand in de Vlaamsche landen. Zoo
ook botermelk. Waarom zou dit geen goed, echt Nederlandsch
woord zijn? Omdat het in Vlaanderen overal, in het Noorden
nergens gebruikt wordt, terwijl het tegenovergestelde het geval
is met karnemelk. Het woord botermelk komt overigens in het
Woordenboek voor. Men zegt daar : « is eene in de zuidelijke
gewesten vanouds gebruikelijke benaming voor Karnemelk ».
Aanhalingen worden opgenomen uit de werken van Conscience,
Sleeckx, Bergmann en ook uit die van Huygens (i).
(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal, III, kol. 717.

— 83 —
Hetzelfde zij gezegd van het woord mastbosch, dat hier te
lande algemeen gebruikt wordt, en zeker evengoed is als dennenbosch of sparrenbosch. Mastbosch komt insgelijks in het woordenboek voor (I).
Het woord r jen, voor vallen, is insgelijks juist.
Het is zeker meer dan wenschelijk dat onze bevolking in
staat zij Nederlandsche werken te lezen, welke de wetenschap,
vooral de landbouwwetenschap, populariseeren. Doch, duidelijkheid en aanschouwelijkheid der voordracht is daarvan een hoofdvereischte. En, evenals niemand zal loochenen dat in deze
werken met de eigenschappen van onzen Vlaamsehen grond,
met den toestand onzer landbouwers, met hunne zeden en
behoeften, rekening moet gehouden worden, zal een Vlaming
over dit alles beter op de hoogte zijn dan een Noord-Nederlander; het is dan ook wenschelijk dat deze werken door Vlamingen geschreven worden : in dit geval zullen zij stellig meer
dienst kunnen bewijzen.
Alles laat voorzien, dat de Vlaamsche wetenschap ook
aldra onze letterkunde met degelijke werken zal verrijken; de
congressen onzer Vlaamsche natuurkundigen, de beweging ten
gunste der vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool, welke
beide aan ons geacht medelid, Mac Leod, zulke dure verplichtingen hebben, waarborgt dit ons.
Dat men mij niet beschuldige een taalparticularismus voor
te staan. Geenszins. Wij verklaren het luide, en hebben er heel
ons leven naar gestreefd : slechts in de algemeene, gemeenschappelijke taal ligt ons heil. Doch wij, met ons volkskarakter,
en dus met onzen landaard, met onzen taalschat, behooren
daar ook bij.
Welk is nu MAC LEOD'S besluit ?
« 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 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 vergelij-

(1 )

I i., IX, koi. 294.

,
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king gebruiken. De hoofdzaak is Nederlandsche woorden bekend te
maken » (z}.

Wat het lager onderwijs betreft zijn wij t' akkoord. ik verkies
echter de formule van KEHR :
Die Eroberung- der Biichersprache ist urrd bleibt das Haupttiiel
des deutschen Sprachunterrichts » i .

Wat de stellingen, met het oog op het middelbaar onderwijs
betreft, heb ik hooger trachten te ontwikkelen wat Duitschlands
befaamde methodieker in de volgende woorden samenvat :
Die Sprache ist kein aufgeschichter Wdrterhaufen, welcher
mechanisch mit dem Gedachtnis aufgefasst, und geistlos reproduziert
werden kann, sondern sie ist ein lebendiger Organismus, der lebendig
erfasst sein will und der nur durch bewusste Wiedererzeugung
wachsen kann » 2!.
(

Wat wil zeggen : De ontwikkeling der taal houde met de
ontwikkeling van den geest gelijken tred; breid den woordenschat
uit, naarmate gij een geest verrijkt; beide zijn zoo innig met
elkaar verbonden dat ze niet van elkaar mogen ,of kunnen gescheiden worden.

(t) Verslagen en Mededeelingen, u. s., blz. (35.
(2) KEHR, Praxis der Volksschule, blz. 195.

BESTENDIGE COMMISSIE
VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE.

VLIETS NAER, VINGERS NAER
Mededeeling door Jhr. Mr. NAP. DE

PAUW.

De herstelling der kap van het Belfort te Gent heeft aanleiding gegeven tot het herbestudeeren der akten die de oude
kap betreffen. De eerste is eene oorkonde van 1376, waarbij
Schepenen van Gent eene overeenkomst aangaan met twee
timmermans, om « eene cappe te makene .. met tween ghebin« den, elc met tween corbeelen ghebonden, ende daerup eenen
« solre gherept voest naer, met sulken taelgien van houte als pro« fitelic zijn sal, ende daerboven eene tubbe achtcante XXVIII
« voet hoghe ende XXI voet wijt, ende daerboven eene cappe,
« een ende een half oversleghen, hoghe naer de weyde van der
« tube ».
DIERICX, die de eerste dit stuk drukte (Mémoires, 1815, II,
61), liet de drie onverstaanbare woorden cursief drukken; DE
POTTER, die het weder uitgaf (Gent, 1883, I, 495) stelde er een
vraagteeken bij ; VUYLSTEKE, die de akte volledig en getrouw,
met de nauwkeurigste ophelderingen, uitgaf ( Verzamelde prozaschriften, 1891, IV, 194, en Rekeningen, tijdvak vau Philips van
Artevelde, 1893, blz. 436), spreekt er niet van.
VERDAM (Mn1. Wb., 1889, II, 1497 en 1539, Gherebbet en
gherept), verklaarde 't « onduidelijk, vooral voest naer, en onghetwijfeld corrupt » en vroeg zich af of « misschien gherept voest
(niet was) bedorven uit één samengesteld deelwoord ». — De
vergelijking met een anderen tekst, die hij aanhaalt, van een
« werc (dat) sal sijn gherebt, gheplanct, ende de pilaere ommegaens gheleyst ende gheschut naer den heesch van den werke »
DIERICX, Mém., 2, 261 (?), en die hij zeer wel uitlegt door rebbe,
in den zin van balk, spar, rib; van ribben voorzien, zou hem op
den weg kunnen gesteld hebben der bedorvene plaats.
Bedorven is het zelfs niet, en er kan hier geene spraak ziin
van een onzin, misschien van eene onoplettendheid van den
schrijver, daar het stuk opgesteld is, niet door eenen slordigen
kopiist, maar door eenen geleerden stadsklerk onder toezicht der

a
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schepenen. De fout zou zeer gering zijn : voest voor voets, verwisseling van twee letters, die zeer dikwijls in de mnl. akten voor-.
komt. -- Nu, deze uitdrukking van voets naer, waaraan de berekening in voeten van de hoogte en wijdte van de kap natuurlijk aan
de breedte der balken doet denken, is gewettigd door voorbeelden, door VERDAM zelven aangehaald, onder de verschillende
beteekenissen van Naer (Mnl. Wb., 1899 IV, 2096-2105), het zij
in den zin van « ruimtebegrippen, b. v. lanc, breet, diep e. a. :
« Daerna so nayt se (de wond) ende stect op elke side enen steke
« naerder dan vingers naer (dichter bij dan de breedte van een
«vinger), Hs. Yperman, I I Id (blz. 2097)0, — het zij in den zin van
bijna, op weinig na, ook ten naasten bij, ongeveer : Bi Sente
« Pieters grave, dat lach naer X V voete daerane >7(./bid., blz. 2100).
In denzelfden zin vindt men in den Reinaert de Vos : « Voets
Zant ende voetsbreet (vers 2853, uitg. MARTIN). In de Gentsche
familienamen heeft men den vermaarden Kiekepoost, ontwerpmaker der stad Gent, blijkbaar voor Kiekepoots. »
De schrijffout is dus met eene eenvoudige letterverwisseling
hersteld, en de tekst in orde, zoodat de kap van het Gentsch
Belfort eene hoogte had van 28 voeten, eene wijdte van 21, en
eene dikte voor de balken des vloers van ongeveer eenen voet.
N. DE PAUW.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
SECRETARIE.

BOEKERIJ.
VERSLAG OVER HET DIENSTJAAR zgio.

MIJNE HEEREN,

Ten einde te voldoen aan de voorschriften van het Reglement voor de Secretarie, heb ik de eer verslag te doen over den
toestand der Boekerij onzer Koninklijke Instelling gedurende
het jaar 19 to.

Aanwinsten. — 671 boeken en 61 tijdschriften zijn ingekomen. Daarvan .werden 532 boeken en 48 tijdschriften aan de
Academie ten geschenke gegeven, nl. :
TIJDBOEKEN

Door de Regeering :
Door openbare besturen, letterkundige en
andere genootschappen, onderwijsinrichtingen,
enz., uit België :
Door Academiën, hoogescholen, openbare

SCHRIFTEN

33

x8

18

8

226

18

x 13
5

2

131

2

bibliotheken, genootschappen enz., uit het bui-

tenland
Door werkende en briefwisselende leden
der Academie :
Door buitenlandsche eereleden :
Door bijzondere personen in België :
Door bijzondere personen in den vreemde

6
532

48

De volgende bezendingen verdienen wel een bijzondere
vermelding :

A. — De Konigl ich Preussische Akademie der Wissenschaften t e
Berlijn, liet aan de Academie geworden :
io) Sitzungsberichte der kniglich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. (1887-1910.)
20) Abhandlungen der kóniglichen. Akademie der Wissenschaften
zu Berlin. Physikalisch-mathematische und Philosophisch-historische
Klasse. (1887 1910.) Zie de Lijst in de Verslagen en Mededeelingen voor
-

1910,

blzz. 313-319.

S8
B. — Vanwege de Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, te
Weenen, ontving de Academie :
10) Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (Jahrgang : 1890-1909.)
20) Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (Jahrgang : 190o-1909.)
30) Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Philosophisch-historische Klasse. (48.-52. Band.)
4°) Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
Philos.-histor. Klasse. (1899-1909.) Zie Verslagen en Mededeelingen,
1910, blzz. 166-174.
C. -- Door de Bvhmische Kaiser Franz-Josef Akademie der Wissenschaften, te Praag, werden ons toegezonden de uitgaven van deze
Keizerlijke Instelling sedert het jaar 1892.
D. — Van de Kiinigliche Gesellschaft der Wissenschaften, te Giittingen, ontvingen wij :
10) Nachrichten der Kvnigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Gottingen. Philologisch-historische Klasse (1894-1909.)
20) Id. Geschdftliche Mitteilungen. (1894-1909.) Zie Verslagen en
Mededeelingen, 1910, blzz. 97-107.
E. -- Het Institut fur Kultur-und Universalgeschichte, te Leipzig,
liet aan de Academie geworden :

Beitreige zur Kultur- und Universalgeschichte. Herausgegeben von
Karl Lamprecht. (1907-1909.) Zie Verslagen en Mededeelingen, 191o,
blz. 174.
F. — Vanwege de Technische Hoogeschool te Delft ontving de
Academie :
I()) De redevoeringen bij de opening van leergangen en bij het
aanvaarden van het hoogleeraarsambt.
2°) De Proefschriften ter verkrijging van den doctorsgraad. (190o1910.) Zie Verslagen en Mededeelingen, 1910, blzz. 809 812.
G. — Eindelijk ontvingen we nog, vanwege de K. UniversitetsBiblioteket, te Lund (Zweden) :

Acta Universitatis Lundensis. Teologi, Juridik och Humanistiska
d2nen. (1889-1909.) Zie Verslagen en Mededeelingen, 1910, blzz. 21-23
en 69-72.

Aangekochte boeken. -- Werden aangekocht : 139 boeken en 5 tijdschriften.

Ruildienst.
Uit België ontving de Academie 17; uit
Hoiland, Duitschland, Frankrijk, Italië, Rusland, Zweden, Zwitserland, 16 tijdschriften.
—

De Bestendige Secrelaris,
EDW. GAILLIARD.

FONDSEN
BIJ DE KONINKLTJRE VLAAMSCHE ACADEMIE.

JAARLIJKSCH VERSLAG.
A.

BESTEN DIGE COMMISSIE
VOOR NIEUWERE TAAL EN LETTERKUNDE.
-

VERSLAG
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, in vergadering van 15 Februari 1910 gedaan, en aan den Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten tot inlichting overgemaakt, over de Fondsen, waarvan het
beheer, ingevolge bepaling van het Koninklijk Besluit
houdende goedkeuring dier Fondsen, door de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde
wordt waargenomen.
I.
VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
(Artikel 4. van het Koninklijk Beslnil van 18 Mei 1905 )
Geldelijke toestand.
Ontvangsten.
191o. Batig slot op 2 Februari
» Rent eerste halfjaar 1910.
Rent tweede halfjaar 1910
»

Fr. 1 555. 0 1
» 300.0o
» 300.00
Samen Fr. 2155,01
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Uitgaven.

31 Mei. Betaald aan den heer Suffer voor Nr 6 :
Statistische Methode in de Plantenkunde, door Dr. C

1910.

Fr. 688.00

DE BRUYKER

In kas Februari 1911

Fr. 1467.01

Kas.

Op de Spaarkas (Spaarboekje 3749B) . .

Fr. 1467.01

**
Daaruit blijkt dat liet Fonds dit jaar heeft uitgegeven, de
verhandeling bekroond in den Gentschen Hoogeschool-wed..
strij d : De Statistische methode in de plantenkunde en hare toepassingen op de studie van den invloed der levensvoorwaarden, door
Dr. C. DE BRUYKER.
Twee lezenswaarde verhandelingen werden opgenomen in
de Verslagen en Mededeelingen van dit jaar.
Wij danken de eerste aan onzen gewonen medewerker
Dr. A: J. J. VANDEVELDE, bestuurder van het gemeentelijk
laboratorium, te Gent, die, onder medewerking van den heer
L. BOSMANS, leverde : Onderzoekingen over de werking van sterke
zoutoplossingen, en daarbij eene uitgebreide Bibliographie over de
werking van scheikundige verbindingen op de gist en nauwvei'wante
organismen (blz. 213 -309)

De tweede, aan denzelfden heer Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
onder medewerking van den heer A. REVIJN, leerling aan de Voedingvakschool der Stad Gent, waar de eerste leeraar is. Zij werd
insgelijks gedrukt op een gunstig advies onzer Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Zij is getiteld Over het
soortelijk gewicht en het watergehalte van het Brood (blz. 747 805).
-
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II.
KAREL BOURY-FONDS.
(Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1 9 0 9

Geldelijke toestand.
Ontvangsten.

1909.

Fr 76.04
g Februari. Rent 1908, 12 Maart-In Juli
»
In Juli-31 December . . • » 125.0o
27 September. Rent 1909, In Januari-3o Juni . . . » 125.0o
191o. 2 Februari. Rent 1909, In Juli-31 December . . . . » 125.00
6.20
Intresten op de Spaarkas, jaar 1909 . . »
4
»
» 125.00
9 Juli. Rent 191o, In Januari-3o Juni . . . . . . .
» 125.00
1911. 6 Januari. Rent 1910, In Juli-31 December . .
Fr. 707.24

Aldus voorgelezen in de Commissie-vergadering van den
15 Februari I9II, en goedgekeurd door de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal - en Letterkunde.
NAMENS DE CUMMISSIE :
De Voorzitter,

De Leden :
J. OBRIE,
W. DE VREESE,
IS. TEIRLINCK.

JAC.

MUYLDERMANS.

De Ondervoorzitter,
J. MAC LEOD.

De Secretaris,
TH. COOPMAN.

Goedgekeurd door de Koninklijke Vlaamsche Academie :
De Onderbestuurder,

De Bestuurder,

JAC. MUYLDERMANS.

IS. TEIRLINCK.

De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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COMMISSIE VAN BEHEER VOOR HET

SALSMANS-FONDS.

VERSLAG
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, in vergadering van 15 Februari 1911 gedaan en aan den Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten tot
inlichting overgemaakt, over het Salsmans Fonds,
waarvan het beheer ingevolge art. 5 van het Koninklijk
Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van
dit Fonds, door eene bijzondere Commissie wordt waargenomen.
-

Geldelijke toestand.
On fra ng s`en.

1909. Mei. Rent eerste halfjaar
» November. Rent tweede halfjaar
» Interesten
•
191o. Mei. Rent eerste halfjaar
» November. Rent tweede halfjaar . . . . . .

Fr. 300.00
» 300.0o
»
6 .74
» 300.00
» 300.0o
Fr. 1206.74

Kas.
In kas op de Algemeene Spaarkas van den Staat, SpaarFr. 1206.74
boekje nr 375 2, Od e reeks

*

**
Een eerste prijsvraag werd voor het jaar 1917 uitgeschreven :
Middeleeuwsche Liturgie.

Inrichting en verspreiding der Middelnederlandsche Getijden- en
Gebedenboeken.
Prijs : 600 fr. of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.
*

* *
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Aldus voorgelezen en goedgekeurd in de Commissievergadering van 15 Februari 1911.
DE COMMISSIE VAN BEHEER :

De Bestuurder der Academie,
De Leden der Commissie :
W. DE VREESE,

TH. COOPMAN,

EDW. GAILLIARD,

JULIUS

AMAAT

JOOS,

IS. TEIRLINCK.

OBRIE.
KAREL DE FLOU.

Goedgekeurd door de Koninklijke Vlaamsche Academie :

De Onderbestuurder,

De Bestuurder,

MUYLDERMANS.

Is. TEIRLINCK.

JAC.

De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

LIJKREDE
gehouden bij de lijkplechtigheid van
den heer JAN BROECKAERT,
WERKEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE,

door den heer Is.

TEIRLINCK.

MIJNE HEEREN,

Als Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie werd
mij de bedroevende taak opgelegd hier een woord van dankbare
hulde te wijden aan de nagedachtenis van ons dierbaar medelid
JAN BROECKAERT, en tevens aan zijne geliefde echtgenoote die
gedurende zoovele jaren met hem wel en wee gedeeld heeft, en
thans als een echte Mater dolorosa overblijft, en aan zijne treu-

rende kinderen den in rouw gehulden groet en het diepe medelijden van al de leden onzer Academie over te brengen.
Reeds het tweede jaar van het bestaan onzer Instelling, nl.
in 1887, werd BROECKAERT tot briefwisselend lid en het daaropvolgende jaar, in vervanging van Dr. Nolet de Brauwere van
Steeland, tot werkend lid verkozen.
En deze keuze was in der waarheid gansch gewettigd :
want JAN BROECKAERT was niet alleen een zeer verdienstelijk
Vlaamsch schrijver, een overtuigd Vlaamsch strijder, maar ook
een eerbiedwaardig man, met helderen geest en gouden hart.
Dit gouden hart straalde langs zijne goedige, zachte oogen
naar buiten en dwong de warmste sympathie af bij al wie hem
naderde. Ik zie hem nog vóór mij staan, mager en slank en blijkbaar gezond, niettegenstaande zijn 73-jarigen ouderdom, met
den schonnen kop onder het grijze volle haar dat nog opkrullen
wilde, met de fijne lippen waarvan de bovenste door den knevel
lichtjes was overschaduwd, met de nette. omlijstende bakkebaarden, tusschen dewelke het klare, denkende voorhoofd glom.
Ik zie hem nog vooruitkomen, rustig en vredig glimlachend, met
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de handen uitgestoken, alle beide, die hij schonk hartelijk, rechtzinnig, gansch met zijn goed en gouden hart.
En hoe helder zonnig was de geest die in dien vriendelijken kop schuilde, en er nadacht, en er werkte en schiep! De
zedigheid, hem als aangeboren, verschuchterde hem en belette hem in onze vergaderingen dikwijls het woord te voeren.
Doch toen de geleerde man sprak, luisterde men met eerbied
en achting. JAN BROECKAERT was vooral een werker, niet met
het woord, maar met de pen.
En wat heeft deze self made man
want deze titel komt aan
dit volkskind ten volle toe — met die vlugge, gemakkelijke pen
niet al 'voortgebracht? Veel, zeer veel -- want werkzaam en
onvermoeibaar als weinigen zijn, voerde hij in zijn schild de
leus : rust rJest! Hij rustte niet; hij kon alleenlijk rusten, toen
een onverbiddelijke en onoverwinbare ziekte hem op het sterfbed wierp.
Ik kan hier alles niet opsommen wat zijn vruchtbare pen
ons heeft geleverd : het zou te lang wezen! Slechts het belangrijkste wil ik vermelden.
Op het gebied der geschiedenis, dat hij met voorliefde en
buitengewone bevoegdheid bewandelde, noem ik :
De Geschiedenis van zijn geliefd geboortedorp Wetteren;
zijn schets van Overmeire en Uitbergen; zijn studie over de
Dendermondsche drukpers; zijn cartularium van het Dendermondsche Begijnhof; en met Fr. De Potter die hem lange jaren
wakker ter zijde stond, de merkwaardige verhandeling over den
voormaligen en hedendaagschen toestand der gemeente Nazareth (door de Académie de Belgique bekroond); de biographie van
Ant. Van Dyck en de geschiedenis van den Belgischen Boerenstand (alle beide door dezelfde Instelling insgelijks bekroond);
en vooral de 45 boekdeelen (ieder van ruim 300 bladzijden) over
de geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen, een echt
reuzenwerk dat met waardeering door de critici werd bejegend.
BROECKAERT hield zich ook met letterkunde en taalkunde
bezig. Zuiver bellettristisch zijn : zijn bekroond gedicht, De Volkstaal, en een historisch tooneelstuk, De Wonderlijke Bekeeringe
van Albine. Zijn Bastaardwoordenboek werd door de Vlaamsche
Academie uitgegeven, evenals de Rederjkeasgediclalen uit de
—

XVIe eeuw. Een hagingraphisch gedicht uit de XVIIIe eeuw, De
Martelie van den H. Hilduardus, verscheen te Dendermonde.
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In den schoot der Koninklijke Vlaamsche Academie, was
JAN BROECKAERT eveneens de stille, werkzame man : hij werkte
er als eenvoudig lid der Taalkamer, als lid en als ondervoorzitter
der Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde,.
als secretaris der Commissie voor Geschiedenis, eindelijk als
Bestuurder der Academie. Hij hield er talrijke en merkwaardige
voordrachten over schilder Jan-Erasmus Quellin, dichter Marten
Bruynincx, dichteres Elisabeth van den Hove, over oude Lied,
jeszangers, over den Spellingsoorlog en andere meer
Doch het werk, waarvoor hij bij alle oprechte Vlamingen zat
gezegend blijven, is de Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd, die hij met het ijverige en moedige Academielid Th.
Coopman, op touw heeft gezet. Een echt reusachtig standaardwerk -- acht boekdeelen, elk van ruim 400 bladzijden, zijn reeds
verschenen — dat hij helaas! niet voltooid zal zien, d o ch dat de
Vlamingen zal steunen en aanmoedigen in hun heiligen strijd
voor vrijheid, recht en gelijkheid!
BROECKAERT was een Vlaming uit den heele — van hart
en van ziel! Deze door en door bezadigde, bedaarde, vredelievende man kon vol gloed en verontwaardiging opspringen, daar
waar het de verdediging onzer taalrechten gold. BROECKAERT
was Vlaming door geboorte en door overtuiging! Deze dappere
Vlaamsche strijder begreep dat het eenige doelmatige middel
tot ontvoogding, verheffing van den Vlaamschen stam, de Vlaamsche taal moet zijn. En daarom, om zijn onverpoosde Vlaamsche
werkzaamheid op het gebied der geschiedenis en taal- en letterkunde, om zijn Vlaamsche gedachten en zijn onomstootbare
Vlaamsche princiepen, zal zijn aandenken als dat van een weldoener van het volk bij ons bewaard en gezegend blijven.
Een groot dichter heeft gezegd : de dooden rijden snel, zij
worden gauw vergeten — doch voor BROECKAERT zal het niet
de waarheid zijn : ik durf verklaren — en het is in mijn innige
overtuiging -- dat de Koninklijke Vlaamsche Academie haar
geacht en geëerd medelid immer dankbaar zal gedenken, en dat
zijn Wetteren en zijn Dender monde, en zijn Vlaanderen die hij
zoo hartstochtelijk liefhad, hem evenmin zullen vergeten.
Goede vriend BROECKAERT, gij moogt thans in zaligen
vrede rusten; want uw gedachtenis zal in Vlaanderen in der
eeuwigheid blijven voortbestaan!
-

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de .Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch,
van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige Wétenschappen, 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
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Com-

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 wei ken.

Reeds verschenen uitgaven :
i.)

Mr. L. DOSFEL : Kern van ons Burgerlijk Wetboek. (i9o5.)

2.)

Dr. A. TEIRLINCK : Behandeling der dij- en navelbreuken en
van enkele zeldzame breuken. (1906.)

3.)1:or. A. J. J.VANDEVELDE : Over Melk- en Melkvervalzching Eens
studie tot voorlichting var burger ea ambtenaar. (1907.)
4.) Mr. K. VAN ACKER zoom : Overzicht der Staatsinstellingen van
België. (i906.)
5.) Dr. A. - J.-J. VANDEVELDE : Het water in het dagelflkzeh leven.
(1,o9•)
6.) Dr. C. DE BRUYKER : De statistische methode in de plantenkunde en hare toepassingen op de studie van dcu invloed
der levensvoorwaarden. (1910).
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rondsen bij de Koninklijke Vlaamsche A cadeniie. (Vervolg.)

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 toondichters.
-

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar

1912

uitgeschreven, t.w. :

Lager onderwijs : hoogste. klassen. —Verlangd worden : 26 seboolliedvren
(gedichten en muziek), waaronder in inzonderheid voor meisjes.
Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs : 50o 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. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het 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 uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gtbiéd der
Koomsch=Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese,
omiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen,
ke tot het Voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde,
dzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
adernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgeschreven, tw.
IIddeleenwsche Liturgie. -- Inrichting en verspreiding der Middel
nederlandsche Getijden- en Gebedenboeken.
Prijs ; 60o fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 11016
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10) Verslag over de Maart-vergadering .
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verscheidenheden :

Nr 4o. Stragiers, door EDW. GAILLIARD . . 106
Nr 41. Zeebarem, door EDW. GAILLIARD . . 106

3°) Over do nagelaten werken van Hendrik Waellut,

I07

door Dr. EUG. VAN OYE

4°) Een eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt,
door Prof. Dr. WILLEM DE VREESE .
. 113
5°) Feestcommissie .

• 1 53

6°) Nog over oude schilderijtjes, door JAN BOLS . . 154

7°) Commissie voor Incunabelstudie .
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lager onderwijs, door GUSTAAF SEGERS .

. 161
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boeken. - Vervolgens legt de waar
waarAangeboden boeken.
nemende Secretaris
van de
de boeken aan de-nem nde
Secretaris de lijst over van
Academie aangeboden
aangeboden::
--

Door de Regeering
Regeering ::
de l'Académie
I'Académie Royale
Royale''des
des Sciences,
Sciences, des
des Lettres
Lettresetetdes
des
Annuaire de
c année. Bruxelles,
Beat/x-Artsde
deBelgique.
Belgique. 19II.
Bruxelles,1911.
191I.
1911. 77
Beaux-Arts
77e année.
A1I11uaire astronomique de l'Observatoire
I'Observatoil'e Royal
Royal de
de Belgique,
Belgique, publié
publié
Annuair'e
de G. LECOINTE, directeur scientifique
du Service
Service
par les SOÏ1IS
soins de
scientifique du
Astronomique.
191.:1. Bruxelles.
Bruxelles.
Astronomique. 1912.

— 9 8 _.
Tooneelgids,

Ie

afl. April 191o. — Id. IIe jaar, Ie en 2e afl. (Uit-

gave van de Algemeene Tooneelboekerij.)
Gouvernement égyptien. Renaissances des lettres arabes.
TIJDSCHRIFTEN. - Bibliographie de Belgique, 191o. Table alphabétique de la première pantie : Livres. Table des cartes et plans. Estampes, gravures, lithographies. — Bulletin bibliographique et pédagogique
du Musée belge, n° 2, 1911. -- Sommaire idéologique des ouvrages et
revues de philosophic, Iel' février 1911. — Revue Sociale Catholique,
no 4, 1911. -- Revue de l'Université de Bruxelles, no 5, 1911. — Revue
Néo-Scolastique, février 1911. -- Bulletin des Musées Royaux, n° 1,
1911. — Arbeidsblad, nr 24, 1910; nrs 2 en 3, 1911. — Maandschrift
van het Beheer van Landbouw, nr 12, 1910. — Annales des travaux
publics, rif' 1, 1911.

Door de .Redactie van Biekorf, te Brugge :

Volkskundige boekenschouw,

Bibliographia Folklorica. Tweede

der 2 afleveringen. Bijblad van Biekorf, in Wintermaand 191o.
Door de Académie Royale d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen :
Annales, LXIII, 6e série, t. III, Ie livr.
Bulletin, no I, 1911.
Door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht :
KRAMER (Dr. F. J. L.). — Gedenkschriften van Gijsbert Jan van

Hardenbroek, heer van Bergestein en Ammerstol, president der Utrechtsche Ridderschap, gedeputeerde ter Generaliteitsvergadering enz. 1 17471787), uitgegeven en toegelicht door Dr. F. J. L. KRAMER. Deel I,
1 747-1 780 . Amsterdam, 1901.

Door Historisch -literarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs,
te Strassburg :

Jahrbuch fur Geschichte, Sprache and Literatur Elsass-Lothringens. XXVI. Jahrgang. Strassburg, 191o.
Door de Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, te Weenen :

Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. XLVII. Jahrgang, 191o, no I-XXVII.
Door de Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg :

Bulletin, no 2, 1911.
Door den heer J. Bons, werkend lid, te Aarschot :
Schets eenex geschiedenis der Zuidnederlandsche Maatschappij van
Taalkunde van 1870 tot 1910, door JAN BOLS, werkend lid der Aca-

demie. Gent, 191o.

— 99 —
Door den heer Dr. L. GOEDLANS, werkend lid, te Leuven :
GOEMANS (L) en MARTENS (K.). -- Maria. Oratorium. Woorden
van L. GOEMANS en K. MARTENS. Muziek van J. RYELANDT. Leuven,
z. j. (1910.)
GOEMANS (L. ■ . -- L'Education du sentiment patriotique dans
l'Enseignement moyen, par LÉON GOEMANS, Inspecteur géncral de
l'Enseignement moyen, Membre corr. de l'Académie royale flamande. (Discours prononcé a la distribution des prix anx lanréats du

concours universitaire et ducu concours général de l'enseignement moyen le
9 octobre 1904.) 3e édition augtnentée. Lierre, 1910.
Door den heer Dr. Is. BAUWENS, briefwisselerld lid, te Aalst :

Nederlandsch Woordenboek en Kunstwoordentolk der Geneeskunde,
Heelkunde, Artsenijbereidkunde en hulpwetenschappen. Meestal afleidend en vertalend, veelal verklarend of beschrijvend, door Dr. Is.
BAUWENS. (Vijfde afl. : Aquila-Asperococcus)
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine. T. V, fase. II.
Door den heer JAN BERNAERTS, onderpastoor te Sint-JansMolenbeek :
Tooneelgids, 2e jaar, 2e afl.
Door de Redactie :

Tijdschrift der Gemeentebesturen, nr 2, 1911. — Museum. Maandblad voor Philologie en Geschiedenis, nr 6, 1911. - Het Boek, nr I,
1911. — Onthoudersblad, nr 2, 1911. — Répertoire (1'Art et d'Archéologic, troisième semestre 191o.

Ingekomen boeken.

—

Voor de Boekerij der Aca-

demie zijn ingekomen :
Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt. Begriindet von Dr. K.
TRUBNER. 20. Jahrg., 1910-1911. Mit dem Bildnis von Lord Lister
in London. Strassburg, 1911
REICHLING (D ). - Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium
bibliographicum. Additiones et emendationes, edidit Prof. Dr. DIETERICUS REICHLING. Indices fasciculorum I.-VI. Monachii, 1911.
Veruffentlichungen der Gesellschaft fiir Typenkunde des XV. Jahrhunderts. Vol. IV, 191o, Fasc. II, Taf. 276-300. -- Vol. V, 1911,
Fase. I, Taf. 326-350.
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Ingekomen brieven. — Vervolgens stelt de waarnemende Secretaris de Vergadering in kennis met de
volgende ingekomen brieven :
i°) Arabische Letteren. — Brief van 14 Februari,
waarbij de Weled. Heer Minister van wetenschappen
en Kunsten, namens den Weled. Heer Minister van Buitenlandsche Zaken, vanwege de Egyptische Regeering,
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een exemplaar
toezendt van een getypeerden bundel houdende verslag « Sur les moyens f voores à déterminer en E gypte une
renaissance des Lettres Arabes », met verschillende daal bij
gaande stukken.
2°) Wedstrijd : Vakwoordenboek van de Brouwerij Keurraad. Bij brief van 27° en van 28 ° Februari
hebben de heeren J. VERSTRAETEN, brouwer en burgemeester te Sinay, en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het Stedelijk Laboratdrium te Gent, aan den
Bestendigen Secretaris, als antwoord op dezes schrijven
van 24n Februari, bericht gezonden dat zij gaarne aanvaarden zich te belasten met het onderzoek der. vijf
prijsantwoorden over de Brouwerij, bij de Academie

ingediend.
Mededeelingen
door den waarnemenden Secretaris.
I°) Van de pers gekomen uitgave : Den 13 Februari
is van de pers gekomen : Brabantsch Sagenboek, door
A. DE COCK, briefwisselend lid, en Is. TEIRLINCK, werkend lid der Academie : Tweede deel : Legenden of echt

christelijke sagen.
Op genoemden dag werd ook een exemplaar van
het boek aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, alsmede aan den Z. E. heer Pater VAN
DE VEN, S. J., stichter van het Van de Ven-HerenzansFonds, en aan den Z. E. Pater Joz. SALSMANS, S. J., stich-
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Io3 —
TAGNE, waarnemende secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden

De Commissie vergaderde te II uur op Woensdag 15 Maart,
onder voorzitterschap van den heer MUYLDERMANS.
Waren aanwezig de heeren : J. BoLS, K. DE FLou, Jhr. Dr. K.
DE GHELDERE, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. AD. DE CEULENEER
en VICTOR DELA MONTAGNE.
De voorzitter verzoekt den heer DELA MONTAGNE tijdelijk als
secretaris te willen fungeeren.
Als vervolg op eene in I903 gehouden lezing getiteld Oude Schilderijtjes met opschriften in verzen, deelt de heer JAN BOLS, in zijn
opstel Nog over oude Schilderijtjes mede, dat hem weer twee tafereeltjes van dezelfde reeks in handen kwamen. Hij geeft er de beschrijving van, en treedt in eenige bijzonderheden nopens het vermaarde
boek Pia desideria van HERMANNUS HUGO, in welks houtsneden de
schilder zijne onderwerpen gevonden heeft. — Er wordt besloten,
op voorstel van den beer MUYLDERMANS, aan de Academie voor te
stellen, de lezing van den heer BOLS in de Verslagen op te nemen en
een der twee nieuwgevonden tafereeltjes alsmede het correspondeerend plaatje uit HUGO, te laten reproduceeren.
Daarna verstrekt de heer MUYLDERMANS eenige inlichtingen
over een Liederboek of verzameling van liederen, denkelijk uit de
tweede helft der 17e eeuw. Die mededeeling zal op de volgende zitting
voortgezet worden.
De vergadering wordt gesloten te 12 uur.

2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De Heer J. BOUCHERIJ,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel, over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden
Bij afwezigheid van den heer Voorzitter, wordt de vergadering geopend en geleid door den beer J. MUYLDERMANS, ondervoorzitter.
betreffende eene door den Brusselschen uitgever Greuse ontworpen uitgave
van een nieuw Vlaamsch•Fransch Woordenboek, bewerkt door JAAK VAN
DE VELDE, die de medewerker geweest was van SLEECKX voor het groot
Woordenboek dat in de jaren '6o verscheen. De Commissie besloot voor te
stellen dat dossier nêer te leggen in het archief der Academie, waar het door
belangstellenden zou kommen geraadpleegd worden,
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Aanwezig zijn de heeren J. BoLs, AM. Joos, J. OBRIE en
leden, en de secretaris JAN BOUCHERIJ.
Het verslag over de Januarizitting wordt voorgelezen en
goedgekeurd.
Daarna leest de heer GUSTAAF SEGERS een opstel voor over
het Examen van Kantonalen Schoolopziener. Eene gedachtenwisseling heeft plaats over dit punt, waarvan de uitslag is, dat
de Commissie de Academie zal verzoeken met den bevoegden
Minister nopens het behandelde punt in briefwisseling te treden.
De heer SEGERS neemt het opstellen van dezen brief op
zich, en zal zijn ontwerp in de vergadering van Ap ri l der Academie voorleggen.
Op voorstel van den heer Voorzitter beslist de Commissie
de lezing van den heer Segers, behoudens goedkeuring door de
algemeene vergadering, in de Verslagen en Mededeelingen te laten
opnemen. -- (Goedgekeurd.)
30) Commissie voor Incunabelstudie. Verslag over
GUSTAAF SEGERS,

hare eerste vergadering van 11 Augustus 1910. Namens de
Commissie deelt de waarnemende Secretaris dit verslag
aan de Vergadering mede. — (De Vergadering beslist,
dat het stuk in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.) (Zie beneden blz. 16i.)
40) Feestcommissie. Verslag. Namens de Commissie
deelt de waarnemende Secretaris beknopt verslag mede
over de vergaderingen op 17 Januari en op 7 Maart
gehouden. -- (De Vergadering beslist, dat dit stuk in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden )
(Zie beneden blz. 153.)

DAGORDE.
I°) Verkiezing van een werkend lid, tot vervanging van wijlen den Heer Jan Broeckaert.

Worden door den Bestuurder tot stemopnemers
aangewezen de heeren Prof. Dr. C. Lecoutere en V. dela
Montagne.
Wordt verkozen : de heer Dr. L. GOEMANS.
De Bestuurder wenscht den Hr. GOEMANS, die aanwezig is, geluk met zijn verkiezing tot werkend lid.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
40. — STRAGIERS.

In onze studie over het woord « STRAGIERS » ( Verslagen en
Mededeelingen, 1909, blzz. 777-819), zegden wij dat Stragiers ook
als familienaam voorkomt. Een paar voorbeelden hebben wij
aldaar aangehaald. Hier volgt een tekst, ons medegedeeld door
den heer DE SAEGHER, student aan de Hoogeschool te Gent,
waarin een Gheeiaerl STRAGIERS vermeld wordt, welke, zonderling genoeg, ontvanger van 's Konings « stragiers goede » was :
Staatsarchief te Gent, Raad van Vlaanderen, Processen, bundel
nr 6004, stuk van ix Mei 1 5 1 7: « Gheeraert Stragiers, als ontvanghere
sconyncx van Castillen van zynen stragiers goede... »

4!. -- ZEEBAREM.
ZEEBAREM (zeebarm) is hetzelfde als Zeedijk. Barha, Barrm
en Barem (zie Verdam, Middelndl. Wdb.) worden alleen aangetroffen met toepassing op gewone waterloopen. Uit den hieronder
volgenden tekst mag echter blijken, dat het woord ook met de
beteekenis van Dijk langs de zee gebruikt werd.
Zekere Gillis Coren was beschuldigd den zeedijk beschadigd
te hebben. Werd het « bij wetten » bewezen, dan moest hij dit
bekoopen met de vuist : « sur le puing ». Daar evenwel de beschadiging niet erg was, werd de zaak bijgelegd, mits betaling van
18 pond :

Rijksarchief te Brussel, Fonds :der Rekenkamer, Rekening van
den baljuw ven Brugge, van 13 Januari 1393 (n. s.) tot 5 Mei daaraanvolgende : « De Gille Coren filz Jehan, liquelx par le dit bailli fu
calaingiez davoir corrompu le dyc contre le mer, appelé zeebarem, dont
ramende seroit le puing, selle fust jugié a boy. Mais pour ce que la
corrupcion estoit tien petite..., le laissa composer avant jugement

pour xviij. lb . »
EDW. GAILLIARD.

OVER DE

NAGELATEN VERKEN
VAN

HENDRIK

WAELPUT,

door Dr. EUG. VAN AYE.

MIJNE HEEREN !

De enkele woorden die ik de eer zal hebben U voortelezen
waren niet bestemd om gelezen te worden. Doch Gij weet in
welke omstandigheden en om welke redens een voorstel dat ik
in onze Januari-vergadering meende te doen, buiten mijn
inzicht en verwachting in een lezing herschapen werd.
Welnu dan, het zij zoo; ik leze!
Er is spraak, zooals Gij weet, van de geestelijke nalatenschap van HENDRIK WAELPUT.
Een kunstenaar leeft in zijne werken. Waar die werken
onbekend zijn, vergeten geraken, vernietigd worden, is de kunstenaar dood.
En die dood, Mijne Heeren, bedreigt wellicht het muzikaal
genie dat Waelput heet ; en we zijn waarachtig in ons land
zoo overstroomend rijk niet aan muzikale genieën, dat we
zoo, goedschiks en onverschillig, die rani nanies in de zee der
vergetelheid kunnen laten ondergaan, zonder ten minste een
reddende hand uittesteken om te trachten dit ondergaan te
beletten en zoodoende eene Vlaamsche kunstglorie — onze
glorie -- te behouden.
Nalaten die hand — waar wij het kunnen — uittereiken,
ware een moord; dat ware eene onvergeeflijke zonde, dat ware
eene schande.
Die schande, Mijne Heeren, is reeds ten deele daar voor
het Vlaamsche volk.

Y o8
0! men noemt ons volk zoo kunstminnend! Men heet het
zoo trotsch op zijn nationale grootheid !
Onzin!
Waarom dan moest men meer dan vijfentwintig jaren wachten vooraleer men in Brugge liet standbeeld van Breidel en de
Coninck zag oprijzen? (Dit standbeeld zou er heden nóg niet
staan, waren eindelijk — na vergeefsche pogingen vanwege de
Breidel-Commissie — Provincie en Staat niet tusschengekolnen
om de ontbrekende gelden te gunnen!) Waarom dan moest de
Stad Antwerpen eindelijk — niettegenstaande het « BenoitFonds » -- den eigendom koopen der werken diens meesters,
om ze te kunnen uitgeven ?...
Eenige jaren geleden richtte liet Poolsche volk, bij middel
van eene openbare inschrijving, in de stad Warschouw een
standbeeld op aan zijn nationaler dichter Adam Mickiewicz.
Weet Gij, Mijne Heeren, hoelang de inteekenlijsten in omloop
waren? (Ik heb het destijds uit een vertrouwbaar dagblad opgeteekend, omdat het me zoo trof)... Twee maanden ! — En weet
Gij wat die twee maanden hebben opgebracht ?... In 64 dagen
----

heeft men, onder het volk, de som van 235,oeo roebel (bijna dus
een millioen frank) ingezameld!

Waar zijn wij nu, wij Vlamingen, Mijne Hoeren?
Maar — geen standbeeld heeft Waelput vannoode. Een
kunstenaar leeft in en door zijn werk. — Ziedaar zijn standbeeld! — En dat werk dient gered.
0! ons volk is . zoo kunstlievend, en zooveel eerbied en
dankbaarheid heeft liet voor zijn kunstenaars!
In 1904 kwam te Gent een « Waelput-Comiteit » tot stand,
dat voor hoofdzakelijk doel had de nagelaten werken des grooten meesters uittegeven. Onder-comiteiten ontstonden in een
paar andere steden. Men ging bergen verzetten en wonderen
doen ! En wat heeft men gedaan?... Alle pogingen stuitten op
onoverwinnelijke onverschilligheid en — ik zeg het met droefheid en schaamrite — op dQ bedekte vijandschap en tegenkanting
van « waarde kunstbroeders »...
Na drie — vier jaren hardnekkige, maar door liet publiek
lauw beantwoorde pogingen, is het hoofd-comiteit erin gelukt
een borstbeeld van Waelput in een schouwburg van Gent te
plaatsen en éen
zegge een — orkestwerk van den meester
—
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_...

zijn Memlinc's Marsch — in klavierbewerking te doen drukken. Een Waelput-concert bier te Gent, dc gebo'Jrte- en grootendeels ook cie lijdensplaats van den geniale.l meester, ingericht, sloot met een tekort van eenige honderden frank. Van de
onder-comiteiten, buiten van het Antwerpsche, dat ten voordeele
van het fonds een concert gaf, heeft men nooit iets gehoord.
— En daarmede gingen de Waelput-Comiteiten, ook deze die
nooit eenig levensteeken gegeven ha l ien en maar alleen op
het papier bestonden, uiteen.
Treurig! treurig! En wel kenteekenend voor ons kleinburgerlijk, kleinzielig kruidenierslandje!
—

Maar, verdiende Waelput iets méer dan onverschilligheid ?...
Mijne Heeren, dezen onder U die gevoel hebben voor
muziek en misschien liet geluk genoten iets — ik zege renar iets
-- van Waelput te hoorgin of gelegenheid hadden intezien,
dezen laat ik antwoorden. Egt kan dit niet, ik heb hier v6or
me twee schriften (t) die getuigen dat elk land, buiten het
onze, er fier zou op wezen een Waelput te bezitten.
Ik moet hier natuurlijk geen overzicht geven van alles wat
de geniale man in zijn kortstondig leven geschapen heeft. Maar
iemand die liederen zong zooals Schubert en Schumann er geen
schoonere hebben, en waarvan Tinel getuigt dat er bij ons geen
toondichter is die hein daarin overtreft (2), — liederen die
alléen, volgens het woord van Flos imond van Duyse (3), « zouden voldoende wezen om zijn naam tot liet nageslacht te doen
overgaan »; iemand die ot kestische meesterstukken schreef als
den Memlinc's 111arsch en de Hulde aan conscience, die « echt
koninklijke ouverture », zooals weer van Duyse ze noemt (4) ;
iemand die forsche mannenkoren en cantaten de lucht inwierp
(r) Notice bios i aplzique sur Henri Waelput, par PAUL BERGMANS,

Gand, Van tier Haegnern, 1886.
Hendrik Waelput 4erdac°ít (uitgaaf van h°t « Waelput-Comiteit »).
Gent, V. Roepiers, 1907.

(2) Zie H. Waelput herdacht, b z. 5.
(3) Ibidem, blz.

5.

(4) Ibidem, Feestrede von Fl. van Duy se, biz. 19.
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III --

zijn dood zijnen geesteskinderen te wachten stond! Voorzien of
vreezen dat hetgeen waarvoor en waardoor men geleefd heeft
met zich verdwijnen moet, die gedachte moet onzegelijk pijnigend en wreed zijn! En wanneer van Beers den stervenden
Zetternam doet uitroepen :
0 mijn land, mijn vaderland !
Laat onbezorgd mijn arbeid en mijn naam
Op d'adem der vergetelheid verzwinden,
Maar —
Gedenk mijn weduw en mijn weezen toch!

--

moet dan de stervende Waelput, die alleen stond in het leven,
niet in angst hebben uitgeroepen : 0 mijn land! Gij voor wie ik
geleefd en geleden heb, gedenk de kinderen mijner ziel ! ?
Daar liggen ze, Mijne Heeren! Zullen wij niets doen om
hun het leven te bewaren ?
Boven de zeventig werken van de hand van Waelput
liggen daar, schier onbekend en vergeten, in het Conservatorium van Gent. Van die zeventig, -- bestaande uit liederen,
ko re n, cantaten, twee zangspelen, verschillende orkestwerken, concerto's voor verscheidene instrumenten, kamermuziek
en vijf syrnphonieën, -- van die zeventig werken, zeg ik, zijn - er
ten hoogste een twintigtal door den druk verspreid, en het zijn
nog enkel eenstemmige liederen met klavierbegeleiding, een dan

paar koren en twee in klavieruittreksel orkestpartituren!
Geen enkel orkestwerk zag tot hiertoe het licht!
En wanneer Florimond van Duyse uitroept (r) : « Waelput's naam zal niet vergaan! Zijne werken worden niet vergeten! », dan zeg ik : Waelput's naam leeft alleen in zijne
werken, en die naam vergaat welzeker, indien die werken in
vergetelheid vallen. En dat kunnen, dat zullen ze vroeg of
laat, indien ze blijven zooals wij ze thans bezitten : ze kunnen
verbrand worden of door uitleening worden verloren, gescheurd,
gehavend en verminkt, en — ze bestaan uit ene enkele kopij!
Laten wij dus die handschriften redden, Mijne Heeren;
verzekeren wij het leven van Vlaanderens grootsten symphonist,
(I)

Feestrede, blz. 21,
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den eigenhandig handschrift van Vondel
ONTDEKT
door Prof. Dr.

WILLEM

DE VREESE.

Het is bekend, dat JOACHIM OUDAAN in zijn LykgedachteJOOST VAN DEN VONDEL, onder de
vertalingen van den Prins der Nederlandsche dichters er ook
eene van TASSO's Gierusalemme Liberata vermeldt. OUDAAN zegt
immers :

nis van den grooten Agrizynei,

Indien men 't oog wil slaan op zyn vertaalde Werken,

In rym, of rymeloos ; dappre arbeit past den sterken ;
Breng Flakkus, voer Virgiel, neem Naso tot bewys ;
En Tasso, die men wacht dat eens ten grave uitrys.
Ofschoon deze verzen aan duidelijkheid en beslistheid niets
te wenschen overlaten, hebben de Nederlandsche « letterkundigen » haast een halve eeuw lang in de meening verkeerd, dat
OUDAAN'S mededeeling onjuist was. Deze meening werd in de
wereld gebracht door JACOB VAN LENNEP, die in zijn Vondeluitgave bij OUDAAN'S verzen de volgenden « opheldering »
voegde :

« Blijkens deze regels verkeerde Oudaen in de meening, dat
Vondel een vertaling van Tassoos heldendicht had gemaakt. 't Is
meer dan waarschijnlijk echter, dat onze Rotterdammer hieromtrent, door valsche geruchten, in een dwaling was gebracht. Reeds
is door my - Deel II, blz. 157 en Deel IV, blz. 420 en 421 - gesproken
van de vertaling der « Jerusalem », door Tesselschade vervaardigd
en door haar aan Vondel gegeven om te « betuttelen ». Vermoedelijk
had Vondel uit dat handschrift wel nu en dan 't een en 't ander aan
vrienden voorgelezen of laten zien en had zulks aanleiding gegeven,
dat sommigen, uit misverstand, hem voor den maker hielden. Dat
iets dergelijks zeer licht plaats kan vinden, is my uit mijn eigen voorbeeld gebleken : 't is my steeds een groote moeite geweest, aan
sommige lieden de overtuiging te geven, dat niet ik, maar wijlen

— "4
mijn vriend G. van de Linde de schrijver was der gedichten, door'
my onder de vlag « de Schoolmeester » uitgegeven. Ware nu na
Vondels dood het handschrift in zijn boedel gevonden, dan zou het
misverstand zich terstond hebben opgehelderd; doch 't is te denken,
dat by dit aan de erfgenamen van Tesselschade had teruggegeven ». (I)

Zoo schreef VAN LENNEP in het laatste deel zijner uitgave,
in 1866, of, op zijn allerlaatst, in 1867 (2). Die opheldering is,
alles wel beschouwd, allervreemdst. Er wordt volstrekt niets in
vermeld, waaruit ook maar eenigszins zou kunnen worden afgeleid, dat het werkelijk « meer dan waarschijnlijk » is, dat OUDAAN
door valsche geruchten zou in dwaling gebracht zijn. Op zich
zelf is het natuurlijk niet onmogelijk, dat VONDEL uit een handschrift van TESSELSCHADE'S Tasso-vertaling aan vrienden een en
ander zou hebben voorgelezen of laten zien; maar dat zulks het
geval zou zijn geweest, is toch alweer niets dan een bloot vermoeden van VAN LENNEP.
Daar staat tegenover, dat deze geen rekening hield met het
hem lang niet onbekende feit, dat OUDAAN den grooten dichter
werkelijk zeer van nabij heeft gekend : dat wist

VAN LENNEP

niet alleen uit hetzelfde lijkdicht (3), maar ook van elders. Bij
(t) De werken van VONDEL in verband gebracht met zijn leven, en
voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr J. VAN LENNEP,
dl. 12 (Amst. 1869), blz. 95, noot.
(2) Een exemplaar in afleveringen, waaruit het jaar nauwkeurig zou kunnen blijken, heb ik niet tot mijn beschikking. « Toen J. van Lennep, in Augustus 1868, de oogen sloot, was het voorlaatste vel van het laatste register afgedrukt, en het geheele werk dus zoo goed als voltooid » (Jhr. Dr. M. F. VAN
LENNEP, Het Leven van Mr. Jacob van Lennep, tweede druk, Amsterdam,
P. N. van Kampen en Zoon, 191o, dl, 2, blz. 11o). Maar het tijdstip is nog
meer te benaderen. De uitgever H. BINGER schreef : « Onze lezers zuilen zich
wel herinneren, dat de verschijning van het laatste blad dezer Uitgave, het blad,
waarin onze onvergetelijke Van Lennep zijnen eigenlijken arbeid voleindigd
verklaarde, ten naastenbij samenviel met het tijdstip der plechtige onthulling
van Vondels standbeeld te dezer stede » (bij VAN LENNEP, Vondel's Werken
enz., dl. 12, blz. 621). Daaruit blijkt dus, dat blz. 1-153 van het 12` 16 deel
omstreeks October 1867 verschenen zijn.
(3) OUDAAN zegt immers in zijn Likgedachtenis, vss. 5956:
Na 't geen ik uit zyn mond bevroede, by zyn leven,
Door spraak, en wederspraak en d'antwoord my gegeven, enz.

--

het bespreken van
BRAND DE FLINES

z z -5

OUDAAN'S gedicht op het huwelijk van Symet AGNES BLOCK, had hij zelf erkend :

« Eindelijk nog leeren wy uit het gedicht, dat Oudaen, niet-tegenstaande hy Vondel eenmaal in den schild was gevaren, toch met
hem op een goeden voet was, of althans verlangde te wezen » ( i).
Er moge tusschen de beide dichters al of niet « een koelheid (zijn)
prezen,.. gesproten uit Oudaens aanmerkingen op de Bespiegelingen », zooals VAN LENNEP naar het Leven van Oudaen mededeelt (I), dat was nog geen reden, om OUDAAN'S uitingen nopens
zijn verkeer met VONDEL met alle geweld te willen discrediteeren,
zooals VAN LENNEP heeft gedaan (2).
Het is echter zeer duidelijk, hoe VAN LENNEP er toe gekomen is, de stellige mededeeling van OUDAAN tegen te spreken
en van onwaarde te verklaren : die mededeeling was onvereenigbaar met iets, dat VAN LENNEP reeds elf jaren vroeger in zijn
uitgave had verkondigd, en waaromtrent alle twijfel hem buitengesloten scheen.
In zijn tweede deel had VAN LENNEP geschreven, dat
TESSELSCHADE in den Muiderkring « haar vertaling der zangen
van Tassoos Verlost Jerusalem voorlas » (3), wat, zoover ik zien
kan, uit niets duidelijk blijkt. In het vierde deel komt die vertaling opnieuw ter sprake en daar heet het : « Zeker is het, dat hy
(t. w. VONDEL) haar helpen bleef aan haar vertaling van Tassoos
heldendicht, 't welk hy niet alleen nazag, kuischte of — gelijk
Tesseltjen 't noemde -- « betuttelde », maar geheel in 't net
schreef » ( q.).
(1) VAN LENNEP, Vondels werken enz., dl. 12, blz. 53.
(2) Zie VAN LENNEP'S aanteekening bij OUDAAN'S zooeven aangehaalde
verzen, Vondels werken enz., dl. t 2, blz. 102, noot : e Niet onbelangrijk is't,
op te merken, hoe Oudaen zich hier wil doen voorkomen als in groote intimiteit
met onzen dichter verkeerd hebbende, die echter, als wy blz. 53 gezien hebben,
alles behalve met hem ingenomen was. Zulk slach van lof- en ]ijkredenaars
heeft men ten allen tijde gekend, die, als zy een beroemden afgestorvene verheffen, niet nalaten eenige stralen van den lichtkrans, waarmede zy hem omgeven, op zich zelven te laten terugkaatsen ».
Voor mijn gevoel was deze smalende opmerking evenmin gerechtvaardigd
door de verzen van OUDAAN, die mij vrij lijken van alle grootspraak, als door
VAN LENNEP'S eigen mededeelingen, waarnaar deze verwijst.

3) J. VAN LENNEP, Vondels Werken enz., dl. 2, blz. 157.
(4) Ibid., dl. 4, blz. 420.
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Ofschoon het nu wel mogelyk, ja zelfs waerschynlyk is, dat dit
handschrift de vertaling van MARIA TESSELSCHADE VISSCHER, zal
hebben bevat, door VONDEL gecorrigeerd en afgeschreven, zoo ware
het toch der moeite waerd, dat onze hollandsche Geleerden dit
stuk poogden optesporen, hetwelk, als gevloeid uit de dichtader van
de lieve Tesselschade, Roemer VISSCHERS bevallige dochter, hun niet
min belangryk zyn moet dan of het een opstel van VONDEL ware.
Ontelbaer, immers, zyn de lofspraken, aengaende dit haer werk by
gelyktydige schryvers gevonden. De heer SCHELTEMA bericht (z)
dat VOLLENHOVE by den zoon en erfgenaem van hare zuster ANNA
eenige boeken van TASSO's verlost Jerusalem gezien had, noemende
dezelve een onvoltrokken werk, en zulks op papier gesteld, dat het naeuwelyks leesbaer was. Ik ben echter genegen te gelooven, dat Anna
slechts de klad van eenig gedeelte dier vertaling zal hebben bezeten ; dewyl de vermelde omschryving een compleet werk aenkondigt,
en het bovendien te onderstellen is, dat Tesselschade, eerst na afgewerkte taek, haer gedicht ter correctie en overschryving aen Vondel
zal hebben overgeleverd. » ( 2)

Hoe heeft VAN LENNEP niet gezien, dat WILLEMS' redeneeringen op niets steunden, louter onderstellingen waren?
Hoe heeft VAN LENNEP, die én TESSELSCHADE'S én VONDEL'S hand kende, niet bedacht, dat een iiaeuwelijks leesbaer
handschrift veeleer van den laatsten, dan van de eerste te verwachten was?
Waarschijnlijk doordien hij zich blind staarde op VONDEL'S gewaand « betuttelen » van TESSELSCHADE'S vertaling.
Had hij die redeneering niet klakkeloos overgenomen, hij zou
gemakkelijker tot het erkennen van UUDAAN'S gezag gekomen
zijn.

*

**

Het is thans bekend, dat niet OUDAAN, maar mr. JACOB
VAN LENNEP zelf zich op de schromelijkste wijze heeft vergist,
toen hij beweerde dat VONDEL de Tasso-vertaling van TESSELSCHADE had betutteld : deze te onzaliger ure opgevatte meening
was de bron van al het overige. Als bron zijner mededeeling
ANNA en MARIA TESSELSCHADE, de dochters van ROEMER VISJACOBUS SCHELTEMA. - Amst. 1808, in-8°, blz. 45 en r6i.
(2) j. F. WILLEMS, Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud
(Antwerpen, 1827-1830), blz. 66 67.
(I) a
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Doch deze werkelijk niet « alledaagsche bok » werd pas in
1895 opgejaagd door Prof. G. KALFT, die daarbij zeer ter snede
opmerkte, dat « VAN VLOTEN, zelf een geweldig bokkenjager
voor de oogen des Heeren, ... dezen (aan VAN LENNEP) had
kunnen benijden » (i). Diens voorstelling, die nu een roman
is gebleken, vond spoedig haar weg naar alle zijden. ALBERDINGK THIJM, in 1873 TESSELSCHADE'S vertaling van de
Gierusalemma Liberata opzettelijk besprekende, kwam tot deze
gevolgtrekking : « de vertaling werd... in het klad bewerkt, dan
waarschijnlijk door Vondel nagezien, en vervolgends door de
keurige pen der dichteresse overgeschreven » en in overeenstemming daarmede, of beter gezegd ten behoeve daarvan beredeneerde hij verder, op zijn beurt, niet alleen dat VONDEL de
schrijver niet kon geweest zijn van het hem toegeschreven handschrift, dat in 1764 onder den hamer kwam, maar ook dat « de
opsteller van den kataloog » van die veiling de hand van VONDEL
niet kon gekend hebben (i). . Evenmin als VAN LENNEP kwam
ALBERDINGK THIJM op de gedachte te onderzoeken, wie of wat
die « opsteller van den kataloog » ook wel mocht geweest zijn;

dan ? Zou het niet van VAN BAERLE geweest zijn ? Met andere woorden :
zou het eerste briefje, waarin TESSELSCHADE een strophe uit haar Tasso-vertaling aan haar geleerden vriend mededeelt, niet uit dien tijd dagteekenen? Het
papier, waarop dat briefje geschreven is, voert ongelukkig geen watermerk,
door het Bestuur der Leidsche Universiteitsbibliotheek welwil— zooaïs me
lend werd bericht —, waardoor ons een middel tot controle ontgaat. Daarentegen, indien het gedicht van TESSELSCHADE, dat VAN BAERLE in Juli 1641
aan Huygens « overbrieft «, hetzelfde is, dat TESSELSCHADE VAN BAERLE
verzocht te betuttelen en (te) bekladden ', dan kan het tweede briefje niet
lang vóór 164t geschreven zijn. Dat nu wordt bevestigd door het watermerk
van dat tweede briefje : een gekroond wapenschild met één lelie er in en de
letters I 0 er onder. Dat is wel degelijk een watermerk uit de jaren ± 1640,
eer er na, dan er vóór. Er ligt dus, summa summarum, wel zeer waarschijnlijk
een large spanne tijds tusschen de twee briefjes.
(1) Zie het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde,
deel 14, blz. 18-19. Prof. KALFF zegt echter ten onrechte, dat het eerste
briefje, dat waarin de strophe uit TASSO voorkomt, aan HOOFT was gericht.
(2) Zie het opstel van ALBERDINGK THIJM, Tesselschades vertaling
van Tassoos t Gierusalemrne Liberata », in zijn Dietsche Warande, dl. 10,
blz. 364 vlgg. (a° 1873).
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en hij was door VAN LENNEP'S voorstelling zelfs zóó bekoord,
dat hij ze verwerkte in zijn Portretten van Vondel
Uit de Vondel-uitgave en uit de geschriften van ALBERDINGK THIJM ging VAN LENNEP'S voorstelling voorgoed over
in de geschiedenissen der Nederlandsche letterkunde. De critische JONCKBLOET liet zich verschalken, en verkondigde weldra
dat TESSELSCHADE « gedurende verschillende perioden van haar
leven onder Vondel's toezicht aan haar vertaling van TASSO
werkte », — zooals ook nog in de vierde uitgave te lezen,
staat (2), al zweeg hij over de handschriften-geschiedenis.
Die voorstelling vatte zoo goed post, dat J. H. W. UNGER,
toen hij VAN LENNEP'S Vondel-uitgave « herzien en bijgewerkt »
opnieuw bezorgde, middel vond om bij VONDEL'S opdracht van
zijn Elektra aan MARIA TESSELSCHA de volgende noot te
plaatsen :
« Tesselschade was reeds lang bezig met het vertalen van TASSO'S

Gerusalemme liberata. Vondel hielp haar daarbij en schijnt haar geheele handschrift nagezien en overgeschreven te hebben. In 1764
werd dit op de auctie der verzameling van Mr. P. van Damme verkocht aan zekeren du Bois en sedert is dit handschrift verdwenen;
zie de Dietsche Warande, X, blz. 364 » (3).

Men verbaast zich te meer over deze noot, daar UNGER met
den auctie-catalogus uit het jaar 1764 blijkbaar beter bekend was
dan VAN LENNEP en ALBERDINGK THIJM (die hem slechts uit de
tweede hand kenden), aangezien hij zoo nauwkeurig den naam
van den eigenaar der, geveilde verzameling vermeldt. Hoe heeft
hem dat niet voorzichtiger gemaakt ?

(i) Zie Jos. ALB. ALBERDINGK THIJM, Portretten van Joost van den
Vondel (Amsterdam, 1876), blz. 84.

(2) De vet gezette woorden komen in de eerste uitgave van JoNcKBLOET's werk (2° deel, a° 1872, blz. 36) nog niet voor, wel in de derde (zie
het derde deel, blz. 332), en naar ik meen mij te herinneren ook in de tweede,
waarvan ik tot mijn spijt geen exemplaar bij de hand heb. Wat de vierde
uitgave betreft, zie deel 3, blz. 324.
(3) De Werken van J. VAN DEN VONDEL uitgegeven door Mr J. VAN
H. W. UNGER. [Dl. VII,] 1637LENNEP. Herzien en bijgewerkt door

J.

1639 (Leiden, z. j. [ 1888], blz. 169, noot 4).
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Had VAN LENNEP wat meer aandacht geschonken aan den
catalogus van de veiling, die in October 1764 bij Gaillard in Den
Haag gehouden werd, hij zou zich zelven en anderen voor menige
vergissing behoed hebben. Die buitengewoon rijke verzameling
boeken en handschriften was niet afkomstig van, en de catalogus was niet gemaakt door den eersten den besten; het was
een in de wereld der boekenkenners en -liefhebbers nog altijd
wel bekende, terecht beroemde verzameling, bijeengebracht door
den Amsterdamschen boekhandelaar PIETER VAN DAMME, die
naderhand als penningkundige geheel Europa door groote faam
heeft verworven. Te Gent geboren in 1726, was hij in den boekhandel gegaan, en had zich in 1756 zelfstandig gevestigd. JACOBUS KONING, die VAN DAMME zeer goed heeft gekend -- hij
was een der uitvoerders van diens laatsten wil — getuigt van
hem als volgt : « Zijn voornaamste handel als boekverkooper
« bestond voornamelijk in het in- en verkoopen van oude ge« drukte werken en handschriften, van welke hij een uitstekende
« kennis verkreeg ». Deze lofspraak is niet overdreven. Toen
VAN DAMME in 1764 in den echt getreden was --- hij deed een
rijk huwelijk, --- zei hij den handel vaarwel, om zich voortaan
geheel te kunnen wijden aan de munt- en penningkunde, waarmede hij zich ook in de voorafgaande jaren reeds had beziggehouden. Hij ontdeed zich van zijn fonds en van zijn verzamelingen : vandaar die veiling bij Gaillard en Varon in 1764, vijf
jaren later gevolgd door een tweede,waarvan de catalogussen (i),
voor dien tijd althans, een model van nauwkeurigheid, geleerd(I) De titels dezer catalogussen luiden
Catalogus van eene uytmuntende Bibliotheek, Bestaande in de Gewitigste, Keurlykste, en Zeldsaemste Boeken, zoo Aloude als Hedendaegsche,
In alle Faculteiten en Taelen, ... Waer onder zig- bevinden, niet alleen
eene Menigte van de Eerste, Oudste en Allerraerste Drukken, en der Uitmuntenste en Kapitaelste Werken, Aker ook van de kostbaerste Handschriften ... Gedeeltelyk geborgen uit de befaemde Abtdye van Egmond
en uit andere Oude Gestichten, als ook by een verzameld uit de Verraerdste Bibliotheeken, Nagelaeten door Wylen de Geleerde en Beroemde
Heeren VAN WESTPHALEN, MEYERUS, CHIFLETS, BUTKENS LE RoY etc.
etc.... Welke publicq Verkogt zal worden in den Hage op illaendag den
8 October 1764, en volgende dagen, ten Huize van J. GAILLARD, in de
Gortstraet, door M. F. L. VARON en J. GAILLARD, Boekverkoopers in de
Korte Pooien, en de Gortstraet, Alwaer de Catalogus in IIIDeelen voor

15 stuivers te bekoomen is.

X 22 -heid en kunde waren : persoonlijk ben ik reeds dikwijls in de gelegenheid geweest, dat te ondervinden. Het lijkt me zoogoed als
zeker, dat die catalogussen zijn bewerkt, zooniet door VAN DAMME zelf, althans naar zijn gegevens, en dan door een bekwaam
man. Als dus in den eersten van een handschrift gezegd wordt,
dat het eigenhandig door Vondel geschreven werd, dan is het raadzaam, niet dan op deugdelijke gronden aan de juistheid eener
dergelijke mededeeling te twijfelen (i). Ik heb dat dan ook, voor

Catalogue d'une Bibliotheque, Curieuse et Nombreuse. Contenant une
Collection de Livres Precieux, en touter sortes de Langues; depuis l'mnvention de l'Imprimerie, jusques de ce Tems;... Parmi lesquels ils s'en
trouvent d'une grande Rarete Comme aussi plusieurs Anciens Mannscrits; et une Collection de Livres dilicatement (sic) Feint et Enlumine'
avec de Couleurs d'apres Nature. Et enfin une Belle Collection des Medailies Antiques et autres Antiquité. Recueillis de plus Belles Bibliotheques et Cabinets, et Declaisse'es ksic) par Feu S. A. SA. GRITTI, Duc de
Venise. D. A. J. SALA -NOVA, Chanoine de Valence en Espy-zgne. J. F. DE
VoISIN, Maitre en Droit de Flandre, et Amateur des Livres de l'Histoire
Belgique. Etc. Etc. Lesquels seront Vendus Publiquement azrx plus offrans, le Mardi 28 Marsi769. Et jours.suivans, A LA HAVE, dans la grande
Sale de la Cour, par JEAN GAILLARD. A la Haye. Chez J. GAILLARD,
Libr'aire dans le Gortstraat. Ou l'on distribue le Catalogue en III Tomes,

pour 15 sols.
Dat deze beide verzamelingen afkomstig waren van P. VAN DAMME,
staat in geen der beide auctiecatalogussen vermeld; het was echter onder het
geleerd publiek algemeen bekend, en 't is bij overlevering bekend gebleven.
Zoover ik weet, wordt het maar op ééne plaats uitdrukkelijk gezegd, nl. in
den Catalogue de la Bzbliothéque et du Cabinet de Médailles, ... delazsses
par M. PIERRE VAN DAMME (La Haye et Amsterdam, 1867). Onder de
nummers 1383 en 1384 is daar geveild een exemplaar van elk der hier besproken auctie -catalogussen; in de titels is tusschen haakjes bijgevoegd : et rassemblés par M. P. VAN DAMME. Bij het eerste nummer staat daarenboven de
volgende noot : « Ce Catalogue, ainsi que le suivant, renferme l'inventaire
de deur très belles collections de livres, formées successivement par le défunt,
des débris de plusieurs célèbres bibliothèques », enz.
(1) Zie over PIETER VAN DAMME :
SAXE, Onomasticon Literarium, t. VIII, p. 446.
[W. H. J. VAN WESTREENEN], Catalogue de la Bzbliothéque et du
Cabinet de Médailles, antiques et modernes,... delaisse's par M. PIERRE VAN
DAMME (La Haye et Amst. 1807), t. I, p. 3 -5.
Aigern. Ko zst- en Letterbode, 1806, dl. i, blz. 98 ; 1808, dl. i, blz. 156.
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hebben, dat en hoe VAN LENNEP zich vergist had, toen hij
OUDAAN'S gezegde in twijfel getrokken had.
Eigenlijk was Dr. PRIEBSCH niet de eerste ontdekker van
het bewuste handschrift geweest. Reeds in 1892 had Dr. H.
BRUGMANS, thans hoogleeraar te Amsterdam, op last der Nederlandsche Regeering in Engelsche bibliotheken en archieven een
onderzoek ingesteld naar archivalia (in den ruimsten zin des
woords) belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, en
daarbij was hem ook het Oxfordsche handschrift met VONDEL'S
Tasso-vertaling ter hand gekomen. Maar Dr. BRUGMAN'S lijvig
Verslag, waarin hij het bewuste handschrift nauwkeurig maar
beknopt vermeldde, verscheen pas in 1895 (1); vandaar dat Dr.
PRIEBSCH hem vóór kon zijn.
Het eerste deel van dr. PRIEBSCH'S verdienstelijk week :
Deutsche Handschriften in England (blz. 17o vlgg.) bracht eindelijk,
in 't voorjaar van 1896, de volgende uitvoeriger beschrijving van
het handschrift :
« Papier. XVII. Jh. 480 Seiten nach alter Zahlung und 1* — 6*;
nicht mitgezahlt sind jene B11., welche keinen Text enthalten, sondern Holzschnitte, die einem italienischen Drucke , Genova 1590)
von T. Tassos La Gicrusalemme liberata entnommen sind.
31.7 X 2o,6. zweispaltig von einer Hand geschrieben, auf den Vorderseiten in der 1. Spalte der italienische, in der 2. der niederlandische Text, auf den Riickseiten umgekehrt. Der Raum fiir den
italienischen 'Text ist ubrigens teilweise leer geblieben; fiir ihn ist
auch eine andere Schriftart benutzt. Lagen zu 4 Bil. Wasserzeichen :
ein reichverziertes Wappen.
Titel. S. 6* : J. Van den Vondels Verloste Jerusalem van Toyquato Tasso. »

Over de belangrijke vraag, of het Oxfordsche handschrift
al of niet door VONDEL zelf geschreven is, bracht Dr. PRIEBSCH
geen zekerheid. In zijn eerste bericht aan Prof. KALFF had hij
geschreven
« Die hs. erweckt in vieler Beziehung den Gedanken an eine
Originalhs.; sie ist zweispaltig geschrieben, links. der ital. Text (nicht
(i) Verslag van een onderzoek in Engeland naar Archivalia, belang rijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 op last der Regeeringingesteld door Dr. H. BRUGMANS. 's-Gravenhage, Martinus. Nijhuil, 1895,

blz. 485.
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immer ausgefiillt) rechts der ndl., von einer Hand die dem Anfange
des XVII. Jh. angehdren muss » (z).

Maar zijn nadere beschrijving eindigt aldus :
« Leider liess sich die Frage, ob unsere Hs als Autograph Vondels zu betrachten sei, nicht mit Sicherheit entscheiden ; mir wenigstens ist aus einer Vergleichung mit den Lenneps Ausgabe beigegebenen Facsimilibus dariiber keine Klarheit geworden, und auch Herr
Dr. Kalf, dem ich eine photographische Nachbildung einzelner
Strophen einsandte, verhult sich zweifelnd. »

Dr. PRIEBSCH had een kleine bijzonderheid uit het oog verloren, die hem, naar 't mij destijds reeds toescheen, « klarheit »
had kunnen verschaffen. Volge, -,s zijn eigen mededeelingen aan
Prof. KALFF is het opschrift op bl. 6* : J. Van den Vondels Verloste Jerusalem van Torquato Tasso in dezelfde hand geschreven
als de tekst (2). Welnu, is het waarschijnlijk dat VONDEL aan
het hoofd van een door hem zelf geschreven handschrift een
dergelijk opschrift zou gezet hebben? Dichters en schrijvers van
alle slag plegen hun werken wel te onder , niet te boventeekenen — sit venia verbo
In 1898 ben ik zelf ten behoeve van mijn Ruusbroec handschriften en van mijn Bibliotheca Neerlandica Manuscrijta te
Oxford geweest. Dat ik toen ook het bewuste handschrift nauwkeurig heb onderzocht, spreekt vanzelf.
Vooreerst kon ik daarbij waarnemen, dat bij verschil tusschen de beschrijving van dr. PRIEBSCH en dr. BRUGMANS, het
gelijk aan de zijde van dezen laatste is (3).
Verder was mijn indruk, dat het handschrift om allerlei
redenen van palaeographischen aard onmogelijk in 't begin der
17de eeuw kon geschreven zijn, wél een halve eeuw later. Het
watermerk, het « reichverziertes Wappen » van PRIEBSCH, bleek,
zooals ik trouwens vermoedde, het wapen van Amsterdam te
-

-

(t) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, dl. 14,
-

blz. 17

95).
(2) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, t. a. p.
(3) Dr. BRUGMANS had het hs. volgenderwijze beschreven : « « Verloste
Jerusalem van Torquato Tasso, door J. van den Vondel in prosa », met
platen en titelblad van Bernardo Castello, uit de Geneefsche editie van
Tasso van 1590. Naast de Ital. verzen staat de Ned. prozavertaling tot fol. 8.
Daarna vinden we alleen den Ned. text. Pap. fol. 17de eeuw. »
( 18
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zijn. Nu is dat een merk, dat in 't begin der 17de eeuw nog
bij lange niet voorkomt, wel in 't begin van de tweede helft
dezer eeuw : het oudste mij bekende voorbeeld van dat merk
dateert uit het jaar 1657. Ten slotte noteerde ik nog letterlijk het
volgende : « Zoover ik kan afgaan op mijn het inneringen van
de facsimile's bij VAN LENNEP en UNGER iS 't handschrift niet
van VONDEL. 't Is er daarenboven te mooi om; 't lijkt wel een
afschrift. »
Men zal het, hoop ik, als geen onbescheiden grootspraak
beschouwen, als ik daarbij voeg, dat mijn herinneringen aan de
bedoelde facsimile's zeer levendig waren.
*

**

Daarbij bleef het. Het Oxfordsche handschrift werd, zoover
ik weet, door niemand anders onderzocht; van uitgeven van zijn
inhoud was geen sprake. Eerst in den allerlaatsten tijd vindt men
er weer eens gewag van gemaakt, te weten in dr. LEENDERTZ'
Leven van Vondel, uit wiens woorden echter niet duidelijk valt
op te maken, of de schrijver het Oxfordsche handschrift al
of niet door VONDEL eigenhandig geschreven acht (i). Het is
blijkbaar, dat dr. LEENDERTZ het handschrift niet zelf heeft

onderzocht.
Zoo stonden de zaken, toen ik in 1906 mijn eerste aanstalten
begon te maken om de Russische boekerijen ten behoeve mijner
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta te onderzoeken. In de lijst
van Nederlandsche handschriften op de Keizerlijke Bibliotheek
te St.-Petersburg, door H. WELTER in 1856 in deHandelingen van
de Maatschappi der Nederlandsche Letterkunde te Leiden medegedeeld, vond ik o. a., blz. 94, den volgenden post :
Tasso's Godefroy of Hierusalem verlost, 119 bl. klein en zeer
onduidelijk schrift geschreven in prosa hier en daar met verbeteringen.

Ge en wonder, dat ik daarbij onmiddellijk aan VONDEL'S
vertaling, aan het Oxfordsche handschrift, aan dat van = VAN
D AMME'S veiling, met een woord aan de geheele welbekende
(I) Dr. LEENDERTZ zegt, Het Leven van Vondel (Amst., Meulenhoff
& Co, 191o), blz. b2 : e Voor eenige jaren is het handschrift van die vertaling
teruggevonden, en het is gebleken, dat die in proza was. »
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geschiedenis dacht. De post bij WELTER intrigeerde mij des te
meer, daar hij behoorde tot die, welke niet vermeld worden in
een nog oudere lijst van Nederlandsche handschriften te St.Petersburg, die nl. in 1848 uitgegeven was door VAN BLEECK
VAN RIJSEWIJK in de Berig ten van het Historisch Genootschap
(toen nog Gezelschap geheeten) te Utrecht.
Op den tocht naar St.-Petersburg werd ik door de gedachte
aan dit handschrift letterlijk bezeten. Tallooze malen hebben
mijn zinnen gespeeld op de vraag : wat zal ik daar nog vinden ?
en telkens kwamen dezelfde vragen mij voor den geest : zal dat
Tasso-handschrift er nog wel zijn ? Zal het de vertaling zijn van
VONDEL? Zal het een eigenhandig handschrift van dezen zijn?
of een afschrift, zooals te Oxford? De vermelding bij WELTER :
klein en zeer onduidelijk schrift gaf wel eenige hoop; dat scheen
toch wel op schrift uit de 17de eeuw te slaan, want in de achttiende eeuw is er ook wel klein schrift, natuurlijk, maar dat zal
een gestudeerd man niet zoo gauw onduidelijk noemen. Toen
ik bij het doorzoeken van de catalogussen der Keizerlijke Bibliotheek dan ook eindelijk op een nummer stiet, beschreven als
Tassoos Godefroy of Hierusálem verlost, verkeerde ik werkelijk in
spanning, wat het naaste oogenblik mij brengen zou. Daar kwam
het handschrift eindelijk. Een énkele blik, en ik had zekerheid :
het was de hand van JOOST VAN DEN VONDEL, ontwijfelbaar !
Het is een papieren handschrift, gemerkt Gollandskaja F.
bestaande uit : tweemaal een half quatern, waarvan het
tweede in de vouw is doorgescheurd; een septern; i blad, overblijfsel van een katern waarvan alle andere bladen zijn weggescheurd; één sextern, waarvan het eerste blad is weggescheurd;
twee sexternen; een septern; een sextern; een septern; een
sextern; een quintern; alles samen 120 bladen, 315 mm. hoog
bij 201 breed, niet gelijnd, maar in vieren gevouwen, om bij het
schrijven een vierde van elke bladzijde als marge te kunnen
gebruiken. Te beginnen met het tweede blad draagt het handschrift twee folieeringen met potlood. De eerste, die blijkbaar uit
de 19de eeuw dateert, staat in den rechterbovenhoek : r tot en
met rr8; daarbij is het cijfer 8o overgeslagen, en werden de
beide laatste bladen niet genummerd. De tweede, die pas tijdens
mijn aanwezigheid te St.-Petersburg werd aangebracht, staat
onderaan, ongeveer in 't midden, op de voorzijde van elk blad :

tot en met zo6; het is een nummering waarbij de onbeschreven
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bladen, waarover beneden nader, niet zijn medegeteld. Op de
keerzijde van bl. 115, dat naar deze folieering bl. io6 is, staat
een (in 't Russisch gestelde) door den Conservator der handschriften onderteekende verklaring, gedateerd : IV/2 1910 (dat
is dus, naar de Gregoriaansche tijdrekening : 15 April 1910),
waarbij de aanwezigheid van die honderd en zes bladen wordt
vastgesteld.
Het handschrift is niet gebonden, maar genaaid in een
perkamenten omslag, waartoe gebruikt is een vel (d. i. een dubbel blad) uit een koorboek uit de 15de eeuw. Het eerste en het
laatste blad zijn tegen dat omslag geplakt.
Het handschrift bevat dus, bl. 2a (gefolieerd 1, onder en
boven) tot en met bl. 114a (gefolieerd, bovenaan : 11 2, onderaan : 105), VONDEL'S Tassovertaling, met dit opschrift :
Tassoos
GODEFROY
of
HIERUSALEM
verlost.
Het Bestuur der Keizerlijke Bibliotheek te Sint-Petersburg
heeft het boek met de meeste bereidwilligheid aan onze Koninklijke Instelling in bruikleen gezonden, waarvoor ik hier opnieuw,
en thans uit aller naam, onzen hartelijken dank betuig. Daardoor kan ieder onzer er zich met eigen oogen van overtuigen,
dat het handschrift wel degelijk door JoosT VAN DEN VONDEL
eigenhandig werd geschreven. Bij het lezen van het opschrift
erkent men al dadelijk, in den tweeden en den vierden regel, de
eigenaardige, welbekende hoofdletters uit 's dichters hand. Het is
ontwijfelbaar, dat we zijn klad voor ons hebben. Er is geen bladzijde die daarvan niet de sporen draagt : de eene is veel dichter
beschreven dan de andere; hier is het schrift fijner dan daar, al
naar gelang VONDEL al of niet pas zijn pen versneden had; het
wordt soms microscopisch klein, maar blijft niettemin overal duidelijk leesbaar ; de hand is overal even vast en regelmatig. Het
zou geen heksenwerk zijn te bepalen, hoeveel de dichter bij elke
gelegenheid aan één stuk heeft geschreven. De verbeteringen
zijn talloos : het reeds geschrevene werd niet éénma al en twéémaal, maar vaak tot drie- en viermaal toe doorgehaald en gewijzigd. Niet zelden kwam VONDEL voor moeilijkheden te staan,
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bene) of
of
nog niet
niet voldaan
voldaan was;
was; 2°
2°door
door de
de sigle
sigle NB
NB (=
(= Nota
3° door drie puntjes
puntjes (.•.
(:. of
der
of .:)
•.•)ininmargine,
margine,naast
naast het
het gedeelte der
strophe, dat
datherziening
herziening behoefde.
behoefde. Herhaaldelijk
Herhaaldelijkgaan
gaantwee
tweedezer
dezer
aanwijzingen
het tweede,
tweede, of
of het
het tweede
aanwijzingensamen,
samen,het
het eerste
eerste met
met het
met het derde; ze komen ook wel alle drie te gelijk voor. De driemethdr;zkonweladritgjkvo.De
puntjes alleen
alleen staan
staan vaak
vaak naast
naast leemten.
leemten.
Behalve de
de correcties
correcties van
vanVONDEL
VONDEL zelf,
handzelf, draagt
draagt het handschrift
ook van een andere
andere hand,
hand, en
enwel,
wel, als
als ik
ik me
me niet
niet zwaar
zwaar
schrift er ook
vergis, van
handschrift geschreven
geschrevenis.
is.
vergis,
van die,
die, waarin
waarin het
het Oxfordsche handschrift
durf in
in dezen
dezen niet
niet al
al te
teboud
boudspreken,
spreken,want
wantikikheb,
heb,behalve
behalve
Ik durf
vergelijking dan een
een paar
paarregelregelmijn geheugen,
geheugen, niets
niets anders ter vergelijking
tjes,
destijds te Oxford
Oxfórd heb
heb nageteekend
nageteekend (I).
(I ).Voor
Voorzoover
wover
tjes, die ik destijds
het mogelijk
mogelijk is
vellen over
over meestal
meestal alleenstaande
alleenstaande
is een
een oordeel te vellen
dan het
hethandhandwoorden, zijn deze verbeteringen heel
heel wat
wat jonger
jonger dan
woorden,
schrift
ze nog
nog in
inde
de 17de
I7 de eeuw
eeuw
schrift zelf,
zelf, het
het lijkt
lijkt me
me echter
echter zeker
zeker dat
dat ze
16130 Het
Hetzijn
zijnniet
nietaltijd,
altijd,
zijn, waarschijnlijk omstreeks 1680
geschreven zijn,
toch dikwijls
dikwijls betere
beterelezingen,
lezingen, juistere
juisterevertalingen,
vertalingen,soms
EOI1lSook
ook
maar toch
moderniseeringen (b.
(b. v.
v. onschuldigen boven onnoozelen);
o7111oozelen); in den
moderniseeringen
ste strophe
is de
de 97
strophe door
door die
die hand
handaangevuld.
aangevuld. Op
Op
zevenden zang is
97ste
ik bemerkt,
bemerkt, dat de
decorrectie
correctie met
met potlood
potlood isis aanaanéén plaats heb ik
w. in 6, 19.
gebracht, t.t. w.
vertaling van
handschrift ons
ons nog
nóg
Na de vertaling
van Tasso,
Tasso, brengt
brengt het handschrift
eene kleine
kleine verrassing.
verrassing.
eene
—

thans het Naschrift.
N:Jsckrift.
(I) Zie thans
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Uit het Berecht van. zijn Jeptha is het welbekend, dat VoNDEL nauwkeurige studie had gemaakt van BUCHANAN'S Jephthes

sire Votum, waaraan hij voor zijn eigen stuk ook een en ander
ontleende (i). De Jeptha verscheen in 1659, maar « al menige
jaeren geleden speelden » 's dichters gedachen er op. Het zal
voortaan mogelijk zijn, het tijdstip, waarop VONDEL met dit
onderwerp in zijn hoofd is beginnen loopen, nader te bepalen.
Ons handschrift bevat namelijk, blz. I146-115a de vertaling van
nagenoeg het geheele laatste tooneel uit BUCHANAN'S treurspel,
met het opschrift : uit Buchnaens Jephta.
Dat zal, intusschen, wel geen louter toeval zijn. In den
tweeden zang van 't Verlost Jerusalem komt immers de episode
van Sophronia voor, die met de geschiedenis van Jephtha groote
overeenkomst vertoont. In het laatste tooneel van BUCHANAN'S
stuk is zelfs woordelijke overeenkomst met TASSO op een paar
plaatsen niet te miskennen; zou TASSO het stuk van BUCHANAN
gekend hebben ? Een en ander zal ook opgemerkt zijn door
VONDEL, en hem aanleiding geworden zijn om een vertaling van
het bewuste tooneel van BUCHANAN achter zijn Tasso-vertaling
te schrijven.

*

**

Het is thans het gepaste oogenblik om te onderzoeken,
wanneer VONDEL deze vertalingen heeft bewerkt. Het handschrift draagt daaromtrent geen enkele geschreven aanwijzing,
maar het zal niet moeilijk vallen, het tijdstip bij benadering te
bepalen. Wij beschikken over twee criteria.
Het schrift is, zooals gezegd, vast, duidelijk en regelmatig.
Ofschoon de bladen niet gelijnd zijn, loopen de regels zoo goed
waterpas en zoo evenwijdig als dat kan. VONDEL moet het geschreven hebben, toen hij nog in de « fleur » van zijn leven was.
Maar vooral het papier zal ons behulpzaam zijn. Het watermerk is een groot gekroond schild met een lelie er in, en er

onder het naamcijfer van den fabrikant : WR. Het is een welbekend merk, waarvan allerlei varieteiten en varianten bestaan;
met dezelfde teekening, dezelfde afmetingen, denzelfden stand
tegenover vlechten en nerven van het papier komt het voor in
(i) Zie b. v. Dr. J. A. WORP, Geschiedenis van het drama en van het
tooneel in Nederland, dl. t (Groningen, 1904), blz. 280.
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de
rekeningen van
rentmeester van
aloude abdij
abdij te
te
de rekeningen
van den
den rentmeester
van de aloude
Rijnsburg over
over 16°9-1613;
1609-1613;inin het
het ordonnantieboek
Rijnsburg
ordonnantie boek van
van den
den
Raad van State der
der Vereenigde
Vereenigde Nederlanden,
Nederlanden,begonnen
begonneninin1615;
1615;
rentmeester van
van de
de abdij
abdij van
van LeeuLeeuin
in de rekeningen
rekeningen van
van den
den rentmeester
wenhorst over i1636;
Rijnsburg over 't't zelfde
zelfde
636; opnieuw in die van Rijnsburg
jaar en
en in
inhet
hetnieuw
nieuw ordonnantieboek
ordonnantieboek van
van den
den Raad
Raad van
van State,
State,
stukken op
op het
het archief
archief te
te
begollnen
1646 (I),
begonnen in
in 1646
(I), alsook
alsook in
in stukken
Straatsburg uit de
de jaren
jaren1635-1648
1635-1648 (2).
Het papier
papier van
van het
hetPetersburgsche
Petersburgsche handschrift
handschrift kan
kan dagdagteek
en uit-,
uit-, en
en beschreven
beschreven zijn
zijn in
in eene
eenevan
vandéze
dézetwee
tweeperioden
perioden:
teeken
:
± 1606-1615;
1606-1615; ± 1635-1648.
1635-1648. In welke
welke van beide zal
zal het
het werkelijk
gebeurd zijn? Geen van beide is op zich zelf onmogelijk. Uit degeburdzijn?Gvaesopzichlfnmgjk.Utde
opdracht
de Helden
Godes, gedagteekend IIII Februari
Februari 1620,
1620,
opdracht van
van de
Helden Godes,
dat VONDEL
VONDEL toen
Italiaansch had
had geleerd,
geleerd, of
of
weet
weet men, dat
toen reeds
reeds Italiaansch
daar althans
althans mede
mededoende
doendewas
was:
hijhaalt
haalteen
een
plaats
THOMAS
: hij
plaats
uituit
THOMAS
GARZON
stroGARZONininden
denoorspronkelijken
oorspronkelijken tekst
tekst aan,
aan, en vertaalt een strouitTORQUATO
TORQuATo TAsso.
Toch
weinig
in verzen,
verzen,uit
phe, in
TASSO.
Tochlijkt
lijkthet
het mij
mij weinig
VONDEL zijn
jaren zou
zou
waarschijnlijk,
waarschijnlijk, dat VONDEL
zijnproza-vertaling
proza-vertaling in
in die
die jaren
hebben bewerkt.
bewerkt.
tijd kan hebben
hebben
Vooreerst is
is het de vraag of
of hij
hij daartoe
daartoe den tijd
gehad. Terecht
Terechtheeft
heeftDr.
Dr.LEENDERTZ
LEENDERTZ ererop
de
op gewezen,
gewezen, dat
dat van de
30
en, die
uitgave van
van UNGER
UNGER telt,
20 gevuld zijn
zijn met
met
3o deel
deelen,
die de uitgave
telt, 20
gedichten geschreven
hij zich
zich uit
uit zijn
zijn zaken
zaken had
had terugteruggedichten
geschreven nadat
nadat hij
uit de
de 25 jaren
jaren van
van zijn
zijn huwelijkshuwelijksgetrokken, en dat de gedichten uit
zes deelen
deeien vullen,
vullen, die
de volgende
volgende acht
acht of
of
leven
leven nog
nog geen
geen zes
die uit de
negen
daarentegen bijna
bijna vier
vier deelen
deel en (3).
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had o. a. een verzameling van een veertigtal
Nederlandsche handschriften bijeengebracht. Hij moet onze
taal gekend hebben : aan het hoofd zijner handschriften schreef
hij kortere of langere aanteekeningen, meestal beknopte inhoudsopgaven, en ook voor de Nederlandsche handschriften zijn
die aanteekeningen nauwkeurig. Op VONDEL'S teksten heeft
ZALUSKI, in den linkerbovenboek van bl. 2 a (gefolieerd i)
echter niets anders geschreven dan : Tasso. Op het vervoeren
van Warszwa naar Sint-Petersburg heeft betrekking wat staat in
den linkerbenedenboek van de keerzijde van bl. i, dus binnen
in het omslag :
Caisse XI,
N. 74.
Hetzelfde wordt bedoeld met 11/74 dat men leest op een
etiketje, dat bovenaan op den rug is geplakt.
Hoe en wanneer is dit handschrift in het bezit van ZALUSKI
gekomen? Het antwoord daarop valt samen met dat op de
vraag : welk van de beide thans bekende handschriften van
VONDEL'S Tasso-vertaling, het Oxfordsche of het Petersburgsche,
werd in 1 764 in Den Haag verkocht ?
Prof. KALFF meende, dat het blijkbaar het Oxfordsche
was (I), maar met reden is Dr. PRIEBSCH daar al dadelijk tegen
opgekomen (2). Het Oxfordsche handschrift behoort namelijk
tot de Codices Dorvilliani, d. w. z. de verzameling handschriften van JACQUES PHILIPPE D'ORVILLE, geboren te Amsterdam
in 1696, van 1730 tot 1742 professor in de geschiedenis en de
welsprekendheid aan het Athenum Illustre aldaar, overleden
in 1751 (3). Wel werd, toevallig óók in 1764, een gedeelte van
D'ORVILLE's bibliotheek geveild, maar 't waren alleen zijn gedrukte
boeken (4); de verzameling handschriften bleef onverspreid en
ZALUSKI

i) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, dl. 14. blz. 19.
(2) Dr. R. PRIEBSCH, Deutsche Handschriften in England, I. Bd.
(Erlangen, 1896), s. 172.
(3) Zie b.v. VAN DER AA, Biographiscn Woordenboek, dl. 13, blz. 213.
(4) Zie Bibliotheca D' Orvilliana, size Catalogus librorurn Ii.structissimoe Bibliothecae viii sunzmi D. JACOBI PHILIPPI D'ORVILLI... Quorum
publica Piet Auctio In . Ecribus, Vulgo het Zydewindhuys, op het Cingel
naast het Westindisch-Hays. Die Martis 24. fulii et seqq. diebus 1764.
Amstelodami, Ex officina Schouteniana.
(
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door dezelfde hand het getal 1592 nog eens duidelijk geschreven
op het perkament zelf. Ongeveer de helft van de cijfers steken
onder het grootere etiket uit : zoo ben ik er opmerkzaam op
geworden. Onder nummer 1592 van de Poetische Boeken. In
Folio werd de eigenhandig door VONDEL geschreven Tasso-vertaling uit de collectie -VAN DAMME verkocht !
Over de lotgevallen van het handschrift na VONDEL'S dood,
tot op de veiling in 1764, heb ik tot mijn spijt niets kunnen te
weten komen.

Het belang van dit handschrift voor de Nederlandsche taalen letterkunde in liet algemeen, voor onze kennis van VONDEL
in het bizonder, is niet gering te schatten.
Een nauwkeurige vergelijking van deze met zeer groote zorg
bewerkte vertaling met het oorspronkelijke zou een belangwekkende bijdrage worden tot de kennis van VONDEL'S geleerdheid,
zou uitwijzen of hij het Italiaansch werkelijk goed kende. Dat
onze groote dichter ook TASSO vertaalde, getuigt niet alleen
voor zijn smaak, maar ook voor de kracht van zijn geest en gemoed : de kunst was hem hooge ernst. Het gevleugeld woord uit
zijn Aenleidinae ter Nederduitsche Dichtkunste, dat het vertalen van
de werken der groote dichters gelijk staat met liet kopieeren van
de werken der groote schilders, verschijnt ons nog in een ander

licht, wordt ons nog sympathieker, nu we weten, dat de praktijk
van die theorie niet alleen de prozavertaling van VIRGILIUS,
maar ook die van TASSO was.
Maar ook VoNDEL's kennis van zijn eigen taal komt bij het
lezen van deze vertaling opnieuw schitterend aan het licht : de
tallooze verbeteringen en wijzigingen verkondigen zijn ongeëvenaarde meesterschap over het Nederlandsch met woord en geluid; bovenal verkondigen zij zijn scherpe zelfcritiek, de hooge
eischee die hij zich zelven stelde, hij, die steeds zoo Zachtzinnig
was bij 't beoordeelen van het werk zijner kunstgenooten; niet
zelden geven ze daarenboven een verrassenden kijk op de
geschiedenis van onzen woordenschat, daar ze den dichter
blijkbaar menigmaal werden ingegeven door het verlangen, verouderde of verouderende woorden door meer gebruikelijke te
vervangen.
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Zullen wij deze overrijke bouwstoffen nog langer ongebruikt
bedolven laten liggen onder 't stof ? Vergun mij, U bij wijze van
proef, een paar bladzijden van VONDEL'S klankrijk proza voor
te lezen ; dat zal een laatste, maar « klinkend » argument zijn
voor mijn meeping, dat deze arbeid van den grootsten der
Nederlandsche dichters behoort te worden uitgegeven; in afwachting, dat iemand onder ons daartoe bereid gevonden worde,
heb ik de eer voor te stellen, dat vanwege de Koninklijke Vlaamsche Academie een afschrift van VONDEL'S oorspronkelijk handschrift zou worden gemaakt.

December 1910.

NASCHRIFT.
Korten tijd nadat de bovenstaande lezing in de Koninklijke
Vlaamsche Academie was gehouden, werd ik, den eden januari
1911, op 't alleraangenaamst verrast door een zeer belangstellend schrijven van den Z. Gel. Heer J. F. M. STERCK, schoolopziener te Haarlem, secretaris van het Vondel-Museum, die mij
tevens een overdrukje liet toekomen van een artikel van zijn
hand : Over Vondels vertaling van Tasso's « Gerusalemme Libemta », in 1905 verschenen in Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alber-

cl ngk Thijm.
Dit artikel, geschreven « naar de voordracht op het Letterk.
Congres te Deventer », was mij tot mijn spijt en schade, onbekend
gebleven ; wel had ik een vage herinnering (die onder 't lezen van
dit stukje weer tot helderheid is gekomen), dat op het Congres te
Deventer, dat ik niet heb bijgewoond, over VONDEL'S Tasso-vertaling een voordracht was gehouden.
In dit artikel, dat geschreven werd naar aanleiding van het
Oxfordsche handschrift, is de heer STERCK, zooals nogal begrijpelijk was, op sommige punten tot andere gevolgtrekkingen gekomen dan ik. Zoo meende hij te mogen bevestigen, « dat het
geheele manuscript te Oxford aanwezig door VONDEL eigenhandig geschreven is », en beredeneerde hij, dat het Oxfordsche
handschrift heel goed hetzelfde kon zijn als dat, hetwelk in 1764
in Den Haag verkocht werd. « Het handschrift », zegt hij, « kon
in 1751 b. v. ontvreemd zijn of uitgeleend zijn uit D'ORVILLE'S
bibliotheek, en, na in 1764 verkocht te zijn, later weer bij de oorspronkelijke verzameling terug zijn gekomen. »
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De ontdekking van het Petersburgsche handschrift heeft
voor eens en altijd op deze beide punten allen twijfel onmogelijk
gemaakt; maar ook zonder dat, zouden de onderstelde fata van
het Dorvilliaansche handschrift toch niet wel mogelijk geweest
zijn. Ik meen te weten, dat D'ORVILLE'S verzameling handschriften steeds met de grootste zorg bewaard werd.
Na gewaagd te hebben van « de inderdaad bekoorlijke
legende die VAN LENNEP bij vergissing heeft verdicht », zegt de
heer STERCK verder :
« Toch is het moeilijk aan te nemen, dat twee groote geesten als
en TESSELSCHADE, die gelijktijdig aan de vertaling van één
dichtwerk bezig waren, daarover nooit van gedachten gewisséld,
noch door wederzijdsche opmerkingen elkanders arbeid zouden hebben verbeterd. Zooeven heb ik er reeds op gewezen, dat de Italiaansche tekst, die in het Oxfordsche hs. is bijgeschreven, niet geacht kan
worden van VONDELS hand te zijn, doch meer het karakter vertoont
van zoogenaamd Italiaansch schrift, waarin TESSELSCHADE bijzondere vaardigheid bezat.
Zoude het nu wel zulk een gewaagde veronderstelling zijn,
indien men de woorden van TESSELSCHADE : « ick was in het uytschrijven van mijn TASSo », opvatte als slaande op het overschrijven
van den Italiaanschen tekst, zoodat zij het oorspronkelijk gedicht in
de kolom naast VONDELS vertaling geschreven zal hebben, zooals het
Oxfordsche hs. te zien geeft. »
VONDEL

Ziedaar, voorwaar, een nauwelijks minder bekoorlijke voorstelling dan die van VAN LENNEP ! Maar laten wij er toch voor
zorgen, dat we de eene legende niet in de plaats van de andere
stellen.
Het is mij niet bekend, waarop de mededeeling van den
heer STERCK, dat TESSELSCHADE in het « zoogenaamd Italiaansch schrift... bijzondere vaardigheid bezat », steunt; ik trek
ze dan ook niet in twijfel. Wat niet wegneemt, dat zijn veronderstelling wezenlijk te gewaagd is. Hoe zouden TESSELSCHADE'S
aangehaalde woorden ooit hebben kunnen slaan op den Italiaanschen tekst van het Oxfordsche handschrift -- aangenomen nog dat dit VONDEL'S handschrift ware —, of van welk
VONDEL -handschrift ook, aangezien er onmiddellijk op volgt :
« en siet hier een vers », welk vers een Nederlandsche strophe
is! Deze dus behoort tot den tekst, dien TESSELSCHADE aan
't uitschrijven was, en dat kan dus geen andere geweest zijn,
dan de tekst van haar eigen vertaling.
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beteringen en aanvullingen aan, wie weet, wellicht onder toezicht
en op aanwijzing van den dichter zelven .
Ik heb dan ook niet kunnen nalaten nog eenige onderzoekingen in te stellen om te weten te komen, wie toch wel de schrijver
van hetUxfordsclte handschrift mag geweest zij n .TESSELSCHADE
in geen geval : niet alleen is het handschrift daartoe te jong, maar
het schrift is van een heel ander slag dan dat van ROEMER
VISSCHER'S dochter (t). Onwillekeurig denkt men aan een der
jongere vrienden, waarmede VONDEL na 1660 omging : G.
BRANDT, J. VOLLENHOVE, OUDAAN, ANTONIDES VAN DER GOES ?
Maar onmiddellijk moet men erkennen, dat het weinig waarschijnlijk is : ze hebben allen te veel gelegenheid gehad om er
gewag van te maken, en wat meer is : het schrift van geen hunner
vertoont eenige gelijkenis met dat van het Oxfdrdsche handschrift, zooals me ten overvloede bevestigd werd door mijn hooggeachten ambtgenoot Prof. dr. S. G. DE VRIES, die me zeer aan
zich heeft verplicht door de facsimile's uit het artikel van den heer
STERCK te vergelijken met de brieven van de genoemde dichters op de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool.
.

28 Februari 1911.

W. D. V.

(I) Facsimile's van TESSELSCHADE'S schrift vindt men bij

J. SCHELTEMA,

Anna en Maria Tesselschade (Atnst. t8o8), tegenover blz. 210; bij V. LENNEP, Vondels Werken, dl. 3, tegenover blz. 54. Een photo van TESSELSCHADE'S tweede briefje aan BARLAEUS ben ik mede verschuldigd aan de
goedheid van Prof. dr, S. G. DE VRIES,

B LJLA G-E N.

I
TASSOOS

GODEFROY
OF

H1ERUSALEM
VERLOST.

EERSTE BOECK.
z. Ick sing de godvruchtige wapenen en den hopman die het
treffelyck graf van Christus bevryde; veel heeft hy gearbeyd met
syne wijsheyd en met synen arm, veel heeft hy wtgestaen in die
heerlycke verovering. en te vergeefs heefter sich de hel tegen geset ;
en te vergeefs wapende sich Asien en het vermengde volck van
Libyen, tegens hem want de hemel hem begunstigde) ende onder de
heylige vaendeis sync verstroyde gesellen versamelde.
2. o ghy zangheldin, die uw voorhoofd op Helicon niet bevlecht
met verwelckelycke laurieren, maer hoven in den hemel onder de
saligen reyen een guide kroon voert van onsterflycke starren; aes-

semt ghy in myne borst hemelschen brand; maeck myn gesang
helklinckende en vergeefne soo 'k ciraed weef onder de waerheyd,
en soo k myne bladen ten deel vercier met ander vermaeck als met
het uwe.
3. ghy weet wel dat al de weereld derwaert loopt daer de vleyen
de Parnas aldermeest sync soetigheyd wtstort, en dat de waerheyd
geconfyt met sachte veersen den allerafkeerigen aenlockende beweeght. alsoo reycken wy den krancken kinde den kroes toe, wiens
kanten met soetigheyd bestreken syn ; twelck soo verre bedrogen
drinckt bittere drancken en ontfangt syn leven vant bedrogh.
4. ghy grootmoedighe Alfons, die my dwalend pelgrim, tusschen
de klippen en beroerde baeren, en als ingeslorpt, het woeden der
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Fortuyn ontruckt ontfangt beleefdelyck met een vrolyck aengesicht,
dese myne schriften die ick als een geheylighde bedelofte u toebrenge. misschien sal der een tyd komen dat de voorspellende veder
van u sal darven schryven, tgeense mi wynst
5 en het is wel rede (soo t gebeurt dat het goede Christen volck
eens tot vrede geraeckt, en met schepen en paerden, soeckt den
fieren Thrax dien grooten onrechtvaerdigen roof weder te ontrucken :) datmen u den scepter des aerdbodems, of behaeght het u, de
hooge heerschappye der zee toesta; als een nayveraer van Godefroy :
ondertusschen luyster naer onse vaersen en rust u ten stryde.
6. alree rolde het seste jaer dat het Christen heyr na Oosten
optrock op den dapperen toght : en Niceen stormender hand, en het
starcke Antiochien met verrassing alree gewonnen hadde. en hadse
zedert in eenen slagh beschermt tegens het ontelbre volck van Persen, en Tortose gewonnen; daerna gaf men den wintertyd plaets, en
verbeyde het nieuwe jaer.
7 ten laetsten was het ende deses regenachtigen winters, die de
wapenen dede vieren niet verre, wen d' eeuwige vader van synen
hoogen stoel (die in t suyverste deel des hemels staet, en soo veele
boven de bestarnde kloot is, als de diepe hel beneden de starren)
syne oogen na beneden sloegh, en in eenen oogenblick en met een
swier in een stip te gelyck sagh tgheen in de weereld is.
8. hy beschoude alle dingen en na dat hy in Syrien bleef staren
op de Christe vorsten, en met dit gesicht (waermede hy bespied
binnen int geheymste de menschelycke genegentheden) sagh by

Godefroy, die de goddeloose heydenen trachte te verjaegen wt de
heylige stad, en die vol geloofs en yvers, alle sterffelycke eere, heerschappye en schatten ter syden sette.
9 maer hy sagh in Boudewijn eenen begeerigen geest die opgespannen toghtigh wa s na menschelycke hoogheyd. hy sagh Tankreed
op syn leven niet passen : soo perste en pynighde hem syne ydele
minne, en Boemond sagh hy leggen geweldige beginsselen aen Antiochien syn nieu ryck, en wetten en seden, en kunsten en waerachtigen godsdienst invoeren.
io. en hy drong soo lang in die gedachten, dat hy geen ander
voornemen meer scheen te behartigen, hy bemerckte in Reynout
oorloogsmoed en eenen geest wien ruste pyenelyck viel. in hem was
geene begeerte na goud of heerschappye, maer onmatige en brandende toghten na eere. hy bemerckte dat by opgetogen hing aen den
mond van Guelfe en oude doorluchtige voorbeelden ter harte nam.
ii. maer na dat de koning der weereid had doorsien de binnenste gedachten van desen en der anderen gemoeden, riep hy tot sich
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wt den engelschen glans Gabriel den tweeden onder d'eersten, en
dees een getrou tolck, en wellekoom bode tusschen god en de beste
sielen. het besluyt des hemels brengt by na beneden, en voert ten
hemel de gebeden en yver der sterffelycke menschen
12. God sprack tot synen gesant ga en vind Godefroy en segh
hem in mynen naem waerna wacht me? waerom vernieut me alree
den stryd niet om het verdruckte Jerusalem verlossen? dat hy de
vorsten te rade roepe, en de traege bewege tot den dapperen toght,
en hy hun hopman worde : ick verkiese hem hier, en d'anderen
sullen het op aerdryck doen, die weleer syne mackers in den oorloogh geweest syn en nu syne onderdaenen sullen worden.
-

1

13. soo sprack hy, en Gabriel reede sich toe om geswind d op
geleyde saecke te verrichten, syne onsichtbaere gedaente bekleede
hy met lucht en onderworpse den sterffelycke sinnen. hy bootste
menschelycke leden en menschelycke gedaente na : maer van hemelsche majesteyt en nam eene oude naest tusschen jongeling en kind
en vercierde het blonde hayr met straelen.
14. witte wiecken schoot hy aen, wier kanten van goud syn,
met dese die onvermoeyelyck snel en veerdigh syn doorsnyd hy
winden en wolcken en vaerter mede verhenen over zee over zand.
aldus gekleed geeft sich de hemelsche gesant na de laeghste deelen
des aerdrycx. eerst houd hy sich tegen over den bergh Liban, en
weeght sich op effene wiecken.
.15. en daer na stiert hy steyl neerstortende syne vlught na den
heuvel van Tortose de nieuwe son rees alree ten deel op van de
oostersche kusten, maer het meeste deel was noch inde baeren
gedompelt, en Godefroy na syne gewoonte offerde Gode syne uchtendbeden, wen te gelyck van de son maer veel blinckender d'engel

hem van 't oosten verscheen.
16. en by seyde, o Godefroy sie nu is de gelegen tyd dien men
verwacht om ten oorloogh te gaen. waerom isser dan noch eenigh
vertoef om het slaefsche Jerusalem te verlossen ? vergaer terstond de
vorsten te rade, doe ghy de slofste spoeden om nu een ende van den
arbeyd te maecken : god verkiest u nu tot hunnen oversten en sy
sullen sich selfs u gewilligh onderworpen.
17. God sond my ten bode, ick openbaer u van synent wege syne
meyninge. o welck eene hoop van de treffelycke overwinninge, wat
een yver tot het heyr dat u bevolen is past het u te hebben. by sweegh
en verdwenen vloogh hy weder na d'opperste en helderste deelen des
hemels. Godefroy door die rede en glans bleef schemeroogen en verbaest van harte. maer na dat hy weder bequam en overleyde, wie
komt wie beveelt wat hem was aengeseyt, begeerde by alreede heel
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vierigh een ende te maecken van den oorlogh, waer van overste gekozen was, niet dat een wind van eersucht syn gemoed opblies om
dat by sich in hemel sagh gestelt boven d' andere, maer syn wil
ontstack te meer in den wille syns heeren gelyck een vonck in de
vlamme by noodight dan ter vergadering de helden syne mackers
die niet verre van malkandren gespreyt waeren, brief op brief en
bode op bode er by voegende. altyd isser

TWEEDE SANG.
i. terwijl de dwingeland sich ten oorloogh rust, Ismeno alleen
een van de sijne, Ismen die verstorve lichaemen kan onder de geslote marmorsteenen van daer haelen, en maecken datse adem en
gevoelen; Ismen die doort geluyd van sijne morrende rijmen Pluto
tot in sijn hof doet schricken, en sijne geesten versamelen ten godloosen dienst, alheel als slaven en ontbindse en kneveltse
2. dees aenbad nu Macon, en was een Christen, maer hij kon
sijn oude seden noch niet nalaten; maer dickwils mengde hij ten
godloosen en onheyligen gebruycke onder malkandren beyde de
wetten daer hij geene goede kennis van hadde : en ten lesten quam
hij wt sijne speloncke (daer hij verre van t volck plagh sijn onbekende
kunsten te oeffenen) ten algemeenen bederve sijns keren; een slim
raedsman van een boosaerdigen koning
3. 'mijn heer, seyd hij, het overwinnende gevreesde heyr komt
sonder vertreck : maer doen wij tgeen ons past; de hemel de weereld
sal den starcken helpen; ghij hebt wel alle deelen die eenen vorst of
koning passen en ghij hebt het lange voorsien : indien een yegelijck
sijnen plicht alsoo voldoet soo sal dit land meer vijanden grafstede
worden
4. ick, voor soo veel mij aengaet, kom om u te helpen als een
medegesel vanden arbeyd en van t gevaer, en ick beloof al tgeene de
magische kunst en oude ouderdom met raed vermagh. d engelen die
ten hemel wtgebannen sijn, sal ick pressen wt hunne benaude
plaetse. maer nu sal ick u eerst verhaelen van waer en op wat wijse
ick de besweeringen wil beginnen.
5. in de kerck der Christenen leyd verborgen een onderaerdsch
autaer, en daer is het hoofd des genen die sijne godin en moeder
gemaeckt heeft, dat het volck acht van sijnen god geboren en begraven te wesen. voor het beeld blincken staegh ontsteke fackelen, en
hij is in een doeck gewonden rondom hangen de bedelofttafereelen
op eene lange reye, die de lichtgeloovige aenbidders derwaert
brengen.
6. nu dit beeld daer van daer gerooft, wil ick datghe met uwe
eygen hand elders brengt en leght het onder uwe
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ick sal daer na soo starck arbeyden met besweeringen, dat sij die
alles terwijl bewaerde, sal een gesegende bewaerdersse deser poorte
wesen, uw rijck sal door een nieu hoogh geheymenis veyligh binnen
sijne vesten blijven.
7. soo sprack hij en t was gevat naulijx of de koning liep ongeduldigh int huys gods, en deede den priester geweld aen ende roofde
het suyvere beeld oneerbiedelijck van daer : en brogt het in dese
kerck in een onheylige plaets daer dickmael de hemel sich vertoornt
om den sotten en boosen godsdienst; en de toovenaer het beestachtige swijn mompelt daerna over het heylige beeld
8. maer met dat de nieuwe dageraed aen den hemel verscheen
vond dees, die den onreynenen tempel bewaert, het beeld niet, daer
het heen geleyd was, en vergeefs soeckt hij t op een ander stede, flux
maeckte hijt den koning kond, die om dese boodschap op hem fel
vergramde, en hij heelde sich wel in dat yemand van den geloovigen,
desen diefstal had begaen, en dien bedeckt hiel
9. of het was een diefstuck van een geloovige hand, of alleen de
hemel die door sijne maght medewerckt, die van die gene, die koningin en godin is, onwaerdigh acht dat een verachte stede het beeld
bedeckt; dit gerucht is noch onseker, ofmen dat sal toeschrijven der
menschen vernuft, of dat het een wonder werck sij : wel is het godvruchtigheyd dat de godvruchtigheyd en d ijver ter aerde vallende,
houde dat de hemel daer oorsaeck van is.
1o. de koning doet met een moeyelijck ondersoeck doorsoecken
yeder kerck een yeder huys, en setter een groote loon en boete op
voor den genen die den diefstal of den dief openbaert of bedeckt. de
toovenaer houd niet op van met al sijne kunst de waerheyd te ontdecken : maer hij en wijt het niet dat het een werck van den hemel
is, of dat yemand dat voor hem verborgen ter schande van sijne
tooverij en

ix. maer na dat de wreede koning sagh verborgen, tgeen hij
dacht een misdaed der geloovige te wesen, soo en vergrimde hij al
heel in haet tegens hen, ende ontstack van gramschap, en door onmaetige en endeloose raserije vergat hij alle eerbiedigheyd, hij wou
sich wreecken (daer kom af watter wil) en sijn ontsteken gemoed
verlichten, d'onbekende dief sal sterven, in d algemeene neerlage
sal mijne gramschap niet te vergeefs sij n.
12. laet de rcchtvaerdige en onnoosele sterven, als alleen de
schuldige niet behouden blijve : maer wat segh ick rechtvaerdige ?
elck is misdadigh, noch in haer getal was noyt mensch onsen name
gunstigh, soo er een eenvoudigh hart is in de nieuwe dwaelinge, een
oud bedrogh is genoeghsaem ter nieuwe straffe, op op mijn getrouwe,
op wege vat vlam en ijser aen, brand en moord.
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13. soo sprack hij tegens de schaere, en onder de geloovige was
het gerucht terstond vernomen, die waren verbaest soo beving hen
de vreese der alree tegenwoordige dood : en niemand durf het vlughten of verweeren of ontschuldigen of hidden bestaen maer de bedeesde en radeloose voleken voerden ontset van daerse minst heyl
verwachtten.
14. onder hen was een maeght alree rijp van maeghdom van
hooge en koninglijcke gedachten, van groote schoonheyd maer sij
acht hare schoonheyd niet, of alleen soo veel als sij hare eerbaerheyd
daermede verciert, en haer hooghste waerdije haer groote cieraden
verbergtse binnen de muren van eene enge wooninge en ongeciert en
eensaem schuwtse het lof des belonckers.
15. doch vergeefs verbergtse sich want hare wtnemende schoonheyd munt wt en is werd belonckt, ende ghij o minne en laet het niet
toe, maer ghij ontdecktse aen begeerlijcke genegentheden eenes jongelings : ghij minne die nu blind nu Argus nu onse Bogen bewimpelt
nu die opent nu draeyt hebt eens anders gesicht door duysend
wachters doen straelen in de allerkuyschte maeghdelijcke woonplaetsen.
i6. die hiet Sofronia, dees Olindo, van eene stad en van een
geloove, hij die soo zedigh en schoon is als sij, begeerdese genoegh,
luttel hoopte hij, en verkreegh geene, nocht hij weetse niet t ontdecken of hij daer niet, en sij of versmaed hem of sij siet hem niet of sij
verneemt het niet, tot dat ten lesten dellendige heeft geslaeft of niet
gesien of qualijck bekend of qualijck gewaerdeert sijnde
17 ondertusschen hoordese tgeruchte en Jatter een ellendige
neerlage aen die van hare gesintheyd werd berey d, haer, die soo
moedig als eerbaer was, schoot in den sin, hoese dese soude mogen
redden : de starckheyd beroerde haere hooge gedachten, daerna
weerhielse de schaemte en de maeghdelijcke voeghlijckheyd; de
starckheyd overwon ja veel eer stemtse die toe en maeckt sich beschaemt en de schaemte stout.
18. de maeghd trad alleen wt onder t volck, sij bedeckt hare
schoonheyd noch sij en toontse niet. tgesicht trockse binnewaert, sij
ging niet met ingetogen sluyer met en moedige seden. niet wel kan
ick leggen of sich ciert of het cieraed verwaerloost, of se bij geval of
met kunst haer schoon aensicht toestelt door hare vrienden natuur
minne en de hemel, haer verwaerloosheyd is de optoyster.
19. de trotse jonckvrou niemand begaepende en van elck begaept
komt voor den koning, noch t de vergramde wacht versette daerom
niet een voet, maer bleef staen met een onbeteutert aensicht, heer,
seydse tot hem, ick koome, ick bidde schort uwe gramschap soo lang,
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en breydel uw volck, ick koom om u t ontdecken en tot roof te geven
desen misdadigen dienge soeckt, en daerghe soo hard op verbittert
sijt.
20 de koning als beroert en als verwonnen door d'eerbare rustigheyd, door t onversiens schitteren der fiere en heylige schoonheyd, breydelt sijn spijt en versacht sijn fel gelaet, soo hij een siel
had, of soo hem een fel gesicht ontbreeckt hij wordter op verlieft,
maer een weerstribbige schoonheyd vangt geen weerspannigh hart,
en d'aenlockingen sijn aes van minne
21. twas verbaestheyd twas aerdigheyd en twas wellust, s'oot
geen liefde was diet snoode hart beroerde. vertel, seyde hij tot haer,
al de saecken, sie ick vergunt u, soo uw Christen volck daer door
niet geargert word. en sij sprack, de misdadige staet voor uwe oogen,
sij heeft, mijn heer, de diefte begaen met dese hand. ick heb het
beeld wegh gedragen. ick ben die gene dieghe soeckt, en mij behoortghe te straffen.

36. mijn vriend, de tijd vereyscht door een gewightiger oorsaecke andre gedachten andre klaghten, waerom dencktghe aen uwe
misdaed niet ? en waerom en steltghe u niet te voren wat god eenen
grooten loon aen de vrome belooft, lij om sijns naems wille, ende de
pijnen sullen versoeten. ende verheugd sijnde haeckt na die heerlijcke woonstad, aenschou hoe schoon den hemel is, en aenschou de

son, die schijnt ons te noodigen en te troosten.
37. doen verhief het heydensch volck een gekarm en besteende
de geloovige, maer met een sachter geluyd, en daer verschijnt een
die die ick weet niet boven de gewoonte sacht sijnde na de harde
borst des konings toedringt en sich vertoont en of hij sich vergramt,
nocht wil medoogen hebben, en d oogen afwent en ommedraeyt.
ghij alleene Sofronia verselt niet den algemeenen rouwe, en schreyd
niet daerghe van een yder beschreyd word.
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II
UIT BUCHNAENS JEPHTA. (r)
STORGE. BODE.
ST. Ach ellendige, of alle de hoop des gelucx gesneuvelt sij? segh op.
BO. men handelter niet leelijck gelijckmen in tegenspoed pleegh te
doen.
ST. is er yet goeds gebeurt dat is een wreedheid van het vleiende lot :
het tempert leelijck venijn met soeten honigh. weshalven segh
op wat swarigheid ghij heelt. het gemoed is door lange ervarenheid en gewoonte van treuren eelt geworden ; fortuin heeft alles
in twerck gestelt om mij meer leets te doen maer de ellen (2
BO. hoor dan in t kort hoe sich de saeck heeft toegedragen. Na dat
de verwese maeghd als een droeve offerhand voor den autaer
stond, soo bloosde het witte aenschijn uit maegdelijcke eerbaerheid met een purpere glori ongewoon welende eenen hoop

ST.ORGE, NUNTIUS.
ST. Heu misera, an omnis spes salutis occidit?
Effare. NUN. Res ut inter aduersas quidem
Non pessime agitur. Si'. Si quid accidit boni,
Ea blandientis sortis est crudelitas :

Venena dulci melle tetra temperat.
Quapropter ede quicquid occultas mali.
Usus dolendi longaque experientia
Induxit animo callum, ut amplius mihi
Nocere posset, nil reliquit sors sibi.
Parata certa est sed misera securitas.
NUN. Ut gesta res est ergo paucis accipe :
Quum staret aras ante tristes victima
Iam destinata virgo, purpureum decus
Per alba fudit ora virgineus pudor,
Ccetus viriles intuerier insolens,

(i) Ter vergelijking moge hier de oorspronkelijke tekst van BUCHANAN
volgen, naar de eerste uitgave achter zijn Pzrajlarasis Psalmorum Davidis
poetica, Antv. Chr. Plantin, 1567.
(2) De rest ontbreekt.
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mannen te sien, gelijck als men Indiaensch yvoir met purper
verwt of roosen onder lelien mengelt, maer een vrijpostigheid
blonckerin t aensicht onder de schaemte,en daerse allen schreien
is sij het alleen die niet en sehreyt, gerust en wel getroost te
sterven stackse het hoofd in de lucht. het volck en hiel de tranen
niet binnen daer het de maeghd dede die nu de dood genaeckte.
de een is beroert door de weldaed onlangs van heuren vader
ontfangen, en om dat hij het vaderland van t juck der slavernije
verloste, ende om dat het doorluchtige huis geenen erfgenaemen
heeft : een ander beklaeght bitterlijck heur ongeluck en datmen
de blijschap der verlossinge met een langdurigh hartseer bekoopen moet, en den voorspoed dien selden bestendigh is. een ander
beweent de bloeiende jeughd ende de oogen die als starren
blincken en het hair twelck het goud beschaemt, en het standvastigh gemoed in een teere maeghd, en mogelijck beschonckse
natuur nu met een bevalligheid hoven heure gewoonte als met
een geschenck dat den lijcke eener edele manninne paste, gelijck
de glans der sonne die in de Spaensche zee onder gaet aengenamer pleegh te wesen en de oogen meer vermaeks scheppen
in den geur en de verwe der roosen met den uitgang van de
Ut si quis Indum purpura violet ebur,
Rosasve niveis misceat cum lilijs,
Sed se per ora cum pudore fuderat

Perspicua certae iuncta vis fiduciae,
Interque flentes sola fletibus carens,
Vultu remisso constitit firma, ac sui
Secura fati. quas tenebat lacrymas
Propinqua morti virgo, populus non tenet.
Alium parentis beneficium recens movet,
Et servitutis patriae exemptum iugum,
Et solitudo familiae clarissim2e.
Alius acerbam sortis ingemuit vicem,
Longoque luctu breve redemptum gaudium,
Raroque stabilem rebus in laetis fidem.
Florem iuveritae deflet ille, & siderum
Similes ocellos, aemulamque auro comam,
Supraque sexum pectoris constantiam.
Et forte solito gratiorem afflaverat
Natura honorem, ceu supremo munere
Dignata funus nobilis viraginis,
Ut iam ruentis xquor in Tartessium
Phoebi recedens esse gratior solet
Splendor, rosaeque vere supremo halitus
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lente; alsoo oock de maeghd staende met den eenen voet op het
graf bereit om te sterven, en niet weigerigh van flaute of slap
door een schandelijcke vreese voor het uiterste, vermaentse
alien, en had w onderbaerlijck alle het gesicht der verbaesde
gemeente bekoort, en deedse alle droevigh na heur luisteren.
ST. vaer dan voort om de wijse van t schelmstuck te verhaelen.
nochte en verbergh niet voor de ooren der moeder. ghij en kunt
mij geen soo groote droefheyd vertellen, of ick verbeeldese mij
noch grooter. ick heb alles te vooren ingenomen.
BO. het maeghdeken daerna met een mannelijck hart het licht van
heur oogen naer de heldere starren slaende, spreeckt het gebed
met kuische lippen met een onbekommerde uitspraeck : o ghij
eeuwighe schepper aller dingen en vader der menschen, vergeef eens uw volck genadighlijck sijne misdaed, en ontfang
goedertieren dese offerhande, op dat indienghe een soepoffer
eischt, och laet dit bloed afwasschen alle de straffen die onse
hartneckigheid verdiende doenwe van u o vader afvielen : och
of ick dickwils mijn bloed moght vergieten, ende indien hier aen
de behoudenis der stammen en burgerijen hangt, soo keert

Colorque cupidos detinet oculos magis :
Sic virgo fati stans supremo in limine,

Parata morti, nec recusans molliter,
Turpive torpens exitus formidine,
Commorat omnes, versaque in se lumina
Vulgi stupentis traxerat miraculo,
Et triste cunctis attulit silentium.
ST. Narrare porro perge facinoris modum
Neu parce matris auribus. nihil potes
Afferre triste, ut tristiora non sibi
Proponat animus. cuncta iam praecepta sunt.
NUN. Animi virilis turn puella lumina
Ad clara tollens astra, concipit preces
Ex ore casto, voce non fracta malis :
Aeterne rerum genitor, atque hominum parens,
Tandem propitius gentis errori tu
Ignosce, & istam victimam lenis cape.
Quod si furoris exigis piaculum,
Quaecunque nostra contumax superbia
Supplicia meruit, te parentem deserens,
Utinam luatur hoc cruore : saepius
Utinam liceret sanguinem profundere, &
Hic si parentum & civium sita est salus,
^
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tegens mij uwe verbolgentheyd en grimmigheid en dood ons
duisendmael. maer ghij o priester, waerom vreestghe? (want hij
beefde koud van vreese) tre toe, ende beroof dese siel het licht
des levens : houw af de banden des lichaems daerse van belet
word : en verlos door de bedelofte het volck mijnen vader ende
mij. na datse soo gesproken hadde, soo bedeckte de vader nat
van tranen al over een wijl met sijn gewaed het bloedige aengesicht dat wreeder als een tiger was, en vervloeckte sich selven
ende sijne vermetele belofte, ende de priester beknelt en kon
naulix tot schreien komen ende de stille menighte des volx stond
lang verstockt en stom

In me furoris impetum ac irae tux
Per mille mortes saepius deflectere.
At tu sacerdos quid metuis? (etenim metu
Gelido tremebat) ades, & hanc luce exime
Animam : morantem solve corporis obicem :
Populum, parentem, meque voto libera.
Ut haec loquuta est, ille iamdudum parens
Visus cruentus, saeviorque tigride,
Oculos amictu lacrymis madens tegit,
Seseque damnans votaque temeraria.
Fletu sacerdos obrutus vix solvere
Animae meatus potuit, & mcesto diu
Taciturna turba torpuit silentio.
Ut vocis autem pervium patuit iter,
Non ille gemitus, esse nec quails solet
Fremitus doloris atque lamentatio,
Sed concionis gratulantis murmure
Confusa turba, teque praedicantium
Adversa sortis inter asprae vulnera.
Et blandientis laeta dona feminam
(Jnam beatam maxime & rniserrimam.
Nam plaga quanvis alte ad ossa sederit,
Magni doloris magnum babes solatium.
ST. Solamen ipso luctuosius malo,
Quod leniendo exasperat malum vetus,
Luctusque acerbi memoriam semper novans,
Reducta cogit vulnera recrudescere
Quo fortiore nata tulit animo necem,
Hoc angit animum tristior meum dolor.
FINIS.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

25° VERJARING

van de stichting der Academie.

FEESTCOMMISSIE.
VERSLAG.
De Feestcommissie hield tot nog toe twee vergaderingen,
een op 17 Januari en een op 7 Maart.
Aanstelling van een Voorzitter. — Op voorstel van den heer
EDW. GAILLIARD

wordt de Prof. A.

DE CEULENEER

tot voorzitter

verkozen.
Aanstelling van een Hulpsecretaris. — Op voorstel van den
heer DE CEULENEER wordt de heer Ivo DE VREESE aan de
Commissie als hulpschrijver toegevoegd.
Feestelijkheden. --- De feesten zouden drie dagen duren en
plaats hebben van Zaterdag 7 tot Maandag 9 October, en waarschijnlijk bestaan uit : een Plechtige Vergadering in de Aula der
Universiteit, een banket in de Feestzaal der Academie, een galavertooning en een ontvangst ten stadhuize. Eerst na een onderhoud met den heer wn. Burgemeester, dat den 17 dezer plaats
heeft, zal het programma bepaald kunnen vastgesteld worden.
Uitnoodibing van Z. M. den Koning. — Reeds werden door
den heer Bestendigen Secretaris stappen gedaan om te bekomen
dat Z. M. het Jubelfeest der Academie met zijn hooge tegenwoordigheid zou vereeren; uit bekomen inlichtingen blijkt, dat
zulks vrijwel onmogelijk zal zijn : het is meer dan waarschijnlijk
dat Z. M. dit jaar geen officieel bezoek aan Gent brengen zal.
Uitnoodigingen. — Zullen uitgenoodigd worden :
I°) de buitenlandsche eereleden;
2 °) de Academiën waarmede onze Koninklijke Instelling in
letterkundig verkeer is. Aan deze genoodigden zal huisvesting
toegezegd worden.

Verder nog :
3°) de Stichters van Fondsen in de Academie;
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40) de wereldlijke en geestelijke overheden die geregeld op
de jaarlijksche Plechtige Vergadering genoodigd worden ;
5°) enkele voorname oudheidkundige, letterkundige en
wetenschappelijke Academiën en genootschappen.
Over de te houden redevoeringen zal later
Redevoeringen.
beslist worden.
Gedenkboek.
Het Gedenkboek der Jubelfeesten zal verschijnen zoo spoedig mogelijk na de feesten, waarover het een
omstandig verslag zal bevatten.
—

—
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NOG
OVER OUDE
SCHILDERIJTJES,
NOG OVER
OUDE SCHILDERIJTJES.
Verslagen van 1903.)
(Zie Verslagm
1903.)
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Al wat ik hooger schreef op de twaalf, is hier toepasselijk.
Maar in 1903 vroeg ik me af in welke orde ze dienden te
volgen, daar alle aanduiding met cijfers of anderszins ontbreekt.
Mij scheen eene rangschikking best, welke ik eene ascetische
noemde, en die het voortstreven kennen doet van Benen mensch
in de deugd, eerst als beginneling (incipiens) op den van de zonde
zuiverenden weg (via purgativa), dan als vooruitgaande (proficiens) op den door de voorbeelden van Christus en van de
heiligen verlichtenden weg (via illuminativa), en eindelijk als
volmaakte (perfectus) op den met God vereenigenden weg (via
unitiva)...

(I).

Dat vermoeden werd zekerheid, en de volgorde der schilderijtjes is klaar : de maker immers van die 14 gewrochtjes heeft
zijne onderwerpen gevonden in de koper- en houtgravuren
welke tot versiering dienen der vele uitgaven van het vermaarde
werk Pia desideria door HERMANNUS HUGO, Jezuïet, geboren
te Brussel in 1583, en overleden van de pest te Rhinberg in 1629.
Dit werk, in 3 boeken verdeeld (Gemitus animae poenitentis, Vota
animae sanctae en Suspiria animae amantis), heeft 38 Latijnsche
uitgaven gehad (de meeste te Antwerpen, andere te Lyons,
Parijs, Milanen, Venetië, 'Prenten, Gotha, Eisenach, Keulen,

Londen), 3 Nederlandsche, 5 Fransche, i Portugeesche, I Spaansche, i Hongaarsche, 3 Poolsche, 14 Hoogduitsche, 5 Engelsche (2).
Hier zij aangestipt dat de hoofdpersoon op die gravuren en
op mijne tafereeltjes, soms als een kind, maar gewoonlijk als eene
met lang gewaad gekleede jonge vrouw voorgesteld, telkenmale
de ziel verbeeldt, wier 15 « leetbetuyghende Versuchtingken » (zooals de vertaler JUSTUS DE HARDUYN (3) zich uitdrukt), 15 « godt(1) Zie Verslagen der K. Vlaamsctze Academie, 1903, blz. 217.
(2) Zie Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bibliographie par
AUG. et ALOYS DE BACKER, nouvelle édition par CARLOS SOMMERVOGEL,
IV, 511-522. Bruxelles, 1893. — Belgisch Museum, VII, 273.
(3) Geboren te Gent in 1582, en overleden in 1641 te Audegem (bij
Dendermonde), waar hij pastoor was. De titel van het door hem t naer-ghevolght » werk van HUGO luidt : Goddelytke Wenschen verlicht met Sinnebeelden, Ghedichten en vierighe uyt-spraecken der oud-vaeders, nier-g hevolght de Latynsche vanden Eerw. P. HERMANNUS HUGO, Priester der
Societeyt Iesu, door IUSTUS DE HARDUYN P. — T'Hantwerpen, by liendrick Aertssens, inde Cammerstrate, inde Witte Lelie, 1629. Dit werk werd
onder denzelfden titel « herdruct by P. J. Paets, 1645 :.
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vruchtighe Wenschen » en 15 « Gesuchten » in de 45 kapittels

beschreven staan (i).
De orde van de 14 schilderijtjes moet bijgevolg die zijn van
HUGO'S hoofdstukken.
De naam van den schilder blijft mij nog onbekend. Daar de
twaalf vroeger besprokene schilderijtjes, .zoo mij gezeid werd,
rond de 60 jaar geleden te Brussel zijn gekocht geweest, evenals
de twee waar vandaag spraak van is, kan men met eenige reden
vermoeden dat ze te Brussel werden verveerdigd.
Enkel weten wij uit liet titelblad der uitgave door SOMMERVOGEL als eerste geboekt, dat BUETIUS A BOLSWERT de maker
was der kopergravuren dezer uitgave van 1624 (Antwerpen, bij
Hendrik Aertssens), en dat CHRISTOFFEL VAN SICHE11 voor de
uitgave van I628 (bij denzelfden H. A.ertssens gedrukt) naar die
teekeningen zijne houtgravuren sneed.
Wel is waar schreef PR UDENS VAN DUYSE is een merkweerdig artikel over HUGO, vooral als Latijnsch dichter beschouwd
(Belgisch Museum, VII, 272-3) : « In 1623 verscheen van hem
binnen Antwerpen : Pia desideria, emblemalibus, elegiis et affectibus SS. Patrum illustrata, met platen, het groefstael van den
beroemden B. BOLSWERT niet onwaerdig, en waerschynlyk naer
de teekeningen van OTTO VAN VEEN vervaerdigd... Ook te
Utrecht kwam er ten jare 1749 van de pers : De godlievende ziel
vertoont in zinnebeelden van HERMAN HUGO en OTTO VAN VEEN,
Met dichtkunstige verklaringen van JAN SUDERMAN (2). Dit laetste
boekje schynt my uitgegeven om nog eens (le oude platen te
benuttigen : de daerby staende verzen beslaen slechts eene bladzyde en hebben weinig waerde. » — Wel geeft VAN DUYSE zijn
gevoelen over de tusschenkomst van OTTO VENIUS enkel als
(i) Mijne vroegere verhandeling werd opgenomen in Biekorf (1904,
blzz. 127-128 en 137 -142), waar een ongenoemde, die enkel met de letter V
onderteekende, mijne aandacht trok op de bron waar de schilder zijne onderwerpen uit geput had; eene soortgelijke aanduiding ontving ik vanwege
kanunnik Dignant, hoogleeraar te Leuven. Aan beiden dank voor de welkome inlichting!
(2) In 't Fransch bestaan er drij uitgaven met soortgelijken titel door
SOMMERVOGEL onder de vertalingen van HUG0's werk geteld : L'dme
amante de son Dieu, représente'e dans les emblèmes sur les pieux désirs
etc. Paris, 1627 (8 fig.); L'dine amante de son Dieu etc, Cologne, 1717

(6o

fig.); en id. Paris, 1790.
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Op het Zde staat het volgende geschilderd :
Het landschap verbeeldt eene vreemde streek met even
vreemde vruchtboornen en bloemen, bewoond door Negers
staande in of naast de deuren hunner zonderlinge huizen en
met woeste blikken loerende naar de twee hoofdpersonen die op
den voorgrond zitten, namelijk de ziel — onder de gedaante van
een jong vrouwspersoon -- en eenen engel. De ziel houdt eene
citer in de hand en weigert te spelen ; twee andere muziekspeeltuigen liggen aan hare voeten.
De Latijnsche schriftuurtekst en de Vlaamsche verzen zijn :
Quomodo cantabimnus canticum Donaini in terra aliena (I) ?
Psalm 136.
De blydschap met de vreugd moet 't zingen vergezellen,
Nog geenen droeven geest en mag het hert dan kwellen :
Maar als men balling is en uyt zyn land gezet,
Dan is den geest bedrukt en alle vreugd belet.
Hoe zouden wij een lied des Heeren konnen zingen?
Een afgescheyden land belet ons zulken dingen :
De plaets en past ons niet tot eenig bly gezang,
Nog d'afgelegentheyd vermag geen zoet geklang.
En zyn wy hier op d'aerd' geen waere ballinx menschen,
Die 't hemelsch vaderland gedueriglyk naerwenschen :
't Is daer dat men den Heer (2) den waeren lofzang zingt
En daer het menschens hert van vvaere vreugd opspringt ( 3).
Ten slotte nog een paar opmerkingen nopens de 14 tafereeltjes :

r. De schilder gaf in 't bijzonder vrije vlucht aan zijne
inbeelding voor het weergeven van den achtergrond zijner
gewrochten. Doch niet alleenlijk verschillen in sommige opzichten de afbeeldingen der in HUGO'S boek voorhanden koper- en
houtgravuren van die der schilderijkens, maar de platen van
eenige uitgaven verschillen ook eenigszins ondereen. Soms is het
verschil in de voorstelling eener gedachte van denzelfden tekst
tamelijk groot. Men zie b. v. de platen vóór het 42ste hoofdstuk
(i) Hoe konden *1 een lied des Heeren zingen in een vreemd land!
van dezen klaag- en bidpsalm.
(2) Het woord is bijna gansch weggesleten : ik gis dat bet Beer is.

't Is het 4ae vers

(3) Noch deze noch geene der hooger aangehaalde verzen
navolging van J. DE HARDUYN voor,

komen in de

-- 16o -in de Vlaamsche navolging door JUSTUS DE HARDUYN (1629,
blz. 547) en in de Latijnsche uitgave van 1645 (blz. 168) : beide
boeken nochtans werden te Antwerpen bij H. Aertssens gedrukt. In het laatste worden de hoofdpersonen omtrent afgebeeld als op ons j 1de
_
schilderijken (I), behalve dat hier de ziet
op de groote plaats
eener schoone stad
staat, in de nabijheid
van eene kerk, terwijl
de plaat een landschap
voorstelt. Men kan ook
nog de afbeeldingen
van dat iidetafereeltje
en van die Latijnsche
uitgave vergelijken
met debijgaandeplaat
getrokken uit J. DE
HARDUYN (2) :
2. Daar er inHuGo's
werk 47 platen zijn (3),
waar mijne schilderij::,.
tjes er 14 van weerge!
ven die zoowel gansch
. .
op 't einde van het
boek als in 't begin
14.
al.sisa
voorkomen, is het te
denken dat er ooit 46
of 47 van die tafereeltjes zijn geschilderd geweest, waar de mijne
v./

`

slechts een derde deel van uitmaken.
Mochten de 32 overige ook nog eens ergens uit den hoek
komen!

( t) Zie er de afbeelding van aan 't hoofd van dit artikel.
(2) Ze drukken de gedachte van den bijstaanden schriftuurtekst uit
Wanneer zal ik komen en verschijnen vóór Gods aangezicht?
(3)i op de titelplaat, i vóór een inleidend gedicht, en 45 vóór elk der

45 hoofdstukken.

COMMISSIE VOOR INCUNABELSTUDIE.
VERSLAGEN.
1 ste Vergadering : 11 Augustus 1910.
De vergadering vangt aan te 2 1/2 uur.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
KAREL DE FLOU, VICTOR DELA MONTAGNE, R. VAN DEN BERGHE, en EDW. GAILLIARD, secretaris.
Voorzitter.
Bij het openen der vergadering, stelt de
Secretaris voor, allereerst tot het verkiezen van eenen voorzitter
over te gaan.
De heer WILLEM DE VREESE, tot voorzitter verkozen, zegt
dank voor het hem gegeven blijk van vertrouwen; hij belooft
zijn beste krachten ten dienste der Commissie te stellen en
spreekt de hoop uit, dat zij haren arbeid tot een goed einde
moge brengen.
Reglement. -- In de laatste vergadering der Academie
stelde de Bestuurder Prof. A. DE CEULENEER voor, dat deze
Commissie een Reglement van inwendige orde zou vaststellen en
dit aan de Academie ter goedkeur'ng voorleggen. Prof. W. DE
VREESE stelt echter de vraag, of een dergelijk reglement voor
deze Commissie wel noodig is ? Wij zijn immers niet een bestendige, maar enkel een tijdelijke Commissie. Er valt hier weinig of
niet te reglementeeren, maar een orde van werkzaamheden vast
te stellen, en dan tot uitvoering van het programma over te gaan.
-- De Leden sluiten zich eenparig bij dit advies aan.
Verslag.
De heer Voorzitter meent dat het wenschelijk
zou zijn, dat van elke vergadering door de Commissie gehouden, een beknopt verslag aan de Academie, in hare eerstvolgende vergadering, door den Secretaris zou worden medegedeeld, met verzoek dit in de Verslagen en Alededeelingen te laten
opnemen. Aldus zou de Academie, en ook het publiek, over den
gang onzer werkzaamheid dadelijk en geregeld worden ingelicht.
— Aangenomen.
—
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Inrichting der Commissie : haar doel en hare werkzaamheid. Toelichting. — De heer Dr. W. DE VREESE

meent dat het thans in de eerste plaats zaak is, te overwegen,
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Maar we zullen daarbij waarschijnlijk twee, ja wellicht drie
vliegen in één klap kunnen slaan.
Zoover ik weet, heeft nog geen enkele Belgische bibliotheek
een afzonderlijken catalogus harer wiegedrukken uitgegeven, en
het is waarschijnlijk niet te veel gezegd als ik er bijvoeg, dat
zelfs geen enkele Belgische bibliotheek een behoorlijken, geschreven catalogus harer wiegedrukken bezit. Evenals de Duitsche
Commissie, zal de Belgische aan elke bibliotheek, desgewenscht,
tegen een geringe vergoeding een afschrift kunnen verstrekken
van den inventaris, die onze Commissie van de incunabelen der
betrokken bibliotheek heeft gemaakt.
En de derde vlieg ?
« CAMPBELL'S Annales zullen, evenals het Reper/oriunz van
HAIN, steeds onvolprezen blijven; wat niet belet, dat zijn
gebreken soms meer dan hinderlijk kunnen zijn, en dat de
behoeften aan een « nieuwen CAMPBELL » hoe langer hoe dringender worden. Buiten 's schrijvers eigen vier supplementen,
heeft men er nu al drie andere, nl. die van PROCTOR, VOULLIÉME
en GOSSART te raadplegen, plus de geheele sedert 1890 verschenen incunabelliteratuur... Daarbij komt nog, dat in al deze
supplementen het beschrijven van aan CAMPBELL onbekende
drukken op den voorgrond staat; wij mogen niet uit het oog
verliezen, (lat ook hier herziening van menige beschrijving
noodzakelijk is, en dat eerst ná CAMPBELL de Nederlandsche
lettertypen behoorlijk zijn geclasseerd. »
Zoo sprak ik reeds in Maart 1909. Zal de << nieuwe CAMPBELL » onze derde vlieg zijn? Het is niet noodig daaromtrent
nu reeds eene beslissing te nemen. Alles zal er van afhangen,
of de nieuwe HAIN er al of niet binnen afzienbaren tijd komt.
Maar er bij onzen arbeid op bedacht zijn, moeten we wel.

Als we het eens zijn over het hoofddoel onzer Commissie,
waaraan ik niet twijfel, dan hebben we in de allereerste plaats
vast te stellen : wélke werkwijze wij zullen volgen, hoe wij den
arbeid zullen verdeelen, en wáár wij de hand aan het werk
zullen slaan.
Ik zou u voorstellen, dat wij ons zoo nauw mogelijk bij de
methode van de Duitsche Commissie zouden aansluiten.

—
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Dat wil dus zeggen :
I. Dat. we niet beschrijven, maar alleen inventariseeren zulke
incunabelen, waarvan in de bekende moderne werken een behoorlijk gebleken beschrijving te vinden is;
2. dat we uitvoerig beschrijven alle zulke incunabelen, die
niet onder z vallen.
Ik verklaar me nader.
Ad primum.

Het zou, m. i., overbodige weelde zijn, onnoodige, en daardoor voor de geheele onderneming schadelijke opoffering van
tijd en moeite, opnieuw uitvoerig te gaan beschrijven wat reeds
goed beschreven is. Voordeel kan daar niet in gelegen zijn, wel
nadeel, daar het ten einde brengen van het inventariseeren daardoor veel langer duren zou, terwijl de geleerde wereld er alle
voordeel bij heeft, dat zulks hoe eer, hoe liever geschiede. Wij
kunnen dus volstaan, meen ik, door volgenderwijze te werk
te gaan.
Voor eiken incunabel, die ons ter hand komt, gaan we na,
of hij reeds ergens beschreven is; past de voorhanden beschrijving volkomen bij het gevonden boek, dan noteeren we een-

voudig het werk waarin en het nummer, waaronder we daarin
de beschrijving hebben gevonden.
De werken die bij dit identificeeringswerk behooren gebruikt
te worden, zouden natuurlijk de geheele incunabelbibliographie,
in den ruimsten zin van het woord, kunnen zijn. Maar metterdaad, feitelijk, zullen we kunnen, ja moeten volstaan, met het
regelmatig gebruiken van een betrekkelijk klein getal werken.
Immers, de geschriften op 't gebied der incunabelbibliographie
zijn zeer talrijk; het is een heele bibliotheek, die wij niet bezitten, noch bijeenbrengen kunnen. Trouwens, al hadden we ze
tot onze beschikking, het zou vaak niet de moeite loonen, talbooze boeken na te slaan. Er zou veel meer tijd heengaan met
het zoeken, dan met een eventueele tweede beschrijving. Het is
beter, in dezen even als in alles, den kortsten weg te kiezen, en
de werken die we regelmatig, systematisch, zullen raadplegen, te

beperken tot een zeker getal, nl. tot die welke iedereen te zijner
beschikking heeft of hebben kan.
Naar mijn bescheiden meening kunnen we ons ook in dit
geval geheel aansluiten bij de werkwijze der Duitsche Commissie.
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De leden dezer Commissie gaan steeds op onderzoek met :
HAIN's Repertorium, COPTNGER'S Supplement, en REICHLING'S
Appendices, d. w. z. dat zij voor eiken incunabel, dien zij ter hand
nemen, stelselmatig noteeren onder welk nummer van deze
drie werken hij beschreven wordt. Zij blijven geheel vrij in de
keuze van de andere bibliographische hulpmiddelen, waarmede
zij verder nog willen te rade gaan; die keuze hangt in ieder
afzonderlijk geval haast zonder uitzondering af van de hulpmiddelen die aanwezig zijn op de inrichting, waar ze op een bepaald
oogenblik doende zijn.
Onder die andere bibliographische hulpmiddelen komen in
elk geval in de eerste plaats in aanmerking :
CAMPBELL'S Annales, met de supplementen;
PELLECH ET-POLAIN, Catalogue ge'ne'ral des incunables dans les
Bibliothèques publiques de France ;
HAEBLER, Bibliografia Iberica;
VOULLIFME, Der Buchdruck Kluns;
[POLLARD , Catalogue of books printed in the X Vth Century
found in the British Museum;
COLLIJN, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitirts- Bibliothek zu Uppsala;
GiiNTHE R, Die Wiegendrucke der Leipziger Sammlung en.
Een enkele boekhandelaarscatalogus, zooals de rijke Incunabula typographica van Jacques Rosenthal (Cat. XXIV en XL),
kan daar nog bij komen.
Ook PROCTOR'S Index komt nog in aanmerking; uit den aard
der zaak, aangezien PRO CT OR nooit uitvoerige beschrijvingen
]

geeft, is het lang niet altijd mogelijk een of anderen incunabel
met een Proctor-nummer te identificieeren.
Past de voorhanden beschrijving niet geheel bij het gevonden boek, dan zal in elk afzonderlijk geval behooren beslist te
worden : of wel, of kan worden volstaan met het noteeren van de
opgemerkte verschillen, of van de noodig gebleken aanvullingen
of verbeteringen; of wel, of tot het maken van een geheel nieuwe
beschrijving zal worden overgegaan.
Ik ben van oordeel, dat in dezen aan elk medewerker volledige vrijheid behoort gelaten te worden.
Treffen we incunabels aan, die nog nergens beschreven
staan, of waarvan de bestaande beschrijving al te beknopt, of al
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te onvolledig, of al te foutief is, dan gaan wij natuurlijk zelf tot
een beschrijving over. Begrijpelijkerwijze is het niet wel mogelijk
hierbij een scherpe, absolute grens te trekken. In twijfelachtige
gevallen is het beter een beschrijving te veel, dan een te weinig
te maken.
Bij het beschrijven stel ik voor de methode te volgen door
de Duitsche Commissie vastgesteld, zooals ook door de Commissies in Oostenrijk, Hongarije, Italië, Zweden en Zwitserland
gedaan wordt.
Deze methode is beschreven eerst in den Entwurf eznev
Anleitung zur Beschreibung der Inkunabeln fur den Gesan tkatalogder Wiege.izdrucke, medegedeeld in het Zentralblatt fiir Bibliothekswesen, XXII (1905), s. 514, en in laatste instantie in de
definitieve Anleitung zur ausfahrliclien Beschreibung der Wiegendrucke, door de Duitsche Commissie uitgegeven.

Bij deze methode mis ik echter noode twee dingen : de
watermerken en den band. Van de eerste stel ik voor doortrekken te maken bij alle incunabels waar zulks zonder merkelijke
moeite te doen is ; van de tweede stel ik voor afwrijfsels te maken,
nl. als het origineele banden zijn. Het nut daarvan is niet gering.
Ik weet bij ondervinding, welke onschatbare diensten een groote
verzameling watermerken voor het dateeren van een boek bewijzen kan; onze doortrekken zouden ons dus eene kostbare
hulp worden bij het dateeren van ongedateerde wiegedrukken.
Met het afwrijven der banden heb ik meer op 't oog bouwstoffen voor de geschiedenis der bindkunst te verzamelen, een
verzameling die trouwens vaak diensten zal kunnen bewijzen bij
onderzoekingen naar de herkomst van een boek.
De inventaris van elke bibliotheek, van elke grootere of
kleinere verzameling blijft natuurlijk als zoodanig bestaan. Maar
daarnaast hebben wij te scheppen : 1° één doorloopenden, alfabetischer inventaris, waarin we met één blik op ééne fiche kunnen
zien, 6f, en in wélke verzamelingen van ons land exemplaren van
een bepaalden incunabel aanwezig zijn; 2° een index van de
drukkers, en 3° een index van de plaatsen waar gedrukt is.
Déze inventarissen tot stand te brengen, is ons eigenlijk
doel; deze inventarissen moeten onze bijdrage worden tot den
nieuwen HAIN. Het is dus zaak ook in dezen ons zoo nauw
mogelijk aan te sluiten bij de werkwijze van de Duitsche Commissie, om eenheid in het werk te houden. In een volgende
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vergadering hoop ik U modellen te kunnen toonen van de
kaarten, die de Duitsche Commissie gebruikt bij het inventariseeren en beschrijven, alsook van haar formulieren voor de
indices van drukkers en drukplaatsen.
Ad secundum.

Wij zullen een niet gering gedeelte van den arbeid zelf
kunnen verrichten, en ik heb daarbij gedacht aan een verdeeling
ongeveer als volgt.
De Heer K. DEFLOIJ zou beginnen met West-Vlaanderen
voor zijn rekening te nemen ; hoofdwerk : Brugge.
De Heer VAN DEN BERGHE Oost-Vlaanderen; hoofdwerk :
Gent.
De Heer DE LA MONTAGNE Antwerpen, Brabant en
Limburg; hoofdwerk : stad Antwerpen, bibliotheken der groote
abdijen, bibliotheek van den Hertog van Arenberg.
Ik zelf kan mij, helaas, niet verbinden, om systematisch
mede te werken, althans niet in den eersten tijd. Maar, zooals Gij
weet, heb ik de gewoonte, om, bij onderzoekingen ten behoeve
van mijn Bibliotheca Neerlandica Manuscrzpta, zooveel mogelijk
aandacht te schenken aan de incunabels. Wat ik vroeger uitsluitend voor eigen genoegen en ten eigen gerieve deed, zal ik in
't vervolg ook doen ten behoeve onzer Commissie; en als gij
het goedvindt, wil ik opzettelijk voor mijn rekening nemen het
Waalsch gedeelte van ons land, inzonderheid de boekerijen te
Doornik, Charleroi en Namen, die ik binnen niet al te langen
tijd opnieuw hoop te bezoeken.
Het zal U wellicht getroffen hebben, dat bij deze regeling
nog geen sprake geweest is van de incunabels in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel en in de Universiteitsbibliotheken te
Leuven en te Luik.
Daar deze inrichtingen een vrij groot getal incunabels bezitten, is het inventariseeren er van, met die van Gent, vrijwel het
belangrijkste gedeelte van onzen arbeid, en het zou dAltrom alleen
reeds verkeerd zijn, dat gedeelte niet eer ter hand te nemen
dan als al het overige gedaan is. Integendeel. Ik stel dan ook
voor, dat we naar middelen zouden uitzien, om dat gedeelte van
onzen arbeid zoo spoedig mogelijk gedaan te krijgen, maar door
andere krachten dan onze eigene, nl. door krachten die op die
bibliotheken zelf aanwezig zijn. Evenals de Duitsche Commissie
gedaan heeft, moeten wij trachten aan de betrokken biblotheken
:

:
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een ambtenaar te vinden, die ten behoeve onzer Commissie
werkzaam wil zijn. Dit heeft een dubbel voordeel vooreerst dat
de geheele inventaris merkelijk vroeger klaar komt; ten tweede
dat wij daardoor onze groote bibliotheken voor onzen arbeid
interesseeren en zij er voor zich zelf op die wijze het meest
van kunnen profiteeren.
Voor de Koninklijke Bibiotheek zijn de eerste stappen reeds
gedaan : de Administrateur-Inspecteur, de heer STAINIER, stelt
levendig belang in de plannen onzer Commissie; de met hem
gevoerde besprekingen zijn hier op uitgeloopen, dat de chef
onzer Koninklijke Bibliotheek bereid is een, en zelfs twee,
zijner ambtenaren van een grooter of kleiner gedeelte hunner
werkzaamheden te ontlasten, om ze zoodoende in de gelegenheid te stellen, aan het inventariseeren der aldaar voorhanden
incunabels te werken.
Er is niets anders meer noodig dan Uwe goedkeuring op
deze werkwijze, en Uwe machtiging om bepaalde afspraken te
maken.
Ook voor Luik en eventueel voor Leuven zou op dezelfde
wijze dienen te worden te werk gegaan. Als ik goed ingelicht ben,
dan is de catalogus van de meer dan 450 incunabels der Luiksche
bibliotheek reeds voor den druk gereed. Indien van den voorgenomen druk een paar aan één kant gedrukte exemplaren tot
onze beschikking kon worden gesteld, of indien het mogelijk
bleek, gesteld dat het drukken nog toekomstmuziek is, dat een
der Luiksche ambtenaren ten behoeve van onzen inventaris kon
werkzaam worden gesteld, dan zouden wij al een heel eind gevorderd wezen.
Over de toestanden te Leuven heb ik weinig inlichtingen. Ik
weet dat er ongeveer 400 incunabels zijn, waarvan geen afzonderlijke catalogus bestaat.
Ik zou daarom voorstellen dat de Commissie een onzer
belast met de opdracht, zich naar Brussel, Leuven en Luik te
begeven, de toestanden aldaar nader te onderzoeken, aan de
Commissie in de volgende vergadering verslag te doen over zijn
bevindingen en haar van advies te dienen over 't geen zou
kunnen en behooren gedaan te worden.
Als de Commissie zich kan vereenigen met de verdeeling
van den arbeid die ik in overweging heb gegeven, dan zouden
de Heeren DE FLOU, VAN DEN BERGHS en DELA MONTAGNE in
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een volgende vergadering een algemeen verslag kunnen geven
over den toestand binnen 't gebied dat elk hunner is toegewezen,
en een conspect van het door elk te verrichten werk.
Ik ben innig overtuigd dat wij, indien we met overleg en
ijver te werk gaan, in betrekkelijk korten tijd onze opdracht
zullen kunnen volvoeren, en de wetenschap practisch en positief
zullen gediend hebben.
De heer GAILLIARD stelt voor, dat deze memorie tot grondslag zou dienen bij verdere besprekingen, en daartoe in haar
geheel in het verslag dezer vergadering zou worden opgenomen.
Voór de eerstvolgende vergadering der Commissie zou aan elk
lid ee ri e proef worden gestuurd, om aldus de bespreking te vergemakkelijken. — Aangenomen.
Naar het
Aansluiting bij de Duitsche Commissie.
oordeel van den heer Prof. Dr. DE VREESE, is het wenschelijk
dat onze Commissie zich, zonder uitstel, in betrekking stelle
met de Duitsche Kommission fur den Gesamikatalog der Wiegendrucke, en deze van hare inrichting officieel kennis geve. De
Kommission hoopt tegen 1915 met haar werk klaar te zijn. Wij
zouden dan ook al het mogelijke moeten doen, om tegen dien
tijd onzen arbeid in gereedheid te brengen. — Aldus wordt
besloten.
Taal. — De heer R. VAN DEN BERGHE vraagt in welke taal
de beschrijvingen van de incunabels zullen gesteld worden ?
In onze taal, antwoordt daarop Prof. DE VREESE dat zal
ons in liet geheel niet beletten ons materiaal ten dienste der
Kommission te stellen, daar vele termen uit de bibliographie
internationaal zijn.
Kaarten. — Welke kaarten zullen wij bezigen, vraagt de
heer VAN DEN BERGHE ?
Het best ware, meent Dr. DE VREESE, kaarten te laten maken
van hetzelfde model als die door de Kommission gebruikt.
Gaarne zal hij zich belasten, te Berlijn om een exemplaar te
verzoeken. Wij zullen dan bepaald den vorm van onze kaarten
kunnen vaststellen.
De Commissie machAanvang der werkzaamheid.
tigt haar Voorzitter de reeds aangevangen onderhandelingen
:
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voort te zetten. Met den heer R. VAN DEN BERGHE zal deze
trachten te Leuven en te Luik de gewenschte medewerking te
bekomen.
De vergadering wordt te 5 uur gesloten.
De Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

De Voorzitter,
WILLEM DE VREESE.

2de Vergadering : 15 Maart 1911.
De vergadering wordt geopend te 4 1/4 uur.
Aanwezig zijn de heeren : Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
voorzitter; V. DE LA MONTAGNE en K. DE FLOU, leden,
EDW. GAILLIARD, secretaris.
De Heer R. VANDEN BERGHE heeft zich verontschuldigd,
de vergadering niet te kunnen bijwonen,
Het verslag der vorige vergadering wordt gelezen en
goedgekeurd; het zal in de Verslagen en Mededeelingen der
Academie worden opgenomen.

Bespreking van het werkprogramma; principieele
beslissingen. — In overeenstemming met het besluit, in de

vorige vergadering genomen, gaat de Commissie over tot een
bespreking van de grondbeginselen en voorstellen vervat in de
inleiding gehouden door den Voorzitter, Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE.

Deze licht elk der door hem besproken punten nog nader
toe. Na een gedachtenwiEseling, neemt de Commissie de
volgende principieele beslissingen.
Het hoofddeel der Commissie zijnde en blijvende : liet
inventariseeren van alle in België voorhanden incunabels,
e n daarmede het hare bij te dragen tot de bewerking van
een nieuwen HAIN door de Duitsche Kommission fier den
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, beslist de Commissie hare
werkwijze zoo nauw mogelijk aan te sluiten bij die der
Duitsche Commissie, en dus :
I) Reeds behoorlijk beschreven incunabels eenvoudig te
inventariseeren, door het opteekenen op kaarten ad hoc, die
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alphabetisch geclasseerd worden, van de nummers, waaronder ze
voorkomen bij HAIN, COPINGER, REICHLINGER, CAMPBELL.
De leden der Commissie behouden volle vrijheid, buiten
de genoemde bibliographische hulpmiddelen, nog andere te
gebruiken.
2) Incunabels die nog niet beschreven zijn, of waarvan
de voorhanden beschrijving foutief of al te onvolledig is, worden
nauwkeurig beschreven op kaarten ad hoc.
Deze beschrijvingen worden afzonderlijk gehouden, maar
elk wordt in den inventaris onder n° i bedoeld, door een
kaart vertegenwoordigd.
3) Deze beschrijvingen zullen bewerkt worden, volgens
de regels die door de Duitsche Commissie worden gevolgd,
en uiteengezet zijn in dezer Anleitung zur ausfiihrlichen Beschreibung der Wiegendrucke, behoudens :
a) dat door ons de Nederlandsche taal wordt gebezigd.
b) dat doortrekken van watermerken en
c) afwrijfsels van oorspronkelijke banden worden gemaakt,
van deze laatste steeds twee exemplaren.
De Anleitung der Duitsche Commissie zal als bijlage bij
onze notulen gedrukt worden ; overdrukjes zullen aan de
leden der Commissie, alsook aan de andere personen, die
aan haar werkzaamheid deelnemen, verstrekt worden.
Verder wordt principieel beslist, dat, mocht de bewerking
van een « nieuwen HAIN » onverhoopt blijven steken, deze Commissie dan in elk geval de bewerking van een « nieuwen
CAMPBELL » zal trachten te verwezenlijken.
Voortgang van het werk. — De Voorzitter deelt den
uitslag mede van zijn onderhandelingen te Brussel en te Luik.
De heeren VINCENT en GOFFIN, ambtenaren aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, hebben zich bereid verklaard,
met goedvinden van den Administrateur-Inspecteur STAINIER,
het inventariseeren der aldaar voorhanden incunabels ter hand
te nemen.
Te Luik heeft de Voorzitter een onderhoud gehad met den
onderbibliothecaris, den heer BRASSINE. Het is gebleken, dat
een catalogus der te Luik voorhanden incunabels inderdaad
drukvaardig is; afgesproken werd, dat de heer BRASSINE twee
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aan één zijde bedrukte exemplaren van dezen catalogus aan
onze Commissie zal afstaan.
Prof. W. DE VREESE spreekt den dank der Commissie uit
voor de hartelijke medewerking, die haar arbeid vanwege de
Bestuurders der bibliotheken te Brussel en te Luik ten deel valt.
Werkapparaat. — De Voorzitter brengt modellen ter tafel
van de kaarten die door de Duitsche Commissie gebruikt worden : het smalste formaat dient voor den alphabetischen inventaris; het breedste voor de beschrijvingen.
De Commissie beslist, kaarten van hetzelfde model te bezigen. Aan de leden der Commissie, alsook aan de heeren GOFFIN
en VINCENT te Brussel zal een voorraad verstrekt worden.
De Voorzitter leest een uittreksel uit een vet slag, dat Dr.
HAEBLER over den voortgang van de werkzaamheid der Duitsche Commissie heeft uitgebracht op het Bibliographisch Congres, in 1910 te Graz gehouden. Daaruit blijkt, dat de Duitsche
Commissie het werk nog heeft vereenvoudigd en vergemakkelijkt, door het gebruik van een soort van register, Inventarbuch
genoemd : daarin staan de getallen i tot 100 zooveel maal pas
klaar gedrukt als noodig is, om alle nummers van HAIN, COPINGER en REICHLING te kunnen invullen; naast elk nummer kan
met een afgesproken sigle worden vermeld, op welke bibliotheken
een be aald nummer aanwezig is.
-

De Commissie machtigt den Voorzitter, een dergelijk Inventarbucli van de Duitsche Commissie ter inzage te vragen; in

een volgende vergadering kan dan onderzocht worden, of onze
Commissie er voordeel in ziet, ook dergelijke registers te bezigen.
De vergadering wordt gesloten te 5

1/2

uur.

De Secretaris,

De Voorzitter,

EDW. GAILLIARD.

WILLEM DE VREESE.
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BIJLAGE BIJ DE VERSLAGEN
DER

INCUNABEL COMMISSIE.
-

ANLEITUNG ZU Z AUSFUHRLICHEN
BESCHREIBUNG DER WIEGENDRUCKE
^

9

I

Die Beschreibung eines Wiegendruckes setzt sich
aus drei Teilen zusammen
a. der bibliographischen Notiz,
b. der Kollation,
c. der Beschreibung im engeren Sinne (textliche
Beschreibung).
A. DIE BIBLIOGRAPHISCHE NOTIZ
2

i. Die bibliographische Notit enthdlt, soweit die

Angaben zu ermitteln sind, den Namen des Verfassers,
den Sachtitel, den Druckort, Drucker and Herausgeber
(Verleger), das Datum and das Format.
2. Wenn ein Druckwerk mehrere Schriften desselben Verfassers oder Schriften verschiedener Verfasser in sich vereinigt, auch wenn sie nur geringfiigige
Beigaben zu dem eigentlichen Texte bilden, so werden
sie in der bibliographischen Notiz stets einzein aufgefiihrt.

§3
Der Name des Verfassers gilt auch dann als Ordnungswort, wenn er in dem Drucke selbst nicht ge
ist.
-na nt

---
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§ 4§4
Sachtite1 wird
wird die
diegebrduchliche
gebräuchlicheBezeichnung
Bezeichnung
Als Sachtitel
Hains Repertorium biblioder Schrift im Anschluss an Hains
gewählt; er
cr ist fur
für alle Drucke einer
einer Schrift
graphicum gewdhlt;
derselbe. Weicht die
die Titelform
Tite1form der
der Vorlage
Vorlage erheblich
erheblich
derselbe.
sic aufgenommen
aufgenommen and
und der
der gebrduchgebräuchdavon ab, so wird sic
Klammern hinzugefugt.
hinzugefügt.
liche Titel in eckigen Klammern

§§55
Der Druckort
Druckort wird
wird in
in deutscher
deutscher Sprache
Sprache angeangeDer
geben.
§§66
Name des
der Form
Form wieder
wiederDer Name
des Druckers wird in der
gegeben, in der er sich selbst zu
zu bezeichnen
bezeichnen pflegt;
pflegt; im
im-ge bn,i der
Zweife1sfalle wird
seiner Muttersprache
Muttersprache bebeZweifelsfalle
wird die
die Form
Form seiner
vorzugt.
§§77
Sind
Druckort and
und Drucker
Drucker nicht genannt,
wohl
genannt, wohi
Sind Druckort
aberermittelt,
so werden sie
in eckigen
eckig€n Klammern
Klammern
sie in
aber ermittelt, so
angeführt.
Vermerk o.
fäl1t in
fort.
in diesem
diesem Falle fort.
angefuhrt. Der Vermerk
o. O.
0. fault

§S 8
Als Herausgeber gelten
geIten alle
Personen, die
in
die in
alle Personen,
Als
der Schlussschrift als an dem Drucke beteiligt genannt
werden.
2. Falls
der Drucker
Drucker nicht zugleich als Verleger
Falls der
anzusehen
der Verleger
Verleger angefuhrt
angeführtin
in
anzusehen ist,
ist, so wird auch der
der Form :: X fur
für Y,
Y den
den VerVer Y, wobei
wobei X
X den Drucker, Y
leger bedeutet.
I.
i.

§§99
Das Druckdatum wird stets
stets in
inder
derOriginalform
Originalform
Das
wiedergegeben.
2.
es nicht der
der modernen Datierungsart,
2. Entspricht es
so
diese in
in eckigen
eckigen Klammern
Klammern hinzugefugt.
hinzugefügt.
so wird diese
I.
i.
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3.
dem Inhalte des Druckes
3. Ist
Ist das
das Datum
Datum nur aus dem
zu
zu erschliessen,
erschliessen, so
so wird
wird es bei
bestimmten Zeitgrenzen
bei bestimmten
in
in der
der Form : vor,
vor, nicht
nicht vor,
vor, nach,
unbestimmten
noch, bei
bei unbestimmten
Zeitgrenzen mit um
um aufgeführt.
aufgefiihrt.
Zeitgrenzen

§IO
§ 10
1.
der Brechung
Brechung der
der Bogen
Bogen
1. Das Format wird nach der
angegeben. Je nachdem
die Bogen
Bogen einmal,
einmal, zweimal
zweimal
nachdem die
oder
dreimal gebrochen
gebrochen sind,
sind, wird
wird das Format als
oder dreimal
oder
Oktav
(8°) bezeichnet.
bezeichnet. Die
Die
Folio (2°), Quart (4°)
oder
Oktav
(8°)
(4°)
Art
der Brechung
Brechung ist
ist aus
aus den
den Wasser- und
DrahtArt der
und Drahtlinien,
aus der
der Stellung
Stellung der
der Wasserzeichen
Wasserzeichen im
im
linien, auch
auch aus
Papier zu erkennen.
2.
die Bogen
Bogen ei
nes Druckes verschieden ge2. Sind
Sind die
eines
ge
brochen, so werden
beide FOl"mate
angegeben, z.
B.-brochen,so
werden beide
Formate angegeben,
z. B.
4° und
and 2°.
4°
2°.

B. DIE
KOLLATION
DI E KOLLATION

§ IIII
Die Kollation
Kollation besteht
aus den
den Angaben
Angaben fiber
über den
den
Die
besteht aus
Umfang des Druckwerkes,
Druckwerkes, fiber
über Signaturen,
Signaturen, BlattzdhBlattzähUmfang
lung
lung and
und Kustoden, fiber
über Anordnung
Anordnung and
und Ausstattung
Ausstattung
des Druckes.
§ I2
12
Bei der Angabe
Angabe des
des Umfangs
Umfangs sind
sind die
die Blotter
Blätter zu
zu
zählen, wobei
Vollständigkeit der einzelnen
einzelnen Lagen
zd,hlen,
wobei die
die Vollstdndigkeit
prüfen ist;
ist; auch
auchunbedruckte
unbedruckteBlotter
Blätterzdhlen
zählendabei
dabei
zu priifen
Blätter, die
die durch
durch Ausschneiden
Ausschneiden aus
aus der
der Lage
Lage
mit. Blotter,
mit.
oder teilweise
teilweise entfernt
entfernt sind,
sind, werden besonders
besonders
ganz oder
vermerkt.
vermerkt.

§§ 1133
I. Die
Die Signaturen
Signaturen werden
werden in der
der Originalform
Originalform ananI.
gefürht. Abweichungen
Abweichungen von der
der alphabetischen
alphabetischenReihenReihengefiirht.
folge werden
werden besonders
besonders vermerkt.
vermerkt. Als
Als Normalalphabet
Normalalphabet
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gilt die
die Reihe
Reihe der
der 23
23 Zeichen
Zeichen a—z
a-z mit
mit k,
k, aber
aber ohne
ohne
gilt
N and
und w.
w.
u
die Signaturen
Signaturen im Originale,
Originale, so
so werden
2. Fehlen die
ebenso bezeichnet,
bezeichnet, als ob
ob dieselben
dieselben vordie Lagen ebenso
wären; die Angabe wird aber
abel' in
in eckigen
eckigen Klam
Klamhanden waren;
mern gesetzt.
-merngestz.
Blätter jeder
jeder Lage wird als Ex3. Die Anzahl
Anzahl der Blotter
Signatur gesetzt.
gesetzt.
ponent zu der Signatur

§§14
14
I. Weist der Druck
Druck Blattza,hlung
Blattzählung auf,
auf, so wird diese
diese
i.
in der
der Form
Form des
des Originals
Originals (in
(in Worten, in rbmischer
römischer
in
oder arabischer
arabischer Zahl,
Zahl, in Majuskeln
Majuskeln oder Minuskeln)
Minuskeln)
oder
wiedergegeben.
wiedergegeben.
2. Ungezahlte
Ungezählte Blatter
Blätter werden in eckigen
Klameckigen Klammern verzeichnet,
zwar, wenn
wenn sie
sie von
von der
der Blattmern
verzeichnet, und zwar,
zählung ausgeschlossen
arabischen Ziffern;
Ziffern;
ausgeschlossen sind,
sind, mit arabischen
zahlung
wenn sie
Sle mitgezdhlt
mitgezählt sind,
sind, mit
mit den Zalhzeichen des
wenn
Originals.

§ 1IS5
I.
so wird
wird angegeben,
angegeben,
vorhanden, so
1. Sind Kustoden vorhanden,
ob sie
nur vereinzelt
vereinzelt sind,
sind, ob sie als Stempelaufdruck,
Stempelaufdruck,
sie nur
als Bogen-, Blatt- oder
oder Seitenkustoden
Seitenkustoden vorkommen.
vorkommen.
2.
von Kustoden wird nicht besonders
2. Das Fehlen von
vermerkt.

§ 16
Die Angaben über
des Druckes
Druckes betrefbetrefAnordnung des
liber Anordnung
und Zeilen und
die KolumnenKolumnenfen die
and die
die Zahl
Zahl der Spalten uiid
titel.

§ 17
17
Einspaltiger Satz
Satz gilt
gilt als Regel; mehrspaltiger Satz
wird vermerkt.

-
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§ Ió
IS
die Zahl
Zahl der
der Zeilen out
auf den
den vollen Seiten
tI.. Ist die
gleichmässig, so
so werden
werden die Grenzen
Grenzen der SchwanSchWannicht gleichmdssig,
kungen angegeben.
angegeben.
2. Ist durch
durch Verwendung
Verwendung verschiedener
verschiedener Typen
2.
eine bestimmte
bestimmte Zeilenzahl
Zeilenzahl nicht zu ermitteln,
ermitteln,
oder dgl. eine
sie als wechselnd
wechselnd bezeichnet.
bezeichnet.
so wird sie
Einblattdrucken werden neben
neben der
der Zeilen
Zeilen3. Bei Einblattdrucken
zahl die grössten Masse des Satzes nach Höhe und-zahldiegrostnM SazeHchdn
angegeben.
Breite angegeben.
~ 119
9
über Ausstattung des Druckes
Druckes bezie
bezieDie Angaben liber
hen sich auf Typen,
Typen, Initialen,
Initialen, Randleisten,
Randleisten. Rubriken,
Rubriken,-henrichauf
Drucker- and
und Verlegermarken,
Verlegermarken, Holzschnitte,
Holzschnitte, Karten,
Karten,
Noten and
und Farbendruck.
Farbendruck.
~ 20

Die Bezeichnung
Bezeichnung der
der Typen, Initialen and
und RandI. Die
leisten , Rubriken
Rubriken und
und Druckermarken
Druckermarken erfolgt
erfolgt each
nach
Typenrepertorium der
der Wiegendrucke.
Wiegendrucke.
Haeblers Typenrepertorium
2. Repräsentanten
für Initialen
Initialen werden
werden als
als Min.
.~1in.
Reprdsentanten fur
Maj. f.f. Init.
Init. aufgeführt.
aufgefiihrt.
bzw. Maj.
I.

.

§§ 2I
21
I.
Titelholzschnitte werden besonders
bcsondersertiwdhnt,
erw ähnt,
I. Titelholzschnitte
Holzschnitte
IQ werden
werden gezdhlt;
gezählt; bei
beieiner
einergrdsgrösHolzschnitte bis zu Io
seren
Anzahl geniigt
genügt die
Angabe :: zahlreiche
Holzdie Angabe
zahlyeiche Holzseren Anzahl
schnitte.
2.
jedem Falle
Falie besonders
besonders auf
aufin jedem
2. Karten werden in
geführt.
gefiihrt.

-

§^ 22
lh
angegeben, ob
ob lediglich
lediglich der
,Notendruck wird
wird angegeben,
13; i .Notendruck
Raum
dafür ausgespart
ausgespart. ist,
ist, ob
Notenlinien,
ob nur die
die Notenlinien,
Raum dafiir
schwarz
oder rot,
rot, vorgedruckt,
vorgedruckt, oder
ader ob die Noten
schwarz oder
selbst
hergestellt sind.
sind.
selbst durch Druck hergestellt

-

--

r78—
178
-

§ 23
23
Farbendruck wird
wird im
im allgemeinen
atlgemeinen durch
dL:rch die
die BeBeFarbendruck
zeichnung :: schwarz
schwarz itnd
!tud rot gedrttckt
gedruckt vermerkt; Druck
Druck
ist genauer
genauer zu
ZLl beschreiben.
beschreiben.
in anderen Farben ist
C. DIE
DIE TEXTLICHE
TEXTLICHEBESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG
C.

§ 24
24
textliche Beschreibung
Beschreibung eines 'Viegendruckes
Die textliche
Die
Wiegendruckes
geschieht je nach
der Form
Form des
des Originals
Originals in
in Antigua
Antiqua
nach der
oder Fraktur.
Fraktur.
§ 25
25
I.
und die
die Abbreviaturen werden
werden
i. Die
Die Interpunktion
Interpunktion and
möglichst genau
nach dem
dem Originale
Originalewiedergegeben;
wiedergegeben;
mdglichst
genau nach
ebenso wircl
s, Z2 and
und r, u and
und vv stets
stets unterschieunterschieebenso
wird ffund
and s,
den.
Dagegen bleiben
bleiben Ligaturen, mit
Ausnahme von
von
den. Dagegen
mit Ausnahme
ce and
und re,
unberücksichtigt.
ae
oe, unberiicksichtigt.
2. Initialen
werden durch runde,
runde, Spatien
Spatien durch
durc'h
Initialen werden
eckige Klammern
Klammern kenntlich
kenntlich gemacht,
getracht, Repräsentanten
Reprdsentanten
eckige
in der Form des
des Originals
Originals in
in runden Klammern wicderwieder
gegeben.
-ge ben.
3. Der
Der Zeilenschluss
Zeilenschluss wird
wird durch
durch zwei vertikale
Striche bezeichnet.
bezeichnet.
4. Bei Bezeichnung der Zeilen nach
nach der
der Zahl
Zahl werwerZeilen nicht mitgerechnet.
unbedruckte Zeilen

§^§ 26
Die
KollationieDie Blätter
Bkitter werden nach der bei der Kollationierung ermittelten
ermittelten Zahl
Zahl and
und nach
nach der
der etwa
etwa vorhandenen
vorhandenen
Signatur
und Blattzdhlung
Blattzählung bezeichnet.
bezeichnet. Vorderund
Signatur and
Vorder - and
Rückseite
und b,
b, die
die Spalten
Spalten
eines Blattes werden mit a and
Riickseite eioes
eioer
Seite mit
mit a,
a, p,
~, y
y bezeichnet.
bezeichnet. Wenn
1 a den
den
Wenn Blatt la
einer Seite
Titel trdgt,
trägt, so
so geniigt
genügt die
die Angabe
Angabe :: Tit.
2. Das ers
te Blatt
Blatt der
der zweiten
zweiten Lage wird
ohne
wird ohne
erste
Rücksicht auf die
die Originalform
Originalform nul'
mit Sign. bb bzw.
Rucksicht
nur mit
Lagç b angeführt.
Lage
angefiihrt.
1.
i.

-

.--
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§ 27
27

Die
erfoJgt so
so kurz
kurz als
Die Wiedergabe
Wiedergabe der Textworte erfolgt
möglich;
Auslassungen werdel~
auch nach
nach dent
dem
m6glich; Auslassungen
werden stets,
stets, auch
Zeichen
beZeichen. des
des Zeilenschlusses,
Zeilenschlusses,dm"ch
durch drei
drei Punkte bezeichnet.
zei chnet.

§ 28
28
1.
Unbedingt wiedergegeben
wiedergegeben werden:
z. Unhedingt
werden
a.
der Titel;
Titel; l.ngere
längere Titel
können gekürzt
a. der
Titel kunnen
gekiirzt
werden;
b.
Dedikationsverse nach
nachAnfang
Anfang and
nndAnzahl
Anzahl;;
h. Dedikationsverse
c. Widmungen
nach UberUberWidmungen und
and Vorreden
Vorreden nur nach
und Unterschrift;
Unterschrift;
d.
Anfang des
d. der Anfang
des Textes;
e. die
erste Zeile
Zeile der
der zweiten
zweiten Lage;
Lage; wenn
wen n
die erste
Lage aa die
die Vorstiicke,
Vorstücke, bb den
den Anfang
Anfang des
des
Textes enthdlt,
enthält, so
so ist
ist darunter
daruntersinngemdss
sinngemäss
Lage c zu verstehen;
verstehen ;
f. der letzte Satz
Satz (oder
(ader Nebensatz)
Nebensatz) des
des Textes;
Textes;
f.
blosse Schlussformeln geniigen
genügen nicht;
blosse
g.
längereSchlussschriften
Schiussschriften
g. die
die Schlussschrift;
Schlussschrift; l.ngere
können gekürzt
kunnen
gekiirzt werden.
DasVorhandensein
von Inhaltsverzeichnis,
Inhaltsverzeichnis, SiSi2. Das
Vorhandensein von
gnaturenregister and
und DruckerDrucker- oder
aderVerlegermarken
Verlegermarken
gnaturenregister
wird vermerkt.
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9
im §§ 20, Abs. 22 der
Ausser den Verweisungen, die im
Illstruktion fur
für die
die Aufnahme
Aufnahme der
der Titel vorgeschrieben
vorgeschrieben
Instruktion
stets verwiesen
sind, wird stets
von selbstandigen
selbständigen Schriften
Schriften oder
oder BruchBrucha. von
stücken von solchen,
solchen, die
die anderen Schrifstiicken
beigefügt sind, auch wenn sie
sie im
im Titel
ten beigefiigt
nicht genannt werden;

-— ISo
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b. von
Herausgebern, Verfassern
Verfassern von
von VorreVorrevon Herausgebern,
den,
Einleitungen and
und Nachworten
Nachworten and
und
den, Einleitungen
Korrektoren
Korrektoren;;
c. von
dem Sachtitel
Sacht'Ïtel von
von Werken, die
von dem
die hälifig
htifig
nur
unter diesem
diesem angefiihrt
angeführt werden, obnur unter
wohl der
der Verfasser bekannt
Diabekannt ist, wie
wie Dia
logus creaturarum, Fasciculus temporum,-loguscreat um,Fascilu
Margarita
Margarita decretalium.

§§ 3o
30
Wenn
die Identitdt
Identität des
des Druckes
Druckes mit
mit Hilfe
Hilfe einer
einer
Wenn die
anerkannten II nkunabelbibliographie festgestellt
festgestellt werden
kann,
im Anschiusse
Anschlusse an
an die
dieBeschreibung
Beschreibung
kann, so
so ist
ist diese im
des
des Druckes zu zitieren.

§ 33 11
Ausser der ausfiihrlichen
ausführlichen Beschreibung
Beschreibung der
der WiegenWiegen
drucke ist eine Übersicht nach Druckern und Druck--druckeistnUbhacDrukendorten
herzustellen. Zu
Zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke wird
wird fur
fürjeden
jeden
orten herzustellen.
beschriebenen Druck ein
ein Zettel nach dem beigefiigten
beigefügten
beschriebenen
Schema angelegt
angelegt ;; die
dieVermerke
Vermerkeiibe
über
r Verfasser, Titel,
~lattzahl, Signaturen, Kustoden,
Kustoden, SpalDatum, Format, Blattzahl,
ten, Zeilen,
Zeilen, Typen, Initialen,
Initialen, Rubriken
Rubriken and
und FarbenFarbendrucksind in
in die
die einzelnen
einzelnen Kolumnen
Kolumnen einzutragen.
einzutragen. Die
Die
die verschiedenen
verschiedenen Drucke
Drucke eines Druckers
Zettel über
fiber die
sind chronologisch zu ordnen.
II

Comestor
PETRUS Comestor
Historia scholastica.
scholastica. Augsburg :: Giinther
Günther'Gainer
Zainer
1473.
2°.
1 473. 2°.
BI. Lagen
Lagen:: [a
[a66 h'
h lO0 —
k 6 1'1'00 .-ZI0J. gez
gez:: [6]
itilo0 ks
222 Bl.
z^o].
- CCXIIII
CCXIIII [2].
h.
I—
[2] . :22 Sp.
Sp. 51-54
51-54 Z.
Z. Type:
Type : 3.
3. Init : c, f,f, h.
Kol.-Tit.
-Tit.
Rubr :: x. Kol.
BI. la
1a «(X:: Capitula
Capitula in
genefim qct &
& liber
liber primus.
primus.1111
Bl.
in genefim
Bl. 6a
6a 3~ Z. 39
39 : Finit 11 Bl. 6b
6b leer.
leer. Bl.
BI. 7a
7a u(X m,
m. Blz.
Blz.
... Bl.
<)c.
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I . :: C
Folium ..1.
tI Incipit Prologus
Prologus epiftolaris
epiftolaris 11 (R) EueFolium
rendo patri
patri && 1/domio
Vilhel11 mo
rendo
domïo fuo
fuo Vilhel
mo dei gratia Se- (In
cenfis. Ii vitam
vitam bona,..
bona. &
exi- 11II turn
tum beatu.
beatu ....
84 ::
& exicenfis.
... Z. 34
tI Incipit
lncipit hiftoria
hiftoria fcolaftica
fcolaftical/I theologie difcipline
difcipline II1/
C
nonenfi archiepo.
archiepo.II1/ Petrus feruus
xPi.
11 prefpitertretreferuus
prefpiter
(J)
maieftatis. eft. in palacio tres II
11 ••.
(J) Mpatorie maieftatis,
... Lage c:
c:&
&
multiplicamini
& fit timor vefter sup 11II ...Endet
••• Endet Bl.
Bl. 220
220b
multiplicamini &
b p~
Blz . . .CCXIIII.
CCXIIII. Z 77 :: &
& in loco
loco ma;
magis
m. Blz.
is 11IIhonorabili.
honorabili.
Finithyftoria
hyftoria que et vulcathacumbis.11 (jtIFinit
fcilicet in cathacumbis.
lo fcolaftica. a Petro omeftoris
gato vocabu
vocabu 1110
omelloris edita.
edita. Per
11 Gintherum vero zainer
zainer litteris
eneis im
im II11 preffa.
preffa. Anno
litter is eneis
a partu virginis
virginis falutifero
falutifero Millefimoquadringentefimo
11 Millefimoquadringentefimo
11 motercio
221 u.
u. 222
,22,2leer.
leer.
feptuagefi II
motercio 11 Bl. 221
Hain *5
53 1. Proctor 1539.
*5531.
1 539•
11
II

ROLEVINCK, Werner
ohann Prüss,
Fasciculus temporum. [Strassburg :: J
Johann
Priiss,
urn
um 11499]
2°.•
499] 2°
98 Bl. Sign :: [6] AS
A8 B6
- Ps.
ps. gez :: [6J
XC [2].
Bs —
[6] I - XC
[2] .
in 33 Sp. Zeilenzahl wechselnd.
wechselnd. Typen:
Die Tabuia
Tabula in
Typen : 8, 13,
15.
lnit. Kol.
Kol.-Tit.
Zahlreiche Holzschnitte.
Holzschnitte.
-Tit. Zahlreiche
15. Min. f. Init.
Tit.
teml>OZUmomuo
omne~ an
alt !IIItiquozum
CtO~
aaftempozum
Tit. :: n:afcicubt~
tiquozuru cronica~
coml'(ecten~.
1/
Bl.
1b
Holzschnitt.
Bl.
2a
ot
m.
Sign.
nica comptecteuo. II lb Holzschnitt. Bl. 2a a na. Sign.
—

ij :: Zabuta
btifitt3
ti "I bzo
;ral.iulabzebW
l.izebi~z z
bti1i~ ~up 1i
l.izo ifro
iffo qq b'z n:afcicf'u~
aaf cict'uo
Z. 16
tem~o
tU ....., Bl. 6 bb ry Z.
16 :: n:ini~ ~al.iule.
7azn.
m.
Zabure. " Bl. 7a
tem* II11 rit
Sign. m: u.
Blz. Folium I :: (g)&ltetatio
generatio
u. Blz.
(nertio et geueratio
lau'oal.iit
tua II11 ...
•.• Sign.
Sign. b: m:t~la~
magnu~af afttolo~
p era tua
WOfa maguo
troto=
faubabit o0l>era
mu~ [I]
teml'oze fuit.
fuit. qui et cefum 1)umeri~ l>oztaffe
[!]. 1)oc
oc teutpoze
poztaf f e b'z
mu^
l'zol>tet
l'e~ II11 ...... Endet
Elldet Bl.
Bl . 96b
.96 b :: et no fine t1)mco21ctiam
Ouxco4 etiam
pzopter pc,
aHqltaH
ftragcmurtozum.
multozum. II
ariquaYi I ¶trce
11
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c, f,f, h.
h.

cLex

I
I

I
II

I

(I)
BJattzählung, Signaturen,
(t) BSK
BSK =Blattzkhlung,
Signaturen, Kustoder:.
Kustoden.
Angabe sich
sich
die bötreffende
betreffende Angab.:::
(2)
(2)Das
DasSternchen
Sternchen bdeutet,
bedeutet, dass dIe

iJl
deniDrucke
Drucke findtt.
findet.
in dem

BESTENDIGE COMMISSIE
COMMISSIE
VOOR HET

ONDERWIJS IN EN
EN DOOR
DOOR HET
HETNEDERLANDSCH.
NEDERLANDSCR.

HET EXAMEN
EXAMEN
VAN

KANTONALEN SCIIOOLOPZL.E
SCHOOLOPZffiNER
KANTONALEN
N ER
over het
het lager
lager onderwijs,
door GUSTAAF
GUSTAAF SEGERS.
SEGERS.
door

In het
het Staatsblad is
is het bericht
bericht verschenen,
verschenen, dat in de maand
maand
October
a. s.
examen zal
zal plaats
plaats hebben
hebben tot
tot het
hetbekomen
bekomen
October a.
s. een examen
van het getuigschrift
getuigschrift van Kantonalen
KantonalenSchoolopziener
Schoolopziener over
overhet
het
lager onderwijs,
onderwijs, bepaaldelijk
bepaaldelijk voor
voor het
het Vlaamsche
Vlaamsche gedeelte
gedeelte van
van
lager
het land.
land.
Ik veroorloof
veroorloof mij
mij daar de aandacht
aandacht onzer
onzerCommissie
Commissie op te
vestigen,
opeerre
eene aangelegenheid,
aangelegenheid,waarmede
waarmede
vestigen, vooral
vooral met
met het oog op
wij
laatste vergaderingen
vergaderingen herhaalde
herhaalde malen
malen hebben
hebben
wij ons
ons in onze laatste
bezig gehouden.
examen van
van Kantonalen
Kanionalen Schoolopziener
Schoolopziener over
over het
het lager
la!!er
Het examen
onderwijs werd door de Koninklijke Besluiten van 17 Augustus onderwijs KonkleBsuitva17Ag
1882,24
1884: 26
en 22 Maart
1896.
26Januari,
Januari, II Februart en
1882, 24 September 1884,
Maart 1896,
15
1897,77 April
April 7909
T<)o9geregeld.
geregeld.
15 Juli
juli 1897,
April en 9 April
het Koninklijk
Koninklijk Besluit
Besluit van
van 26
26Januaii
Januati1896,
1896, dat
dat
Art. 7 van liet
kracht is,
is, luidt
luidt::
nog van kracht
Niemand kan tot
tot het
hetambt
ambtvan
vanKantonalen
KantonalenSchoolopziener
Schoolopzienerover
over
onderwijs benoemd
benoe md worden,
worden, indien
indien hij
hij geen
geen drager
drager isisvan
van
het lager onderwijs
het bewijsschrift van bekwaamheid tot dit
dit ambt.
ambt.
van het
hetKoninklijk
KoninklijkBesluit
Besluitvan
van15
15Juli
Juli1898,
1898, dat
dat vroevroeArt. 1I van
gere besluiten
besluiten wijt
wijzigt,
igt, zegt
zegt::
Kunnen alleen
alleen tot
totdit
ditexamen
examentoegelaten
toegelatenworden,
worden,de
de candidaten
canclidaten
die bewijzen
bewijzen ::
10
In bezit
bezit te
te zijn
zijn van
van het
hetwettig
wettigdiploma
diplom;tvan
vanlager
lageronderwijzer
onderwijzer
io In
diploma van
van geaggregeerd
geaggregeerd professor
professor van
van het
het middelbaar
middelbaar
of van
van het
het diploma
graad;;
onderwijs
onderwijs van lageren graad
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20 Ten minste tien jaar werkzaam te zijn geweest in de hierna
opgesomde inrichtingen voor lager onderwijs : gemeentescholen,
door de gemeenten aangenomen scholen, bijzondere scholen, voorbereidende afdeelingen der staatsmiddelbare scholen, der middelbare gemeentescholen en der bijzondere inrichtingen voor middelbaar onderwijs, staatsnormaal- en oefenscholen, door de Regeering
aangenomen normaal- en oefenscholen.
In onze vergadering der maand Mei 1907, sprak ik reeds
over het programma van dit examen : duidelijkheidshalve, ook
omdat het Kc ninklijk Besluit van 17 April 1907 er wijzigingen
aan toebrengt, deel ik het hier, naar den officieëlen tekst, mecie,
hoewel taal en stijl niet weinig te wenschen overlaten.
ART. 3. — Het examen bevat :
a) een schriftelijk werk
b) mondelinge proeven ;
c) eene werkdadige proef.
ART. 4. - Het schriftelijk werk zal handelen over een onderwerp
van opvoedkunde en van geschiedenis der opvoedkunde. Het wordt

beoordeeld uit het dubbel oogpunt van vorm en inhoud.

De mondelinge proeven zullen handelen :
a) over (le opvoedkunde en de onderrichtsleer;
b) over de beredeneerde kennis van het modelprogramma der
lagere scholen en van het programma der oefeningen en bezigheden
van de bewaarscholen;
c) over de organieke wet op het lager onderwijs en over de algemeene reglementen genomen in uitvoering dezer wet.
ART. 5. -

ART. 6. — Tot werkdadige proef doet elke mededinger het onderzoek
eenei school, hens door de jury aan te duiden, en geeft onmiddellijk
mondelings verslag over dit onderzoek.
ART. 7. — Het onderwerp van het- schriftelijk werk en de vragen van de mondelinge proef over de opvoedkunde en de onderrichtsleer der lagere staatsnormaalscholen, en binnen deze van hieronderstaand programma, wat aangaat de geschiedenis der opvoedkunde :
Korte uiteenzetting en beredeneerde beoordeeling, in zoover zij
betrekking hebben met het lager onderwijs, van de opvoedingsstelsels der volgende schrijvers :
Montaigne; – Comenius; — Locke; — Fénelon;
Rollin; —
J.-J. Rousseau; — Kant; -- Pestalozzi; — Pater Girard; -- Frcebel;
Diesterweg; — Dupanloup; — H. Spencer; — Bain.

:--
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Wat het gebraik der talen aangaat, zullen de proev en geschieden, ter keaze van den mededinger, op eene der drie
volgende wijzen :
a) nitslnitelijk in het Fransch
b) gedeeltelijk in het Vlaamsch, gedeeltelijk in het Fransch;
c) gedeeltelijk in het Daitsch, gedeeltelijk in het Fransch.
ART. 8.

—

ART. 9. — De mededingers, die in de gezamenlijke proeven, ten
minste 70 t. h. van het algeheel getal der punten bekomen hebben,
en ten minste 5o t. h. der punten afzonderlijk voor het schriftelijk
werk, voor elke der drie mondelinge proeven en voor de werkdadige
proef, hebben recht op het getuigschrift van bekwaamheid tot het
ambt van Kantonalen Schoolopziener.
Het getuigschrift, volgens het hier bijgevoegd model, wordt door
de jury afgeleverd.
ART 1o. — Te rekenen van de afkondiging van tegenwoordig
besluit, zal niemand kunnen benoemd worden tot het ambt van Kantonalen Opziener van het lager onderwijs, indien hij geen getuigschrift van bekwaamheid tot dit ambt bezit.

ART. 11. - Niemand kan tot opziener benoemd worden over een
schoolkanton dat Vlaamsche gemeenten bevat, indien hij niet bewezén
heeft het Vlaamsch en het Fransch machtig te zijn.
Niemand kan tot opziener benoemd worden over een schoolkanton dat Duitsche gemeenten bevat, indien hij het Duitsch en het
Fransch niet machtig is.

ART. 12. - Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Laken, den in Februari 1896.
LEOPOLD.

Van 's Konings wege :
De Minister van Binnenlandsche Zaken
en Openbaar Onderwijs,
F. SCHOLLAERT.

Een paar woorden naar aanleiding van (lit programma.
De Waalsche candidaten legden tot hiertoe hunne schriftelijke, mondelinge en practische proeven uitsluitend in de Fransche taal af. De Vlaamsche candidaten waren verplicht een
werk over zielkunde of onderwijsleer in de Fransche taal, een
ander over de geschiedenis der pedagogie in de Nederlandsche
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taal op te stellen. Ook de mondelinge en practische proeven
moesten de Vlaamsche candidaten in de beide talen afleggen.
Het onrechtvaardige van dit voorschrift treft des te meer,
indien men beseft, dat de jury buitengewoon streng was, wat
de mondelinge voordracht der Vlaamsche candidaten in de
Fransche taal betreft, en dat het bij gebrek aan vaardigheid
daarin was, dat de meesten werden afgewezen. Ik heb dit
bewezen; mijne cijfers, aan officieële uitgaven ontleend, werden
niet betwist en konden niet betwist worden.
Ik deel ze nogmaals mede :
Op het examen van 17 September 1901 boden zich 58 onderwijzers aan (36 Vlamingen, 2I Walen en I Duitschsprekende).
In de schriftelijke proef (maximum 30 punten) behaalden
34 candidaten : 23 Vlamingen, io Walen en I Puitschsprekende,
de helft der punten. Dezen werden tot de practische proef
toegelaten (maximum 30 punten). Op de 23 Vlaamsche candidaten behaalden slechts 6, op de 10 Waalsche 7 de helft der
punten, en mochten dus aan de mondelinge proef deelnemen.
Ten slotte ontvingen 5 Vlamingen, 3 Walen en z Duitschsprekende het diploma.
In deze cijfers ligt het onomstootbaar bewijs, dat de meeste
Vlaamsche candidaten niet slaagden omdat zij de Fransche taal
niet vloeiend en sierlijk konden spreken. Ook kennen wij allen
persoonlijk zulke onderwijzers, die er niet in mochten slagen het
inspecteursdiploma machtig te worden, hoewel zij in alle andere
opzichten uitblonken.
Ons betreurd medelid, M. CLAES, verklaarde dan ook met
reden in onze vergadering van April 1909: « Jammer dat het
« diploma van schoolopziener wel geweigerd wordt aan Vlaam « sche candidaten, omdat zij geen keurig Fransch, maar Niet
« omdat zj gebrekkig Nederlandsch spreken ».

Wat ervan zij, de & Christen Onderwijzersbond van OostVlaanderen », meen ik, stelde den heer Minister Baron DESCAMPS wijzigingen aan dit examen voor.
De Koninklijke Besluiten van 7 April 1909 en van 19 April
1909 schrijven dan ook enkele wijzigingen voor; doch slechts
voor .de proeven der Waalsche candidaten.
Ik laat beide stukken hier volgen :
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BEHEER VAN HET LAGER ONDERWIJS.

Wijzigingen toegebracht aai de artikelen 8 en 9 van het Koninklijk Besluit van 1 Februari 1898, ter instelling van een onverplichte aanvallende proef over de Nederlandsche of de Duitsche
taal voor de aspiranten opzieners van Waalschen oorsprong.
,

LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Herzien Ons besluit van z Februari 1896, rakende het bewijs
van geschiktheid tot het ambt van Kantonalen Opziener van het
lager onderwijs;

Overwegende dat het nuttig ware, den aspiranten opzieners van
Waalschen oorsprong toe te laten te bewijzen, dat zij het Nederlandsch
of liet Duitsch genoegzaam machtig zijn ;
Op voorstel van Onzen Minister van Wetenschappen en Kunsten,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Art. 8 van Ons hooger bedoeld Besluit van
ARTIKEL Í;LN.
1 Februari 1896, rakende het bewijs van geschiktheid tot het ambt
van Kantonalen Opziener van het lager onderwijs, wordt gewijzigd
als volgt :
« Art. 8. Wat, het gebruik der talen aangaat, hebben de proeven,
-

naar keuze van den aspirant, plaats op eerre der volgende vier wijzen :
« a) Uitsluitend in het Fransch;
« b) In liet Fransch, met onverplichte aanvullende proef over de

Nederlandsche of de Duitsche taal ;
« c) Ten deele in het Nederlandsch, ten deele in het Fransch;
« d) Ten deele in.het Duitsch, ten deele in het Fransch;
ART. 2. - > 2 van artikel 9 van hetzelfde Besluit wordt aangevuld als volgt :
« Het met bijgaand model overeenkomstig bewijs wordt afgeleverd door de jury, die er gebeurlijk op vermeldt, dat de candidaat het
bij littera B van artikel 8 voorzien onverplicht aanvullend examen over

het Nederlandsch of hel Duitsch met goed gevolgd afgelegd heeft ».
ART. 3.
Het reglement en het programma van het hij littera B
van artikel 8, gewijzigd als hierboven, voorzien onverplicht aanvullend examen, worden vastgesteld door Omen Minister van Wetenschappen en Kunsten.
--
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ART. 3. -- Onze Minister van Wetenschappen en Kunsten is

belast, met de uitvoering van dit Besluit.
Gegeven te Passable, den 7n April 1909.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
De Minister van Wetenschappen
en Kunsten,
Bon DESCAMPS.

Examen van Kantonaal Opziener van het lager onderwijs. — Reglement en programma van de onverplichte aanvullende proef over
de Nederlandsche of de Duitsohe taal.
De Minister van Wetenschappen en Kunsten,
Gezien het Koninklijk Besluit van 7 April 1909, waarbij eene
onverplichte aanvullende proef over het Nederlandsch of het Duitsch,
ingesteld voor de aspiranten naar het bewijs van geschiktheid tot het
ambt van Kantonalen Opziener van het lager onderwijs die hun
examen in het Fransch afleggen;
Willende, in uitvoering van artikel 3 van gemeld besluit, de
maatregelen rakende bedoelde proef nemen.
Besluit :
De onverplichte aanvullende proef over het Nederlandsch of het
Duitsch op eigen verzoek af te leggen door de aspiranten naar het
bewijs van geschiktheid tot het ambt van Kantonalen Opziener van
het lager onderwijs, die zich bij hun examen van kantonalen opziener uitsluitend van het Fransch bediend hebben, zal plaats hebben
overeenkomstig bijgaand reglement en programma.
Brussel, den 19 April 1909.
Bon DESCAMPS.

Reglement rakende de, op eigen verzoek, door de aspiranten kantonale
opzieners van het lager onderwijs, die zich, bij hun examen van
opziener, uitsluitend van het Fransch bediend hebben, af te leggen
onverplichte aanvullende proef over het Nederlandsch of het Duitsch,
ARTIKEL ÉÉN. - Om toegelaten te worden tot de bij Koninklijk
besluit van7April 1909 ingestelde onverplichte aanvullende proefover
het Nederlandsch of het Duitsch, moeten de aspiranten opzieners,
hij het nemen hunner inschrijving, verklaard hebben, gemelde proer
te willen afleggen en, bij het examen van Kantonalen Opziener, het
tot verkrijging van het bewijs van geschiktheid gevergde getal punten bekomen hebben.
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Worden eveneens tot gemelde proef toegelaten. de candidatenopzieners die, tijdens eene vroegere zitting, het bewijs van geschiktheid bekwamen.
ART. 2. - De proef bestaat uit een schriftelijk, een mondeling
en een practisch gedeelte.
Het schriftelijk gedeelte omvat :
10 Een Nederlandsch of een Duitsch dictaat, met oplossing van
enkele, spraakkunstige den tekst rakende vraagstukken;
20 Een Nederlandsch of een Duitsch opstel.
Het mondeling gedeelte omvat het lezen en het vertalen van
het blad van een Nederlandschen of een Duitschen tekst, met oplossing van enkele , spraakkunstige, bedoelden tekst rakende vraagstukken.
Het practisch gedeelte bestaat uit een verslag, in het Fransch,
over het toezicht over eerre in het Nederlandsch of in het Duitsch gegeven klas,

Tekst van dictaat, onderwerp van opstel en te vertalen tekst
zullen aan het schoolleven ontleend worden.
ART. 3. - De candidaten-opzieners, die in de vereenigde proeven ten minste 70 t. h. van het gezamenlijk getal punten en 'ten
minste 5o t. h. van de punten voor de schriftelijke, de mondelinge
en de practische proef ieder in het bijzonder bekomen, hebben recht
op eene speciale bij. het 2e alinea van artikel 9 van het Koninklijk
Besluit van z Februari 1896, zooals dit werd gewijzigd bij het KoninkBesluit van 7 April 1909, voorziene vermelding.
Behoort bij het ministerieel besluit van 19 April 1909.
De Minister van W etenschappen en Kunsten,
Bon DESCAMPS.

Eerst en vooral moet ik mijne verwondering uitdrukken, dat
het niet toegelaten is het examen in het Nederlandsch en het
Duitsch, ofwel in het Nederlandsch, het Fransch en het Duitsch
af te leggen.
Wat ervan zij, de Waalsche candidaten kunnen ook voortaan het inspecteursdiploma verkrijgen, indien zij onze taal niet
kennen. De Vlaamsche candidaten moeten de beide landstalen
kennen, en men mag met reden vreezen, dat diegenen onder
hen, wier Fransche voordracht te wenschen overlaat, het noodige
bewijsschrift niet zullen bekomen, hoewel zij overigens als vakmannen uitmunten. Ik vestig op dit punt de bijzondere aandacht
der Commissie. Onderwijzers in de Kempen, in het hart van
Vlaanderen gevestigd, onderscheiden zich door hunnen beroeps-
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ijver. Zij leggen zich op de studie toe, ten einde zich tot het
inspecteursexamen voor te bereiden. Gij hebt U kunnen overtuigen, waarde Collega's, dat de stof van dit examen tamelijk
uitgebreid is ; zulke onderwijzers hebben des te meer verdienste,
daar hun ambt lastig is, en zij, in hunne afzondering, weinig op
hulp en ondersteuning mogen rekenen Zij hebben de gewoonte
niet Fransch te spreken ; in hunne gemeente wordt deze taal
door niemand gesproken. Zij mislukken in de mondelinge en
practische proef, om reden hunner onbeholpenheid in de Fransche omgangstaal, niettegenstaande hunne verdienste als practische onderwijzers, als hoogstbekwame schoolmannen. Het is
des te meer te betreuren, daar deze verdienstelijke onderwijzers
het diploma zagen uitreiken aan candidaten, die slechts éene
taal kenden, aan anderen, die door hun verblijf in de stad, de
gewoonte hadden opgedaan vlug en sierlijk Fransch te spreken,
doch in vakkennis ver bij hen achterstonden. Het feit was des
te treuriger, Mijne heeren, daar deze onderwijzers door de studie
der pedagogie wisten, dat het onderricht der Fransche taal in de
lagere school niet te huis behoort, en dat de volledige kennis
daarvan, van ondergeschikt belang is tot het uitoefenen van
hun ambt.
Wat echter van het grootste belang is, hierover zijn alle

meesters der onderwijsleer het eens, is, dat een schoolopziener,
in een Vlaamsch distrikt, de Nederlandsche taal volledig kenne,
haar zuiver, sierlijk spreke en schrijve. Dit is het eerste, het voornaamste wat ,van hem moet geëischt worden. Kan hij dit niet,
dan is en blijft hij een onbekwame : hij moge dan nog het maximum der punten in al de andere examens behaald hebben.
Hier, Mijne heeren, wringt de schoen. Want, zooals de heer
CLAES het reeds verklaarde: indien men het inspecteursdiploma

geweigerd heeft, aan Vlaamsche candidaten omdat zij niet
vloeiend Fransch spraken, heeft men al te weinig belang gehecht
aan de kennis der algemeene, letterkundige taal, der zuivere
uitspraak der beschaafde Nederlandsche omgangstaal.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft reeds vroeger
aan den Heer Minister van Wetenschappen gevraagd, aan de
heeren Bestuurders en Dames Bestuursters der Normaalscholen
eenige maatregelen voor te schrijven, die van aard zouden zijn
het onderricht der algemeene letterkundige taal, der beschaafde
omgangstaal, der zuivere uitspraak te bevorderen; geene inspec-
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teurs te benoemen, die niet zuiver spreken ; in de scholen geenè
andere dan de zuivere uitspraak te dulden.
Bij brieve van 7 April 1904 schreef de Heer Minister DE
TR.00z,- die, « zegde hij », zooveel mogelijk den wensch, door de
Koninklijke Vlaamsche Academie uitgedrukt, wilde vervullen, —
aan de Bestuurders der Normaalscholen een heel merkwaardigen omzendbrief, die, naar den geest en de letter uitgevoerd,
noodzakelijk goede uitslagen moet opleveren. Of aan de vraag
der Academie, betrekkelijk het benoemen der schoolopzieners
en de uitspraak onzer taal in de scholen gevolg werd gegeven,
is ons onbekend.
Mijne heeren, het bevorderen van het onderricht der algemeene, letterkundige taal, der zuivere uitspraak der beschaafde
omgangstaal, is te allen tijde en overal van het hoogste belang;
doch nergens of te geenen tijde is deze aangelegenheid van
zulk overwegend gewicht als in de Vlaamsche gewesten op onze
dagen van nationale heropbeuring en opgewekt stambewustzijn.
Zij, die onze innigste verzuchtingen bestrijden, leggen onze taal
vooral ten laste dat haar practisch onderricht zeer veel te wenschen overlaat, en dat de algemeene, letterkundige taal al te
weinig gesproken wordt. Ik weet het wel : dergelijke argumenten
verraden evenveel onwetendheid als kwade trouw; dit belet
echter niet, dat wij het bevorderen van het onderricht der algemeene, letterkundige taal, der beschaafde omgangstaal en der
zuivere uitspraak krachtdadiger dan ooit moeten nastreven.
Ik geef dus onze Commissie in bedenking of het haar niet
gepast voorkomt aan deel Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten te vragen : geene leden van de jury der examens van
Schoolopziener over het Lager Onderwijs, in de maand October
te benoemen dan die de Nederlandsche taal geheel en al machtig zijn ; aan de candidaten, die onze taal niet zuiver schrijven
en spreken, het inspecteursdiploma te weigeren ; en in de scholen
geene andere dan de zuivere uitspraak te dulden.
De omzendbrief van 7 April 19ol, is sinds zes jaar van
kracht. De voorschriften zijn stellig, ondubbelzinnig. Mij komt
liet voor dat het doelmatig is te onderzoeken of zij inderdaad
overal toegepast worden, en of er reden is zich over de bekomen
uitslagen te verheugen.

-
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Nog een woord!
Gij herinnert U, dat, krachtens ait. 11 van het Koninklijk
Besluit van i Februari 1906, « niemand tot schoolopziener kan
benoemd worden over een schoolkanton, dat Vlaamsche gemeenten bevat, indien hij niet bewezen heeft het Vlaamsch en
het Fransch machtig te zijn ».
Tot nu toe werd geen enkel Vlaamsch candidaat tot inspecteur in een Waalsch ressort benoemd, al kende hij de Fransche
taal door en door.
Het Koninklijk Besluit van 19 April 1909 laat aan de Waalsche candidaat-schoolopzieners toe een aanvullend examen
over de Nederlandsche Taal te doen. Mijne collega's weten dat
dit aanvullend examen onvoldoende is. Het is onvoldoende,
omdat de candidaten in de Fransche taalverslag zullen uitbrengen over het toezicht over eene in het Nederlandsch of Duitsch
gegeven klas (?).
Zulke candidaat bewijst dus geenszins dat hij in staat is zijn
ambt in de Vlaamsche gewesten waar te nemen.
Is het niet te vreezen dat hij daar zal benoemd worden?
Zal de Jury zich niet al te inschikkelijk toonen wat zijne kennis
der Nederlandsche taal betreft, evenals zij tot nu toe al te streng
was waar zij de Vlaamsche candidaten had te beoordeelen wat
hunne kennis der Fransche taal betrof ?
Ik verzoek mijne geachte Collega's over deze aangelegen-.
heden hunne meening te doen kennen, en bepaalde voorstellen

te doen, indien zij het oorbaar en gepast achten.

Afdruk van den Moniteur beige van 15 December, z 910, no 35o.

MINISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN

BEHEER VAN HET HOOGER ONDERWIJS, DE WETENSCHAPPEN
EN DE LETTEREN

XVllle driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche
tooneelletterkunde (1907=1908=1909) . Lijst
der tooneelwerken aan de jury ter beoordeeling
voorgelegd.

z Ballings, J.. Apollo, boertig stukje met zang in één bedrijf;
Ballings, J., De Kwaal van Willem Reuzel, blijspel in één
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bedrijf ;
3 Ballings, J., Een gelukkig Ongeluk, blijspel in één bedri: f ;
4 Bogaerd, A., Gestruikeld of het Recht vara den Zwakke, tooneelspel in drie bedrijven ;
5 Bogaerd. A., Maximus Velímans 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 drie bedrijven;
9 Callebert, G., De Sergeant van 't Keurregiment, tooneelspel met
zang in één bedrijf ;
10 Ceunis, G., De gevangen Prinses, spel in één bedrijf ;
II Cossaert, A., In het gouden Hart, blijspel in drie bedrijven ;
12 Cuppens, A., Morgenlandsche Perziken, klucht in één bedrijf ;
i3 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 tafereelen ;
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17 Delattin, G., Hun eerste Reis, blijspel in één bedrijf;
18 D'Elven, H., Susje, blijspel met zang in één bedrijf ;
19 De Schryvere , E., Godelieve van Gistel, 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 ;
2I De Vletter, A.-C.-C., Kladroos, tooneelspel in vier bedrijven.
22 De Vos, J., Het Geluk van rijk te zijn,
blijspel in één bedrijf.
23 D'Haese, D., Die eereen 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 Ernest, L., De streken van Uylenspiegel, blijspel in één bedrijf ;
29 Ernest, L., Een Eerewoord, tooneelspel in één bedrijf ;
3o Ernest, L., 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 Ghesquière, L., Zijne Eer, drama in drie bedrijven;
36 Goemans, L. en Martens, K., Cecilia. muziekdi ama in drie
bedrijven ;
37 Hangen, J., De Houtzagers, drama in één bedrijf ;
38 Hendrikx, A., De Familie Klepkeus, tooneelspel in drie bedrijven ;
39 Hermans, G., yoas, een Kerst-en Driekoningenspel met
voorspelen, drie bedrijven;
4o Hermans, G., Passiespel ;
41 Hermans, G., Wereldeinde, dramatisch gedicht in twee
bedrijven met een slottooneel ;
42 Lambrechts, L., De Kerstnacht, lyrisch drama in één bedrijf;
43 Lambrechts, L., Heer Halewijn, lyrisch drama in drie bedrijven ;
44 Lambrechts, Lod., 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;
47 Minon, A., Gerard Renson, drama in vier bedrijven ;
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Monet, A., Leven in 't't Verleden,
Verleden, tooneelspel in drie
drie bedrijven
bedrijven;;
4 8 Monet,
49
vier bedrijven
bedrijven;;
Monet, AA.,
. , Ringeloo, drama in vier
49 Monet,
50
Pauwels, J.
J.,, In Nesten,
Nesten, blijspel
blijspel in één
één bedrijf
bedrijf;;
50 Pauwels,
51
Plouvier, E.,
E., Het
Het Vuur der
Jeugd, tooneelwerk
in drie
der Jeugd,
tooneelwerk in
d ri e
51 Plouvier,
bedrij ven ;
bedrijven;
5:1
Ouwe en t' Nieuwe, tooneelspe1
één bedrijf
bedrijf;;
52 Potharst, W., 't Ouwe
tooneelspel in één
53
Putman, P.,
P., De
De Booze
BoozeBegeerte,
Begeerte, drama in drie
drie bedrijven
bedrijven;;
53 Putman,
54
Putman, P.,
P., Geldkoorts,
Geldkoorts, drama in drie
drie bedrijven
bedrijven:
54 Putman,
55
Queeckers, J
.-1., Aux
armes, blijspel met zang in
in één
één bedrijf
bedrijf;;
55 Queeckers,
J.-I.,
Aux armes,
56
Robiette E., Vrijgesproken, drama
bedrijven;
56 Robiette
drama in drie bedrijven;
57
Rock, L., Foppers,
één bedrijf
bedrijf;;
Foppers, klucht in één
57 Rock,
58
Roeland, E., Zaaien...
Zaaien ... Maaien,
"'11aaien, tooneelspel
tooneelspel in
in drie
drie bedrijven
bedrijven;;
58 Roeland,
59
M., Fanny's Sonnet,
Sonnet, tooneelspel in één
één bedrijf
bedrijf;;
59 Sabbe, M.,
60
Sabbe, M.,
M., Pinksternacht, lyrische
in twee
twee bedrijbedrij6o Sabbe,
lyrische phantasie
phantasie in
ven;
ven ;
66iI Scheltjens,
Schelt jens, L., Bastiaan Stoppel,
StopPel, lustig
drie bedrijven;
bedrijven;
lustig spel in drie
62
Scheltjens, L., De kwade
kwade Hand, drama in vier
vier bedrijven;
bedrijven;
62 Scheltjens,
63
Scheltjens, L., Het Erfdeel
Erfdeel van
van Tante
Tante Bette,
Bette, landelijk
blijspel
63 Scheltjens,
landelijk blijspel
in één bedrijf
bedrijf;;
64 Schmidt,
paar Menschen,
Menschen, drama in
in één
één bedrijf
bedrijf;;
Schmidt, E., Een paar
65
Serroen, E., De Landverrader, drama in
in vier
vier bedrijven
bedrijven;;
65 Serroen,
66
Sloek. , L., Liefdezang,
Liefdezalfg, tooneelspel in drie
drie bedrijven
bedrijven;;
66 Slock.,
67
Smod, J.,
J., Kanten Mieken,
Mieken, dramatisch
spel in
in drie
drie bedrijven
bedrijven;
67 Smout,
dramatisch spel
;
68 Speeckaert,
Speeckaer t, L.,
L., Een aardig
aardig Verschijnsel
Verschijnsel of
ofhet
het Dort
Dorp in
in brand,
brand,
68
in één
één bedrijf
bedrijf;;
blijspel in
69 Speelmans,
D., Een bezorgde
bezorgde Moeder,
Moeder, blijspel
blijspel in
één bedrijf;
bedrijf;
Speelmans, D.,
6g
in één
70 Staes,
Staes, P., Eene Zwanenfamilie,
Zwmzeufamilie, blijspel in één bedrijf
bedrijf;;
7o
71 Steghers,
Steghers, O.-A.,
111 en
en Uit,
Uit, blijspel
blijspel in
in één
één bedrijf
bedrijf;;
71
0.-A., In
72 Steghers,
Steghers, O.-A.,
iv[aunenlijden, drama in vier
vier bedrijven
bedrijven;;
72
0.-A., Mannenlijden,
73
Steygher, H.,
H., De
Devijfde
vijfdeDischgenoot,
Dischgenoot, blijspel in
in één bedrijf
bedrijf;;
73 Steygher,
74 Theelen,
Theelen, N., Slaaptijd, huiselijk zangtooneeltje
zangtooneeltje in
in één
éénbedrijf
bedrijf;
74
;
75
Tirez, A.,
A., Vooruitzicht
Wijsheid, tooneelstuk in vier
vier bedrijbedrij75 Tirez,
Vooruitzicht is Wijsheid,
ven;;
ven
76 Toussaint,
Toussaint, J.,
J., Onteerde
in één
één bedrijf
bedrijf;;
76
Onteerde Moeder, drama in
77 Van
Van Assche,
Assche, P., De Poel, drama in
in drie
drie bedrijven
bedrijven::
77
78 Van
Van den
den Berghe,
Berghe, E., De gefopte
gefopte Jood,
Jood, blijspel
blijspel met
met zang
zang in
78
bedrijf;;
één bedrijf
79 Van
Van den
den Horst,
Horst, J.,
]., De Bravo
Bravo van
van Venetië,
Venetiê', oorspronkelijk
79
rederijkersdrama in
in drie
driebedrijven
bedrijven;
rederijkersdrama
;
80 Van
Van den
den Horst,
Horst, J.,
]., Nigaro
Nigaro de
de Rooverhoofdman,
Rooverhoofdman, drama
drama in
in drie
drie
8o
bedrijven;;
bedrijven
81 Van
Van de
de Weghe,
Weghe, F.,
F., De Nevelingen.
Nevelingen. dramatisch
dramatisch gedicht
gedicht in
in vijf
vijf
81
bedrijven;;
bedrijven
82 Van
Van Rijn,
Rijn, K.,
K., Een
EenReisavontuur,
Reisavontuur, blijspel in
in één
één bedrijf
bedrijf;;
82
83 Van
Van Rijn,
Rijn, K.,
K., Jongmansbelasting,
Jongmansbelasting, blijspel in
in drie
drie bedrijven
bedrijven;;
83
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84 V. M. D., Mijnheer vraagt een Knecht, blijspel in één bedrijf;
85 Van Thillo, H., 'n Duinroos, spel in één bedrijf ;
86 Verhulst, R., Telanion en Myrtalee, treurspel in drie bedrijven ;
87 Vermandere, R., De Pot van Pandora, tooneelspel in drie
bedrijven ;
88 Vincart, O., Liefdelist, kluchtspel in één bedrijf ;
89 Walgrave, A., De Blindgeborene, een evangeliespel in drie
bedrijven met lyrische tusschenspelen en een naspel ;
90 Wems, C., Lotgevallen van een Hardhoorige, blijspel in één
bedrijf ;
91 Wytynck, J., Voor een arm Hal franksken, blijspel in één
bedrijf voor meisjes.

Driejaarlijksche prijskamp voor tooneelletterkunde
Tijdvak 1907=1908=1909.

A an den heer Minister van Wetenschah5en en Kunsten.

Weledele heer Minister,
Overal werd in de laatste jaren geklaagd over het verval van
het tooneel. Wij leven nochtans in eenen tijd, waarin het getal
schouwburgen gestadig toeneemt en nooit werd er zooveel aan
tooneelcritiek gedaan als thans. Verbazend veel wordt er voor
het tooneel geschreven ; maar een betrekkelijk klein getal
tooneelstukken kan aanspraak maken op den naam van kunstwerk. Kunstig werk is er zeker wel onder te vinden ; maar het
loopt zoo sterk uiteen, is zoo verschillend van opvatting, doel
en richting, keus van stof, smaak en esthetiek, dat men zich
afvraagt, of er nog regels zijn, die de tooneelliteratuur beheerschen, gelijk er regels zijn naar welke zich, ten allen tijde, de
groote kunst, in alle vormen, heeft geschikt.

-5-Men kan zich de bouwkunst, de beeldhouwkunst en de muziek
niet voorstellen zonder grondregels, die de structuur van een
kunstwerk bepalen,
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 sindslang de regels der Ouden heeft verlaten, als zijnde een dwangjuk van den kunstenaar, hinderpalen,,
die zijne vrije vlucht belemmeren, toch hebben (le groote dramaturgen in de Europeesche tooneelliteratuur veel van de Ouden
kunnen leeren. Maar Shakespeare, Corneille, Racine, Vondel,
Molière, Schiller, Gcethe 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 compositie 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 eerst is het compositie.
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 Gcethe 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 grij pen. Gcethe 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 drirj aaslij kschen prijskamp voor tooneelletterkunde
werden onderworpen, werden blijkbaar met geen ander doel
geschreven dan om aan 't gewone publiek van onze volksschouw-
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burgen wat afleiding eu vermaak te bezorgen. Het zijn blij- en
kluchtspelen met boersche tooneelen, van welke er een verbazend
groot getal in kroegen of drankhuizen plaats grijpen. Het is
alledaagsche scherts zonder geest of fijnheid ; het is grofheid die
plompweg is uitgedrukt om zoogenaamd aan de natuurlijkheid
niet te schaden. Het zijn ook drama's, als aaneengestooten uit
de rubriek «misdaden, rampen en ongelukken» onzer nieuwsbladen, met lange, gerekte alleenspraken, vol bombast, met samenspraken in eene onbeholpen taal, arm aan woorden, arm aan
gedachten. Al die stukken vielen na de eerste lezing weg, en
konden voor den prijs niet in aanmerking komen. Bij enkele
jonge tooneelschrijvers is er echter eene loffelijke poging waar
te nemen : zij streefden naar hooger en zochten aan hun werk
een kunstuitdrukking te geven. Hunne taal is verzorgd, zelfs
rijk en krachtig. Maar deze vielen weg om eene andere reden.
Het is niet voldoende gedachten poëtisch in te kleeden om een
tooneelwerk te scheppen. Het is zeer te prijzen de beschaving
te willen bevorderen door middel van het tooneel, dat zich daartoe beter leent dan elke andere kunst ; maar zulke gewilde
kunstscheppingen zijn geen goed werk. E r ontbreekt hun de
dramatische knoop, de voornaamste vereischte van een tooneelwerk. En dan missen wij daarin dikwijls nog vele andere hoe-

danigheden : keus van typen, die waardig ten tooneele kunnen
gevoerd worden, verwikkeling en leven in de handeling, eene
natuurlijke ontknooping en eene bevredigende oplossing. Ideaal
en moraal zijn er wel in te vinden, maar soms al te gezocht en
onnatuurlijk aangebracht. De meeste onzer tooneelschrijvers
hebben blijkbaar nooit ernstig de klassieke dramatische kunst
der Oudheid en de klassieke stukken in de nieuwere literaturen
bestudeerd. Zij studeeren de moderne stukken, die tijdelijk bijval
hebben, en volgen ze slaafsch na. Epigonen hebben wij bij de
vleet. Slaafsche navolging is nooit goede kunst geweest. De
Renaissance heeft zich in te slaafsche navolging dood geloopen.
Hoevelen zijn er thans die Ibsen, Hauptmann, Brieux, Maeterlinck, Heyermans en andere willen navolgen.Deze schrijvers,

die meest decadence-kunst voortbrachten, hebben ten minste de
groote hoedanigheid oorspronkelijk te zijn. Hun temperament
stuwde hen naar het on lerwerp dat zij behandelden. Door een
natuurlijken aanleg om voor het tooneel te schrijven in eene
taal, die sommige euvele toestanden in de samenleving scherp
in 't licht stelde, wisten zij de zenuwachtige nieuwsgierigheid
onzer dagen te prikkelen. Die schrijvers kennen, prijzen, hun
werk boven al ander stellen, werd « snobisme » en dat alles te
zamen verzekerde voor eene spanne tijds den bijval van hun
werk. Maar de personages, die zij ons voorstellen, zijn dikwijls,
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weg het beste. Men voelt dat de dichter zich in de middeleeuwsche sage heeft ingewerkt en dat hij er het poëtische, mystische en schilderachtige weet uit te halen om ze te verwerken
tot tafereelen, die soms in een enkel stuk wat al te talrijk zijn.
Ook hier ontbreekt handeling. Er wordt veel gerekend op het
effekt der muziek, de symphonische schildering, waarvoor
Lambrechts zelf de wenken geeft. Uit de ballade van Halewijn
werd heerlijk partij getrokken. Godeslas is een drama in drie
bedrijven en acht tafereelen. Het dramatisch effekt is gering,
ondanks den oproep tot den kruistocht en het duiveltooneel in
den molen.
In Fanny's Sonnet heeft Maurits Sabbe ons een lief tooneelstukje in één bedrijf geschonken. Aan dat genre hebben wij
gebrek in onze tooneelliteratuur, gelijk wij aan boeren- en herbergtoone len overvloed hebben. Het tooneeltje tusschen
Fanny, die aan sonnetjes knoeit, eene schoolliefhebberij, en
haren verloofde, die haar aandachtig maakt op de poëzie van
't leven en deze boven het verzen maken stelt, is allerbest
geslaagd. Sabbe's proza is vloeiend, de dialoog keurig en
beschaafd, de strekking gezond. Het stukje is onder de mededingende werken het eenige in eon genre, dat aan beoefenaars
van ernstig tooneel moet welkom zijn.
Meer lokt het drama onze tooneelschrijvers aan. Een menigte
drama's had de keurraad te lezen ; maar vele zonder letterkundige waarde. Daarop maakten enkele stukken loffelijke uitzonderingen.
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
'
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waar onze Vlaamsche tooneelschrijvers 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 zijn wij gewoon aan 't leven van den volksstand op
ons tooneel ; doch Antwerpen is nu toch geea dorp en zijne
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
geslaagde tooneelspel komt die oplossing ons natuurlijk en verrassend voor. In goede voorwaarden gespeeld, moet Monets
stuk bevallen door zijn onderwerp als door de behandeling er
van. Het melodramatische, waarin men in zulke stukken licht
vervalt, werd hier zorgvuldig en gelukkig vermeden.

Telainon en Myrtalee, door Rafaël Vethulst. 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 zan;;spel
te zien beoordeelen. De handeling heeft plaats in Griekenland,
nabij den strora Peneia en den berg Olympos, in de valleien
van Tempee. Telamon en Myrtalee, twee koningskinderen, zijn
broeder en zuster. Zij beminnen elkander 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
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nu dat Myrtalee zijne zuster niet is en dat niets hem belet haar
te huwen ; maar Tekrnessa antwoordt dat Myrtalee door haren
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 dit 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 de levensopvatting onzer dagen. Het stuk van Verhulst 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 het getuigenis van Cicero en geen enkel wijsgeer der
Oudheid heeft andere taal gesproken.

Godelieve van Gistel, gedramatiseerde legende uit de Y re eeuw,
in vier bedrijven door E. de Schrijvere. Het stuk, in handschrift
ingezonden, is in vij fvoetige 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
satdnischen laster en het veredelende geloof in te kleeden. De
heldin Godelieve bezwijkt ; maar haar geloot blijft overwinnaar.
De personages van het drama zijn : de hemelsch zachte Godelieve, de helsche Iselinde, de laffe Acke, die zich tot alle daden
leent, de verliefd ridderlijke Volkert, de engelachtige Wilfride
en de 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 haar vervolgt, 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 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 hi±sen. Deze laat
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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 velossen. 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 Godelieves 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, Telarnon en Myrtalee van Raf. Verhuist, en Godelieve van Gistel door E. de Schrijvere. 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
eene 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 naturalisme, 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 (I). Zoo
er zwakke gedeelten in voorkomen, zoo keuriger uitdrukkingen
hier en daar minder 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
(i) Het was aan de juryleden onbekend dat achter den schuilnaam
E. de Schrijvere zich verschool Dr Eng. Van Oye, die in een schrijven
aan den minister zich bekendmaakte als de dichter van Godelieve van
Gistel, waaraan de prijs toen reeds was toegekend.
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kunnen bekroond worden. De Vlaamsche dramatische literatuur
bezit een goed werk te meer, dat zulke onderscheiding verdiende.
Daarmede acht de keurraad zijne taak volbracht en er blijft
over den heer E. van Wilder, bureeloverste in het ministe ri e
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 n November 191o.
Aanvaard, Weledele heer Minister, de uitdrukking van hoogachting van
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Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche A cademie. (Vervolg.)

KAREL DOU RY-FONDS.
Ine Karel Boury prijs is ge,ticlit met liet doel Vlaaiijsche
oi,drr het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
-

Liederen

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar

1912

uitgeschreven, t.w. :

Lager onderwijs : hoogste k assen. —Verlangd worden : 25 sehooltiedersu
(gedichten en muz t k), waaronder In inzonderheid voor meisjes.
Gedichten en muziek bebooren onuitgegeven te zijn.
Prijs 50o fr., of 25o fr. voor den dichter en 25o fr. voor den toondichter. -- Bij
niet-toeker.nirg van den prijs, kan hij onder verscheidene mededingers verdeeld.
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.
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SALSMANS-FONDS.

Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche . Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche uitrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden
a) hetzij toi het uitschri vul var pijsvragen, bedij tot het uitgevrn van ingezonden w. rken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeren van Alicïdeir,t dt rlandsche tek.ten op het gt bind der
toomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedelt er, catechese.
homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liedetets.en gedichten,ordensregelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen,
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de ender littera b n t genoemde,
noodzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Acadesnie
o idernemen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

,ene f erste prijsvraag is voor het, jaar 1917 uitgeschreven, t.w. :
14idde euuse1sc 1.if.i,rg le .

Ti

rit

t r, s rspreiditg der Middel

n. derlandnche Ge/yden- en Gebea"enbaeken..
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.
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Dr. L. SIMONS, Prof. AD.
Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE, JAN BOUCHERIJ, AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTRE, VICTOR DELA MONTAGNE,
Dr. EUG. VAN OYE en FRANK LATEUR, werkende leden;
De heeren : Prof. Dr. Joz. MANSION, R. VAN DEN
BERGHE en Dr. Is BAUWENS, briefwisselende leden.

Jhr. Dr.

KAREL DE GHELDERE,

DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS,

De heeren Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD en Prof. Mr.
werkende leden, hebben laten weten
dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
PAUL BELLEFROID,

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Maart-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

**
Afsterven van Mr. Alb. Fredericq. -- De . Bestuurder verleent het woord aan Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, die eerbiedig herinnert aan de vele verdiensten
van Mr. ALBERT FREDERICQ, den 14 Maart te Gent
overleden, « een man », zooals Spreker zegt, « wien,
« om de gewichtige en blijvende diensten, die hij aan de
« Vlaamsche taalbeweging bewees, in onze Academie
« een woord van hulde niet mag worden onthouden » :

— 1 94
MIJNE HEEREN,

Den 14n Maart overleed alhier een man, wien om de gewichtige en blijvende diensten, die hij aan de Vlaamsche taalbeweging bewees, in onze Academie een woord van hulde niet
mag worden onthouden.
Hoewel hij in den Provincieraad van Oost-Vlaanderen
steeds in de bres stond waar het de verdediging onzer taalrechten
gold, was toch Mr. AL,B. FREDERICQ geen strijder in de beteekenis, die men gewoonlijk in dat woord legt. Maar was zijn arbeidsveld minder omvangrijk, daarom was zijn werk niet minder nuttig,
daar hij steeds in de eerste plaats was een man van de daad.
Gedurende bijna veertig jaar, van den eersten dag af waarop
hij aan de toenmaals zoo verfranschte Gentsche balie kwam, was
het zijn onafgebroken streven om aan onze taal de haar toekom-ende plaats bij de rechtsbedeeling te doen innemen.
Aan zijne aanstichting was het te danken dat in 1873 door
75 Gentsche advocaten aan de Kamer van Volksvertegenwoordi:;ers een adres werd gezonden, dat het spoedige in behandeling
nemen van het Wetsvoorstel Coremans tot regeling van het taalgebruik bij de strafrechtspleging tot gevolg had.
In November van datzelfde jaar richtte FREDERICQ de
Vlaamsche Conferentie der Gentsche Balie op, waarin door onderlinge oefening de advocaten de gebreken van het verfranschte
Hoogvr Onderwijs zouden trachten te verhelpen.
Toen in 1881 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
namens de Vlaamsche Conferentie der Balie te Gent een door 109
advocaten en magistraten onderteekend vertoogschrift werd gezonden om te vragen dat de taalwet yan 17 Augustus 1873 lou
aangevuld en verbeterd worden — wat later bij de Wet van 3 Mei
1889 is geschied -- was het alweer FREDERICQ die daartoe het
voorstel deed. Het adres van 26 Maart 1891, waarbij de Gentsche
Conferentie bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers krachtig
aandrong op het aannemen van een wetsvoorstel, dat een einde
zou maken aan de grievende misstanden bij de militaire strafrechtspleging, die inbreuk maakten « niet alleen op de bestaande
wet en op de natuurlijke en grondwettelijke rechten van den
Vlaming, maar ook nog op zijne waardigheid als mensch », was
mede het werk van ALBERT FREDERICQ.
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Intusschen was hij geslaagd in zijne herhaalde en onvermoeide pogingen om de Vlaamsche pleitgezelschappen van
Antwerpen, Brussel en Gent door een nauwen band te omvatten : de Bond de, Vlaamsche Rechtsgeleerden kwam tot stand.
Dat de Congressen der Vlaamsche Rechísg eieer den, waarvan
het laatste, in September I9I0 te Antwerpen gehouden, zulken
krachtigen spoorslag gaf aan de beweging voor de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, in het leven werden geroepen, was ook grootendeels aan zijn rusteloozen ijver te danken.
Wanneer in later dagen de mannen zullen herdacht worden,
die den weg hielpen bereiden voor die hervorming, welke het
Vlaamsche Volk uit zijn knechtschap verloste, zal zeker de naam
van ALB. FREDERICQ daarbij eene eerste plaats bekleeden.

*
Schenking door den Weledelen Heer Staatsminister Aug. Beernaert. -- De Bestuurder deelt aan de
Vergadering een schrijven mede van 27 Maart 11.,
waarbij de Weled. Heer Staatsminister AUG. BEERNAERT
de Koninklijke Vlaamsche Academie in kennis stelt met
zijn voornemen, haar eene schenking van 17,000 fr. te
vereeren, voor het stichten van een tweejaarlijkschen
prijs van zoon fr. ter aanmoediging van de Vlaamsche
letterkunde. (Levendige toejuichingen.)
Bij brieve van 3o Maart, had de Bestendige Secretaris de eer aan den \Veled. Heer AUG. BEERNAERT
bericht van ontvangst van zijn geëerd schrijven te laten
geworden : « Ik ben overtuigd » — schreef de Bestendige Secretaris — « de tolk te zijn van al de Leden der
.« Academie, als ik U reeds bij voorbaat hartelijk dank
« zeg voor het heerlijk geschenk dat Gij voornemens zijt
• aan onze Koninklijke Instelling te doen ».
De heer Is. TEIRLINCK, bestuurder, brengt hulde
aan Staatsminister BEERNAERT, dien wij, zegt hij, den
Vader onzer Academie mogen noemen. « Nogmaals wil
« de Weleg. heer BEERNAERT bewijzen, hoe hoog hij
onze Koninklijke Instelling schat : Hem zij daarvoor

196 -« hartelijk dank gezegd! Met eenparige stemmen err
« onder de warmste toejuichingen zal de Koninklijke
« Vlaamsche Academie den wensch uitspreken, dat de
« Regeering de edelmoedige schenking van den heer « BEERNAERT, ten behoeve onzer Instelling, zou aan‹< vaarden. » (Handgeklaft.)
I)e Vergadering beslist vervolgens, dat het
nieuwe fonds, naar zijn hooggeachten Stichter, het
Aug. Beernaert - Fonds zal genoemd worden.
Het Bestuur wordt ten slotte belast de schenking
van den heer BEERNAERT ter aanvaarding aan den
Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
voor te leggen en aan den Weled. Schenker, namens
de Academie, een brief van oprechten dank te sturen.

**
Vervolgens legt de Besten
Aangeboden boeken.
dige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
—

Door de Regeering :
Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen Dr. E. VERWIJS ern
Dr. J VERDAM, Hoogleeraar te Leiden. Deel 7, afl. 15-16. (Stoken-Stat.)
Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Publiée
par FERD. VAN DER HAEGHEN et R. VAN DEN BERGHE, avec la collaboration de VICTOR VAN DER HAEGHEN et ALPH. ROERSCH. CLXXXV°
et CLXXXVIe livraisons.
Exposition universelle. Bruxelles 1910. Section allemande. Catalogue officiel, publié par le Commissaire de l'Empire. Berlin, s. d. (1910.1
TIJDSCHRIFTEN. - Bibliographie de Belgique. Table alphabétique
de la deuxième partie : Périodiques. Année 1910. — Le Musée belge,
Revue de
no 2, 1911. — Revue Sociale Catholique, no 5, 1911.
l'Université de Bruxelles, no 6, 1910-11. — Wallonia, nos 1-2, 1911. —
Bulletin des Commissions Royales d' Art et d'Archéologie, nos 1 et 2,
1910. - Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde
te Gent, nil 1-2, 1911. — Bulletin: des Musées Royaux, nos 2-3, 1911. —tArbeidsblad, nrs 4-5, 1911,
Door de Société d'Emulation, te Brugge :
Annales de la Société d'Emulation de Bruges, Février 1911.

'
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Door den Cercle Archéologique et Historique d'Audenaerde
Annales, 3me volume, Ire et 2me livraison. Mai et Novembre 191o.
Door het Delftsch

Studenten -Corps :

Delftsche Studentenalmanak voor liet jaar negentien-honderd-elf.
Delft.
Door de Zuid - Afrikaanse Akademie voor . Taal, Letteren en
Kunst, te Bloemfontein kOrange - River - Colony), Zuid-Afrika :
_jaarboek I. 191o. Pretoria, 1911.
Door de « Kongelige Danske Videnskabernes Selskab »

te

Kopenhagen :
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs For.handlinger. No 6, 191o; nr I, 1911.
Door de Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg :
Bulletin, nos 4-6, 1911.
Door den heer Kan. Dr J. MUYLDERMANS, onderbestuurder,
.te Mechelen :
RADER M. - M. Valerii Martialis epigrammaton. Libri XII.

Xeniorum, Lib. I. Apophoretorum, Lib. I. Omni serum et verborum
.obscenitate sublata mendisque plurimis ad optimorum auctorum et
.exemplarium (idem, ex fide castigatis. Accessit geminus index Musarum
tironibus utilissimus. Prior, locorum communium : posterior, omnium
.lemmatum et inscriptionum. Cura et studio MATTHJEI RADERI è Societate Jesu. Duaci, Ex Typographia Baltazaris Bellen. Anno M.
DC. XIV.
BERNECCERUS (M.. - Justini in Historias Trogi Pompeii Epitomarum, Editio nova, Accurante MATTHIA BERNECCERO : In qua quid
)rcestitum sit, aversa pagina docebit. Argentorati. Sumptibus Heredum Lazari Zetzneri. M. DC. XXXI.
FARNABY iT.). - L. et M. Anncei Seneca' Tragcedice, cum Notis
Thom. Barnabii. Amstelodami, Apud Joannem Janssonium, Anno
cIbhcXLIII.
SCHREVELIUS .D. CORN.). - Junii Juvenalis, et Auli Persi editio

nova, per Clarissimum et Doctissimum Virum,

D. CORNELIUM SCHRE-

M. D. Inclyti Gymn. Lugd, Batt. Rectoren] prudentissimum. dIo Io c LVIII. (Vooraan komt een titelblad dat niet bij
het boek behoort, met onderaan gedrukt : Anno M DCXXIV, en
rnidden in een vignet, geschreven : D. Junii Juvenalis Satyrce.)
CORNELIUS NEPOS. - Cornelii Nepotis Vitce Excellentium Imperatorum cum quorundam Iconibus Amstelodami, Ex Typographia Blaviana. MDC LXXXVII. Sumptibus Societatis.
VERWEY (J.). - Nova Via docendi Grcecu. Prceceptis maxime
VELIUM,

?Zecessariis (quce, quantum fieri potwit, concepta sunt verbis

CLENARDI

—
- 198
198 —
VOSSIANI) subjectce
subjeetee Amtotationes
mt/ltee pestfiles.
peru/Ues. In usum
usum Eoruna,
E01'lt11l, qllt
VossIANI)
Annotationes intake
qui
!llta
cum Latinis
Latinis Grcecas
Greecas litteras et discere, et docere
docere cl/piunt
diligettuna cum
czipiunt diligentius accommodius
accommodius quam
quam olim, edidit et accuravit omnia
omnia ]OANNES
VER-JOANNES VERWEY,
Gymnasiarcha Gaudanus. Gaudre,
b CCII.
CClI.
WEY,_Gymnasiarcha
Gauche,cb
cID

Begryp van
van verscheyde
verscheyde Placaerten
Placaertm ende
ende Ordonnantien
OrdOnltalttien Soo
Kort Begryp
Geestelycke
(sic) met
met Vele
VonnisseJt ende
ende Reglementen,
Reglemelttm,
Geestelycke als Werelycke
Werelycke (sic)
Vele Vonnissen
over de Administratie
Administ·ratie van de
de Kercke
Kercke ende
Arme-Goederen
dien- Goederen Seer dien
ende Arme
stigh Voor de Heeren Landt-Dekens,
Landt-Dekms, Pastoors, Baillizaws,
Bailliuws, Meyers,
Meyers, ende-stigh
Officieren van
valt de
de justitie
Justitie etc. soo
soo binnen
binne1t de Steden,
Stedm, als
als telt
ten
andere Officieren
Platten--Laltde van
valt Brabant. Brussel, 1752.
1752.
Platten-Lande
SCHRÖDERUS
C.I. - - M.
M. T. Ciceronis
CiccrOltis Epistolarum
EPistolarum Selectarum.
Se/ectartlm.
SCHR6DERUS d.
(J. C.).
Quos dmuo
Notis auxit
auxit ].
C. SCHRÓDERUS
SCHRÖDERUS;;
Libri tres. Quos
J. C.
denuo l'ecMtsuit
recensuit etet Notis
Accedunt Ejusdem
Ejusdem Animadver.siones
Altimadversiolles in
Emendatio1tesViri
Viri Cl. RICHARDI
RrCHARDI
Accedunt
inEmendationes
BENTLEII Ad Ciceronis
Cicerollis Disputationes
Disputatiolles Tusculanas,
T1lsculanas, aa doctissimo
doctissi11l0 Viro
Viro'
nce non
1I01t Vita
VitaCiceronis,
Ciceronis, aa Dionysio
Di01tysio Lambino
Lambino
Joanlle Davisio
Davisio illustratas,
illustratas, nec
Joanne
Trajecti ad
ad Rhenum,
Rhenum, MDCCLIX.
MDCCLIX.
collecta. Trajecti
BUCHLERUS ((].).
cmtll1n et unde
reg11ende sexaginta regur.
BUCHLERUS
J.). -- Elegantiarum centum
lee,
Lectissimis Scriptorum,
maximè Ciceronis
Ciceronis exemplis
exemPlisillustratce
illustratee
l ee Lectissivais
Scriptorum, maximè
omnibus eloquentice
eloquentiee candidati.
appri11lè observatu
observatu necessarice.
ftecessariee. Quibus
omnibus
candidati apprintè
Quibus
accessêre
accessêrealiquot
aliquotorationem
orationemvariandi
variandiformule. Omnia apertè breviterque
congesta, studio JOANNIS
]OANNIS BUCHLERI.
BUCHLERI. Editio
Editio ultima
ft/tima prioribus
prioribus emenenten
congesta,
datiar. Antverpihe,
Antverpire, M.D.C.C. LIX.
LIX.
-datior.
CICERO. - M.
M. Tullii
TulliiCiceronis
Ciceronis de
de Officiis
Officiis libri
libri tres:
item de
de Senec-Smectres : item
tu
te et de Amicitia
Amicitiadialogi.
dialogi,Inbiusum
ItsumScholarum
ScholarumBelgicce.
Belgieee. Brux
1778.
Brux ,, 1778.
lute
HCRATIUS.
- Quinti
Placci Carmina
Carmina selector,
selecta, bi
Itsum
Quinti Horatii Flacci
In usunt
H3RATIUS. Scholarum
Belgicee. Bruxellis, 1779,
1 779.
Scholarum Belgicce.
]UVÉNAL. - Satires de
de ]UVÉNAL,
m Ve1'S
fraltçais par
par
vers francais
JUVÉNAL.
JUVÉNAL, traduites en
I'lJniversité de
de Gand. Bruges, 1826,
1826.
L. V. RAOUL,
RAOUL, professeur à l'Université
CAPPELLE
CA. G. VAN).
VAN). -— P. TERENTII
TERENTIl Afri
Afri Comoediae,
Comoediae, quas ad
ad
CAPPELLE (A.
optimarum editionum
editionum· denuo
demto castigavit,
castigavit, illustravit, edidit
edidit ARENfidem optimarum
,

Phi!. Theor. Mag. Lit. Hum. Doct.
Doet.
Phil.
Amstelodamensis Conrector.
1834.
Gymnasii Amstelodamensis
Conrector. Amstelodami, 1834'

TIUS GERARDUS
GERARDUS VAN
VAN CAPPELLE,
CAPPELLE,
TICS
IMMERzEEL
IMMERZEEL

(J.).
Lofrede op Rembrandt, door
dOOl' J.
IMlvlERzEEL, .
J. IMMERZEEL,UJ.).- - Lofrede

van de
de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
te
Letterkunde te
junior, Lid van
Amsterdam,1841.
1841.
Leyden. Amsterdam,
van goede boeken,
boeken, Mechelen,
Mechelen, P. ].
J.
Uit de uitgaaf Versp1'eyding
Verspreyding van
Hanicq:
Hanicq :
FLEURY (CLAUDIUS.
zedm der Israelieten,
Israëlieten, door
dClt heer
door den
FLEURY
(CLAUDIUS .--- De zeden
CLAUDIUS
FLEURY. priester, biegtbiegt-vader
vader van den Koning van Vrank- CLAUDIUS FLEURY.
rijk. Vertacld
naer dM!
vermeerderd
den laetsten Paryschen d1'ltk,
druk, merkelyk vermeerderd
Vertaeld naex
Mechelen, 1826.
18:<16.
en verbeterd. Mechelen,

Herderlykm Brief
van Zyne
ZyneKoninglyke
[vminglykeHoogheyd
Hoogheydden
dmAertsAertsHerderlyken
Brief van
e?t Keurvorst van
Trier, Bisschop van
vlm Augsbourg,
AIIgsbourg, Prins
valt
bisschop en
Prins van
van Trier,
Elwll1Igen, aen
aen zyne
zyne kerk van
van Augsbourg.
Altgsbourg. Vertaeld
Vertaeld uyt
uyt het
het Hoog_
HoogElwangeni
duytsch. Id., id.

-
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Vriend der
Dm
Den Vriend
derkinderen.
kinderen. Door
Door !vlijtlheer
uyt het Fra1tsch
Fransclz
Abt* i., uyt
Mijnheer dm
den Abt**"',
<Jcrtaeld.
bewerkt eII
G. MecheMechevertaeld. Geheel
Geheel op ,zieuws
nieuws bewerkt
en verbeterd.
verbeterd. A.
A. M.
M. D.
D. G.
'en, 1827.
'en,
18l7.
TAELEN (M. F.
F. L. VAN
TAELEN
DER). -— Het
gulde Boeksken
Boekskm of
ofde
deootootVAN DER).
Het guide
de oeffening
oejJening gebracht. Eene
EMte nuttige ollderrigting
moedigheyd in de
alk
onderrigting voor alk
geloovigen.
ftyt het Fransch
Fransch door
door 1\1.
AELEN,
geloovigen. Vertaeld
Vertaeld uyt
VAN DER
DER T
TAELEN,
M. F;
F. L. VAN
R. G.
G. Pr.
Pr. Id., id.
R.
De zedeleer iJl
1Ilerkweêrdige daeden
daeden
van merkweêrdige
iraoefming
oefening of Verzameling
Verzameling van
til
en onderrigtende verhaelen, Dimende
te dom
doen beminnen,
Dienende om de
de wysheid
wysheid te
de hertm
te vormen
vormen en
dóor de
de voorvóorherten der
der jeltgd
jeugd te
en den geest
geest te verryken door
deugdm, en
béeldm
Id. id.
béelden aller deugden,
en de schooIIheden
schoonheden der
geschiedenis. ld.
der geschiedmis.
De godvreezende
vall Agatha
AgathaDeschamps
Deschamps;
godvreezende. boerin, of Leven van
; Een werk
de geloovigen
geloovigen byzonderlyk
byzonderlykaenbevolen
aenbevolen'door
doorverscheydene
verseheydenefransche
fransche
aen
aen de
Bisschoppen. Uythetfransch
Uyt het fransch vertaeld. A.
A. M.
M. D.
D. G.
G. Id. id.
HAzART
den Vader-otls
den WiestWéesten den
HAZART (C.).
(C.). -— Verklaering
Verklaering vall
van den
Vader-ons en
gegroet. Opgesteld
Opgesteld door
door den
den Eerw.
Eerw. P. CORNELIUS
HAZART, Priester
CORNELIUS HAzART,
der
Societeyt Jesu.
Jesu. Nu
in dezen
nieuwe1Z druk
druk geheel
geheel op nieftWS
nieuws
der Societeyt
Nu in
dezen nieuwen
verbeterd. A.
bewerkt en vcrbeterd.
A. M.
M. D.
D. G.
G. Id.,
Id., id.
LESSIUS L.). —
- Ryp beraed
beraed aengaende
aengaende het Geloof en
den GodsGodsen den
dienst W
elk~ men
men moet
omhelzC1l;; vertaeld
vertaeld Uyt
Uyt het
het latynsch
latynsch werk
Welke
moet omhelzen
getiteld:: Quce
Qua: fides
LEONAstgetiteld
fidesetetreligio
religio sit
sit cupessenda,
capessenda, cOllsultatio;
consultatio; door LEONARDUS
Jesu en
en Professor
Professor in
in de
de heylige
heylige
DUS LESSIUS,
LESSIUS, Priester der Societeyt Jesu
Godgeleerdheyd. A.
A. M.
id.
M. D.
D. G. Id., id.
ARVISINET
leydsman der
der jonckeyd
jOllckeyd in
ilt den
dm weg der
ARVISINET (C.).
(C.). -— Dm
Den leydsman
zaUgheyd. Opgesteld dóor
ARVISINET, Schrijver van
van het
zaligheyd.
door CLAUDIUS
CLAUDIUS ARVISINET,
Sacerdotalis. Uyt het
het fransch
fransch vertaeld
vertaeld door
dóor F. J.
J. D...
D ...
Memoriale vita:
vitte Sacerdotalis.
A. M.
M. D. G.
G. Id.,
Id., 1828.
1828.
H. Ludovicus
LudovicusIX,
IX,-honing
koning van
vanVrankryk.
Vrankryk.Uyt
Uyt
Leven van
van den
den H.
Leven
hethet
fransch
franseh vertaeld.
vertaeld. A. M.
n!. D.
ld., id.
D. G. Id.,
BELLARMINUS lR.).
- Verklaering
de Christelyke
Christelyke leer,
leer, door
door
BELLARMINUS
(R.). —
Verklaering van
van de
ROB. BELLARMINUS,
BELLARMINUS, van
van de
de Societeyt
Societeyt Jesu,
Jesll, cardinael
cardinael en
en aertsaertsROB.
Capua. Nieuwe
Nieuwe vertaeling,
vertaeling, naer
1Iaer de
de Latynsche
Latynsche uytgaef
uytgaef
bisschop van Capua.
valt 1698. A. M.
M. D. G. Id.,
ld., 1829.
1829.
van
HERMANS (G.).
(G.l. —
- Onderrigting
01lderrigtil!g over
over het
het Houwelyk
Houwelyk opgehelderd
HERMANS
MI levens
levens van
va?t heylige
heylige egtgenooten.
egtgmootm. Naer
Naer
familie-gesehiedellissm
door familie
-geschiedenissen en
hoogdltytseh door
door GABRIEL
GABRIEL HERMANS,
HERMANS, R. C. P. Id., id.
id.
het hoogduytsch
FLEURY (C.). -- De zeden
zeden der Christenen,
Christene?!, door den heer CLAUDIUS
CLAUDIUS
FLEURY
FLEURY, priester,
priester, biegt
biegt-vader
deü Koning van Vrankrijk.
Vrankrijk. Uyt,
Uyf
FLEURY,
-vader van den
het Fransch vertacld. Eerste
Eerste en tweede deel.
deel. Id., id.
id.
hetFranscvld.
.

Door den
den heer
heer L. GOEMANS,
GOE~IANS, werkend
werkend lid, te Brussel
Brussel:
Door
Leuve?lsehe Bijdragen op het
het gebied
gebied van de Germaansche
Germaallsche PhilologieLeuvensche
Philologir
m in 't't bijzonder
bijzunder van
vlln de
de Nederlandsche
Ncderlandsche Dialectkunde
Dialectkunde onder
onder het
het bestuur
en
van Pn.
PH. COLLINET
COLLINET en L.
L. GOEMANS,
GOEMA:-1S, IXe
IXe jaarg.,
jaarg., 2e
2e afl.
afl.
van
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Door

Z.

E. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :

La Vie diocésaine. • Bulletin du Diocèse de Malines. Documenta L

Février 1911. — Tome V, fase. III, Mars 1911.
Door den heer HERMAN BACCAERT, doctor in Germaansche
Philologie, te Mechelen :
BACCAERT (H.). - Aan den waterkant. Een verhaal uit het leven
.der speldenwerksters, door HERMAN BACCAERT. Bandversiering van
ALBERT GEUDENS.

Antwerpen, 191I.

Door den heer FLOR. HEUVELHANS, oud-volksvertegenwoordiger, te Antwerpen :
HEUVELMANS (FLOR.).,- Edward Coremans. Extrait de l'Alma-

uach de la Société Générale Gantoise des Etudiants Catholiques. 191r.
(land, 1911.
Door den heer Ev.

VERACHTERT,

VERACHTERT (EV. ). -

leeraar te Brugge :

Theoretische en practische Uitspraakleer der

Nc:'erlandsche taal. Brugge, 19u.
Door de Redactie :
Museum, nr 7, 1911. —

Eigen Schoon. Westbrabantsch tijdschrift,
firs 1-3, 1911. — Hoogstudent, Maandblad der Katholieke Vlaamsche
Hoogstudenten te Gent, nrs 1-5, 1911. — De Zaaier, nr 6, 1911. —
Oudheid en Kunst, nr I, 1911. -- 7 ijdschrift der Gemeentebesturen,
II , 3, 1911. -- Onthouding, nr 1, 1911. — Onthoudersblad, ni' 3, 1911.

Ingekomen boeken.

---

Voor de Boekerij der Aca-

demie zijn ingekomen :
SLOET (Mr. J. J. S. Baron). — Oud vaderlandsche Rechtsbronnen. Geldersche Markerechten, uitgegeven door' Mr. J. J. S.
Baron SLOET. Eerste deel 's-Gravenhage, 1911.

Vernederde Hoo-veirdigheyd naex Bruck Vol Zege -Prael de Oodtmoedighyd verheven, Gheluck oft Pulcheria.Kyserinne van den Oosten.
Ten Tooneel gevoert tot Stichtingh van alle Overhyd in een Mceghde.Spêel. Punt-dicht. (Handschrift )
Deutsches Wvrterbuch von JACOB GRIMM and WILHELM GRIMM.
14. Bandes 1. Lieferung. ( Welt- Wehr.) Bearbeitet von Dr. A. GÓTZE.
DIRICK I Jos. L.). — Ex- Libris Belges. Compositions de : A.
RASSENFOSSE, AUG. DONNAY, EDM. VAN OFFEL, CHARLES DOUDELET,
HERMAN TEIRLINCK, GEORGES MINNE, FERNAND KHNOPFF, FLOR.
VAN ACKER, ALFRED VAN NESTE, L. TITz, F. BEAUCK, EMILE TIELE-

MANS, ALEX. HANNOTIAU, A. RELS, ROTTMEYER, etc. Bruxelles, s. d.

Catalogue LXXVII. Choix de livres anciens, races et curieux.
Douzième Partie : Livres a figures des X Ve et X VI. siècles. Ecole
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Allemande. Avec deux planches hors texte et 97 fac-silnilés. En verste á
la Librairie Ancienne LEO S. OLSCHKI, Florence.
Zentralblatt fur Bibliothekswesen, 1-2. Heft, 1911.
De Gids, April 1911.

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 3, 1910-11. — Nederlandsch Archievenblad,
re 3, 1910-II. — Biekorf, nr 6, 1911. — Bijdragen tot de Geschiedenis
.bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, nr 3, 1911. — St.
De Katholiek, April
C'assianusblad, nr 4, 1911 ; Bijvoegsel, nr 'T
1911. — Onze Kunst, 0r 4, 1911. — Het Katholiek Onderwijs, nr 6,
1910-11. — De Opvoeder, nrs 9-I1, 1911. — De Opvoeding, nr 4, 1911.
- Christene School, nrs Io-II , 1911. — De Schoolgids, nrs 10-15, 1911.
— Studiën, nr 2, 1911. -- Volkskunde, nls 3-4, 1911. — Dietsche
Warande en Belfort, nr 3, 1911.
.

-

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
I.

Van de pers gekomen uitgave. — Den 4 April

is van de pers gekomen : Jaarboek voor 1911.
In dit warboek zijn, behalve de gebruikelijke stukken en mededeelingen, verschenen :
z°) Dietsche Kalenders. De zeven hieronder volgende
kalenders werden, met een inleidende studie van de
heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en EDW. GAILLIARD (blzz. 5-28), in het boek opgenomen :
a) Nr 14 : Kalender uit een handschrift toebehoorende aan den geleerden uitgever en antiquar Commandeur LEO S. OLSCHKT, te Florence. Dit handschrift werd
omstreeks 1530 geschreven en schijnt van Brabantschen
oorsprong te zijn. De kalender is over 't algemeen van
een der Noordfransche bisdommen. (Blzz. 5-8 en 29-40.)
b) N r 15 : Kalender van het bisdom Utrecht, ontleend aan een kleinen perkamenten codex, geschreven
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omstreeks' 146o en toebehoorende aan den Z. E. heer
F. ROSEL, bestuurder der Zusters van het H. Hart
(Van Celst Gesticht) te Antwerpen. (Blzz. 8-Io en 4152 .)
c) N r 16 : Kalender uit hetzelfde bisdom, ontleend
aan een perkamenten getijdenboek, omstreeks 1480
geschreven en berustende in de Koninklijke Bibliotheek
te Stuttgart. (Blzz. ro-i4 en 53-64.)
d) N r 17 : Kalender, een der uitvoerigste die men in
Dietsche handschriften aantreft, genomen uit den Codex, geschreven in 1339, welke in de geschiedenis der
Nederlandsche letteren langen tijd heeft bekend gestaan
als het « Zutfensche » handschrift, thans in de Universiteitsbibliotheek te Groningen bewaard wordt en tot het
« Zutfensch-Groningsche » handschrift omgedoopt werd.
De kalender is die van het bisdom Utrecht. (Blzz. 14-20
en 65-128.) — Bij den uitgegeven kalender gaan :
der Manen tafel (blzz. 15 en 65-67) ;
een Paaschtafel van 1339 tot en met 1377 (blzz. 17•19en 116);
een tafel om te zoeken in welk teeken van den
dierenriem de maan zich bevindt (blzz. 19 en 117-118) ;.
een gedicht over De cracht der mane (blzz. 19-20 en.
I19-I28).
e) N r 18 : Kalender van het bisdom Utrecht, uit een
Middelnederlandsch brevier, gemerkt ms. Gollandskaja
0. v. I, n° 2, dat aan de Keizerlijke Boekerij te Sint
Petersburg toebehoort. (Blzz. 20-22 en 129-140.)
f) N r 1g : Kalender als boven, ontleend aan een
perkamenten getijden- en gebedenboek, in 144o geschreven, en dat berust in genoemde boekerij te • SintPetersburg. (Blzz. 23-26 en 141-152.)
g) N r 20 : Kalender als boven, uit een perkamente n
getijdenboek, geschreven in 1435, dat in genoemde
Boekerij te Sint-Petersburg bewaard wordt. (Blzz. 2628 en 153-164.)
.

.
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—
dering, den 20n Maart 11., door de Reg lements-Commissie
gehouden en geeft mededeeling van het ontwerp van
antwoord aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten te sturen. (De Vergadering sluit
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zich aan bij de voorstellen door de Commissie gedaan.)
Xededeelingen namens Commissiën.
z°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
De heer KAREL DEFLOU, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig : de HH. Jhr. N. DE PAUW, ondervoorzitter;
COOPMAN, Dr. W. DE VREESE, Dr. K. DE GHELDERE, A. JOOS,
EDW. GAILLIARD, Dr. C. LECOUTERE, Is. TEIRLINCK, leden, en
K. DE FLOU, secretaris.
Het verslag der zitting van Februari wordt goedgekeurd.
-- Ter vervanging van wijlen den H.J. BROECKAERT worden
door de Commissie de volgende candidaten voorgedragen :
I° Dr. LEO GOEMANS; 2 ° Eerw. H. BOLS.
— Tot voorzitter der Commissie wordt verkozen : Jhr. NAP.
DE PAUW, tot vervanging van den heer JAN BROECKAERT, zaliger,.
en tot ondervoorzitter de H. Dr. LECOUTERE (van 19 April 1911
tot 31 December 1912).

— Ingezonden ter uitgave, vanwege den heer H. A. GANDERte Hilversum, een mnl. Kalender met raadgevingen. Die
verhandeling zal aan het oordeel der HH. Dr. W. DE VREESEen GAILLIARD onderworpen worden.
— De H. GAILLIARD houdt eene lezing over de mnl. uitdrukkingen : Ghelt zayen en Ontalinghe of Onthalinghe.
HEYDEN,

De Commissie stelt voor deze lezing, mits goedkeuring der Academie, in de Verslagen en Mededeelingen,
te laten opnemen. — (De Vergadering keurt dit voorstel goed.)
— Prijsvragen aan de Academie voor te dragen zullen door
de leden der Commissie, tegen de vergadering van Juni aanstaande, moeten ingeleverd worden.

---
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2 ° ) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De heer TH. COOPMAN, secretaris,

legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Waren aanwezig de heeren : Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter, Dr. WILLEM DE VREESE, Mr. JULIUS OBRIE, IS. TEIRLINCK en Dr. L. SIMONS, leden, en TH. COOPMAN, secretaris.
Aan de Commissie werden door het Bestuur om advies
medegedeeld de twee volgende verhandelingen, ter opname in
de Verslagen en Mededeelingen aan de Academie aangeboden :
1°) Over de werking van zuren op de gisting van het meeldeeg,
door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het Chemisch
en Bacteriologisch Gemeentelaboratorium te Gent, en L. BosMANS, bakker, gediplomeerde van de Voedingsvakschool te Gent.
De heer Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD brengt daarover het
volgend advies uit :
« Het werk dat ons door de heeren VANDEVELDE en BOSMANS
ter uitgave wordt aangeboden, is de negende mededeeling uit het
Gemeentelaboratorium te Gent. Het sluit zich aan bij eene reeks
gelijksoortige werken, die reeds door de Koninklijke Vlaamsche
Academie werden uitgegeven.
« Daar het even belangrijk is als de vroegere werken van
dezelfde schrijvers, heb ik cle eer voor te stellen het op te nemen
in de Verslagen en Mededeelingen.

(De Commissie stelt derhalve aan de Vergadering voor de verhandeling van de heeren VANDEVELDE
en BOSMANS in de Verslagen en Mededeelingen te laten
opnemen. — Goedgekeurd.)
2 °) Taaltoestanden in Linker Duitsch Belgiè, door J. LANGleeraar aan het Koninklijk Athen e um te Tongeren.
De heeren Is. TEIRLTNCK en Dr. JAC. MUYLDERMANS, met
-

het nazien van die verhandeling belast, hebben daarover ede
volgende verslagen uitgebracht :
a.) Verslag door den heer Is. Teirlinck :
De heer LANGHOR, leeraar aan het Atheneum te Tongeren,
heeft aan de Academie een hs. gestuurd dat voor titel heeft : Taaltoestanden in Luilier Duitsch-Belgiij.
Door Luiker Duitsch-België bedoelt Schr. de gemeenten
Gemmenich, Hombourg, La Clouse (afdeeling van Aube4, Moutzen,
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Moresnet, Sippenaken, Baelen, Henri-Chapelle, Membach en Wekkenraedt.
Zijn verhandeling is verdeeld in twee hoofdstukken : s. Het
Hoogduitsch, letterkundige taal (d. i. kerk- en schooltaal) ; 2, Het
Fransch, officieële taal (d. i. voertaal van Staat, provincie en ge-

meente). -- « Het Nederlandsch Limburgsch was sedert de oudste
tijden en is nu nog de volkstaal. »
Deze verhandeling, ofschoon niet volledig, acht ik echter merkwaardig genoeg om in de Verslagen en Mededeelingen der Academie
opgenomen te worden, en ik stel onze Commissie voor, gunstig
advies uit te spreken.
Toch meen ik eenige bedenkingen te moeten maken.
I. Een bibliographische lijst der geraadpleegde werken en oorkonden is wenschelijk.
2 Een taalkaartje schijnt mij onmisbaar : het onderzochte gebied grenst aan 't Walenland, Duitschland en Nederland en de juiste
taalgrenzen dienen aangewezen te worden.
3. Het gesproken dialect behoort tot het Nederlandsch van
Limburg. Daarom is de benaming Nederlandsch verkieslijk; Schr.
echter b°_zigt op vele plaatsen Vlaamsch.
4. Op blz. 2 zegt Schr. dat « door het volk een tongval van
het Limburgsch dialect gesproken » wordt. Welk Limburgsch dialect bedoelt Schr.? Het mag wel juister bepaald worden.
5. In een nota, blz. 23, beweert Schr. dat Duitsch — er is kwestie
van schooltaal -- Hoogduitsch beteekent en niet Vlaamsch; want,
voegt hij er bij, « hiervoor was de gebruikelijke benaming Brabantsch ». Hoe steunt Schr. die bewering?
6. Het zou, van taalkundige zijde, zeer belangrijk zijn te vernemen wat eigenlijk het Nederlandsch dialect van het onderzochte

gebied is. Wat Schr. ons hierover mededeelt, is zeer gering. Hij
van den
invloed der Fransche en Duitsche talen op den tongval hier geenszins misplaatst zou zijn, dient dit onderwerp eerder voor een afzonderlijke bespreking van den tongval voorbehouden en aldaar in
zijnen ganschen omvang behandeld te worden ». Goed zoo ! We
verwachten met ongeduld dit dialectisch onderzoek. Doch ik zou
Schr. mijn dank toezeggen, wilde hij een paar voorbeelden (of
meer) in Montzener dialect in zijne verhandeling lasschen (liefst
vertelsels b. v.).
7. Schrijver's werk betreft vooral, ja bijna uitsluitend Montzen.
Het schijnt mij doelmatig ook de taalkwestie zeer bepaaldelijk voor
(le ander gemeenten te onderzoeken.
8. Op blz. 19, 20, 27, 28, 31 vermeldt Schr. eenige oorkonden.
Mijns dunkens moeten ze hier, gansch of althans gedeeltelijk, worden aangegeven.
:schrijft echter : « Ofschoon eene breedvoerigere bespreking
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den WaWaover : Aan
uithet
hetleven
Zevender
derSSeldenwerkstèrs
Speldenwerkstersdoor
door
terkant. Een
EenVerhaal
Verhaaluit
Baccaert. Bandversiering van
van Albert
AlbertGeudens.
Geudens.
Herman Baccaert.
Uitg De
DeNederlandsche
Nederlandsche Boekhandel,
Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, 19II.
1911.
me de
de eer
eer en
en't'tgenoegen
genoegen dit
ditfraai
fraai
De heer BACCAERT deed me
de bibliotheek
bibliotheek der
der Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche AcadeAcadeboekje voor de
meê te
te geven.
geven. De
De Schrijver
Schrijver is
is hier
hier geen
geenonbekende
onbekende:
wij
mie mee
: wij
zien zijne
zijne bekroonde
bekroonde bijdrage
bijdrage over
over SpeldenSpelden- ofofKantwerken
Kantwerken
zien
met belangstelling
belangstelling te
de wereld
wereld der
der
te gemoet.
gemoet. Dit
Dit verhaal
verhaal is
is uit de
kantwerksters geput:
heethet
heteene
eenelieve
lieveidylle,
idylle,fijn
fijngevoeld,
gevoeld,
kantwerksters
geput ikik heet
keurig
naar het
het leven
leven geschilderd,
geschilderd, naar het
het
keurig vertolkt,
vertolkt, echt
echt naar
Mechelsch leven
... , met
er
Mechelsch
leven...,
met zulke
zulke zachte
zachte kleurentint,
kleurentint, dat
dat men er
waarlijk voor ingenomen is. 't't Is, meen ik, 's heeren BACCAERT'S
BACCAERT's
eersteling in. dat vak: ik wensche dat het geen eersteling blijve.-erstlingdavk:weschtgnrlibjve.
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Voorstel.
i° Eeuwfeest van Hendrik Conscience. -- De heer
GUSTAAF SEGERS

legt het hieronder volgende voorstel

ter tafel :
« WAARDE COLLEGA'S,

Dit jaar hebben wij het eeuwfeest van HIPPOLIET VAN
herdacht; wij zullen insgelijks in de maanden Juli en
September a. s. de honderste verjaring van THEODOOR VAN
RIJswYcK en van Vrouw COURTMANS herdenken.
Den 12 December 1912 zal het honderd jaar geleden zijn
dat HENDRIK CONSCIENCE ter wereld kwam.
Die dag zal een nationale feestdag zijn voor het Vlaamsche
Volk, wiens grootste weldoener CONSCIENCE wellicht geweest is.
Aan de Koninklijke Vlaamsche Academie komt het vooral
toe de weergalooze diensten te erkennen, door CONSCIENCE aan
onze letterkunde, aan ons Volk bewezen.
Wij zullen hem hier de hulde bewijzen, waarop hij recht
heeft. Doch CONSCIENCE moet op eene andere wijze gehuldigd
worden dan Hip. Van Peene, hoe verdienstelijk deze tooneelschrijver ook was.
Daarom stel ik voor, dat ons bureel zou onderzoeken op
welke wijle HENDRIK CONSCIENCE waardig in de Koninklijke
Vlaamsche Academie zou worden herdacht.
PEENE

— De Vergadering beslist, dat het Bestuur zal belast
worden aan de Academie voorstellen te doen.
2 ° Tienjaarlijksche Prijskamp voor de Philologische Wetenschappen. (Concours décennal de sciences
)

philologiques.)
De heer EDW. GAILLIARD, bestendige
secretaris, is zoo vrij de aandacht der Academie te vestigen op de wijze waarop de Tienjaarlijksche Prijskamp voor
de Philologische Wetenschaafien is ingericht : stellig wordt
in dien Prijskamp aan de Germaansche, en vooral aan
de Nederlandsche taalstudie de plaats niet gégeven, die
haar toekomt. Mijns inziens, zegt Spreker, zou de Academie nuttig werk verrichten, door een poging te doen,
om van de Regeering te verkrijgen, dat de inrichting
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van dezen wedstrijd gewijzigd worde. Er zou middel
moeten zijn, om de voortbrengselen. zoowel van de
Germaansche als van de andere philologische wetenschappen te bekronen en aan te moedigen ; dat zou
mogelijk zijn, indien de Regeering wilde toestaan den
prijs te verdeelen, ofwel, indien de prijs, om de vijf jaar
werd uitgeloofd, en wel beurtelings voor de Germaan'sche, voor de classieke, voor de Oostersche, voor de
Romaansche philologie. De heer GAILLIARD stelt derhalve voor, dat de Academie het Bestuur zou machtigen, in dien zin aan den Heer Minister te schrijven.
-

(Aangenomen.)
DAGORDE.

1°) Staat der Academie. Getal openstaande plaatsen.
De Bestendige Secretaris doet dienaangaande aan de
Vergadering de hieronder volgende mededeeling.
Te vervullen zijn :
A.) drie plaatsen van briefwisselend lid, t. w. :
a] eene plaats ten gevolge van de verkiezing (21.
December 1910) van den heer Dr. EUG VAN OYE tot
gewoon lid, tot vervanging van Mr. EDW. COREMANS ;
b] eene plaats ten gevolge van de verkiezing (18
Januari 1911) van den heer FRANK LATEUR tot gewoon
lid. tot vervanging van Dr. HENDRIK CLAEYS;
c] eene plaats ten gevolge van de verkiezing (15
Maart 1911) van den heer Dr. LEO GOEMANS tot gewoon
lid, tot vervanging van den heer JAN BROECKAERT;
B.) twee plaatsen van buitenlandsch eerelid, t. w. :
a] eene plaats ten gevolge van het overlijden van
Dr. ERNST MARTIN (io Augustus 1910) ;
b] eene plaats ten gevolge van het overlijden van
E. P. ALEX. BAUMGARTNER, S. J. (5 September 191o).
De Commissie tot het voorstellen van candidaten wordt
derhalve belast het noodig getal candidaten voor te
dragen.
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2 ° Ten aandenken aan Jan Theodoor van
Rijswijck, geboren te Antwerpen den 8 Juli 181I.
Voordracht te houden in de yuli-ver gadering. Aanstelling
'van den Spreker. — De heer JAN BOUCHERIJ wordt met
het houden van die voordracht belast.
)

3°) Ten aandenken aan Mevrouw CourtmansBerchmans, geboren te Oudegem den 6 September
i8 1 I . Voordracht te houden • in de September-vergadering.
Aanstelling van den Spreker. — Het houden van die
voordracht wordt aan den heer FRANK LATEUR opgedragen.
4°) Lezing door den heer Gustaaf Segers : Een
gcsftrek met Vondel. -- Spreker voert daarin den dichter
in eigen persoon op; deze spreekt over zijne opvatting
der poëzie, over zijnen tijd, over enkele voorvallen uit
zijn leven. Aldus wordt VONDEL's karakter ontleed.
De schepper van Lucifer en Palamedes betoogt dat
de dichter de man van zijnen tijd en van zijn Volk hoeft
te zijn; ook verdedigt hij met klem van redenen de
stelling dat Wetenschap en Poëzie geenszins tegenover
elkander, wel in elkanders dienst dienen te staan.
VONDEL bestrijdt vinnig het stelsel « l'art pour
l'art »; hij houdt het met hen die meenen dat de dichter
,eene maatschappelijke en nationale zending te vervullen heeft.
Dit alles wordt toegelicht door talrijke verzen uit
VONDEL'S dic hterschat.
-- Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de
Academie dat de lezing van den heer SEGERS in de
Verslagen en Mededeeling en zal opgenomen worden.

De Vergadering wordt te 4 I/4 ,esloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
VERSCHEIDENHEDEN.
42.
42. -— STEKKER.
Bij L.
L. de
de Bo,
Bo, Westvlaamsch
Westvlaamsch Idioticon,
Idioticon, staat
staat het
het woord
woord'
Bij
STEKVOGEL geboekt,
Sperwer; Fr.
Fr. Epervier
Epe17Jier (roofvogel).
geboekt, == Sperwer;
(roofvogel). In
Meetjesland :: STEEKVOGEL,
SPOOREGAAL ; bij
bij Schuermans,.
Schuermans,
't Meetjesland
STEEKVOGEL, SPOOREGAAL;
VI. Idiot.
Idiot. :: SPEUR
EGAAL.
Alg. Vl.
SPEUREGAAL.
Men zegt
zegt ook
ook daarvoor
daarvoorteteBrugge
Brugge:
zit ee
een
: STEKKER:
STEKKER Er zit
n
stekker op den toren.
toren. (Gehoord
(GehoordteteBrugge.)
Brugge.)
worden nog
Beide woorden STEKVOGEL en STEKKER worden
nog aldaar
gebruikt, om
het Fr.
Fr. Don
Don Juan
wijzen : Die
Die
gebruikt,
om op
op het
Juan (verleider)
(verleider) te
te wijzen
kerel is
; Hij heeft van
van jongs
jongs af
af een
een eerste
eerstestekker
stekker
kerel
is een stekvogel
stekvogel;
te"
geweest. Naar
geweest.
Naar Schuermans,
Schuermans,Alg.
Alg.VI.
Vl.Idiot.,
Idiot.,isisdit
dit woord
woord ook
ook te
Kortrijk in dien
dien zin
zin bekend.
bekend.
:

.

43. —
- 'T BANKJE.
BANKJE.
Aldus
te Brugge
Brugge de
de bank
bankwaarop
waaropmoet
moetzitten
zittenhij
hij die
die
Aldus heet te
voor de boetstraffelijke rechtbank verschijnt. Vandaar de .uit- vordebtsaflijkchnverst.Vaduidrukkingen, welke overigens
gekend te
tezijn
zijn:
overigens ook elders schijnen gekend
:
Hij heeft
heeft op
bankje {;ezeten.;
zalnog
nog wel
weleen
eenkeer
keer op
bankje
gezeten; Hy"
Hij zal
op 't't bankje
Hij
op''tt bankje
moeten zitten
moeten
zitten;" enz.

44. —
- HOEKJE:
'T HOEKJE
HOEKJE GERAKEN.
GERAKEN.
HOEKJE : IN 'T
44.
publieke toegang,
toegang, tnt
de zaal
zaal van
van het
hetAssisenhof
Assisenhofte.
te
De publieke
tot de
Brugge, ligt
den zuidhoek
zuidhoek van
van den
den Burg
BurgofofBurgplaats,.
Burgplaats,"
Brugge,
ligt in
in den
het gebouw
gebouw van liet
het Vredegerecht.
Vredegerecht.
tusschen het Gerechtshof en het
Vandaar zegt
zegt men te
te Brugge,
Brugge, sprekende van iemand die
die op
op den
den
slechten
weg is
is :: 1"ly"
/log wel in
in 't'thoekje
hoekjegeraken,
geraken, om te
teHij zal nog
slechten weg
bedoelen
dat hij
hij het
het nog
nog zoo
zoo verre
verre zal
zal drijven,
drijven, dat
dathij
hij zal
zal eindige
eindigen
bedoelen dat
n
met voor het assisenhof te moeten verschijnen.
metvorhasinfmetvrchjn.
Emv.
GAILLJ.<\RD.
EDW. GAILLIA
RD.

EEN GESPREK MET VONDEL
door GUSTAAF SEGERS.

Ich glaube nicht, dass ich viel eignes Neues lehre,
Noch durch mein Scherflein Witz den Schatz der Weisheit mehre.
Doch denk' ich, von der Muh wird zweierlei Gewinn :
Einmal Bass ich nun selbst an Einsicht weiter bin;
Sodann, dass doch dadurch an manchen Mann wird kommen
Manches, wovon er sonnst gar hitte nichts vernommen.
Und auch der dritte Grund scheint wert nicht des Gelachters
Dass, wer dies Biichlein liest, derweil doch liest kein Schlechters.
(FRIEDRICH RUCKERT. )
Pardonne moi d'avoir essayé l'analyse de ton génie, sans
autre titre que d'aimer tes ouvrages.
J'ai pensé que toi-même, si to pouvais supporter un panégyrique, to ne te plaindrais pas d'y trouver plus de bonne foi que d'éloquence, plus de candeur que de talent.
(VILLEMAIN.)

Sinds eenige dagen was de winter voorgoed ingevallen.
Ik durf er aan twijfelen of de meesten mijner collega's wel
-cen duidelijk begrip van een Kempischen winter hebben. Waarschijnlijk stellen zij, die in de dichtbebouwde straten onzer steden wonen, zich kwalijk, in het koude seizoen, eene eenzame
.dorpswoning voor, vanwaar men het uitzicht heeft . over de
vlakke velden, en daarachter, over de hei, de grenzelooze hei.
Wanneer daar des nachts de vorst invalt, als geen wolkje
aan den hemel drijft, de volle maan heure stralen neerschiet
en de sterren fonkelen, weet men wat het zegt : de winter is in
het land.
Zoo was het sinds verscheidene dagen; zoo was het vooral
dien dag. Het was loofstil; niets roerde daarbuiten; de schep-

ping scheen als uitgestorven.
V66r vier uren was de laatste zonnestraal verdwenen.
Ik zat op mijne werkkamer; de rolgordijnen van mijne
vensters, die op den hof uitzicht geven, waren neergelaten. De
hanglamp verspreidde een zacht licht op mijne schrijftafel; ik
voelde mij zelven niet van innig geluk, van letterkundig genot.
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mij lag
la~VoNDEL's
V mmEL's Lucifer.
Lucifer. Ik mag
mag niet
niet zeggen,
zeggen, dat
dat ik.
ik
Vóór mij
het treurspel
treurspel las.
las. Zoo
Zoodikwijls.
dikwijls heb
heb ik
ik dit
ditmeesterstuk
meesterstukgelezen,.
gelezen,
ik er
er mede
medevertrouwd
vertrouwd beu.
bell. Ik
Ikzag
zagde
deverzen
verzenniet
nietopophet..
het
dat ik
zijklollken
in mijn
mijn oor;
oor: ik smaakte
smaakte de poëzie
poëzie in mijn
mijn
papier; zij
'klonken in
hart.
Aldus
ik .sinds
sinds lang
jagen van
van het
het vuur
vuur in
in den
den
Aldus had
had ik
lang het
het jagen
haard niet
niet gehoord;
gehoord; zelfs
zclfs had ik
ik niet
niet opgemerkt,
opgemerkt, dat
dat een
eenstormstormwind was
sneeuw, hard
hard pils
als· ijs,
vensijs, op
op de vens
was opgekomen,
opgekomen, die de sneeuw,
ters slingerde;
slingerde; het natuurtafereel
natuurtafereel bracht
lllacht mij
mij inindedestemming,.
stemming,
ters
geesten in
in het
het luchtruim
luchtruimbijwoonde,
bijwoollde,en
enmij
mij
alsof ik den
den' strijd der geesten
geheel en al aan
aan de
de werkelijkheid
werkelijkheid onttrok.
onttrok.
geheel
Hoelangduurde
duurdedeze
dezegeestesontheffing
geestesontheffillg?
Ik weet
weet het
hetniet.niet~
. Hoelang
? Ik
Doch.
Ik tot
lot mijne
mijne bezinning
bezinning kwam,
kwam, bemerkte
bemerkte ik,
ik, dat ik
ik
Doch, toen
toen ik
niet alleen op
op mijne
mijne kamer
kamer was.
was.
Recht Over
mij, met
het aangezicht
aangezicht naar
mij gekeerd,
gekeerd, zat
zat
over mij,
met het
naar mij
een man, die, naar zijne
zijne zilverwitte
zilverwitte harcn
oordeelen, aan
aan cle
de
haren te oordeelen,
uiterste grens
menschelijk leven
leven was
was gekomen.
gekomen. Doch
Doch,r
uiterste
grens van
van het menschelijk
zijn groot, bleek, blank ,langezicht, zonder rimpels, droeg niet zijngrot,bleka zichondermpls,git
de minste
minste sporen
sporen van
van verzwakking
verzwakking of vermoeidheid.
vermoeidheid. Zijn
Zijn niet
niet
zeer breed,
breed, doch
doch prachtig
prachtig gewelfd
gewelfd voorhoofd
voorl!uofd hadde
haddeelkeen.
elkeen
daarachter eene
eelle wereld
wereld van
vall grootsche
grootsche beelden
beelden
overtuigd, dat daarachter
huisde. Uit
bruine oogen
oogen van
van mijnen
mijnen gast,
gast, van
van welke
welke het
het
huisde.
Uit de
de bruine
ree liter een
een weinig
weinig hooger
hooger geplaatst
geplaatst was
was dan
dan liet
hetlinker,
linker, schoten
rechter
stralen,
De trektrekstralen, gloeiender
gloeienderdan
dan de
de vlammen
vlammen in
in mijnen
mijnen haard.
haard. De
Ileusenenmond
mondduidden
duiddeneen
eenschalkschen,
schalksehen,zelfs
zelfs spottenspottenken om rus
vooral zijne
up, dan
dan
den geest aan. Vestigde
Vestigde men
men daar
daar vooral
zijne aandacht op,
moest men
onmiddellijk inzien,
inziell, dat
dat men
men voor
vuor liet
het personaadje,.
personaadje,
moest
men onmiddellijk
dat mij
mij gezelschap
zijn :: het
het minst_
minst
gezelschap hield,
hield, voorzichtig
voorzichtighoefde
hoefde te
te zijn
misplaatste gezegde
lippen een
een
gezegde ware
ware genoeg
genoeg om
om uit die
die dunne lippen
bijtend woord
wourd te
vernemen, dat
voor goed
goed den
den mond
mond zou
zou
bijtend
te vernemen,
dat u voor
snoeren;
Ila te
tekomen,
komen, ofofhij
hij zou
zou
snoeren ;vooral
vooral opgepast
opgepast hem
hem niet
niet te na
muilbanden;; hij
hij zou
zou Uu in
in uw
uw hok
hok terugstuwen,
tnugstuwen, en
voor
uu muilbanden
en u voor
langen
allen lust
lust benemen hein,
hem, in
lil wat
wat liet
het ook
ookzij,
zij, tetekort.
kort
langen tijd
tijd allen
te doen.
uoen.
trekken, welke
welke den
densarkastischen
sarkastischen geest
gee!5t en
en
Doch, door die trekken,
den hekelenden
hekelenden zin
zinvans
van mijnen
mijnen bezoeker
bezoeker aanduidden,
aanduidden,speeldespeelde
zulke
de vrees
vrees voor
voor bitsige
bitsige aanvallen
aanvallen
zulke verheven
verheven uitdrukking,
uitdrukking, dat de
bijna
week voor
voor eer
eer~ied
voor zulk
zulk indrukwekkend
indrubyekkencl aangezicht,.
aangezicht,.
bijna week
b ied voor
dat
geheel mijne
mijne kamer
kamer met
met weergalooze
weergaloozc poëzie
pOëzie scheen
scheen te
te,
dat geheel
bezielen.
beziln.
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"-'lijn bezoeker,
bezoeker, hooggeachte
hooggeachte collega's,
collega's, was-.Joost
was Joost Van
Van den
den
Mijn
Vondel:
gij hebt
hebthet
hetoverigens
overigensreeds
reedsgeraden...
geraden.
Vondel
: gij
Wellicht zal
verwonderen, doch
doch mijn
mijn eerste
eersteschrik
schrik
Wellicht
zal het uu verwonderen,
duur. Ie niet
niet lang.
lang. Ik
Ik herstelde
herstelde mij
mij vrij
vrij spoedig.
spoedig. Eerst
Eerst als
als ik
ik
duurde
den dichter
dIchter goed
goed durfde
durfde bezien,
bezien,troffen
troffenmij
mij vooral
vootal de
delijnen
lijnenom
om
den
monden
neusvleugels, die
die mij
mij aan
aanzijne
zijnehekelschriften
hekelschriften -deden
deden
mond
•en neusvleugels,
denken; wanneer
wanneer zijn
zijn blik
blik echter
echter den
den mijnen
mijnen gedurende
gedurende eene
eene
denken;
enkele seconde ontmoette,
ontmoette, was
was het de
dedichter
dichtervan
van Lucifer,
Lucifer, van
van
enkele
Adam in
in Ballingschap,
Ballingschap, die
die voor
vóormij
mij zat.
zat.
Adam
Niettegenstaande de
de verschillende
versclllilende gevoelens,
gevoelens, die
die beurtebeUlte~
Niettegenstaande
Iings in mij
mij opkwamen,
opkwalllen, en
en welke
welke de
de man,
lllan,die
die- in
in levenden
levenden lijve
lijve
lings
vóor mij
IDij zat,
zat, in
in mij
mij wakker
wakkerriep,
riep,en
endie
dIeniet
nietweinig
\veinigwerden
wel den ververvoor
doorde
deherinnering
herinneringaan
aanzijn
zijnontzaglijk
ontzaglijkwerk,
werk, gevoelde
gevoeldeik
ik
sterkt door
mij spoediger
spoediger in
in staat
staat om
om over'
over mijnen
mijnen toestand
toestand teteoordeelen.,
oordeel en,
mij
dan men
lllen zou
zou verwachten.
verwachten.
dan
Lij. die
mij de
de onwaardeerbare
onwaardeerbare eer
eerbewees,
bewees mij
mij een
een
Want hij„
die mij
bezoek te
te LLengen,
was een
een mensch,
mensch, wiens
wiens natuurlijkheid
lIatuurlijkheid en
en
bezoek
engen, was
eenvoudIghul gelijken
gelijken tred
tred hielden
Inelden met
metzijn
zijnindrukwekkend
indrukwekkend
eenvoudightiJ
voorkomen. Het
al was,
was, dat
dat Vondel
Vondel zich
zich
voorkomen.
Het wonderste
wonderste nog
nog van
van al
hield alsof zijn
iemand, die
die -geene
andere verdienverdienzijn bezoek
bezoek aan iemand,
leene andere
ste had
had dan
dan - eerre
eene oprechte bewondering
bewondering voor,
voor zijne
zijne werken
werken en
en
ste
eene kinderlijke
kinderlijke liefde
liefde voor
voor zijn
zijn karakter
karakter te
te gevoelen,
gevoelen, dat
dat
eene
zich hield,
hield, zeg
zeg ik,
ik, alsof
alsof dit
dit bezoek
bezoek niets
niets ongewoons
ongewoons had
had.
Vondel zich
Lang
bleef hij
hij zitten,
ZItten, zonder
zonder een
een woord
woord te
te spreken.
spreken. He
Hett
Lang bleef
kwam mij . voor,
werkeloos wa,.
had kwamij
voor, alsof zijn
zijn geest
geest werkeloos
was. Eenigen
Eenigen tijd
tijd had
hij mij
welwillend, aanmoedigend
mij welwillend,
aanmoedigendaangeblikt,
aangeblikt,dan
dan sloeg
sloeg hij
hij de
oogen
liet de
de rechterhand
rechterhandop
opmijne
mijnewerktafel
werktafel rusten.
rusten.
oogen neder
neder en liet
0,
die kleine,
kleine, spierwitte
spierwitte hand,
hand,die
diedunne,
dUlllle.aristokratische
aristokratischevingers,,
vingers,.
0, die
hadden gewelke de Leeuwendalers eH
de Altaatgehtimellissen
geAllaar e/uimenissen hadden
en de
schreven!
bleef er
er starlings
starlings op
opgezicht,
gelicht, en
en ikikkon.
kon
schreven ! mijn
mijn oog
oog bleef
overleggen
~tond.
overleggen wat
wat mij
mij te
te doen stond.
Ik herinnerde
herinnerde mij,,
mij, dat
dat men
meneenen
eenenVorst
Vorstnooit
nooit
eelst
mag,
eeg
st. mag,
aanspreken, en van
van . mijnentwege
aslij nentwegeW;.IS
wasstellig
stelligniet
niet veel
veel inspanning
inspanning,
noodig
beseffen dat deze
deze man,
man, in
ineenvoudige
eenvoudigeburgerkleeburgerkleenoodig om te beseffen
ding,
dan een
een keizer
keizer of
of koning,
koning, die
die over
ove±
ding, meer eerbied
eerbied verdiende dan
millioenen
eell Vorst
Vorst der
der poëzie.
poëzie.
millioenen regeert:
regeert : hij
hij was een
Vondel
Vondel bleef
bleefintusschen
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Eene geweldige rukvlaa; zweepte nu de sneeuw op de vensters, alsof men er met schroot op vuurde ; ik verschrikte, sprong
op, en zegde... eene banaliteit, die men hier het allerminst hadde
verwacht.
— 't Is jammer, dat de sneeuw zoo overvloedig valt ; het ijs
zal morgen op onze vennen bedorven zijn. Onze dorpsjeugd zal
niet meer kunnen schaatsenrijden.
't Was er uit. Gelijk mij dit gewoonlijk gebeurt, werd ik een
weinig te laat gewaar, dat ik het spel verkorven had. Ik begreep,
dat Vondel, na zulke toespraak, mij heel gemakkelijk den rug
had kunnen toekeeren; en dat ik aldus de eenige gelegenheid
had laten voorbij gaan den grootsten onzer dichters een uurtje
over poëzie te hooren praten. Gelukkiglijk was dit niet zoo.
Vondel hief het hoofd op en sprak :
-- Het ijsvermaak! Het schaatsenrijden! Welke ramp! (i).
Den 2811 Januari 1637, begaf Kornelia Vossius, de dochter van
mijnen geleerden vriend, Professor Geeraard Vossius, zich over
het ijs van Amsterdam naar Leiden. Zij was vergezeld van haren
broeder Mattheus en van haren verloofde, Andreas Winius.
Eilaas, het ijs brak, het lijk der zestienjarige juffer werd opgetogen : eene bevrozen bloem!
Welke juffrouw ! riep Vondel uit, terwijl ik duidelijk zag
dat zijn oog vochtig werd. Zij was even bedreven in de schilderkunst als in het tapijtweven, zong dat zij elkeen in verrukking
bracht, en sprak zes talen. Mijn rampzalige vriend, Professor
Vossius! Zijne Kornelia! Zijn troost en zijn trots! Ik, die geene
blijde of droeve gebeurtenis in zijn huisgezin onbezongen liet,
had het bruiloftslied der lieftallige juffer reeds gereed.
(1) Ik meen mijne hooggeachte collega's te moeten verwittigen, dat ik

aan Vondels uitdrukkingen hier en daar een nieuw-nederlandsch tintje gegeven heb. Zijne taal verschilde echter weinig met de onze, en wat Nicolaas
Beets opgemerkt had, aan wien de groote dichter in 1867 een bezoek had
gebracht, trof mij in de hoogste mate : Vondels uitspraak had eene niet te
miskennen Zuidnederlandsche kleur.
Gedichten droeg Vondel in zijn gesprek met Beets niet voor. Enkele
punten, waarover ten zijnent spraak was, werden ook ten mijnent behandeld.
Dat in het huis van eenen Vlaming hoofdzakelijk over Vlaamsche toestanden
gesproken werd, is natuurlijk.
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- En Sweelinck, de organist!
Vondel aarzelde geen oogenblik.
— Sweelinck! eene echte muzikantenfamilie. Dirk Sweelinck bespeelde in de Oude Kerk vast alle dagen het orgel na.
den avondgodsdienst. Dan kon de kerk de ingetogen menigte
niet bevatten (i). 't Hart van ouden en jongen juichte, wanneer
zijn vingers, ongedwongen, op noten en op stekken sprongen
Sweelinck hief mijne ziel omhoog uit dit moeras in 't eeuwig_
leven! (2) Ik dichtte onder zijn bijschrift de volgende verzen :

Aldus heeft Livius ons Sweelinck afgebeeld,
Maar niet zijn Feniksgalm, uit 's vaders asch geteeld.
De Neef, de Grootvaér en de Feniksvader zongen
Een eeuw den Amstel toe met hemelsche orgeltongen.
Zoo Thebe door een lier tot zulk een wasdom kwam.
Wat zou men dichten van het orgel t' Amsterdam,
Waar David en Orland om strijd zich laten hooren,
Als Diedrik zielen vangt en ophangt bij hun ooien +3?.
— Gij zelf waart ook muzikant, Vondel. Gij zongt gaarne erg
bespeeldet de luit.
-- Ja. Ik spreek daarover in mijn gedicht Gebed, uitgestort
lot God over mijne kwijnende ziekte. Ik was sinds lang ernstig ziek
men beweerde zelfs dat ik de tering had (4). Hoe dwaas, hoe
ijdel de mensch is, ik verlangde te sterven ! Ik genas : bijna
twee en negentig jaren zou ik oud worden, en tot mijnen dood
toe eene ijzersterke gezondheid genieten. In mijn Gebed heerscht
een droefgeestige toon, dien gij in mijne andere gedichten niet
zult aantreffen :
In het bijzonder was Ban echter musicus en componist; als zoodanig
bezocht hij ook den Muiderkring en zette hij verscheidene van Hoofts gedichten op muziek! De werken van J. VAN DEN VONDEL, uitgegeven door
Mr. J. VAN LENNEP. Herzien en bijgewerkt door J. H. W. UNGER, 16411642, blz. 96.
(1) Zie Van Lennep, De werken van Vondel in verband gebracht met
zijn leven, VIS deel, blz. 722.
(2) Het orgel in den Rouw over Mr. Diedrik Sweelinck.
(3) Op Diedrik Sweelinck.
(4) Door sommigen werd verhaald dat hij (Vondel) vele jaren ging kwijnen, met verscheiden kwalen beladen, zoo dat men hield dat hij de tering
had. (BRANDT, Het Leven van Vondel.)
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Maar nooit mijn zwarigheen, en daaglijksche ellenden.
Dit maakt mij 't leven zuur en mat de geesten af,
En doet ons hemelwaarts vaak zuchten om het graf.
Als ik de zwaluw zie, geherbergd aan de gevel
Van 't overlenend huis : o die van d'aardsche nevel
Ontslagen, spreek ik dan, mocht nestlen daar 't gestarnt,
Daar 't goud in 't blauw turkoisch zoo flonkerende barnt.
Gij weet het, goede God, hoe vurig uwen zieken
Naar een gezonder lucht door 't roeien van zijn wieken
Opstijgen wil gezwind, of dat een van uw Bóon
Hem op zijn pennen draagt, in uwen rijken troon.
Als ik, om tijdverdrijf, met mijne stem ga paren
Den weerklank van mijn luit en zangerige snaren,
Dan dunkt mij, dat uw geest met mijnen geest getuigt,
Hoe 't heilig heerschaar Gods daarboven speelt en juicht (i).

— Kornelia Vossius muntte insgelijks uit in de fijnste vrouwelijke handwerken, Vondel, — zegde ik, daar ik den dichter, kost
wat kost, op zijne lijkklacht ter nagedachtenis van de ongeëvenaarde juffer wilde terugbrengen.
Het kostte niet de minste moeite : op nog dieper gevoelden,
toon sprak hij
Uw onvolwroch' e beelden treuren,
En roepen al : « ik sterf, ik sterf! »
Papier, papier verschiet zijn verf.
Men ziet geen leven in de kleuren
Van uw tapijten, met de naald
En zijde, naar de kunst gemaaid.
Nu zult ge geest, noch wijsheid zoeken
In 't Neerduitsch, Fransch of in Toskaansch,
Noch u vermaken in het Spaansch,
En lezen 't keurigst uit de boeken
Of antwoord geven op 't Latijn,
In Duitsch, als u gevraagd zal zijn.
(1) Gebed, uitgestort tot God over mijne kw ijnende ziekte, Anno 1621.
«Ik vestig de bijzondere aandacht op dit gedicht, dat, hij mijne wete, in Vlaanderen, tot nog toe onvermeld bleef. Het is een der prachtigste werken uit
Vondels eerste jaren, en trekt ook, volgens de uitdrukking van Leendertz
(HetLeven van Vondel, blz. 64) de aandacht, wijl het de eenige plaats is, waar
duidelijk blijkt dat Vondel ook de muziek beoefende en de luit bespeelde z.
Zie De Werken van Vondel, 1621-1625, blz. 4.
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Hoe kan uw moeders hart verzwelgen
Dien al, dien al te bittren drank,
't Ontijdig missen van die rank,
Het levenst van haar lieve telgen!
Geen boom en scheidt van zijnen tak,
Als met een zucht en met een krak.
— Kornelia werd te Leiden in het graf van haren grootvader,
Professor Junius, bijgezet, -- ging Vondel voort, -- de verschrik-.
kelijke ramp bracht heel onze stad in verslagenheid :
Uw grootvaar Junius, beneden
In 't open graf, hoort stadsgeschrei,
En wellekomt den frisschen Mei,
Uit hem gegroeid, nu afgesneden ;
En niemand, die geen tranen stort,
Omdat uw jeugd zoo jong verdort (x).
"(i) « Klachte over Kornelia Vos. » Kornelia « was waarschijnlijk
verloofd met Andreas Dionijsz Winius, in Rusland geboren,' op wiens
-afbeelding, door Visscher gegraveerd, Vondel in 1 653 een bijschrift maakte '.
De Werken van Joost Van den Vondel, uitgegeven door M.J. Van Lennie,
herzien en bijgewerkt door J. H. W Unger, 1634-1639, blz. 134Van Lennep behandelt de stof in eene aandoenlijke novelle : r Kornelia
Vossius a. In 1653 bezocht Winius andermaal de Nederlanden, r met eene
bijzondere zending van den Tsaar belast bij Hunne Hoog Mogenden a. Hij
werd te Amsterdam schitterend ontvangen. Zijn portret werd te dezer gelegenheid gegraveerd; het bevindt zich in her Rijksmuseum. Het bijschrift van
Vondel luidt :
OP DEN HEER

ANDREAS DIONIJSZOON WI N I US
Zijne Tsaarsche Majesteits van Ruslands Commissaris en Moskous Olderman.
De kroon van Moskou, steil en hemelhoog gerezen,
En van den Beer begrimd, die gouden sterren draagt,
Heeft Winius tot haar Bevelsheer uitgelezen,
Den Olderman, die zulks Alexeis cog behaagt,
Door zijne oprechte trouw, dat hij hem van zijn stranden,
Der Tsaarsche Majesteit ten dienst, den last betrouwt
Naar 'sGravenhaag, den Stoel der 'Leven Vrije Landen,
In schijn, gelijk de Kunst zijn wezen hier ontvouwt.
Dus leeft de min, die 't recta der Russen trouw verdedigt,
Maar ande, s als zijn Tsaar hem weder begenadigt.

(De werken van Joost Van den Vondel,

1652-1653, blz. 2164

22I - Geeraard Vossius was mijn boezemvriend. Ik raadpleegde
hem dikwijls voor de stof mijner treurspelen. Onder zijne beeltenis, door Sandrart geschilderd, schreef ik een bijschrift :

Laat zestig winters vrij het Vosse n-hoofd besneeuwen,
Nog grijzer is het brein dan dat besneeuwde hoofd (z i,
Dat brein draagt heugenis van meer dan vijftig eeuwen,
En al haar wetenschap in schriften afgesloofd (2),
Sandrart, beschans hem niet met boeken en met blaren;
Al wat in boeken steekt, is in zijn (3) hoofd gevaren. (4) »

Mijne heeren, « om eenen leeuw te zien, moet men hem
zien eten », zegt Goethe. Vondel, hoe indrukwekkend zijn voorkomen ook was, was Vondel niet; maar nu hij zijne heerlijke
verzen uitgalmde, had ik den grooten dichter v6or mij.
De poëzie klonk niet alleen .uit die verzen, zij straalde van
gansch zijnen persoon, en bezielde alles wat zich in zijne nabijheid bevond. Zijne stem verried niet de minste vermoeidheid of
zwakheid. Zij klonk vol en zwaar, en had een gehalte gelijk ik
dit nooit had gehoord.
Het speeltuig was ongemeen rijk besnaard ; het kon al de
gevoelens van dit weergaloos hart tot in de fijnste schakeeringen
« Deze laatste regel is niet zeer duidelijk 'a, leest men aldaar. 't Woord
begenadigt kan hier niet in den gewonen zin worden opgevat, want er is,
vroeger geen sprake geweest van eenige ongenade, waarin Winius zou
vervallen zijn. veeleer van het tegendeel. Ik meen dus hier het woord begenadigen alleen te moeten verstaan als « iemand met zijn genadig aanschijn
bestralen a, en volgens deze opvatting zou de zin van vs. 7-10 deze zijn
« hij is op deze prent afgebeeld, gelijk hij te 's-Gravenhage als Gezant van
Alexis optreedt; maar hij ziet er anders uit, hij is anders uitgedost, wanneer
hij weder verschijnt vóor de oogen van zijnen Tsaar. »
Dit zal wel de ware beteekenis zijn. Zie het woord Begenadigen, Woordenboek der Nederlandsche taal, tweede deel, eerste stuk, kol. 1 377.
Unger deelt belangrijke bijzonderheden mede over Winius en zijne
zending naar de Nederlanden in 1653.
(t) In andere uitgaven leest men :
dan 't grijze haar op 't hoofd.

(2) Id. : in boeken afgesloofd.
(3) Id.: is in dat hoofd gevaren.
(4) Op het afzetsel des Professors der Historiën, Geeraard Vossius,
kunstig geschildert door Joachim Sandrart.
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Dat 's van twee uitersten het uiterste gekozen ;
Gelijk mijn Roscius, beklemd van druk en rouw,
In de armen houdt gevat zijn vrucht en waarde vrouw,
En gloeit van liefde, daar 't al kil is, en bevrozen.
Zij zuchtte : « och lief, ik zwijm, ik sterf, ik ga te grond. »
Hij sprak : « Schep moed, mijn troost, » en ving in zijnen mond
Haar adem en haar ziel. Zij hemelde (i) op zijn lippen.
Hij volgt haar bleeke schim naar 't zalig paradijs.
Vraagt iemand u naar trouw, zoo zeg : « zij vroos tot ijs,
En smolt aan geest, en hij ging met haar adem glippen (2).

Zag de dichter wat in mij omging ?
Ik was niet alleen overgelukkig zulk gedicht op onnavolgbare
wijze te hooren voordragen; ik kwam tot het besluit, dat ik, met
een weinig voorzichtigheid en geslepenheid, er in zou slagein
Vondel alle onderwerpen te doen behandelen, waar ik hem heérr
zou voeren. Dit is het geval wel met de meeste kunstenaars.
Mijn waan zou kortdurig wezen. Iets onbeschrijfelijk guitigsr
ja ondeugends, glinsterde in zijn bruin oog; hij schudde het
hoofd, streek de haren achteruit, en sprak, schril, sarrend zelfs.
— Maar, om dit alles ben ik niet gekomen. Hoe staat het
tegenwoordig met de Nederduitsche poëzie in de Spaansche
Nederlanden ?
Daar hadt gij het. Ik vraag het u, wat zoudt gij, die dar
toch meer bevoegd zijt dan. de Kempische verhaler om op deze
vraag te antwoorden, wat zoudt gij geantwoord hebben ? Want,.
dat zelfs de geslepenste onder u niet aan de aanvallen der kunstenaars en knutselaars ware ontsnapt, indien zijn antwoord
bekend geraakte, daaraan twijfeft wel niemand. En wat geraakt
tegenwoordig niet bekend ?
Daarbij, de groote dichter zelf, die vóór mij zat, was veel
meer te vreezen dan die dwergjes, indien men het waagde den
(i) Hemelen, hemelwaarts gaan, ten hemel stijgen. Zie Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Zesde deel, kol. 557. In de Kempen ligt het woord
,algemeen in den volksmond : De zieke lijdt verschrikkelijk ; 't ware gelukkig,.
dat hij hemelde '.
(2) Op het verongelukken van Doctor Roscius.
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toestand te verblauwen, witter of zwarter te maken, of zelfs tegen
zijn gemoed te spreken.
Om u niets te verzwijgen, moet ik u zeggen, dat Vondel mij
bezag, alsof hij heel goed wist waar het markt was. Die oogen.
die oogen ! Ze blikten mij toch zoo schelmsch aan; ze zegden mij
toch zoo duidelijk : Ge weet het wel, maar ge hebt het hart niet,
vrii en vrank voor uwe meening uit te komen. Pas op dat ge
niet huichelt, of ge krijgt iets naar het hoofd, gelijk Smout en
Cloppenburg in hunnen tijd; want, vergeet het niet; de dichter,
die thans v66r u zit, is de dichter van « Roskam » en « Harpoen
van « Rommelpof van 't Hanekot.
Ach, Mijne heeren, ik wist niet waar ik het had.
Vondels stem was allengskens sarrender, schetterender,
zijne uitdrukking schelmachtiger geworden. Hij smaakte geen
klein genoegen om mijn leed ; dat was al te duidelijk.
Ik kon zijnen blik niet langer stand houden, en sloeg de
000- en nOer; ik hoopte dat de dichter mij zou begrijpen : doch
niets te doen! als ik toevallig den blik oprichtte, zagen zijne
ondeugende kijkers mij aan als If er al te duidelijk in te lezen
stond : « Doe wat ge wilt, ik laat u niet los. Ge moet en zult me
antwoorden ».
Ik was te beklagen, diep te beklagen, en zeker hadden mijne
vrieRden medelijden met mij gehad.
Vooreerst was het gevaarlijk onbewimpeld zijne gedachten
over den staat onzer poëzie uit te drukken. Het ras der dichters
is bij uitstek kittelachtig. Waag het niet hen te raken ! Daarbij
ware het heel goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat ik mij
bedroog. Ook ontbreekt mij het noodige gezag. Maar het ergste
van al was : ik zou Vondel over poëzie spreken! Dat moest kost
wat kost voorkomen worden.
Lang was ik radeloos. Eindelijk meende ik redding te zien
opdagen. Vondel moest van het gevaarlijk vraagpunt worden
verwijderd, zonder dit gewaar te worden. Ik dacht dat dit wel
ou gaan, indien ik hem op zijn stokkepaardje kon krijgen. Dan
zou het ook wel mogelijk zijn hem over de poëzie te doen praten,
en dat ware wat anders belangrijk.
— Vader Vondel, — zegde ik eerbiedig en toch vertrouwelijk, — Gij spreekt van de Spaansche Nederlanden. Weet gij
niet, dat wij eenen onafhankelijken Staat uitmaken ? Wij hebben
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op de onrustwekkende vraag aan den dichter te kunnen ontwijken.
-- Zoo! riep Vondel uit :
0 zoete, zachte band,
De Zuid- en Noordzij paren
Zich in dit paar te hoop,

De tweedracht te vervaren,
Men legt een vasten knoop
--- Doch onze vereenining was niet van langen duur, ging ik
-voort, de Belgen en de Nedet ]anders leven vrij en onafhankelijk onder hunne eigen vorsten; beiden worden evenzeer
geëerbiedigd, evenzeer beinind (2). De Belgen en de Nederlanders hebben instellingen, die met hunnen aard strooken. Zij zijn
even gelukkig.
Dit scheen Vondel uitermate te bevallen.
— Ik had dit reeds voorspeld, zegde hij :
Ik stel mij heden in, gelijk een Vrcdevader,
Opdat men haat en nijd als in een graf bedelf.
De Noordzij blijv' voortaan een Vrijheid op zich zelf,
Zijn Heemraad onderdaan. Dat Volkaart daar regeere,
Ten beste van het volk en twist en onheil keere,
Malkandren nu omhelst, en tot een vredepand,
Gezegend en begroet, verwelkomd, hand aan hand (3).
-- Deze wensch is verhoord, Vader Vondel. sprak ik, mede-

gesleept door de geestdriftige taal van mijnen bezoeker. — De
(t) De Leeuwendalers, 5e bedrijf, 4e tooneel.
(2) Vondels bezoek had in de maand Januari van verleden jaar plaats.
Doet hij mij nogmaals de eer aan mij gezelschap te komen houden, dan
zal ik hem stellig spreken over het bezoek van Koning Albert en Koningin
Elisabeth te Amsterdam in de maand September, 1910 en van het geestdriftig onthaal dat hun daar te beurt viel.
Ik zou waarlijk nieuwsgierig zijn te vernemen wat de groote dichter
over dit onthaal en over het voorgenomen bezoek van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik aan
het Belgische Hof zou zeggen. Hadden wij slechts eersen dichter, hij mocht
dan nog al een honderdtal sporten lager staan dan Vondel, om deze blijde .
gebeurtenissen naar waarde te bezingen !
(3) De Leeuwendalers. Ibid.
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« Leeuwendalers » van Zuid en Noord zijn broederlijk vereenigd
tot heil hunner gemeenschappelijke moedertaal. Een der grootste geleerden, die Noord-Nederland sinds uw verscheiden heeft
voortgebracht, Dr. Matthijs de Vries, mocht het bij eene plechtige gelegenheid getuigen :
4 Wel heeft de macht der staatsstormen ons van elkander gescheiden, maar dertig jaren zijn over die scheiding heengegaan, en « Oude
Veeten zijn vergeten Al wonen de broeders niet meer in hetzelfde
huis, eendrachtig vervolgen zij hunnen weg. Belgic en Noord-Neder- land zijn meer dan ooit in trouwe vriendschap verbonden » (I .
D.

)

Welke prachtige taal !
riep de dichter in blijde ontroering uit.
— Ja, Vader Vondel, — antwoordde ik, want ik was niet
weinig gelukkig, dat wij op een onderwerp waren gekomen, waar ik
zonder voorbehoud kon loven, — en dit n grooten taalkenner zijn
wij vooral dankbaar omdat hij de stichter is van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal. Thans wordt het voortgezet door onze
uitstekendste taalkenners ; en het is niet alleen een gedenkteeken
ter eere der Nederlandsche taalwetenschap opgericht; het heeft,
naar de herhaalde verklaringen van den stichter en zijne medewerkers, ten doel de schatten onzer moedertaal ten toon te
spreiden en hare eenheid in Noord en Zuid op duurzame gronden te vestigen.
— Zulk werk is inderdaad eene weldaad voor beide volkeren, sprak Vondel. Maar, al wat gij mij tot nu toe gezegd hebt,
strekt om mij te bewijzen, dat de poëzie in haren vollen bloei
moet wezen.
Wel was de toon aanmoedigend, en blonk een vriendelijke
trek om den mond des dichters. Ik, was echter niet gerust. Het
kon zijn, dat ik mij bedroog, doch ik meende in zijne oogen te
lezen, dat hij er geen klein genoegen in smaakte mij er te hebben
laten inloopen.
Ik begreep dat ik niet anders kon doen dan van den nood
eene deugd te maken.
Nog eene laatste poging zou ik wagen, om langs eenen uitweg te ontvluchten, en slaagde die niet, dan zou ik er mij op
—

—

(t) Toespraak bij de Onthulling van Jacob van Maerlants standbeeld
te Da m ine.
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toeleggen om Vondel zelf zooveel mogelijk tct spreken uit te
lokken.
Dat dit een wijs besluit was, zal elkeen toegeven.
-- Het schijnt, zegde ik, dat onze tijd weinig geschikt is tot
den bloei der poëzie.
Vondel, ongeloovig en bitter :
— Hoe dat ?
— Om van ons land in het bijzonder te spreken, moet ik u
nogmaals herhalen, dat de volkswelvaart eene te voren ongekende hoogte bereikt heeft. Doch jui. t dit heeft den strijd om het
bestaan, om de lotsverbetering ongemeen verscherpt. Dit kenmerkt al de klassen, zoowel de smalle gemeente als de hoogste
standen. Geld winnen, op zoo kort mogelijken tijd schatten vergaren, genieten ; dat is de leus op onze dagen.
Daarbij moet ik voegen, dat de partijtwisten, zelfs de klassenstrijd eene klove tusschen de burgers hebben teweeggebracht,
die dagelijks dieper wordt.
Ons land is van de rampen des oorlogs gespaard gebleven;
doch in de andere landen van Europa en Azië heeft hij in de
laatste jaren op vreeselijke wijze gewoed, en thans nog is een
-enkele genster voldoende om heel de wereld als eene pulvermijn
te doen ontvlammen.
En toch heeft de wetenschap verbazende vorderingen gemaakt. Nog steeds gaat zij vooruit.. Vooral onze uitvindingen
zullen u ongelooflijk voorkomen. Op enkele uren rijdt men
van Amsterdam naar Parijs. Uwe reis naar Denemarken was
• eene heele zaak ; thans is het een uitstap. Zelfs naar het land
van Zungchin reist men op enkele dagen. De hoogste bergen
houden ons niet meer tegen. Dwars door het gebergte, waar zich
,de Zwitsers in beschermen en waaraan de Rijnstroom zijne
voeten strekt, brengt het stoomtuig u naar de « Eeuwige stad ».
Op eene weck steekt een schip, dat de bevolking eereer stad in
zich kan bevatten, den Oceaan over.
— Er is nog veel meer, ging ik voort, terwijl Vondel als door
een inwendig vuur verteerd scheen. Op enkele seconden seinen
wij nieuwstijdingen over van Amsterdam, Antwerpen of Londen,
tot waar onze tegenvoeters wonen; ja, schepen, die op honderden
uren afstand van elkander varen, kunnen elkander gedurig laten
weten hoe het aan boord toegaat. Wat ge nog minder zult geloovon, Amsterdammers spreken met inwoners van Nieuw-Amster-
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gij niet bevroeden! Haast heel Europa nam er deel aan, en wat
gij niet moogt vergeten, is dat het hier religietwisten gold, die
meer dan elke andere de menschelijke driften ophitsen, en dat,
met het toenemen der Chtisten beschaving en der wetenschap,
de gruwelen des oorlogs noodzakelijk moeten gemilderd zijn.
Wie heeft ooit de wedergade van het « Lkkoffer van Maagdeburg » gezien! Half ons werelddeel lag geplunderd, uitgemoord.
Het was, alsof Vondel in de hoogte rees, als hij uitriep :

« De wereld had, van weelde en voorspoed dronken,
Jupijn getergd, en zijne Majesteit;
Nu jaren lang zijn eisch en recht ontzeid;
Dies zijne wraak in 't eind begon 't ontvonken.
• 't Is tijd, » sprak hij, in 't midden van de Goden,
« Dat Mars ons Recht beware met zijn zwaard,
De menschen zijn te wijd van deugd veraard : »
Ze pas3en noch op wetten, noch geboden.
Door 's Vaders last klom Mars op zijnen wagen,
Getrokken van twee wolven, wreed van muil,
Het aardrijk schrikte, en kende ze aan 't gehuil ;
Een voorspook van afgrijselijke plagen.
Zoo hoort in zee de zeeman 't onweer ruischen,
Dat hem genaakt, en dreigt met doodsgevaar.
Hij neemt hierop bijtijds dien veurbo waar,
Eer 't water ziede en luid beginn' te bruischen.

Op dat gerit, dien storm uit Mayors oorden,
Op 't rollen en het hollen van zijn as (i),
Begon het al te dreunen wat er was,
Het Scheld, de Rijn, de Donauw en zijn boorden...
Het stof begon tot aan de lucht te wassen,
Gelijk een zee van zand en rook en smook,
De zon, die uit den Oosten opkwam, dook
Voor 't weerlicht van geweer en harrenassen.
Toen viel een nacht van rampen, zooveel jaren,
Op 't hart des volks, dat sedert geenen dag,
Geen schemerlicht van vreugd of voorspoed zag,
Maar ging bedrukt in duisternissen waren.
(1) Prachtig als klanknabootsing.
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Of zon en maan, maar bij den lichten brand
Van stad op stad, van overrompeld land
En Staten, aan 't verbijstren en verwarren.
Dat hongrig vuur greep d'uitersten van Spanje
Van weerzijde aan, 't oproerig Lissebon,
En Katalonje, en 't razend Roussiljon.
De brand sloeg voort in Ierland en Britanje_
Italie, ook aan 't blaken ondertusschen,
Bracht water aan en schudde vast den brand,
Die van 't gebergte en Adriatisch strand
Haar overviel, en lastig viel te blusschee
:

Ja d'oorlogsvlam sloeg over in de daken
Van Krete, daar het uit de bare zee
Zijn kroon verheft. Dat deed Europe wee.
Och, 't is hoog- tijd, hoog tijd om op te waken.
Zoo riep ze, en zag, terugge naar Sicilje,
Dat eiland in een gloed van oproer staan ;
De vlam, vandaar in 't hof te Napels slaan,
Tot bijstren schrik der Rijken van Kastilje...
Hier viel een storm van boven en van onder.
De hemel stond in enkel vuur en gloed.
Het buskruit week den b? iksem niet een voet.
De bergkortouw versufte voor geen donder.
.

De hemel kraakte, en al 't gestarrent schudde,
Gelijk de blaan hij buien op den boom.
De hemel scheen een wagen zonder toom,
Al 't hemelsch heer een herderlooze kudde (i).
Vondel hield slechts enkele oogenblikken op.
-- De Turken, die aartsvijanden van Christus' naam, bedreigden gansch onze Christen beschaving. Zijn zij nog zoozeer te
vreezen ?
--- Neen, Vondel. Zij zijn voorgoed onschadelijk ge-

maakt.
(t) De getemde Mars.
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-- Ik weet niet juist hoeveel gedichten ik gemaakt heb, orn.
de Christen vorsten hunnen plicht tegenover de Turken voor
te houden.
Gij zegt mij dat uw land verdeeld is door partijtwisten,
ging de dichter voort, dat de zucht naar geld en goed, naar stofffelijk genot er groot is. Denkt gij dat dit in mindere maat het geval
was in onze Republiek? Wij kwamen uit een langdurigen krijg.
Wij hadden niet alleen de Roomschen; wij hadden ook de
Remonstranten en de Contra-Remonstranten; wij hadden Jan
De Wit en den Stadhouder. Wat al warrige twisten! Neen,
klaar hebt ge thans de weerga niet van; dat laat ik mij niet wijs.
maken !
— En gij waart niet enkel toeschouwer, Vondel, waagde ik,
niet heel eerbiedig.
— Dat niet, man, hernam de dichter, uitgelaten. Wacht
uwen tijd af, sprak hij, met eerre echt Kempische uitdrukking,
en ge zult aanstonds waar voor uw geld hebben.
-- Ik zegde, ging hij voort, op eenen toon, die mij bewees,
dat hij thans vooral deugd had van zijne ontboezemingen, dat,
als Gommer en Armijn om het recht geloof dongen, het kibbelen
over onoplosbare vraagpunten de burgers tegen elkaar in het
harnas joeg. De edelste menschen werden onnoozel ter dood
gebracht. Oldenbarnevelt, 's Lands Advokaat, die Holland onder
het hart gedragen had, werd door den scherprechter het hoofd
van het lijf geknot; de gebroeders De Witt werden door het
grauw te 's Gravenhage vermoord, en Michiel De Ruyter werd
op de straat beleedigd en zijn huis met plundering bedreigd, omdat hij als een vriend der De Witten te boek stond.
Het winstbejach, het najagen van stoffelijk genot! Neen,
dit kan tegenwoordig niet sterker zijn dan het in mijnen tijd was.,
Dd rijkdom steeg met sprongen. De Oostindische Compagnie
deelde 37 0/0 interest urt. Honderden bunders land moesten ter
uitbreiding van Amsterdam dienen. Zij werden aan fabelachtige
prijzen verkocht, e ►1 wat het ergste was : de overheden verkochten
hunne eigen landerijen aan de stad; zij scharrelden en knoeiden
op onmenschelijke wijze, om zich ten nadeele van het gemeen
te verrijken.
— Gij hebt ze geroskamd en geharpoeneerd, Vondel.
— Nu zijn we er! riep de groote man, mij dankbaar beide
handen toestekend.
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Tot 's lichaams lasten heeft de hemel u beschoren.
Dit past u bet dan ons. Gij zijt een slaaf geboren.
Best doet gij 't williglijk van zelven dan door dwang.
Dus raakt het slaafsche dier al hijgend op den gang.
En zweet, e n zucht, en kucht. De beenen hem begeven.
Hij valt op beide knieën, als bad hij : laat me leven ;
En giegaagt heesch en schor. Des drijvers stok is doof,
En touwt des ezels huid, en zwetst vast van 't geloof.
Hoe kan een Christenhart dees tiranij verkroppen!
Ik raas van ongeduld. En zijn er dan geen stroppen
Voor geld te krijgen, dat men 't kwaad niet af en schaft ?
En dat landsdieverij tot nog blijft ongestraft ?
Of is er niet een beul in 't gansche land te vinden ?
Men vond er eer wel drie, toen bittre beulsgezinden.
En vraagt men wat ik zeg ? dat zeg ik, en 't is waar :
Die 't willens wederspreekt, dat is een logenaaar (i).

— Vondel, Vondel, kon ik mij niet onthouden uit te roepen
't is goed dat niemand buiten mij u hoort. Ik zou er niet voor
instaan, dat gij niet met onze fiskalen kennis zoudt maken. Ge
spreekt waarachtig gelijk een woelmaker !
— Och! grinnikte de dichter, mijn land werd bestolen, en ik
durfde het zeggen :
Men had in tijd van nood, een schatkist zonder tal,
Maar nu is 't Muizevreugd, de kat zit in de val (2).
— Zwaar heb ik om mijne al te groote openhartigheid geboet.
Poch, om het even :
Waarheid, dat 's al oud, vindt nergens heil, noch heul;
Dies roemt men hem voor wijs, die vinger op den mond left.
O kon ik ook die kunst; maar wat op 's harten grond leit,
Dat welt me naar de keel. Ik word te stijf geparst,
En 't werkt als nieuwe wijn, die langs de spon uitbarst.
Zoo 't onvolmaaktheid is, 't mag tot volmaaktheid dijen

Van dees rampzalige en beroerelijke tijen,
Waarin elk grabbelt tot zijns naasten achterdeel

(3).

—Ik dichtte Palamedes, en tastte de machtigsten van den lande naar de ziel; ik durfde Oldenbarnevelt verheerlijken, die op
(t) Roskam.
(2) Ibid.
(3) Nadeel.

— 236 —
liet moordschavot van Prins Maurits was gevallen; ik keerde
terug tot de Roomsche Leer, die slechts oogluikend werd geduld.
Vondel zweeg. Hij had gesproken, alsof eene jeugdige
kracht in hem was gevaren, alsof eene bovennatuurlijke ontheffing hem bezielde. No git had ik zulk menschelijk wezen gezien.
Enkele malen wreef hij met de rechterhand over het voorhoofd, en scheen tot bedaar. der stemming terug te komen.
-- Ik wil maar zeggen, hernam hij, dat het toenemen van den
bloei van het land, de drukte, de vinnigheid der partijtwisten,
wel verre van hinderlijk te zijn voor de poëzie, haar ten bate
_kwamen. Ik, persoonlijk, had het niet te breed. Het is waar,
mijn kousenwinkel ging langen tijd goed, en als mijn vriend, de
boek- en preniendrukker Blauw, een blauwtje geloopen had, kon
ik hem troosten :
Blauwtje wou een meisje drukken,
Maar de kunst en wou niet lukken;
Blauwtje kreeg een blauwe scheen,
En hij liep al hinkend heen.
Blauwtje, met jouw blauwe scheentje,
Lieve, treur toch niet om eentje,
Heb je een blauwe kous vandoen,
'k Heb e r ncg van goed fatsoen (i).

Doch, later, wat al huiselijk verdriet! Suppoost aan de Bank
van Leening! Mijn terugkeer tot de Kerk mijner vaderen! Wat
al beslommeringen braccit dit niet mede? Mijne beste vrienden
vielen mij af ! En toch bleef ik de poëzie getrouw tot mijn laatsten ademsnik. Zij was mijn troost in mijne ongelukken.
Hooft en Huygens, waagde ik.
— Dat ik hunne vriendschap verloor, deed mij meer pijn, dan
ik ooit iemand heb beleden, bekende Vondel, want ik had de
oprechtste bewondering voor deze uitstekende mannen. Zij hadden onzen heerlij ken staat de grootste diensten bewezen, blonken
uit door hunne geleerdheid en zullen sieraden onzer poëzie
blijven. Ik had hen lief om hun verheven, hoogedel karakter.
Als Suzanna van Baerle, gemalin van den Heer Ridder
Constantijn Huygens, den 27 Mei X6 37, te 's-Gravenhage stierf,
--

(I) Blauwe Scheentje.
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nadat zij twee maanden te voren van eene dochter bevallen was,
dichtte ik eenen lijkzang, die mij uit het hart vloeide. Ik trachtte
den man te troosten : al werd het hem vergund, evenals Orpheus,
zijne Eurydice uit de onderwereld op te halen, op voorwaarde
niet naar haar om te zien, zou dit hem onmogelijk zijn :
Het treuren baat den doode niet,
En voedt des levenden verdriet,
Al zocht gij schoon, met Charons schuit,
Eurydice, en al kon uw luit
De harp van Orpheus zelf verdooven,
Gij speelt haar geest niet weder boven.
En waar dit mooglijk te geschiPn ;
Gij zoudt niet laten om te zien,
En haar verliezen, nat beschreid,
Daar 't licht en nare duister scheidt.
Uw morgenstar zou u ontzinken,
Daar onze zon begint te blinken.

— En dan, Ridder Constantijn had zijne kinderen, zijn
Christiaan Huygens, een der grootste geleerden der wereld,
vaders troost en trots :
Wat moeit (I) gij 't onverbidzaam hol ;
Uw schoone bloem is in haar bol
Gekropen om weer op te staan,
Daar geene hagelsteenen slaan,
Noch al te heete stralen roosten. (2)
Gij kunt u met d'afzetsels C3 ► troosten.
(c) Moeien : lastig vallen, onaangenaam bejegenen; het tegengestelde
van met rust laten. (Woordenboek der Ned. Taal. Negende deel, kol. 950.
(i) Een overheerlijk beeld. De elegie is overigens een van Vondels
schoonste gedichten.
(3) Afzetsel. Eigenlijk : een afbeeldsel van een persoon of van een voorwerp, eene nabootsing in schilderij of teekening.
Figuurlijk : in toepassing op personen, voorgesteld als het uitgedrukte
levende beeld, het evenbeeld van iets of van iemand, als daarop — hetzij in
hunne innerlijke hoedanigheden, zoo sprekend gelijkende, alsof zij er naar
gekopieerd of nagebootst waren. Inzonderheid in toepassing op kinderen of
verdere afstammelingen, als het evenbeeld hunner ouders of voorouders.
[Woordenboek der Ned. Taal. Eerste Deel, Kol. 1962.)
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D'afzetsels, daar haar ziel in leeft ;
Haar geest en zedigheid in zweeft.
De mensch. die, naar het oog vergaat,
Herleeft onsterflijk in zijn zaad.
Al schijnt de zerk 't gezicht te hinderen,
Men ziet- de moeder in haar kinderen.
Der kindren wakker oogen zijn
De spiegels en het kristalijn,
Waarin der ouderen gelaat,
En schijn en aanschijn vóór ons staat ;
't Zijn onverzierde (i) schilderijen,
En verven, die ons hart verblijen (2).
Prachtig is het zeker, Vondel, en diep gevoeld, zegde
ik, al langer hoe gemeenzamer met mijnen doorluchtigen gast
geworden ; intusschen mogen wij, uwe bewonderaars, u niet
verhelen, dat wij betreuren, dat gij, die zoo menig treffend
lijkdicht schreeft, mannen als Hooft en Huygens naar de
eeuwigheid hebt laten gaan, zonder hun uwe laatste hulde te
bewijzen.
Vondel, die een ijzersterk geheugen had. hadde mij scherp
kunnen antwoorden, dat hij vóór Huygens stierf (3).
Doch neen.
De Heer van Zuilichem leefde nog, toen ik vóór den
Oppersten Rechter werd geroepen, zegde hij, diep gevoeld, alsof
de dichter er veel belang aan hechtte zich op dit punt te verdedigen. Het is waar, als Pieter Corneliszoon Hooft in 1647 stierf,
heb ik gezwegen. Zijnen vader, Cornelis Pieterszoon Hooft, huldigde ik, bij zijnen dood, in een klinkdicht.
(t) In het Woordenboek der Ned. Taal, insgel ijks onversierd gespeld
a) Eigenlijk : nog niet uitgedacht (t. w.) door een kunstenaar. 2) Van al
wat als een verhaal, als eene mededeeling kan worden beschouwd : niet
verdicht; onverzierde Orakelen. 738. Bij uitbreiding van een geschrift, welks
inhoud onverdicht is. 3) In ruimer toepassing; echt, ongemaakt. (Woorden.
boek der Ned. Taal). Tiende Deel, kol. 2158.)
(2) Aan den Heer Constantijn Huygens, Ridder, Heer van Zuilichem,
en Secretaris van zijne Hoogheid. Op het overlijden van zijn gemalin,
Mevrouw Suzanne van Baerle.

(3) Huygens overleed den 23 Maart 1687.

.
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Ik w_:s bijna zeker deze onsterfelijke verzen te hooren, die
als in brons gegoten zijn en als eene klok klinken.
Ik werd niet teleurgesteld, en met volle stem droeg Vondel
het heerlijk gedicht voor, waarvan hij de treffende schoonheden,
met hunne fijnste schakeeringen deed uitkomen :

Trek om 't Raadsheerlijk lijk geen droeve torenklok :
Het burgerlijk beklag zal deze baar geleien.
De balling, weeuw en wees beluien hier met. schreien
Hun' waard, haar' man, haar voogd, daar 't leven uit vertrok.
Hangt aan den wand van 't Koor dien Burgemeestersrok,
Dien tabberd, wijd van baat en staatzucht afgescheien;
Dien Deeglijkheid hem ging zoo onbesproken breien :
Daaraan heeft Eigenbaat niet d'allerminste vlok.
Dat nu Amstelredam in 't rouwkleed valle aan 't huilen (Z)
Haar zegenrijke beurs ontbeert een harer zuilen,
Haar raadhuis een pilaar. Hoe drukt ons dit verlies!
Doch troost u, rijke Stad! Men zal u zalig noemen :
Als Room Fabricius en Cato's deugd wil roemen,
Zeg : Hooft, dat was de man, waardoor mijn glorie wies (a).
— Zijn tabbaard was wijd van baatzucht afgescheiden,
herhaalde Vondel; hij, en zijn zoon, de schrijver van de « Nederlandsche Historiën » waren toonbeelden van eerlijkheid, stiptheid

en burgerzin. Ik had mijnen Roskam aan den Drost opgedragen;
.de huichelaars vergeleek ik daarin met een sierlijk graf :
Vol rottings binnen, en van buiten schoon bestreken.
Zoo was uw vader niet, die burgervader, neen :
Van binnen was hij juist, gelijk hij buiten scheen.
'k Geloof, men had geen gal in dezen man gevonden,
Indien, nadat de dood zijn leven had verslonden,
Zijn lijk waar opgesnêen. Hoe was hij zoo gelijk
Dien burgemeestren, die wel eertijds 't Roomsche Rijk,
Door hun' oprechtigheid opbouwden van der aarde
Ten top; toen d'akkerbouw in achting was en waarde :
(I) Weenen, schreien, tranen storten.
(2) Op het overlijden van wilen den E. E. Heere Cornelis Pietersz.
Hooft, Raad en Oud - Burgemeester der wijdberoenzde koopstede Amsterdam, Zali4. -i k ontslapen den eersten dag des jaars 1626.
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Toen dege deeglijkheid niet speelde : raap en schraap;
En 's vijand' goud min blonk dan een gebrade raap (x).
Hoe heeft hem Amsterdam, ervaren wijs en simpel,
Een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel.
O beste BestevAer (2) ! wat waart gij Holland nut,
Een stijl des raads, toen 't lijf van 't stoksken werd gestut (3);
Opdat ik ga voorbij . dees Catelina's tijen :
Toen 't vaderland in last door twist der burgerijen,
Gij 't leven waart getroost te heiligen tien Staat,
En toen, uw hoofd gedoemd door 't hoofd van eigenhaat (4),
Gij geen gedachten hadt van wijken of van wanken.
De wees en weduwen, de ballingen u danken ;
Hoewel ge nooit om dank hebt, zonder onderscheid,
Beschenen met den glans van uw goedaardigheid,
Ondankbre en dankbye 15), dien ge kondt ten oorbaar strekken.
O spiegel van de deugd! 0 voorbeeld zonder vlekken !
(t) Marcus Curius Dentatus, Romeinsch konsul, versloeg de Sabijnen,
(290 voor Chr.) Zij zonden hem een gezantschap met rijke geschenken, om
een gunstigen vrede te verkrijgen. Wanneer de onderhandelaars in zijne tent
traden, kookte hij daar rapen... Lachend blikte hij op het blinkende goud,
dat voor hem lag, en zegde, dat Rome liever over rijke volken wilde heerschen dan zelf rijk te zijn.
(2) Bestevader, bestevaer. « Soms in toepassing op een reeds bejaarden
vader. Oud man in ruimer opvatting; soms in gunstigen zin, soms meer in
dien van oude paai ». (Woordenboek der Ned. Taal II, kol. 2154). Vondel
gebruikt het woord gewoonlijk in gunstigen zin, ook het bootsvolk noemde
den Admiraal De Ruyter « Bestevaer ».
(3) Cornelis Hooft, was oud en stram, hij leunde op een stokje, als hij
naar den Raad ging om daar het recht te verdedigen.
(4) Het hoofd' van eigenbaat is hier Leicester. P. C. Hooft verhaalt het
feit, waarop Vondel zinspeelt : « Men wist nu, dat hem (Leicester) veertien
van de vroomste voorstanders der vrijheid en getrouwste aanklevers van

't huis Nassau, onder welke ook de naam mijns zaligen Vaders gespeld
stond, op een lijste geleverd waren, en dat hij ze meende smadige dood te
doen sterven. » (P. C. Hooft's Nederlandsche Historiën, zes en twintigste
Boek, bl. 1200.)
(5) Men mag zeker zijn dat Vondel hier op bepaalde feiten zinspeelt,

Vader Hooft had aan vele ondankbaren diensten bewezen. Is de dankbaarheid ook thans geene zeldzame plant ? Ik hadde den dichter ophelderingen

kunnen vragen, doch zijne voordracht sleepte mij zoozeer mede, dat ik er
niet aan dacht. Overigens begreep ik het gedicht zeer goed; wat meer zegt
ik gevoelde het.
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Nooit zoopt ge 't bloed en merg der schamele gemeent ;
Noch stopte d'ooren voor haar rammelend gebeent (z) :
Wat liet ge uw zonen na, toen 's levens licht wou neigen ?
K Indien 't gemeen u roept, bezorgt het als u eigen.
Zoo was uw uiterste aam slechts ware, klare, deugd;
Daar gij, vermaarde stad, uw kroon mee sieren meugt.
Zoo 't land uw vaders deugd zoo wel had erven mogen,
Als zijn gedachtenis, z' had zwaarder ruim gewogen
Dan duizend tonnen gouds, en duizend en nog bet (2) :
Ik zag de zwarigheid van onzen Staat gered.
Indien de Spanjaard zag het land van Hoofden blinken,
Hoe zou de fiere moed hem in de schoenen zinken (3) !

Om twee hoofdredenen verheugde ik mij, dat Vondel zulke
groote brok uit dit hekeldicht voordroeg. Vooreerst om het
gedicht zelf, en niet min om den toon. Zeker, oprechtheid, diepe
overtuiging kenmerkte alles wat de man sprak; doch thans was
zijn toon er vooral door gekenmerkt. Het was duidelijk, dat de
dichter zich warm maakte om zich tegen het verwijt van vriendschapsbreuk met Hooft en Huygens te verdedigen. Alwie hem
gezien en gehoord had, hadde gedacht, dat Vondel er zich aan
verwachtte, dat ik, mij gereed maakte om te trachten hem het
bewijs te leveren dat hij op dit punt ongelijk had; zoo kernig,
zoo scherp was zijn toon.
Hierin bedroog de groote menschenkenner zich geheel en al;

ik was al te gelukkig, dat wij ons meer en meer van het zoo
gevaarlijk onderwerp verwijderden, dat Vondel uit het oog
scheen te verliezen.
— Pieter Corneliszoon Hooft heb ik zonder afscheidsgroet
laten heengaan, hernam de dichter, dat is waar. Ik begreep,
dat hij, zoowel als Constantijn Huygens, beiden strenge Kalvinisten, het kwalijk kon verkroppen, dat ik tot de Kerk mijner
vaderen was teruggekeerd. Ik begreep dat deze groote heeren in
den grond weinig met de vriendschap van het winkeliertje uit de
Warmoesstraat, van den suppoost aan de Bank van Leening,
gediend waren. Nog beter begreep ik, dat de Secretaris van Zijne
.

(t) De arme, havelooze, afgeleefde menschen.
(2) Bet.: in eene hoogere mate, meer.
(3) Roskam aan den Heer Hooft, Drost van Huiden.
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betitelde. Ik herinnerde hem, dat ik eenen jood een ander gedicht
aanbood, dat hij weigerde omdat het zijn Sabbath was. Ik hoopte,
dat de Drost zoo kleingeestig niet zou zijn, en dat ors verschil
van godsdienst en politieke opvatting zijn huis niet zou stoppen
voor den Parnasheilige, in een Nederduitsch pak gestoken.
Dan veroorloofde ik mij een grapje. Ik vroeg aan mijnen
-voormaligen vriend, dat, indien liet .werk hem mocht behagen,
.het op het Muiderslot Sint Virgilius dag mocht zijn, en hij den
berkenmeier zou laten rondgaan, met het kostelijk nat gevuld,
•dat nochtans uit zulk dor hout vloeit, waarvan men niet eenen
nagel kan maken. Dan herinnerde ik Hooft, (lat het leven toch
_zoo broos is : « Onze Mecenaten smelten vast. Reaal ligt in de
Westerkerk. Plemp, Baeck, Blauw, Victorijir en Mostert liggen
in de Nieuwe Kerk onder de zerken gekropen, een teeken dat
wij volgen zullen. God geve ter zaliger ure. Onze goede en wijze
Grotius is ook al heen. »
Ik voegde er niet bij, dat wij ongelijk hadden het leven
-vrijwillig te vergallen, doch de Drost was verstandig genoeg om
mij te begrijpen.
Hoe antwoordde Hooft mij? Luister, het briefje was niet
lang :
« Monsieur Vondel,
Mij gedenkt, dat als eens de H. H. Staten van Holland,
hoewel hun werks genoeg overschoot, zeer genegen schenen,
om eenige heilige dagen te vieren, de heer van Oldenbarnevelt,
zaliger gedachtenis, prijzende hunnen ijver, nochtans om hunne
Edele, Grootmogenden tot blijven te bewegen, daarbij voegde :
Qui non cessat bene faceie, non cessat orare. Van geene wet, clie
zorgen, zoo wettig, zoo wichtig, aan zekeren tijd van ruste bindt,
-erg daarom van geenen Staatssabbath en weet ik clan; maar
Uwer Edele, driedubbeler dank, voor den arbeid, besteed aan
't vertolken van Maro's werken, voor het toeëigenen van dien aan
zoo getrouw een beminnaar mijns vaderlands, en voor 't boek,
mij vereerd. Ik vertrouw, dat het velen ten nutte zal wezen.

Ten dienste van U. E.
P. C. HOOFT.

-- Ik verstond mijnen man : « Vertaal Latijnsche werken,
dat is min gevaarlijk dan hekelschrif :en tegen het Dortsch
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Synode uit te geven; vereer mannen als Huygens ; die kunnen
u voordeel aanbrengen en laat mij voortaan in vrede! »
Eilaas, nauwelijks een jaar na het schrijven van dit briefje,
reisde Hooft naar den Haag om de lijkstaatsie van den Stedehouder bij te wonen. Hij werd ziek en stierf na weinige dagen.
Elkeen wist dat Hooft mij den rug toekeerde; ik had ook mijne
waardigheid op te houden, en zweeg. Overigens had de Drost
twee jaar te voren aan Kasper van Baerle een briefje gezonden,_
dat mij dwars in de maag stak :
« Vondel heeft een vaars gemaakt op 't wonder waarvan
de Heilige Stee haren naam draagt : en laat het openlijk voor
de boekwinkels ten toon hangen, gelijk de voorvechters de.
messen in de luifels steken, om de oogen der voorbijgangers te
tergen, als met zeggen : Wie 't hart heeft, plukke! Mij deert desmans, die Beenes dings eerder moede schijnt le worden dan der rusie.

't Schijnt dat hij nog driehonderd gulden in kas moet hebben,
die hem dreigen de keel af te bijten. Noch weet ik niet of het
hem niet veel duurder zou komen te staan, en d'een of ander
heethersen bij ontijde de handen aan hem schende, denkende
dat er niet hen of haan naar kraaien zoude. Dit spel, immers,

maakt zulk een brabbeling in de wacht, dat er alle dagen nieuwe
krabbeling uit rijst. »
— Ja, ja, fiere, hooggeplaatste Drost, grinnikte Vondel,,
met een uitermate boozen grijnslach, Gij kendet mij goed! Gij
herinnert mij aan de driehonderd gulden boet, die mij mijn
Palamedes kostte, waar ik mijn vel bij hadde kunnen laten! Ja r
zooveel had ik non over voor mijne overtuiging. Om het dichten
van mijn Eeuwgelij der Heilige Stede, zou men wel de handen
aan mij hebben kunnen slaan (r)! En 't hadde Pieter Corneliszoon Hooft, den rechter, niet verwonderd!
(t) « Om zijnen ijver tot bevordering van 't Roomsch geloof meer te
toontn, stelde (Vondel) zijn pen ook te werk aan een lierdicht op 't Eeuw,; etij der Heilige Stede 't Amsterdam; slaande op het wonderwerk, dat de
Roomschgezinden beweren, aldaar driehonderd jaar geleden geschied te zijn.
Dit kwam in den jare MDCXLV te voorschijn ; maar verwekte hem veel
kaats en maakte een heelen hoop van Onroomsche rijmers gaande, die hem
met lamme stekeldichten en krabbelingen, elk om strijd te keer gingen, nergens toe dienende dan om 't grauw tegen hem te verbitteren ,• Leven van
Vondel, door Brandt, medegedeeld in De Werken van Vondel 1645, blz. rr^_
De brief van Hooft aan Van Baerle komt daar ook voor, insgelijks in het
.
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— 246 _...Ik dacht geheel en al van de misselijke vraag verlost te zijn,
Want, Vondel sprak met eenen zwier, waarvan men zich kwalijk

een denkbeeld kan vormen.
Niet alleen heb ik gehekeld wat mij strafwaardig voorkwam, ging hij voort, ik heb ook geloofd wat te loven viel, en
er viel veel te loven. Want de tijd, waai in ik leefde, was een
groote tij d, niettegenstaande de gebreken der Inenschen. Zoo
ook, volgens gij mij liet hooren, is de tijd waai in gij leeft, bij
uitstek groot. Ik was de dichter van mijne eeuw, van de kleineen groote gebeurtenissen! Hoeveel huwelijksdichten heb ik vervaardigd ? Ik weet het waarachtig niet meer.
-- Op het huwelijk van Jan De Witt met Wendela Bickerr
-- Ja. Het had den 16 Februari 1655 plaats. Mijn gedicht
eindigde met den wensch :
De hemel zeeg ne hen en '1 land met gulden 'Wen.

-- Jan De Witt! riep Vondel, als buiten zichzelven uit. De
bruidegom zou ons land ten toppunt van grootheid en macht
voeren! Hij was een ongeëvenaard staatsman, een beroemd
geleerde, een werker zonder weerga, een teedere echtgenoot ,
een zorgzame vader. De bruid, uit een beroemd burgemeestersgeslacht gesproten,dat de Stadhouderlooze partij met hart en ziel
toegedaan was, telde slechts achttien jaren. De aanzienlijkste
hoofden van die partij waren aanwezig. Wie hadde voorspeld,
dat ik, toen acht en zeventig jaar oud, suppoost aan den Lotn-bard, den bruidegom, de bruid, al die groote heeren zou overleven, welke aan den prachtigen disch waren aangezeten ?
Vondels stem trilde van aandoening.
Ik had den hemel gebeden dat hij het land met gouden
tijden zou hebben gezegend! In welke mate werd deze wensch
verhoord! Welke tijd! riep de dichter uit, terwijl zijne oogera
vuursprankels schoten. De Ruyter, de Trompen, de Evertsen,
Van Galen, Van der Hulst en zoovele anderen! Zij waren de
schrik onzer vijanden, dc meesters van den Oceaan ! Holland
stelde Europa de wet! Geen hunner heb ik onbezongen
gelaten!
En de werken des vredes! Want de kunsten, de weten-schap, waarop uw tijd zoo prat is, bloeiden ook in mijne eeuw..
Groote werken werden uitgevoerd. Wat al scholen werden niet
.
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ziet herleven. Bij het inwijden der « Doorluchtige Schole », die
Van de Poll, ondanks scherpe tegenkanting tot stand gebracht
had, zong ik den oprechten Poll met zijn rimplig voorhoofd en
besneeuwden baard toe :
O vrome vader, glorie van mijn luit;
Uw stemme steef dit loflijk Raadsbesluit,
Nu veegt ge nog van vreugd een kreuksken uit,
En wordt herboren ;
Gelijk somtijds de gure winter plag
t' Ontluiken met een zomerzonnelach,
En 't hart ontdooien op een zoeten dag,
Als 't was bevroren!

Ik was gelukkig om deze inwijding, eene hulde aan het
Onderwijs, aan de Wetenschap.
Mijn zwaneschacht, mijn trekkebeksken drinkt
Zich dronken, in onsterfelijken inkt;
Ons wapenkroon veel heerelijker blinkt
Op d'eer der feesten.
De Wijsheid zet men op den hoogsten trap,
Beschonken met den glans der burgerschap,
En toegejuicht met vroolijk handgeklap
Van brave geesten (i).

Ik luidde de Geboorteklok van Prins Willem II, en wijdde
het Stadhuis van Amsterdam en het Zeemagazijn in. Ik was
negen en zeventig jaar oud, ik was arm; maar mijne stad was
rijk, en ik zong:
Al wat ons dreigde, is in zijn waterschulp gekropen.
De wereld is nu veil! men valle alom aan 't koopen,
En aan 't verkoopen, aan 't bevrachten. Werkt en wint,
Nu pakt, nu zakt, en slaaft, en draaft, en weeft, en spint,
En schrijft, en wrijft; de nacht is tot geen rust geboren,
Krioelt, en woelt, en vliegt; de schrijfpen tusschen d'ooren.
De Warmoesstraat, de Dam, de lange, nieuwe Dijk,
En 't Water, huis bij huis, de winkels worden rijk.
(I) Inw ij ding der Doorluchtige Schole aan den heer Herman Van
der Pol, Raad en Schepen derzelfde stede.
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De lakenreederij ziet andren in de kaarten,
En slijt haar fijne stof en wol op alle vaarten,
De kruidenier verteert een gansch Oostindisch huis,
De zijdewinkel ruischt gelijk een volle sluis (i),
Van trekgetouwen en van gouden passementen,
De rentenier besteedt zijn geld op hooger renten,
De Beurs valt veel te nauw. De wisselbank vertelt (2)
Een schat van Kresus aan 't gereede wisselgeld.
De waag is afgemat van waren af te wegen,
En roept om arbeidsvolk, tot aan den hals verlegen.
De Spaansche Zilvervloot wordt hier aan geld vermunt,
In 't aanzien van den haat, dien niemand zegen gunt,
Nieuw-Nederland (3) bezaait, belooft ons macht van koren.
Een ander Polen schijnt voor Holland daar geboren,
De Geldersman, en Sticht, en Yssel, Maas en Waal,
En Rijn, en Merwe, en Eems, de steden altemaal
Gedijen bij den oogst der Zeevaart. Alle menschen
Begroeten Amsterdam, bezichtigen met wenschen
't Gezegend Magazijn, door Stalpaert's kunst gebouwd. (4)

— Zoo bezong ik, ging Vondel voort, het oprichten van liet
.Zeemagazr^n, dat de voornaamste zeemogendheid mijner eeuw,
ten volle waardig was.
(t) Een heerlijke versregel.
(2) Vertelt, telt uit. Het woord wordt in dien zin in de Kempen dage-

olijks i,ebruikt.
de volkplanting in Noord-Amerika, waarin
(3) Nieuw-?1Tederland
Nieuw-Amsterdam (later Nieuw-York genaamd) was gelegen en die toen
nog aan de onzen behoorden. (De Werken van J. Van den Vondel, 1657.166o, bl. 72.)
(4) Zeemagazijn. Gebouwd op Kattenburg t' Amsterdam. Aan de
Wel Edele en Mogende Zeeraden ter Admiraliteit in de gemelde stad.

Ik vestig de bijzondere aandacht op dit uitgebreid gedicht, dat Vondel op
negen en zeventigjarigen ouderdom schreef, en dat tot zijne puikwerken
behoort.
De eerste steen van het gebouw werd in 1656 gelegd. Men vindt er eene
voortreffelijke beschrijving van in de Vondel-uitgaaf van Unger (1655-168o,
'blz. 62) Het is opmerkenswaardig, dat onze dichter met klem van redenen de
noodzakelijkheid voor een volk doet uitschijnen voor zijne weerbaarheid te
zorgen
Natuur en nood leert elk opwaken in gevaren,
Zich zelven wapenen, en voor geweld bewaren,
Te werke stellen wat hem 's hemels voorzorg gunt,
Tot tegenweer van ramp en jammer.

— 250
Nu is mijne vraag, en gij zult er mij duidelijk, zonder omwegen op antwoorden : wie, in Zuid-Nederland, in België, gelijk
uw land tegenwoordig heet, heeft de verbazende uitvindingen,
waarover gij mij spreekt, door een gedicht verheerlijkt ? Welk
is de naam van uwen dichter, .die de troonbestijging van uwen
doorluchtigen Vorst, op waardige wijze heeft bezongen? Snijd
mij eenige vaarzen op over de gruwelen van den oorlog ; over
de weldaden des vredes, over den bloei der kunsten en wetenschappen, over den rijkdom uwer steden, over uwe kolonie in
het verre Afrika, over het toenerven .van Belgie's aanzien in den
raad der volken ? Wie is uw Roskammer ? \Vie uw Harpoenier ? Kent gij ze niet ? Dan zal ik u roskammen ?
Nu, Mijne heerei, moest ik spreken.
— Vondel, zegde ik, het is niet onmogelijk, dat er hier of
daar een gedichtje ter verheerlijking van al deze grootsche
zaken is verschenen, doch, dit mag ik u verzekeren : geen hunner
was hun waardig.
Ik wist niet goed hoe mijn betoog over de nieuwe richting
in onze poëzie te beginnen. Gelukkiglijk slaagde ik er in een
boekje onder Von,lels hand te schuiven, zonder dat hij

het

bemerkte.
Na eenige oogenblikken nam hij het op, en zegde :
— Mijne Aanleiding lot de Neder duitsche Dichtkunst (1) .

(t) r Dit (de Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste) is een zeer
merkwaardig geschrift, dat gelezen en herlezen diende te worden door ieder,
in het Nederlanasch schrijven wil niet alleen, maar ook door ieder, die
schoone taal wil leeren genieten. Zonder aanleg, betoogt Vondel, wordt men
geen dichter, maar zonder studie geen goed dichter. Vertalingen zijn zeer
nuttig, t om zich van de tijmkunste meester te maken, en op de baan te geraken. » t Wie voor Poëet wil gaan, moet van een rijmer wel Póëet, maar
van Poëet geen rijmer worden. »
t d'Alleroudste en beste Poëten zijn de natuurlijkste en eenvoudigste. »
4 Een Dichter heeft zijne luimen : hierom laat het gedicht van eenen Aristarchus, ja verscheiden keurmeesteren keuren. Dezen zullen uitmonsteren al wa t .
misstaat, zoo wel dat de Kunst als de zeden betreft, waarin menigmaal deze
goddelijke wetenschap jammerlijk misbruikt wordt, en gelijk het zwaarste
meest weegt, zoo moet men zich wachten voor ongebonden en oneerl ijke
woorden en vonden, daar niet dan laster voor den Dichterer in 't algemeen

25 1
—

Verschooning, Vondel, sprak ik, 't is de Inleiding tot de

nieuwere Nederlandsche Dichtkunst.
uit ontstaat; want dit gaf oorzaak dat eertijds de Rederijkkamers gesloten,
de tooneeien verboden wierden.
« Terwijl hij in deze Aanleidinge den aankomenden dichters tal van
degelijke lessen en behartigenswaardige wenken geeft, levert hij tegelijkertijd
een stukje van het schoonste proza dat in onze taal te genieten valt. Zonder
twijfel was Vondel in de eerste plaats dichter, ook naar zij ► i eigen meening.
Misschien zelfs heeft hij zich als prozaschrijver nooit kunstenaar gevoeld, en
was het proza voor hem alleen het middel om te leeren en te betoogen.

Maar hij was geheel kunstenaar, hij was het altijd. Daardoor was het
hem eene behoefte, eene noodzakeliikheid, bij alles wat hij sprak of schreef,.
de schoonheid van den vorm te zoeken. Zelfs waar hij geheel andere bedoelingen had, schiep hij kunstwerk.
« De rijkdom van zijne taal, de scherpheid van zijne waarneming de
fijnheid van onderscheiding, de weelderigheid van zijne fantasie, de verhevenheid en reinheid van zijn gevoel, die aan zijne poëzie eene zoo geheel eigen
bekoring geven, maken ook het lezen van zijn proza tot een meesleepend genot.
Het keurig afgewerkte, de nauwlettende zorg voor alle kleinigheden, voor
woordgeslacht en verbuiging, voor den klank der woorden op zich zelf en de
harmonie met de omgeving, voor de juiste onderscheiding der synoniemen
enz., doen ons denken aan de fijngepenseelde genrestukjes der schilderkunst
van zijnen tod. Slechts een genie als het zijne kon, gesteund door noeste vlijt
en onafgebroken arbeid al deze eigenschappen zich zoo geheel eigen maken,
dat hij ze zonder moeite en ongedwongen kon toepassen.
• En terwijl hij steeds zich beijverde groote meesters na te volgen, bleef
hij daardoor toch steeds zich zelf en onnavolgbaar. Misschien was hij er zich
niet eens van bewust, dat hij eene zoo b ijzondere indzvzdzcaliteit had. Zeker
heeft hij die individualiteit nooit opzettelijk naar voren geschoven, en heef t .
juist daardoor uien hoogen artistieken eenvoud gekregen, waardoor het genie
beminnelijk wordt. » (Het Leven van Vondel door Dr P. Leendertz, blz. 2814
lk deel deze bladzijde uit bet werk van Vondels jongsten levensbeschrijver mede; eerstens omdat zij een model is van keurige Nederlandsche proza,.
vervolgens omdat ook lk van meening ben, dat Vondel, als prozaschrijver,.
onbereikbaar hoog staat, en ten slotte omdat zijne Aanleiding in, onze middelbare onderwijsinrichtingen niet genoeg bestudeerd kan worden. Dat Vondels.
werk « ons doet denken aan de fijngepenseelde genrestukjes der schilderkunst
van zijnen Lijci m zou ik niet durven verantwoorden; voor mij is hij Rubens'
broeder.
Ook denk ik dat Vondel « er zich wel van bewust was, dat hij eene zoobijzondere individualiteit had, hoewel hij die nooit opzettelijk naar voren heeft
geschoven :. Zij straalt uit zijn leven, uit zijn heerlijk werk door.
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-- 253 - Ik was dichter, niets dan dichter! riep Vondel met eene
edele fierheid uit; het huis, waarin ik geboren werd, had den
naam van een onzer schoonste bloemen; ik bad de zanggodinnen,
die ik mijn levenlang had gehuldigd, mijn doodsgewaad uit
bloemen te weven :

.

Komt, Nimfen, breit een stool
Van bloemen, hem, die 't licht eerst zag in een viool,
En sedert, kiesche bie, versmaande alle andre tuinen,
Op Pindus' heuvelen en spikkelige kruinen,
Zoog godenlekkernij. Och, of na mijne dood
Napaeae (z) violet, wit, purper, blauw en rood,
Levender, inkarnaat, en paars en geel schakierden,
En weefden tot een pel, en 's dichters uitvaart vierden
Met Flora's dierste dracht.
— Ik heb in mijne Inw ijding der Doorluchtige Schole de
Poëzie het goddelijkst van al genoemd, doch dit is iets heel
anders dan te zeggen dat de Poëzie de god is.
Wat lees ik verder? « De Dichtkunst is, vóór al het andere ,
kunst van Ritme in woorden...
Het komt er op aan, dat de dichter, een ritmen-kunst bedoelende, begint met in zijn taal niets anders dan het ritmisme.
element te zien, dat is haar klankverloop... Rijmen en voetmaten zijn de natuurlijke middelen om eenheid en verscheidenheid aan te brengen ill het klankenspel, en door die te gebruiken, toont de dichter dat hij zich niet tot uw verstand, maar
door uw oor tot uw verbeelding richt. »
— lk begrijp wel min of meer, ging Vondel voort, ik lees.
insgelijks dat de poëzie « voor zoover zij een uiting van telkens.
weer andere menschen in telkens weer andere tijden is, zij ook
een veranderlijk voorkomen heeft ».
— Ik houd alleen rekening met de uitslagen, sprak Vondel,
als een leeraar van zijn spreekgestoelte. Gij zegt mij, dat uwe
dichters de wereld, waarin zij leven onbezongen laten, en zij ,
houden dit zelfs voor. Noch wetenschap! noch vaderlandsliefde,
herhaalde hij misprijzend.
— Ik had het ongeluk in mijne jeugd een gebrekkig onderwijs te ontvangen, maar ik mag zeggen, dat ik mijn levenlang
.

.

.

(1) Napaeae,

de Veldgodinnen.
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,een scholier gebleven hen. Ik heb de Wetenschap liefgehad en
verheerlijkt, ik heb de jonge poëten aangeraden « zich te bevlijtigen ,, om dagelijks toe te nemen in kenwisse van verscheiden
wetenschappen, om, is het niet van alles volmaaktelijk, dat
zwaar, ja, onmogelijk valt, ten minste ter loop van vele dingen
kennis te hebben, om hun werk naar den eisch uit te voeren.
Zoo trekt en vergadert de honigbij haar voedsel uit alle beemden en bloemen » (i).
Ook liet vaderland laat die dichters koud! Ik vraag het U,
waren de verhevenste dichters, om slechts vin. Homeros, Virgilius en Dante te spreken, geene groote geleerden? Zijn de
Landgedichten minder poëtisch, omdat er nuttige lessen over
landbouw en veeteelt in gegeven worden ? Ik zeg het luide :
thans dat de Wetenschap zoozeer voorwaarts schrijdt, dat de
smalle gemeente meer en meer eene hoofdrol speelt op het
wereldtooneel, is, wat gij de nieuwere dichtkunst noemt, niet bij
machte den strijd met de Wetenschap uit te houden. Indien zij
haar als vijand betracht, is zij ten doode gedoemd: maar als de
Poëzie de Wetenschap in haren dienst neemt, zal zij eene onbekende hoogte bereiken, en naar waarde geschat worden! Want
de ware Wetenschap is uit haren aard poëtisch! Welk verhevener onderwerp kan de dichter vinden dan die verbazende
uitvindingen, waar gij over spreekt?
En het Vaderland! Is er een waar dichter, die niet van
liefde blaakt voor het land zijner geboorte, voor het volk, waartoe
hij behoort? Kan het wel en wee van dit land en dit volk; de
herinnering aan vroeger dagen, het heden, de toekomst, den
waren poëet onverschillig laten ?
Wat zijn de Ilias en de Eneas anders dan verheerlijkingen
van het Heleensche en van het Romeinsche volk ? Ik begrijp,
heel goed, dat de dichters thans niet dichten gelijk ik; doch ik
wensch dat de Zuidnederlanders, verschooning, de Vlaamsche
Belgen, hunnen dichter mogen hebben, dat al de dichters
mannen hunner eeuw mogen zijn, vooral omdat die eeuw zoo
merkwaardig, zoo groot is.
Doch, ik ben wel nieuwsgierig een dezer nieuwere gedichten
te lezen, zei Vondel, het boekje op het toeval openslaande.
Langzaam las hij :
.

(t) ilanleiding ter Nederduitsche Dichtkunst,

-2
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Niet mijn de makkelijke en onbenepen
wellende sprakingen, niet de ongestoorde
gebaren die glijen gelinde door de
ruime atmosfeer : lustig zeilende schepen.
Niet mijn van joelende en brooddronken woorden
frazig gepraal, als wapprende reepen
feestelijk doek — en niet mijn de gegrepen
handen, de heftige oogen, de verstoorde
gedragingen, alle die on-bereiklijk.
Maar mijn de magistrale en als kalmatie
werkende aandacht, mijn het heusch bejegene'
en volge' in willige overgang- en rijklijk
Mijn 't straffe tegenstribble', en stugge tegenhouden van 't ongewilde in serieuze statie (i).
Verstaat gij dit? vroeg Vondel knakkig.
-- Neen!
--- Ik ook niet !

—

Deze woorden deden mij deugd. Sinds enkele jaren ontvang
ik. verzenbundels, welker inhoud ik, met den besten wil der
wereld, niet begrijp, hoegenaamd niet begrijp. Ik dacht dat het
aan mij lag. Zit er een spinnekob in mijne hersens? Ben ik suf
geworden ? Ongevoelig voor ware poëzie? Ken ik mijne moedertaal op onvoldoende wijze? Gelukkiglijk komt een der grootste
poëtische genieën van alle tijden en van alle volken en de grootste van al onze taalkenners mij verklaren, dat hij den zin dezer
woorden ook niet vat.
— Duidelijkheid is eene hoofdvereischte, ging de dichter
voort. Wat schreef ik? Versiert ge uw vaars met bloemwerk
naar den stijl der Rederijkkunste, haal liet niet te wijd, maar
blijf bij een voeglij ke verf, en binnen het bestek van verstaan te
willen wezen. Zal een ander uwe rol verstaan, versta ze eerst zelf
ter dege, en spreek klaar. Eenigen schrijven al willens duister, en
willen zich zelfs niet verstaan (2).
't Is waarachtig zoo, hernam de dichter, het boekje door-

bladerend :
(t) Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche Dichtkunst, blz.
(2) Aanleiding ter Nederduitsche Dichtkunst.
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Zoo nu vlieden, in des dichters zangen,

De gedachten ver, als in den droom,
Blijven in ravijn, of heuvel hangen,
Fier op vrijheid, schuchter in hun schroom...
Laat ze dartlen, tracht er geen te vangen.
- Dat is ten minste duidelijk, ging Vondel voort, en keurig
gezegd. Als ik het wel overpeins, herinner ik mij, dat ik,in mijnen
tijd, ook tegen dit onklare te velde ben getrokken. Gij moet weten,.
dat Constantijn Huygens, in het jaar 1622, kennis aanknoopte
met zekeren John Donne, een Engelsman. Acht jaren later zonden Engelsche vrienden hem eenige verzen van Donne, en
Huygens, die zelf op niet weinige plaatsen duister is, vond er
behagen in deze « diepzinnige puntdichten » in het Nederduitsch,
over te zetten. Ook, Hooft, Daniel, Mostaert, en zelfs het lieve
Tesseltje waren met zulk werk opgezet.
Luister wat ik daarover dacht :
De Britsche Donn',

Die duistre zon,
Schijnt niet voor ieders oogen,
Zegt Huygens. ongelogen.
Die taalgeleerde Hagenaar,
Die watertandt naar Kavejaar
Naar snoftabak en smooken,
Die rauwe hersens koken :
Maar dit is ongemeene kost,
't Is een banketje voor den Drost,
En voor ons kameraadje.
Het zoete Tesselschaadje,
O lieve nimfje Tesschelscha,
Versta je 't niet, zoo slaat er na,
Of laat het u bedieden ;
Want dit zijn hooger lieden,
Dat geen vernuft ooit vatten kon,
Dan hooggeleerde smouten (2),
(t) Ook .Klaviar. Opgelegde visch, vooral in Zuid-Rusland gebruikt, een
zeer krachtig, doch moeilijk te verteren voedsel.
(2) Men leest in J. Van Vondels Hekel dichten met aantekeningen uit
's Digters mont op geschreven. Nooit voor dezen gedrukt. Versiert met
kopre platen t' Amersfoort. Pieter Brakman, 1707 :
Den Predikant
Adriaan Smout, had over 't Hooglied van Salomon eenige liederen gedigt,

.
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Van
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Met
saladen.
Met zulleke saladen.
Nu, mannen,
mannen, eet
ze1vèn moe,
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U
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ik. Ook
Ook
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volk staan,
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uitgedrukt, datse
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Deze was
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(I)
Doorzoutininde
dewetenschap
wetenschap van
van zulke
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(i) Doorzout
(2)
Hooft placht
placht Daniel
Daniel Mostaert,
Mostaert,Secretaris
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Amsterdam,schranschran(2) Hooft
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saus van
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vreugd s.•. (Jo
Van Vondels
Vondels
c• want daar
(J. Van
Hekeldigten), 139.
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1 39.
(3) De gedichten
gedichten van
van Donne,
Donne, door
door Huygens
Huygensvertaald,
vertaald, waarop
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Gedichten van
vanConstantijn
Constantijn
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z&'n Handschrift
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Ant.Worp.
Worp.Tweede
Tweede
Huygens, naar
1623-1636, blz.
blz. 214
214 en
en vlg.
vlg.
Deel 1623-1636,
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Virgilius een Romein, Dante een Italiaan en ik een Nederlander, in den breedsten zin. Wij leefden, dachten, gevoelden
en dichtten als Grieken, Romeinen, Italianen en Nederlanders,
Dichters, wezenlijke dichters, zoowel als vorsten'; geleerden
zoowel als bewindslieden, worden door hun volk en door hunnen
tijd op de rechte baan gehouden.
Ik zeg het u : Het hart des dichters is de bron van zijn
werk; doch het zal verdorren, indien het niet wordt gespijsd en
gelaafd door het meeleven met zijn volk. De dichter, die ophoudt de man van zijn volk en van zijnen tijd te wezen, blijft
machteloos : slechts hij zal bij alle volkeren en in alle tijden
voortleven, die in zijnen tijd leeft, en met zijn volk leeft.
Woordenkunst, de kunst om de kunst! Flikwerk! Zoogenaamde woordenkunst zal zelfs nooit haar doel bereiken, omdat
het woord slechts treffen kan als het passend beeld van kloeke
gedachten en ware gevoelens. Slechts dan zal de kunst ware
kunst wezen, indien zij iets anders nastreeft dan de kunst zelf.
Of ik het schoone heb bemind! Of ik in den ether der verhevenste poëzie heb gebaad!
Den « Ongeschapen », gezeten in het grondelooze licht, van
tijd noch eeuwigheid gemeten, heb ik verheerlijkt! Ver boven
de aardsche sferen heb ik gezweefd! Als Milton heb ik in het
Aardsch Paradijs vertoefd; als Dante heb ik het verblijf der
gelukzaligen en de strafplaats der verdoemden bezocht! De hemelsche heerscharen heb ik boven lucht en wolken ten strijde
gevoerd; ter verheerlijking van de onbegrijpelijkste mysteriën
heb ik mijne lier gestemd!
Maar ook de werkelijkheid heb ik begrepen; ik heb de
poëzie beseft van de wereld, waarin ik leefde, van het volk,
waaruit ik was gesproten.
Ik ben een mensch geweest : Homo sum ; humani nihil a me
alienum pub() (1).
Of ik mijne taal heb geëerbiedigd, haar liefgehad!

(I) Ik ben een mensch, en alzoo geloof ik, dat niets van wat den mensch
betreft, voor mij eene vreemde aangelegenheid is Terentius). De oorspronkelijke spreuk komt met de Duitsche vertaling voor in « Gefliigelte Worte.

Der Citatenschatz des Deutschen Dolkes. Georg , Biichmann. Zw lfte verbesserte und vermehrte Auflage, Berlin 7880. Blz. 275.
,
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den! Mogen de Vlaamsche dichters priesters van het Vlaamsche
schoone zijn ; moge het Vlaamsche volk het Vlaamsche schoone
met volle teugen genieten!
Moge de poëzie eene spijs wezen, die het volk voedt en
versterkt, kloek en krachtig maakt, naar lijf en ziel; mogen
Vlaanderens dichters de eer beseffen de vertolkers te wezen van
het Vlaamsche volk, een der edelste volken der wereld; moge
men later van de Vlaamsche dichters getuigen, dat zij tot heil
van het Vlaamsche volk hebben geleefd en gewerkt; moge
Vlaanderen, moge België gelukkig wezen tot het einde der
eeuwen!
Gedurende deze laatste toespraak rees Vondel als een reus
in de hoogte; hij kwam mij voor als de Profeet, als de Ziener
van Vlaanderen.
Het moet wel zijn, dat ik eenigen tijd het bewustzijn had
verloren; als ik opblikte, was de stoel ledig, waarop Vondel
gezeten had; opnieuw hoorde ik het geknetter van mijn vuur in
den haard, en het gebulder van den sneeuwstorm in de beuken,
achter mijne woning.
Slechts Vondels borstbeeldje op mijne schouwplaat blikte
mij nog aan, en mij ontvielen de woorden van den grootes'
dichter :
Het lust den burger hem in marmersteen t' aanschouwen,
Maar schooner staat de man in 't hart des volks gehouwen (i).-

(t) Op het marmerbeeld van Joan Hi ydecoper.

OVER DE WERKING DER ZUREN
OP

DE GISTING VAN HET MEELDEEG
door Dr.

A.

J. J.

VANDEVELDE

en L.

BOSMANS.

Op dezelfde wijze als bij onze proeven over de werking van
sterke zoutoplossingen op de gisting van het tarwedeeg door
de gewone gist (1), hebben wij deze reeks onderzoekingen met de
studie van den invloed der zuren voortgezet. Hier echter werden alleen zwakke concentratiën gebruikt, daar, zooals bekend,
de gistcellen zich tegenover de meeste zuren nogal gevoelig
vertoonen.
Het deeg werd bereid uit 25 gr. meel, 0.5 gr. chloornatrium,
0,5 gr. gist en 12,5 cm 5 van een mengsel van bepaalde hoeveelheden van de i/ To normale zuren met gedistilleerd water, op
zulke wijze dat achtereenvolgens o, 2.5, 5.o, 7.5, io.o en 12.5
cm5 der zurenoplossingen gebruikt werden.
Het deeg werd, zooals in onze vroegere proeven, door het
onderste uiteinde zorgvuldig in vertikaal staande glazen cylinders
gebracht, en de hoogte van het deeg na 4 uren, en na 24 uren
of meer, vastgesteld. Het verschil tusschen de waarden bij het
begin en na 4 uren, en tusschen de waarden bij liet begin en na
24 uren of meer, geeft in mm. de lengteaangroeiing van het
deeg na 4 en na 24 cf meer uren.
Ieder der bestudeerde zuren werd bij verschillende concentratiën gebruikt, met de noodige hoeveelheden 00 normale

(i) A. J. J. VANDEVELDE en L. BOSMANS, Onderzoekingen over de
werking van sterke zoutoplossingen op de gist en de gisting. -- Versl. en

)feded. Kon. VI. Academie,

1910,

253.
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hoeveelheid
normale oplossing
van een zuur
zuur behelst,
behelst, dat J1 liter
gr. waterstofloon
waterstofioon inhoudt.
inhoudt. Zoo
Zoo houdt
houdt
liter 1I gr.
I1 liter 1/10
I/IO normale oplossing
oplossing 3.646
3.646 gr.
gr. zoutzuur, 6.305
6.305 gr. salpesalpeterzuur,
4.904 gr. zwavelzuur,
zwavelzuur, of
of 6.003
6.003 gr.
gr. azijnzuur,
azijnzuur, enz.
enz. (1).
(I).
terzuur, 4.904
Aan deze waarden geeft men de
de benaming
benaming deàmol.
decimol.
Men noemt mol, het moleculair
moleculair gewicht,
gewicht, uitgedrukt
gr.;
uitgedrukt in gr.;
zoutzuur, .weegt
een mol 3646
komt een
een
b. v. voor zoutzuur,
weegt een
36.46gr.
gr. Daaruit
Daaruit komt
decimol
deàmol overeen met
met 3.646
3.646 gr.,
gr., een
een centirol
centimolo.3646
0.3646 gr.,
gr., een millimol 0.03646
een 1 I/IO
mil/imol 0.003646
0.03646 gr.,
gr., een
/ Io millimol
0.003646 gr.
gr. Dit geldt alleen
monoatomische zuren;
polyatomische zuren
zuren wordt
wordt het
voor monoatomische
zuren; bij
bij polyatomische
moleculair gewicht verdeeld door het
het aantal
aantal waterstofatomen.
watertitofatomen.
gist werd
werd met
met de
devloeistof
vloeistof vermengd,
vermengd, en
en de
deproeven
proeven
De gist
een eerste
eerste reeks
reeks bij
bij laboratorium-temperalaboratorium-temperawerden genomen, in een
tusschen IS
een tweede
tweede
tuur, namelijk
namelijk tusschen
15 en
en 18°
18°C,C,en
en daarna
daarna in een
reeks bij een constante temperatuur van 25° C. Ongelukkigreksbijncotamperuvn25°C.Oglki
was het onmogelijk
onmogelijk met
werken, daar het
het be.
bewas
met dezelfcle
dezelfde gist
gist te
te werken,
reiden van
van het
hetmateriaal,
materiaal, het
het vermengen,
vermengen, kneeden
kneeden van
van het
het
reiden
inbrengen in
in de
degistingsbuizen,
gistingsbuizen,enz.,
enz.,nog
nogalaltijd
tijdvereischt.
vereischt.
deeg, inbrengen
Daarom werd
werd telkens
telkens voor
voor iedere
iedere gist
gist de
decontroleproef
controleproef
Daarom
zuren) genomen.
genomen.
(zonder zuren)

(I) Zie
Zie voor
voor verdere
verdere inlichtingen
inl:chtingen : A.
A.
(I)
Chimle générale,
générale, Gent,
Gent, 1910,
191<', btz.
blz. 117.
Ili.
Chimie

J. J.

VAN DE VELDE,
J. J. VANDEVELDE,

Cours de
de
Cours
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I.

—

Zoutzuur.

Moleculair gewicht, HCl = 36.46
zoo cm5 oplossing i Jio normaal = 0.3646 gr. zuur.

z cma van de I/10 N-oplossing = z/Io millimol = 0,003646 gr.
AANGROEIING IN M/M

GEBRUIKT ZUUR

REEKS

cm5 I /I0 N

I/IO millimols

na q uren

na 24 uren

i

I

t

0

0

6o

84

2 .5

2 .5

52

78

5.0

5.o

58

81

7.5

7.5

6o

I18

I0.0

I0.0

40

61

12.5

12.5

37

40

51

79

.5

5o

75

5.o

5.0

45

77

7.5

7.5

48

77

IO.0

z0.0

43

58

I2.5

12

5

38

46

.—

15-180

ti

0
2

II
t =
2

50

0

5

2

In de bewerking van het deeg is er geen verschil met het normaal deeg; bij de gisting met hoog zuurgehalte treft men groote
holten in het deeg aan.
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Z. -

Salpeterzuur.

Moleculair gewicht, HNO ., = 63.05

zoo cma oplossing 1/10 normaal = 0.6305 gr. zuur.
I

cm3 van de i/io N oplossing = I; I0 millimol = 0.006305 gr.

GEBRUIKT ZUUR

AANGROEIING IN M/M

REEKS

cm5 I /IO N

Y jzo millimols

na 4 uren

na 24 urea

O

O

5°

8o

5

2.5

53

78

5.a

5.o

53

75

75

7.5

53

74

Io.o

10.0

54

65

12.5

12.5

38

38

70

86

.5

68

90

5.o

63

7.5

59

82

2

0

0

II

2

5

5.o

t

2

85

=
2

50

7-5
IO.O

IO

0

47

47

12.5

12

5

42

42

Met stijgend zuurgehalte vermindert de rekbaarheid van het
deeg en worden de holten in het gistend deeg grooter.
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3. -- Zwavelzuur.
Moleculair gewicht, H ; SO 4 = 98.08
zoo cm' oplossing I/10 normaal = o.g904 gr. zuur.
I cm' van de I/IO N oplossing = IVIO millimol = 0.004904 gr.

GEBRUIKT ZUUR

AANGROEIING IN M/M

REEKS

cm'

I

t =
15-18 0

I/io

na 4 uren

na 24 uren

54

82

0

2 .5

2

5

50

8o

5 0

5.0

65

83

7.5

7.5

84

77

O

IO.o

45

58

12.5

12

5

41

47

0

45

81

5

2 .5

52

84

5 0

5.0

4

74

7.5

46

65

0

2

II

2 5°

I/IO inillimols

0

IO

_

N

7.0
IO 0

I0.0

12.5

12

5

43
39

58
4

De rekbaarheid van het deeg vermindert met het zuurgehalte;
het aantal holten van het gistend deeg verhoogt met het zuurgehalte.

-
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4. -— Phosphorzuur.
Moleculair
HaPO,
= 98.10
ga.IO
$PO4 =
Moleculair gewicht,
gewicht, H

100
1/10 normaal
0.3270 gr.
gr. zuur.
zuur.
oplossing 1/IO
normaal== 0.3270
cm'a oplossing
zoo cm
I1 cm·
van de
de 1/10
1/10 N
Noplossing
1/10 millimol
millimol =
= 0.00327
0.00327 gr.
gr.
oplossing =
= I/IO
cm' van

GEBRUIKT
ZUUR
GEBRUIKT ZUUR

AANGROEIING
IN MAM
M/M
AANGROEIING IN

I

na
na 4 uren
uren Ina
na 24
24 uren
uren

REEKS

millim o ls
cm
1 / 1 0 millimols
1/10 N
N 1/10
cm'a 1/io

I

t=

15-18°

11
II
t =
=

25°
25 °

°0
2 .5
2·5

00

25
25

75

lI·5
2 .5

28

70
7°

5.o0
5.

5.o
5.0

29
lI9

7·5
7.5
10.0
IO.O

7·5
7.5
10.0
I0.0

34

67
67

12.5
u·5

74

12.5
u·5

3o
3°
3311

°O
lI·5
2 .5

00

23
23

83
83

lI·5
2 .5

3388

82

5.o
5·0

5.o0
5.

41
4~

81
81

7·5
7.5
10.0
10.0

7·5
7.5

44

82
$2

IO °
0
10

42

80
8o

12.5
12·5

12.5
12·5

4488

89
89

63
63

Het deeg verandert
gedurende de bewerking;
bewerking; zuur
zuur gegeverandert niet
niet gedurende
maakt
biedt enkele
enkele holten
holten meer
meer aan.
aan. Na
Na 48
48 u.
u. isisde
de totale
totale
maakt deeg
deeg biedt
resp. 77,
77, 770,
71, 72
72,, 76 en 62
62 mm.
mmo
aangroeiing, voor reeks I, resp.
0, 71,

- 267 5. — Azijnzuur.
Moleculair gewicht, CH,CO,H = 60.04
xoo cma oplossing I/10 normaal = o.6004 gr. zuur.
i cm° van de I/IO N oplossing = I/Io millimol —

GEBRUIKT ZUUR

o.00600q

gr.

AANGROEIING IN M/M

REEKS

cma I/IO N

I
t =
15-18°

II

t

—.

1/ IO

m illim ols

na 4 uren

na 24 uren

36

72

O

0

2.5

2

5

40

65

5 0

5.0

45

75

7.5

75

43

72

IO.O

10 0

40

70

12.5

12

5

37

70

0

O

42

81

2 .5

2.5

54

81

5 0

5.0

52

82

7.5

7.5

51

78

10.0

IO.O

45

74

12 .5

12.5

34

86

2 5°

Geen merkelijk verschil tusschen het zuur deeg en het normaal deeg, ten opzichte van de bewerking en van de gisting. In
reeks II werden groote holten bij de zuurconcentratie 12.5 aangetroffen.
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6. -— Propioonzuur.
propioonz\1ur.
Moleculair gewicht,
gewicht, C.H.CO.H
C,H,CO,H = 74.10
Moleculair
74.10
zoo cm"
cm' oplossing
oplossing1/10
i/xo normaal
normaal == 0.741
0.741 gr.
gr. zuur.
zuur.
100
II

cm' van de
f io Noplossing
N oplossing== I/to
cm"
de I1/10
1/10 millimol
millimol =
= 0.00741
0.00741 gr.
gr.
GEBRUIKT
ZUUR
GEBRUIKT ZUUR
REEKS

I

I,10 millimols
cm 33 I/IO
1/10 N 1,10
millirnols

I

II
=
t=

225°
5°

na
uren
na 4 uren

I

na 24 uren

0

0

3300

;0
70

25
2 5

~5
2 5

23

6g
69

5 .0
0
5.

5.o
0
5.

18
18

60
6o

7·5
7.5

7755

10

47

10
IO 0

10.0

7

3388

12.5
12·5

12.5
U·5

00

25

00

00

60
6o

go
90

2·5
2 .5

22 5

49

77

5.o
0
5.

5.o
0
5.

25

81
8t

7·5
7.5

7·5
7.5

18

68

10
IO 0
0

10
0
to 0

IX
II

52
5~

12 5

12.5
12·5

II

54

t=

15-180

AANGROEIING
M/M
AANGROEIING IN
IN M/M

Bij
van het
hetdeeg
deeg met
met
Bij de
de bewerking
bewerking vermindert
vermindert de
de rekbaarheid van
het zuurgehalte.
zuurgeh,alte. In reeks
reeksIIisisna
na48
48uren
urende
deaangroeiing
aangroeiing resp.
resp. 70,
70,
74,66,57,43
holten
79, 66, 57, 43en
en35
35mmo
mm.InInhet
het gistend
gistend deeg
deeg treft
treft men geen holten
aan, uitgezonderd
uitgezonderd in
in het
het geval
geval 12.5
13.5 der
der 22ee reeks.

- 269 7. — Boterzuur.
Moleculair gewicht, C3H,CO;H = 88.Io
zoo cm5 oplossing I /10 normaal = o 881 gr. zuur.
I

cm5 van de I/Io N oplossing = I/10 millimol = .o . oo881 gr.

AANGROEIING IN M/M

GEBRUIKT ZUUR
REEKS

na 4 lAren

na 24 uren

O

22

68

5

2.5

19

65

5.o

5.o

12

57

75

7.5

5

45

I0.0

10.0

O

19

12.5

12.5

0

9

46

75

cm 3 i/io

0
2

I

N 1/Io millimols

t
15-18°

II

0

0

2.5

2

5

43

79

5.o

5.o

35

77
75

t =
2

5°

75

7.5

12

10 0

I0.0

5

49

5

12.5

3

34

12

De aangroeiing wordt na 48 u. resp. 72, 72, 68, 55, 33 en 16 mm.;.
na 96 u. in de 3 laatste gevallen 6o, 43 en 29 mm. Het deeg is bij debewerking normaal ; de gisting vordert traag en in het deeg ontstaan slechts kleine holten in de reeks I, grootere holten in de
reeks II.
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8. — Zuringzuur.
Moleculair gewicht, (CO 2H) 3 = go 0
zoo cm' oplossing I/Io normaal = 0.45 gr. zuur.
I

cm' van de I/IO N oplossing = I/Io millimols = 0 0045 gr.

GEBRUIKT ZUUR

AANGROEIING IN M/M

REEKS

cm' I /IO N I /Io millimols

I

t
15-180

t

2 5°

na 24 uren

0

0

35

72

2 .5

25

40

68

5.o

5.o

24

74

7.5

7.5

47

76

0

I O.o

12.5

I2 5

10

II

na 4 uren

59

38
3

49

0

0

49

82

2.5

2 6

51

74

5.o

5.o

52

76

7.5

7.5

50

IO.0

I0.0

41

I2.5

12.5

6o
44

45

49

Het deeg wordt onder den invloed van het zuur brokkelig, in
rechtstreeksche verhouding met de concentratie; in het gistende
deeg ontstaan groote holten.
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9.

—

Barnsteenzuur.

Moleculair gewicht, (CH$)4 (CO3H)2 = ii8.o6
100 cm3 oplossing I/10 normaal = 0.5903 gr. zuur.
cm3 van de I/I0 N oplossing = I/10 millimol = 0.00S903 gr.

AANGROEIING IN

GEBRUIKT ZUUR

■ /M

REEKS

cm' I; io N I/IO m i llimols

na 4 uren

na 24 uren

0

33

72

5

2 .5

35

72

5.0

5.0

35

78

7.5

7.5

32

73

10.0

I0 0

39

75

12.5

12.5

31

90

0

I

t
x5-18o

II
t
2 50

2

O

0

39

81

2 .5

2 .5

49

77

5 0

5.0

51

8x

7.5

7.5

48

8o

10.0

I0 0

50

82

12.5

12

5

44

85

De bewerking van het deeg is normaal; in de gevallen 10 en
12.5 ontstaan tamelijk groote holten in het deeg.

-
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Melkzuur.

Moleculair gewicht, CH 3CHOHCO,H = 90.1
ioo cma oplossing I/I0 normaal _ 0 901 gr. zuur.
x cm' van de I/Io N oplossing = I/Io millimol = 0.00901 gr.

GEBRUIKT ZUUR

AANGROEIING IN M/M

REEKS

cm== I/IO N

na 4 uren

na 24 uren

0

27

69

5

2 .5

32

73

5 0

5 0

32

70

0
2

I
t =

7.5

43

10 0

IO O

34

6o

5

12.5

28

41

0

0

37

72

2

2

40

71

75

15-180
12

II
t

—
250

IJIO millimols

5

5

73

5 0

5 0

7' 5

7-5

10.0

Io.o

39

62

12.5

12.5

44

70

46

72
82

51

Het deeg is normaal, doch bij hooge zuurconcentratie met
groote holten.
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Wijnsteenzuur.

Moleculair gewicht, (CHOH) ; (CO,H ► , = 15o
xoo cm 3 oplossing I/10 normaal = 0.75 gr. zuur.
x cm6 van de 1/10 N oplossing = I/10 millimol = o.0075 gr.

GEBRUIKT ZUUR

AANGROEIING IN M/M

REEKS

I
t

cma 1/Io N

1 /10 millimols

na 4 uren

na 24 uren

O

0

44

7^8

2 .5

2

5

36

72

50

5 0

42

72

7.5

7.5

46

78

I0.0

10.0

38

67

12.5

12

.5

38

66

62

75

5

64

77

5 0

5.0

65

73

75

7.5

91

106

I.5-18o

0

II
t
250

2

0

5

2.

Io.o

IO

0

59

6x

12.5

12.5

58

58

De rekbaarheid van het deeg vermindert met het zuurgehalte.
Ook ontstaan groote holten, vooral hij sterke concentratie.

— 2 74

12. -

Citroenzuur.

Moleculair gewicht, C(OH (COX (CH,-CO 5H)$ =
zoo cm 3

(92

oplossing i/IO normaal = o 64 gr. zuur.

cm 3 van de i/io N oplossing = I/Io millimol — o . oo64 gr.

GEBRUIKT ZUUR

AANGROE I M G IN M jM_

REEKS

na 4 uren

na 24 uren

37

77

5

41

72

5.0

41

74

cm3 ifio N x/ro millimols
0

0
2

I

5

5.o

2

t
x5-180

7.5

7.5

04

67

10.0

Io.o

38

68

12.5

12.5

42

58

0

55

8x

5

2 .5

56

82

50

5 0

25

8r

7.5

75

51

79

xo.o

52

76

12.5

84

65

0
2

t

-250

Het deeg is bij de bewerking normaal, doch gedurende de gisting met holten, _ vooral hij de sterke concentratieën.
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Het bestudeeren van onze - resultaten, zooals zij in de tabellen voorkomen, kan moeilijk tot duidelijke gevolgtrekkingen
aanleiding geven. Daarom hebben wij ze in curven gebracht;
op de abscissenlijn hebben wij de concentratiën der gebruikte
zuren gebracht, op de ordinatenlijn de waarden van de overeenstemmende aangroeiing.
Curven A, B, C en D geven respectievelijk een gedachte der
proeven, met de resultaten A) van de Ie reeks, na 4 uren, B) van
de 1 e reeks, na 24 uren, C) van de 2e reeks, na 4 uren en D) van
de 2 ° reeks, na 24 uren. Uit het bestudeeren van deze curven
blijkt I° dat er mogelijkheid bestaat de werking der zuren vast
te stellen en te vergelijken, 2° dat deze werking in hoofdzaak op
dezelfde wijze, in de I e (temperatuur —15-18°) als in de 2 e reeks
(temperatuur _ 25°) wordt uitgeoefend.
Wij kunnen de gebruikte zuren als volgt rangschikken :
a) met schadelijke werking : zoutzuur, salpeterzuur, zwavelzuur, propioonzuur, boterzuur, zuringzuur;
b) zonder duidelijke werking : melkzuur, wijnsteenzuur,
citroenzuur;
c) met gunstige werking : phosphorzuur, azijnzuur, barnsteenzuur.
Eigenaardig is de werking van wijnsteenzuur : bij de 4 curven
t reft men een optimum aan, en wel regelmatig op de concentratie 7.5.
Indien wij nu een schaal zoeken op te maken, zoo kunnen
wij, nog met behulp der curven, de volgende lijst samenstellen,
als wij beginnen met de schadelijkste zuren :
a) schadelijke : I. propioonzuur, 2. boterzuur, 3. salpeterzuur. 4. zoutzuur, 5. zwavelzuur, 6. zuringzuur ;
b) onbeduidende : 7. citroenzuur, 8. melkzuur, 9. wijnsteen zuur;
c) gunstig werkende : Io. azijnzuur, I I. barnsteenzuur, 12.
phosphorzuur.
De werking van zuren op de microorganismen werd reeds
meermaals onderzocht; indien wij de bederfwerende zure
stoffen (I), zooals zwavelzuur, fluoorwaterstofzuur, fluokiezelzuur,
,

(i) Zie daarover : A. J. J. VANDEVELDE en L. BOS:1iANS. Onderzoekingen over de werking van sterke zoutoplossingen op de gist en op de
gisting. — yersl. en Med. Kon. Vl. Acad., 1910, Bibliographie, blz. 292.
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onbesproken laten,
laten, kunnen
kunnenwij
wij melding maken van
mierenzuur, onbesproken
(I) over de werking van het
de proeven van HANSEN
HANSEN (I)
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GRENSCONCENTRATIE

ZUREN
in mols per liter

in

gr.

per liter

Dichloorazijnzuur. .

0 O

I' 29

Monochlorazijnzuur ..

0.02

1.89

Benzoëzuur.

o.oi66

2 0 33

Salicylzuur... . . .

o.oi66

2.300

Trichloorazijnzuur . .

o 04

6 .54

Salpeterzuur

o.II1

7.0

Zoutzuur

0.2

7.3

0.2

9.o

0.2

9.8

Zuringzuur

.

Zwavelzuur

.

Mierenzuur. .

•

..

0.25

Isovaleriaanzuur .

0.2

20.4

Azijnzuur.

O5

30.0

Benzosulfoonzuur.

0 .33

61 667

Melkzuur

2

i80.o

Isoboterzuur

3

264 0

Arseniekzuur

O 67

284

.

0

Phosphorzuur . .

.

I

2 94 0

Propioonzuur...

.•

4

296 0

Methylarseniekzuur. • •

I

420.0

Normaal boterzuur . • •

5

440 . 0

Citroenzuur

I

Maloonzuur

2.8

5760
583.4
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Mct de verzadigde oplossingen van paraoxybenzoëzuur
(69 °/O), wijnsteenzuur (75 °/°), barnsteenzuur (4,72 °/°), boorzuur
(4,6 °/°), arsenigzuur (1,98 °/°), werd nog een duidelijke gisting
vastgesteld.
Uit de vergelijking met deze resultaten, bekomen met gistend meeldeeg, blijkt dat de w erking van de zuren vooral afhang t.
van den cultuurbodem waarin de gist zich bevindt ; de schadelijke wer king van propioon- en boterzuur, bij voorbeeld, is in de
zuivere suikeroplossing veel minder waar te nemen; daarentegen
treffen wij, in de proeven van ROSENBLATT en ROZENBAND, barnsteenzuur als zeer weinig schadelijk aan, vermits de gisting nog
plaats heeft in de verzadigde oplossing. Phosphorzuur vertoont
zich in de deegproef gunstig; in de suikergistingsproef daarentegen schadelijker dan proproonzuur, dat de gisting van he t
deeg sterk vertraagt.
.

De physiologische werking van de zuren staat niet altijd in
verband met de chemische waarde hunner sterkte. Die sterkte
kan zeer nauwkeurig bepaald worden, en wel op 3 wijzen welke
nagenoeg tot dezelfde resultaten leiden :
1°) door het bepalen van de electrische geleidbaarheid; men
heeft bemerkt dat de sterkste zuren de grootste geleidbaarheid
voor den electrischen stroom vertoonen, als deze door zure
oplossingen trekt ; zoutzuur heeft het hoogste geleidend vermogen, en indien men aan dit zuur een vermogen van ioo
toekent, kan men gemakkelijk langs proefondervindelijker
weg de overeenstemmende waarden voor de andere zuren.
berekenen. (Kolcm 1 van tabel A.)
2°) Door de katalytische vorming van het aethylacetaat, uit.
aethylalcohol en azijnzuur, in de aanwezigheid van zuren; hoe
sterker de zuren, hoe sneller de vorming van het aethylacetaat; zoutzuur vertoont zich hier nog eens het sterkste, en
daarom ook wordt hem de waarde ioo toegekend. (Kolom 2 van
tabel A.)
3°) Door het in versievermogen van rietsuiker (saccharose),,
in vruchtensuiker (fructose) en druivensuiker (glucose), welp
mengsel invertsuiker genoemd wordt. De sterkte van het zuur
heeft een iechtstreekschen invloed op de snelheid van de omzetting, en hier ook bevindt zich zoutzuur, met de vergelijkende
waarde ioo, op het maximum. kKolom 3 van tabel A.)

— 284.

—

Alhoewel de werking van de zuren op levende wezens door
verscheidene onderzoekers bestudeerd werd, namelijk door
KOEPPE (i) en door VANDEVELDE (2) op de bloedlichaampjes, —
door G. J. STRACKÉ (3) op de plantencellen,— door KAHLENBERG
en TRUE (4),- door PROMSKY (5),- door CLAUDEL en CROCHETELLE (6), en anderen (MANGIN, PURJEWICZ, ASTRUC, GERBER)
op de kiemplanten, — door PAUS (7) op den groei der bacteriën
Bacillus typhosus en Bacillus coli,
zijn slechts enkele der bekomen physiulogische uitslagen in verband gebracht geweest met
de waarden van de chemische sterkte der zuren. Die uitslagen,
die namelijk door KAHLENBERG en TRUE, PAUS, ROSENBLATT
en ROSENBAND, VANDEVELDE werden verkregen, hebben wij in
tabel A (kolommen 4 tot 8) vereenigd en vergeleken met het
zoutzuur waaraan altijd de waarde ioo werd toegekend.
KAHLENBERG en TRUE hebben de giftige concentratie
der zuren tegenover de kiernplanten van Lupinus (kolom f3)
bepaald; PAUS heeft voor Bacillus typhosus en Bacillus coli dc
hoogste hoeveelheid zuur vastgesteld, die de ontwikkeling dezer
bacteriën nog toelaat (kolommen 4 en 5); in de proeven van
—

VANDEVELDE, werden opgezocht de laagste waarden der zuren,
in welker oplossingen de bloedlichaampjes openbarsten, verschijnsel dat haemolyse genoemd wordt (kolom 7). In kolom 8
bevinden zich de resultaten van ROSENBLATT en ROZENBAND
over de suikergisting, resultaten die wij hooger hebben vermeld.
(1) H. KOEPPE. Ueber das Lackfarbenwerden der roten Blutscheiben..
— Arch, ges. Physiol., 1 903, 99, 33-91.
(2) A. T. J. VANDEVELDE. Recherches sur les hémolysines chimiques,
4° comm., les acides. — Bull. Soc. chim. Belg., 1908, 22, 147-154.
(3) G. J. STRACKÉ. Onderzoekingen over de immuniteit van hoogere
planten voor haar eigen vergift. — Amsterdam, (P. N. Van Kampen en zoon),
1904, blz. 25.
(4) L. KAHLENBERG en R. H. TRUE. On the toxic action of dissolved
salts and their electrolytic dissociation. — Bot. Gaz , 1896, 22, 81-124.
(5) G. PROMSKY. De l'influence de l'acidité sur la germination.— Compt.
rend. Paris, 1911, 152, 450-452.
(6) CLAUDEL en CROCHETELLE. Influence de • quelques substances employées comme engrais sur la germination. -- Ann. apron., 1896.
(7) M. N. PAUS. Veber das Wachstum der Typhus and Colibacterien
auf Ndhrboden, denen verschiedene organische Sáuren zugesetzt sind. —
Centr. Bakt., I, 1907, 45, 81-90.
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TABEL A.
Vergelijkende waarden van de werking der zuren.
t

2

3

KATA-

INVER-

LYSE

SIK

I

ZUREN

ELECTRI
SCHE
GELEID•
BAAkHEMD

4

6

BACIL

8

7
HAEMO •

SUIKER-

LYSE

GISTING

KIEMING
LUS COLT

pHOSUS

Zoutzuur

I00

100

I00

Zwavelzuur .

65 I

73 9

73. 2

Salpeterzuur

99 6

91

Phosphorzuur

73

Mierenzuur .

1

Azijnzuur. .

1.4

O 3

Propioonzuur.

O3

Boterzuur . .

O3

7

BACILLUS TY-

5

I00

I00

100

IOO

I00

100

100

100

I00

1o6

118

I00

140

180

6.2

68

3 40

I00

50

20.

5

171

165

100

04

156

1 54

100

O3

1 35

148

50

O3

1 43

1 54

50

44

7

z

3

1

Valeriaanzuur

140
58

8o

40

39

5.

50

58

IOU

Melkzuur .

1O

O9

I.I

116

I29

I00

85

10

Zuringzuur

19 7

17 6

18 6

I13

176

I00

140

I00

Barnsteenzuur

o 6

0.5

0 5

50

17

Appelzuur. .

1

3

I2

1

Wijnsteenzuur

2 .3

2 .3

Citroenzuur. .

I

7

1 .6

3

1.7

113

III

50

58

125

123

I00

140

0

99

99

50

25

20

En als wij nu onze resultaten met de uitslagen der genoemde
proefnemingen vergelijken, dan vinden wij ook dat, indien
zoutzuur, salpeterzuur en zwavelzuur zich gedragen volgens de
chemische wetten van electrische geleidbaarheid, katalyse en
inversie, de andere zuren dezelfde veranderlijkheid vertoonen
als in de verscheidene genoemde physiologische proeven. Zulks
valt overigens in het oog als men tabel B opmaakt, waarin de
zuren in de afnemende volgorde van hunne sterkte of van
hunne giftige werking, genummerd worden.
.

.
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TABEL B.
Volgorde van de afnemende werking der zuren.
I

ZUREN

ELEC
SCHE

GELEID BAARHEID

3

4

5

INVER-

BACIL-

BACIL

LYSE

SIE

LUS TY-

7

8

9

HAEMO.

SUIKkR-

DEEG-

LYSE

GIS`TING

GISTING

KIEMING
LUS COLI

PHOSUS

Zoutzuur.. .

I

Salpeterzuur.

2

Zwavelzuur

3

3

3

Zuringzuur. .

4

4

4

6

Phosphorzuur

5

5

Wijnsteenzuur

6

5

'Citroenzuur .

7

6

Azijnzuur .

8

Melkzuur.. .

6

2
KATA-

8

9

I

4

2

I

.7

8

I

I

I

2

I

4

2

3

6

I

I

2

6

I0

I

I

8

6

I0

4

7

I

I

II

8

6

9

I0

9

I

I
2

9

9

7

7

Barnsteenzuur

IO

8

8

Propioonzuur

II

9

Boterzuur .

II

9

5

2

II

6

9

2

I

6

5

II

5

I

6

8

7

9

12

II

12

4

9

I0

I0

4

2

9

9

9

5

LIJST
EENIGER HANDSCHRIFTEN
VAN

Hendrik WAELPUT.

Als vervolg op de lezing van den heer Dr. EUG.
Over de nagelaten werken van Hendrik Waelput
(zie boven blzz. 107 Ir2), Lijst der handschriften
van Hendrik Waelput welke op het Gentsche
Muziek-Conservatorium bewaard blijven en eigendom van den Staat zijn :
z°) Agneessens. Ouverture. (Orkest.)
2°) Berken de Diamantslijper. Lyrisch drama.
Aria van Berken.
»
»
C
Aria van Donaas.
»
Tusschenbedrijf en koor. :
"19
»
»
Prwludium.
3°) Broedergroet. Cantate. (Fanfare.)
4°) Cantabile', voor 4 altos.
5°) Canzonetta, voor kwartet.
6°) Concerto, voor fluit. (Orkest.)
7°) De droefheid kwam. Lied.
8°) De weide slaapt. Lied.
9°) Feestliedje, voor cello en klavier.
io°) Feest-ouverture. (Orkest.)
I '°) 2 Gedichten. Minnelied en wiegelied. (Orkestbegeleiding.)
I 2°) 6 Gedichten. (Orkestbegeleiding.) Stabat Mater. — 'k Heb
gedroomd. --- Jeugd en liefde. — De zonne blonk. —
Bloemen bloeien. — In de duinen.

VAN OYE

:
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13°) De Zegen der wapens. Cantate met orkestbegeleiding.
14°) De eik. Mannenkoor.
15°) Hulde aan Conscience. Ouverture. (Orkest.)
i6°) De Geuzen. Feestmarsch. (Orkest.)
17°) Hulde aan Hans Memlinc. Feestmarsch. (Orkest.)
18°) Kwartentanz, voor orkest.
19°) Lentelied. Koor.
20°) Memlinc's Cantate. (Orkest.)
21 ° ) Menuet symphonique.
22°) Nederlandsche Hymnen, voor orkest.
23°) Concert-ouverture, voor klein orkest.
24°) De Pacificatie van Gent. (Orkest.)
25°) Quintet, voor snaren.
26°) Romance, voor hoorn en orkest.
27°) Serenade, voor flifit en orkest.
28°) Stella. Lyrisch drama.
29°) Suite, voor orkest.
30°) Symphonie in D moll.
»
»
»

in Es dur,
in C dur. (Nationale Symphonie.)
in A. (Fragment : Cantabile in A.>
31°) Verre. Lied.
32°) Het Woud. Cantate. (Orkest.)
33 °) De Zang der zee. Koor.
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KLEINE
VERSCHEIDENHEDEN.
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
45.
- ONTALINGHE
ONTALINGHE en ONTHALINGHE.
45. —
HALEN.
In de
de «« Comptes Soyer de Ham,
Ham, chevalier,
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Id., id., Rek. id. van ix Mei tot 21 September 1377 (Rol) : « Jan
van Bambeke boette .iij. lb. van ere ontalinghe yeghen Maroye Henemans. Pais omme .xlviij. s. »
Id., id., Rek. id. van so Mei tot 15 September 1378 (Rol) : « Gillis
Makereel boette .iij. lb. van ere ontalinghe yeghen Jan Moenine.
Ontfanghen lix s. »
Id., id., Rek. id. van 19 September 1384 tot 9 Januari 1385 n. s.
(Rol} : «Bouden vanden Houke boette iij lb. van er ontalinghe jeghen
Pamiaen den Ram. Ontfanghen lij s. »
Id., id., Rek. id., id. (Rol) : « Item de selve Jan Pecsteen boette
iij lb. van er ontalinghe jeghen Michiel Sanctus. Ontfanghen liiij s. »
Id., id.. Rek. id. van 21 September 1377 tot 18 Januari 1378 n. s.
(Rol) : Booster poort. Marie Scerres was ghecalengierd van .vj. lb ,
vandat zoe twe ontalinghen dede ende niet wettelike achtervolghede.
Pais omme iiij lb. »

*
**

Men lette inzonderheid op de uitdrukking ONTALINGHE
uit den laatsten tekst. Immers, in dien tekst zal misschien
de uitlegging van ons woord liggen : inderdaad, van Marie Scerres
wordt, door den baljuw van Veurne, eene boete van 6 pond
, omdat zij « twe
nl. een dubbele boete van 3 pond
geeischt,
ontaling hen dede ende niet wettelike achtervolghede », dit wil zeggen :
omdat zij zich jegens twee personen, door haar in rechten aangeklaagd, aan « Ontale » had vergrepen, met hare klacht niet
wettelijk te « achtervolgen », d. i. niet voort te zetten.
DOEN,

—

—

Wanneer wij nu de onderstaande teksten nagaan, insgelijks
aan de rekeningen van den baljuw van Veurne ontleend, dan
meenen wij te mogen zeggen dat ONTALINGHE blijkt te zijn het
feit « zinc clachte » in wetten « niet te achtervolghene » :
Staatsarchief u. s., id., Rekening van den baljuw van Veurne
van 8 Januari 1375 n, s. tot 7 Mei daaraanvolgende (Rol) : « Willem
Ruebin boette iij lb., vandat hij zine clachte niet achtervolghede up
Jake Zigheere. Pais omme .1. s. »
Id., id., Rek. id. van 7 Mei tot 17 September 1375 Rol) : « .... Alloot boette iij lb., vandat hij zine clachte niet achtervolghede up
Omaer den timmerman. Ontfaen lix s.
« (Scheur in het perkament) ... er Alloot boette iij lb. intghelike
jeghen Pieter den timmerman. Ontfaen lix s.
« ... vorseid boette iij lb. intghelike jeghen Diederijc den Ram.
Ontfaen lig s, »
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Id., id., Rek. id. van 18 September 1374 tot 8 Januari 1375 n. s.
(Rol) : « Roeland Boensone boette iij lb. vandat hij zine clachte niet
achtervoighede up Robin den Zwarten. Pais omme xl. s. »
Id., id., Rek. id. van 21 September 1377 tot II Januari 1378 n. s.
(Rol) : « Van sine claghe niet tachtervolghene up..., iij lb. »
Overigens, door art. 61, 62 en 63 der heure van Veurne van
Juli 1240, wordt, betreffende het aanklagen in rechten, op de
drie volgende gevallen gewezen :

L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Furnes, II, 36 en 49 : « Quicumque clamorem suum fecerit super aliquem in virscara et ipse
firmaverit se habiturum auxilium coratorum et defecerit, emendabit
corniti iij libras ». — Item, zo wie up yemene zal hebben gheclaecht
in vierscare ende hem vermeit te hebbene heipe in cueriers, ens
hem ghebreict, hi boet den grave iij ponden. »
Id., II, 36 en 49 : « Quicumque plegios dederit de prosequendo
clamore suo, et non fuerit prosequutus, emendabit corniti tres libras et
arnittet clamorem suum ». — « Item, zo wie borghen zal hebben
ghegheven van zire clachte tachtervolghene, ende hise niet zal hebben
gheachtervolghet, hi boet den grave iij ponden ende hi verlieset ziine
claghe. »
Id., II, 36 en 49 : « Prins (elders : Quamvis) aliquis clamorem
suum facere noluerit vel perdiderit, justiciarius tarnen jus suum
habebit. » — « Ende aleist dat hi zine claghe niet doen en wille of
verlieset, nochtan zal de justicyere justicie ende ziin recht hebben. »
Naar de veeled. heer D. BERTEN, raadsheer bij het Hof van
Beroep te Gent, ons deed opmerken, waren de drie genoemde
gevallen met eene en dezelfde boete van drie pond strafbaar.
Zij heeten : het te kort schieten aan bewijs (de aillance de preuve),
— het niet-voortzetten van de klacht (non piosecution) -- en de
weigering iemand aan te klagen (refus de plainte).
Misschien zal diensvolgens, in de toenmalige rekeningen
van de baljuws van Veurne, ONTALINGHE gelijk staan met « Contumacie », of « Contumace », uit de volgende teksten, namelijk met
de « Conturnacie » gepleegd door den aanklager tegenover den
aangeklaagde, door het niet voortzetten van zijne klacht, d. i.
door niet 'in rechten te verschijnen om zijne aanklacht goed te
maken ?
Staatsarchief u. s., id., Rekening van den baljuw van Veurne van
15 Mei tot 22 September 1376 (Rol) : « Jan Galand boette iij lb. by
contumacie jeghen Lijsbet Colins. Pais omme xliiij s. »
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Id., id., Rekening id. van i8 September 1385 tot 8 Januari 1386
n. s., fol. x : « Jehan le Tortu fourfist iij lb. par contumace contre la
vefve Lanselot Aleveis. De quoy la ville a la moitiet. Recheu du
droit de montresredoubté singneur xxx s. »

Of ook nog met Onrechte claghe zooals hieronder, wat ook
Wanclaghe (i) geheeten werd :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den baljuw van Veurne van 8 Januari 1375 n. s. tot 7 Mei daaraanvolgende
(Rol) « Inghelram Cortbeen boette iij lb., van dat hij met onrechte
claghede up Ogier Lauwaerde. Ontfanghen xxx s. »
Id., id., Rek. id. van xx Mei tot 21 September 1377 (Rol) : « Gillis
Anseel boette .iij. lb. van onrechter claghe up Pieter van Scoren.
Ontfanghen van myns heren dele .xxx. s. »
ONTALINGHE zou derhalve op Ontale wijzen, -- niet met de
beteekenis « Onrechtmatige rechtsgronden », die het woord in
het voorbeeld heeft door Verdam, v° Ontale, aangehaald, —
maar wél met die van Gebrek aan « tale », wegens niet verschijning van den aanklager in rechten, om zijne aanspraak goed te
maken.
^

**

Een zonderling verschijnsel doet zich echter met ONTALINvoor. Het woord wordt inderdaad ook onder den vorm
ONTHALINGHE aangetroffen : wij hebben boven een voorbeeld
daarvan aangehaald. Welnu, wij vragen ons af, of soms ook door
ons woord niet is bedoeld geweest de omstandigheid dat een
aanklager, — de eischer of aanlegger, — aan bewijs is te kort
geschoten, zooals boven, of zijne klacht niet heeft kunnen wettigen en diensvolgens den door hem aangeklaagde in rechten giet
heeft kunnen « halen », d. i. van schuld overtuigen. Zijn de twee
gedachten Ontalinghe en On(t)halinghe soms niet dooreenGHE

geloopen ?
Van het ww. Halen, dat met de beteekenis hierboven bij
Verdám niet voorkomt, kennen wij het volgende voorbeeld :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den
baljuw van Veurne van Ix Mei tot 21 September 1377 (Rol) : « Gillis
Volkeraven boette .iij. lb., vandat hi Gillis Ansele dede vanghen
ende niet ghehaelde. Ontfangen .xxx. s. »
(i) Zie teksten bij L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, coutume du Franc
de Bruges, I, 331 en II, 747-748.
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wordt, met diezelfde beteekenis, vooral aangetroffen
in teksten betreffende het schuldig verklaren door den baljuw :
HALEN

Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den
baljuw van Veurne van zi Mei tot 21 September 1377 (Rol) : « Galo
pin Lood was ghecalengiert vandat hi ghewond zoude hebben Lauwer den Minsten. Omdat den bailliu duchte dat hine derof niet zoude
hebben ghehaelt, pais omme .xxiiij. lb. »
Id., id., Rek. id. van 10 Mei tot 15 September 1378 (Rol) : « Carstine Jans van Bellen wijf, was ghecalengierd vandat zoe hare
moeder zoude hebben ghenomen een lb. grote. Omdat een arem wijf
was ende den bailliu duchte dat hise niet der of zoude hebben ghehaelt, omme dies dat de moeder zeide dat zoet haer ghegheven
hadde, pais omme xij lb. »

In het oudfransch, heet dit RATAINDRE. Eene vrouw, die
een- kind te voeden aangenomen had, werd beschuldigd dit
« verlegen » te hebben (I) en uit dien hoofde vervolgd. Daar
echter de ouders van het kind geene aanklacht hadden ingediend
en de vrouw vergiffenis hadden geschonken; daar wijders de
baljuw vreesde geene getuigen te vinden om naar genoegen de
vrouw te « verwinnen » (2), of in het Fransch te « rataindre par
loy », en gezien overigens dat het een arme vrouw was, liet de
baljuw de zaak voor 24 lb. bijleggen :
Rijksarchief te Brussel, Fonds Rekenkamer, Rekening van den
baljuw der stad Brugge en van het Vrije, van 6 Mei tot 16 September
1398, fol. j v o : « De Katherine, femme Guillaume Magrez, qui tenoit
ung enfant à nourrir appartenant à Guillaume de Male et à sa
femme, la quelle nourriche mist le dit enfant de nuyt en son lit empres elle ; et avient que par une nuite le dit enfant ala de vie à trespas. Dont elle fut soupechonnés davoir couchié dessus. Dont le dit
bailli le calaingna et la laissié composer, veu que père et mère dessus
dis nen firent poursuite aucune, ains quittèrent la mort dudit enfant
à la ditte norriche; et aussi que le dit bailli avoit doubte de tesmoings
pour porter le fait deuement à congnoissanche, par quoy it leuist peu
rataindre par loy et pour sa grand povreté, pais xxiiij 1. »
Rijksarchief u. s., id., Rekening van den baljuw van Brugge en
van het Vrije, van 13 Januari 1399 n. s. tot 5 Mei daaraanvolgende,
fol. 14 : « ... Par quoy lescouthete se doubtoit de les rataindre du
fait..., si que les a receu a composicion avant jugement pour c, lb. »
(t) Verliggen : Een kind verliggen = dood liggen. Gehoord te Brugge.
Men zie onze Keure van Hazebroek, IV, 95, onder Ghehouden
Z'houden,
(2)

-1

94 --

+

Ook ATAINDRE, dat te vergelijken is met Estee atains Estee
,

áttains de... en Estee attainct de..., of Estee attains et convaincuz
de..., uit onze Keure van Hazebroek, IV, blzz. 95 97 :
-

Id., id., Rek. id. id., fol. 2 v° : « ... Du quel meffait le dit bailli
calaingna lesdits dismiers, censeurs et acenseur, et les a laissié composer, veu que par loy it ne les eut peu ataindre chascun que en
lamende de vj lb. de tenserie..., pour xij nobles, valent xliij 1. iiij s. »

* *

Met het oog op de twee teksten door ons boven aangehaald
betreffende het vervallen in de boete van 3 pond « by conturnacie »
of « pa7 contunzace », dient opgemerkt dat er, in den tweeden,
vermeld wordt dat de boete onder de stad Veurne en den graaf
verdeeld werd.
Met MESDINGHEN (i), ofr. MESPLAIDIR, uit de rekeningen
van den baljuw van Veurne, doet zich ook het geval voor, dat
de eene maal de boete verdeeld wordt zooals boven, en dat de
andere maal de boete aan den prins alleen toekomt.
Staatsarchief u. s., id., Rekening van den baljuw van Veurne van
14 Januari 1376 n. s. tot 5 Mei daaraanvolgende (Rol) : « Gillis Anseel
boette iij. lb ., van dat hij mesdinghede up Jan Ghiseline. Ontfanghen
van mijns heeren dele xxx s.
« Diederijc Ghiselin boette iij. lb . intghelike jeghen Jan Steven.
Ontfanghen van mijns heeren dele xxx s. »
Id., id., Rek. id. van 18 September 1385 tot 8 Januari 1386 n. s.,
fol. j vo : « La vefve Debboud Baerdeloes fourfist une amende de iij lb.
pour mesplaidir contre Andries Veysen. Composé pour xlviij s.
« Fenis Willin fourfist une amende de iij lb., pour mesplaidir
contre Jaque Moen; de ce recheu lix s.
« Gilles Stoy fourfist une amende de iij lb. pour mesplaidir contre
Jake Botin. Composé pour liiij s. »

*

**
Staat dit alles niet in verband met ZINE CLAGHE VERMINCKEN, wat insgelijks met eene boete van 3 pond gestraft werd,
ook te verdeelen, naar uit den hieronder volgenden tekst schijnt
te blijken, onder stad en prins :
(t) Bij Stallaert, h. v., en bij Verdam, Misdinghen, met de uitlegging
Verkeerdelijk, Onbehoorlijk pleiten, evenwel zonder aanhaling van teksten.

— 2
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—

Staatsarchief u. s., id., Rekening van den baljuw van Veurne,
van 11 Mei tot 21 September 1307 (Rol) : « Willem Vertruden boete
,iij. lb ., vandat hi zine claghe vermincte up Franch Ruesine. Ontfanghen .xxx. s. »
A.dhuc sub judice lis est.
EDW. GAILLARD.

46. -- GHELT ZAYEN.
In het « Bouck van memorien in Sinte Pieters dure », behoorende tot het archief der voormalige Abdij van Sint-Pieters bij
Gent (Staatsarchief te Gent, Fonds dezer abdij, Reg. nr 22), hebben wij, op fol. iij v°, de vermelding aangetroffen, dat de abt van
Sint-Pieters zeker proces voor den raad van Vlaanderen gewonnen hebbende, de proost, tot gedenkenis daarvan, geld liet
« zayen » : « Ende in ghedinckenessen van dien, zayde de proost
ghelt al daer ».

Over genoemd proces, zie in de Verslagen en Mededeelinben,
jaargang 1909, blzz. 282-284, onze studie over de uitdrukking
« Een ballinc verhaesten ».
Wij stelden toen de vraag : Quid dat « GHELT ZAYEN » ?

De volgende teksten zullen ons de gewenschte uitlegging
ter hand stellen :
Op 26 Februari 1488 werd te Brugge « huut gheroepen, ghe« puplyerd ende te kennen ghegeven den pays van Vrankerike,
« vry varen ende vry keeren, te water ende te lande ». Welnu, na
de vermelding daarvan zegt de schrijver van Het Boeck van al
'1 gene datter gheschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer 1477, 14 Februari, tot 1491 (1), op blz. 194 :
Item voord, terstond up de zelve huere ende wile, tvoorseyde
ghebod ghedaen zynde, zo was daer zeiverin geld huut ghezayd, ter
Hallen huut, honder tvolc, ende dat waren alle dobbel stuvers van
4 grooten tstic (2), nyeu munte van Gend, te Gend gheslegen, ende
dit voorseyde was al ghedaen den 26n dach in Spurkele, anno 88. »

Een gelijk uitstrooien van geld greep plaats te Brugge, den
17 Mei 2488, ter gelegenheid van het sluiten van den vrede tus(t) Uitgave van de Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen, bezorgd
door C. C. (kanunnik CHARLES CARTON, te Brugge), 3° serie, ur 2, 'Gent, 18 59.
(2) Zie onze Keure van Hazebroek, IV° deel (Glossarium), blz. 175,
nr 24: Dobbel stuver, en nr 25 : Dobbele Philz ipus stuver,
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schen Maximiliaan, den koning van de Romeinen, en die stad.
« On jeta de l'argent au peuple », schrijft de geleerde heer L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, in zijn Inventaire des Archives de la ville
de Bruges, VI, 304, « et cette mode qui s'établit alors, marque le
degré d'abaissement ». In de stadsrekening over het jaar 1488,
luidt het UUTWERPEN ENDE SAYEN, en wél in dezer voege :

Invent., u, s., IV, 304: « Betaelt ende ghegheven, by laste van
mynen heeren van der wet, mynen heere den scoutheeten de somme
van xl s. gr., de welke by hem ter Hallen ute gheworpen ende ghesayt waren, ter eeren ende blydscepe van den payse ter Hallen ute
gheroupen... »
Nogmaals werd eene som van 40 schellingen grooten, of
pond grooten, onder het volk uitgestrooid, den 7 December
1489, ter gelegenheid van de afkondiging van den vrede, den
30 October, te Tours gesloten :
2

Invent., u. s., VI, 336: « Betaelt Maertin Reynghoot, de somme
van ij lb. gr., de welke by laste van myne heeren van der wet, in
goude ende zelverin penningheni, ghesayt ende ter Halle uut gheworpen waren, als den payse ghepubliert ende uutgheroupen was.,. »
Dit uitstrooien of «

STROYEN »

van geld werd, naar men ziet, « ter

Hallen huut » gedaan, d. i. van uit het venster met de « bretesche»,
boven de middenpoort der Halle, waar men de « Hallegeboden »
placht uit te roepen, « daer men ghewones ende ghecostumeerd
te Brugghe de gheboden huut te roupene ende te kennen te
ghevene » (Het Boeck . van..., blz. 194), of « daer men ghecostumeerd es publycacye te doene » (op. cit., blz. 207) :

Het Boeck, blz. 208 : « Item up den ign dach in Meerte, anno 88
(1488), doe zo was huut gheroupen .. ter Hallen huut .. den pays van
Vrankeryke... Ende den pays voorseyd was daer huut ghelezen in
Waelsche ende in Vlaemsche. Ende daer was ooc geld ghestroyt ter
Hallen huut, by den heer den burchmeester van den course van de
stede van Brugghe, Jan Dhamer, 3 handervul ende het waren al pennyngen van 3 grooten tstic. »
Op. cit., blzz. 224 -225: « Item voord, up den x7n dach in Meye,
anno 88 (1488), doe was den pays voorseyd (zie boven) te Brugghe
huut gheroupen ter Halle... Der stede speeilieden stonden ter Halle
ghecostumeerd ende speeilden zoete schoone muzyke,. ende daer
was oock geld gestroyd, dry handen vul of meer. »
EDW. GAILLIARD.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal 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
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Tetteren. 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 vara ons Burgerlijk Wetboek. (1905.)
2.) Dr. A. TEIRLINCK : Behandeling der dia- en navelbreuken en
van enkele zeldzame breuken. (1906.)
3.) Dr. A. J. J.VANDEVELDE : Over Melk - en Melkvervalsching Eene
studie tot voorlichting van burger en ambtenaar. (1907.)
VAN ACKER zooN : Overzicht der Staatsinstellingen van
België. (2906.)

4.) Mr. K.

5 ) Dr. A. - J. - J. VANDEVELDE : Het water in het dagel5ksch leven.
(1909.)
6.) Dr. C. DE BRiJYKER : De statistische methode in de plantenkunde en bare toepassingen op de studie van den invloed
der levensvoorwaarden. (2920).

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

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 toondichters.
Eene eerste prijsvraag is voor het jaar

1912

uitgeschreven, t.w.

Lager onderwijs : hoogste klassen. —Verlangd worden : 25 schoolliederow
(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 bij onder verscheidene mededingers verdeeld
werden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
ylaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vast=
gesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragers, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese,
homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of 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
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Eerie eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgeschreven, t.w. :
)Jtddelecurssche Liturgie. -- Inrichting en verspreiding' der Middel
nederlandsche Getjden- en Gebedenboeken.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.
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-- 298 -Bij het openen der vergadering brengt de heer
Bestuurder hulde aan den betreurden afgestorvene.
Wie zou vóór een maand gedacht hebben, zegt hij, dat
ons geacht en werkzaam medelid JAN BOUCHERIJ nu
reeds den weg naar de eeuwigheid zou ingegaan zijn !
Een roerend en treurend woord breng ik gaarne aan
zijne nagedachtenis. Ook een woord van oprechte erkentelijkheid voor de vele diensten door hem aan onze
Koninklijke Instelling bewezen. JAN BOUCHERIJ zal in
ons geheugen dankbaar bewaard blijven »
Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist
de Vergadering, dat een brief van rouwbeklag aan
Mevrouw JAN BOUCHERIJ zal worden gezonden.
Eerst na verkiezing van den opvolger van den
afgestorvene, zal, overeenkomstig eene bepaling uit
het ontwerp van nieuw Reglement, betreffende het
levensbericht van den heer JAN BOUCHERIJ eene beslissing genomen worden.
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Académie Royale de Belgique. Mcmoires. Coll. in-80, deuxième série, tome VII. Etude sur Gongora et le
Gongorisme considérés dans leurs rapports avec le Marinisme. (Médaille
THOMAS (LUCIEN-PAUL). -

d'or en 1908; 184 pages et 1 planche.) Bruxelles, 1911.
Ministère de l'Intérieur. Annuaire statistique de lu Belgique.
41me année, 191o. Bruxelles, 1911.
COLLARD (A.). — Bibliothèque de l'Observatoire Royal de Belgique, à Uccle. Catalogue alphabétique des livres, brochures et cartes,
pnéparé et mis en ordre par A. COLLARD, bibliothécaire de l'Observatoire Royal de Belgique. Fascicule I. Bruxelles, 1910.
HELLENS (FRANZ).

onze dessins hors texte de
TIJDSCHRIFTEN. --

-

En vitte morte. Les scories. Couverture et

JULES DE BRUYCKER.

Gand,

191I.

Académie Royale de Belgique. Bulletin de la

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe
Id. Bulletin de la Commission
des Beaux-Arts, nos I et 2, 1911.

- 2299
—
99 —
Royale d'Histoire,
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n° r,
J, 1911.
IgII, —
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Belgique 191o
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beige, nos 3.~-4.
I9II. —
- Revue
Revuc de
de l'Université
l'Université de
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- 4. 1911.
IgII. --- Revue
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6, 1911.
I9II. —
- Wallonia,
TVallonia, nos 3-4,
3-4,
1911.
191o.
IgIO. —
- Bulletijn
Bulletljn der
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van Geschied- en Oudheidkunde,
Oudheidkunde.
n r 3, 1911.
IgII. —
- Bulletin
Bulletindes
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I9II. —
- Arbeidsblad,
Arbeidsblad,
nr
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IgI1. —
- Annales
Annaies des
des travaux
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IgI!.
nr
.
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de l'Université
rUlIivel'sitécatholique
catholiquede
de Louvain,
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fgU. 65e
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Kersouwken »,
Door de
Leuven::
te Leuven
Lel1yen. Koninklijke Hoofdrederijkkamer « Het KersouwKersouwStad Leuven.
», gesticht in 1473.
I473 Letterkundige Bijdragen.
Bijdragen. Kalllerjaar:
Febr1iari
ken »,
Kamerjaar: Februari
1910-1911.
Lem'en, 1911
IgII (Tweevoud.)
(Twee\·oud.)
1911. Leuven,
1910
-

Door de Rijksuniversiteit,
Rijksuniversiteit. te
te Groningen
Groningen::
Door

Jaarboek der Rijksuniversiteit
Rijksltniversiteittete Groningen. 1909-191o.
IgOg-Igro. Groningen.
Jaarboek
Groningen.
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vVetenschappen, te MidMidDoor het
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delburg
Vl'oer;ere en latere mededeelingen,
mededeeli?tge?t, voornamelijk in betrekArchief. Vroegere
Zeeuwsch Genootschap der WetenWeten
Uitgegeven door het Zeeuwsch
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IglO. Middelburg.
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Königlich Preussische Akademie
Akademie der
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Door de
te Berlijn
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Door de Académie
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8, IgI1.
1911.
Bulletin,
Door den heer AD.
DE CELLENEER,
CEULENEER, werkend lid, te Gent:
Gent :
AD. DE
Provinciaal Comiteit
Inve1tComiteit van Monumenten. Oudheidkundige Inventaris
aflevering. (Zelfde titel
titel in
het
Tweede aflevering.
in het
Vlaanderen. Tweede
taris van OostOost - Vlaandel·elt.
Fransch.)
Door den heer Dr. P. J.
J. BLOK,
buitenlandsch eerelid
eerelid der
der AcaBLOK, buitenlandsch
demie:
demie :
Bijdragm voor
voor Vaderla1tdsche
Oudheidkunde.
Vaderlandsche Geschiedenis en Oltdheidklt1tde.
Bijdragen
Afl. I.
IVe Reeks. Deel X, Afl.
Door den heer J.
eerelicl, te Leiden:
Leiden :
buitenlandsch eerelid,
VERDAM, bl1itenlandsch
j. VERDAM,
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VERDAM, HoogJ. VERDAM,
Handwoordenboek, door J.
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Door
Mechelen::
Door Z.
Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen
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vie diocésaine.
duDiocèse
Diocèse de
de Malines.
Malines. Avril, 1911.
IgII.
diocésaine. Bulleti?t
Bulletin du
Door
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CAFYMAEX, leeraar aan het Groot
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Kan. Dr.
Door den
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-300CAEYMAEX (CH.).

CAEYMAEX.

Les oraisons et les préfaces liturgiques, par CH.

-

Mechelen, 1909.

CAEYMAEX (C.).

-

breviario leguntur. Id.,
CAEMAEX (C.).

-

Tabula homiliarum et lectionum quae itt

1910.

Over liet toedienen van de HH. Sacramenten.

Id., 191o.
CAEYMAEX (C.).

-

Onderwijs in de liturgie. Id., 1911.

Deze vier werkjes van den heer Kan. Dr. C.
overgedrukt uit La Vie diocésaine.

CAEYMAEX

zijn

Door de Redactie :
Tijdschrift der
Museum, no 8, 1911. -- Het Boek, nr 2, 1911.
Gemeentebesturen, nr 4, 1911. — Onthoudersblad, nr 4, 1911.
-

Ingekomen boeken. — Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen :
GHEYN (J. VAN DEN). - Deux livres d s heures (nos 10767 et 11051
de la Bibliothèque, Royale de Belgique) attribués a l'enlumineur
Jacques Coene, par J. VAN DEN GHEYN, S. J., conservateur des
manuscrits à la Bibliothèque Royale de Belgique. Bruxelles, s. d.
AVENEL (Vte GEORGES D'). - Découvertes d'Histoire sociale (I2oo1910) Paris, 191o.
Zentralblatt
Bibliothekswesen, 4. Heft. 1911.
De Gids, Mei 1911.
Sint-Lucas, nr 9, 1911.

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 4, 1910-11. — Biekorf, nrs 7-9, 1911. —
Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom
Brabant, April 191x. — St. Cassianusblad, nrs 5 en 6, 191I ; Bijvoegsel,
nr 8. — De Vlaamsche Gids, nr 3, 1911. — De Katholiek, Mei-Juni,.
1911. — Onze Kunst, Mei 1911. — De Maasgouw, nrs 11-12, 1911.
- Het Katholiek Onderwijs, Mei 1911. — De Opvoeder, nrs 12-14,
1911. — De Opvoeding, nr 5, 1911. — Christene School, nrs 13-14,
1911. — De Schoolgids, nrs 16-20, 1911. — De Student, nr 2, 1911. -Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, nr I, 1911. - Dietsche
Warande en Belfort, nr 4, 1911. — Zeitschrift des Vereins fiir Volkskunde, 11r 2, 191I.
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Ingekomen brieven. -- De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende ingekomen brieven
10) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal..
.en Letterkunde en Commissie van beheer voor het
Salsmans-Fonds. — Verslag over de Fondsen bij de

Academie : Karel Boury-Fonds, Van de Ven-HeremansFonds en Salsmans-Fonds. ( Zie boven blz. 49.) - Brief
van 4 Mei, waarbij de Weled. Heer Minister van Weten-.

schappen en Kunsten ontvangst bericht van het hem
toegezonden verslag over de werkzaamheid en den
geldelijken toestand van de Fondsen bij de Academie,
gedurende het dienstjaar 1910.
2') Schenking door den Weledelen Heer Staatsminister Aug. Beernaert.
Brief van II Mei, waarbij

de Weled. H. Staatsminister BEERNAERT zich verheugd
verklaart over het goede onthaal door de Koninklijke
Vlaamsche Academie aan zijn voorstel gedaan. 'Loodra
de Academie de noodige toelating van de Regeering zal
bekomen hebben, zullen de fondsen te harer beschikking
gesteld worden.
3°) Verkiezing van den heer Dr. Leo Goemans
tot werkend lid. -- Goedkeuring. Brief van I Mei,
waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten, voor het Archief der Academie een afschrift
stuurt van het Koninklijk Besluit van 15 April, houdende goedkeuring van de verkiezing van den heer
Dr. LEO GOEMANS tot werkend lid, tot vervanging van
den heer JAN BROECKAERT zaliger.
4°) Nederlandsche. Dialecten. Bouwstoffen voor een
werk over de Nederlandsche Dialecten, nagelaten door Prof.
PIETER WILLEMS, eersten bestuurder der Academie. (Zie
Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1908, blzz. 85986o.) -- Brief van 3 Mei, waarbij de heer Dr. JAC. VAN
uit Maastricht, de Academie bericht dat

GINNEKEN,
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aldaar een Comité is tot stand gekomen « om gaande« weg een Nederlandsch Taalatlas à la Giliéron te
« ontwerpen ». Dr. JAC. VAN GINNEKEN schrijft verder
als volgt : « Leden zijn : Dr. Jos. SCHRIJNEN, J. J. VER« BEETEN en ondergeteekende. Voorloopig echter zullen
« wij ons tot de Limburgsche dialekten beperken. Aan« vankelijk stond zelfs alleen Hollandsch- Limburg op
« het program. Als wij evenwel in België steun en
« medewerking vinden -- wat reeds zeer waarschijnlijk
« wordt — zullen wij aanstonds de Zuidnederlandsch
« Limburgsche dialekten mede in kaart brengen ».
Schrijver verzoekt ten slotte om inzage van de nagelaten papieren van Prof. WILLEMS, welke thans in
de Academie berusten. — (Goedgekeurd. — Het mededeelen van bedoelde papieren wordt den Bestendigen
Secretaris opgedragen.)

Mededeelingen namens Commissiën.
z°) Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Biblio-

graphie. -- De heer JAN BOLS, waarnemende secretaris, _
legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren Dr. JAc. MUYLDERMANS, voorzitter, Prof. DE CEULENEER, ondervoorzitter, K. DE FLOU, JAN
BOLS, EDW. GAILLIARD en Jhr. Dr. K. DE GHELDERE.
De heer V. DELA MONTAGNE laat zich verontschuldigen.
De heer JAN BOLS wordt verzocht het ambt van secretaris.
waar te nemen.
Her verslag der Maart-vergadering wordt goedgekeurd.
De Commissie gaat tot de dagorde over :
j°) Voordracht van twee candidaten voor de openstaande plaats

van Lid der Commissie, tot vervanging van wijlen den heel

JAN

De volgende candidaten worden voorgedragen :
Prof. Dr. C. LECOUTERE en Kan. AM. J ooS.
2°) Verkiezing van een Secretaris, tot vervanging van genoemWordt verkozen de heer VICTOR
den heer BROECKAERT.
BROECKAERT.

-

DELA MONTAGNE.

— 3 03
3°) Ter uitgave aangeboden verhandeling : Schilderkunst e n

Iooneelvertoollivgen op het Einde van de middeleeuwen : een Bidrage tot de kunstgeschiedenis vooral van de Nederlanden, door den
heer Dr. LEO VAN PUVVELDE. -- Die verhandeling zal, om
advies, naar de Meeren Prof. AD. DE CEULENELR en V. DELA
MONTAGNE verzonden worden.
4°) Mededeeling vanwege Dr. JAC. MUYLDERMANS : Over
18e eeuw. — De heer MUYLDERMANS geeft -inlichtingen over een handschrift met. Vlaamsche
liedjes, meestal geestelijke liedjes, die denkelijk, te oordeelen
naar het geschrift, tot de tweede helft der 17 e of tot de eerste
helft der 18e eeuw behooren. Een naam staat vermeld onder het
« Vermaenrmken » op de eerste bladzijde, namelijk « FR. MAXIMILIANUS FYNAERTS minderbroeder ». Die man zal de -verzamelaar geweest zijn van de opgegeven liedjes. De heer MUYLDERMANS geeft de titels op van de verschillende stukjes, en ten slotte
leest hij er drie of vier van voor.

een Liederboek uit de 17e- en

5°) Mededeelingen door den heer EDW. G AILLIARD :

Iets

over scholen uit vroegere tijden. -- De heer GAILLIARD vestigt de
aandacht op zekere « H al legeboden » te Biugge ten jare 1513
(o.s.) en 1524 afgekondigd, betreffende maatregelen door de
Schepenen dier stad genomen om arme kinders, die de ouders
zonden bedelen, te dwingen naar school K ten Beghaerden » te
gaan. Overigens de Schepenen hadden er voor gezorgd, dat
bedoelde kinderen « zekere gracelicke aelmoesen ende onderhoudt » zouden genieten, « ten fijne dat• die zouden moghen
commen ter perfectie ». In het Hallegebod van 19 Maart 1524
(n. s.) wordt gezegd, dat de kinderen « snuchtens ende snoens.
« den cost hebben zouden ende voort gheleert ende onderwesen
worden, omme tot duecht ende eere te gherakene ». Zou men
niet zeggen, dat de thans zoogenaatnde « Schoolsoep » reeds in
de zestiende eeuw hier te lande, nl. te Brugge, gekend was?

— (De Commissie stelt aan de Vergadering voor
de mededeeling van Dr. MUYLDERMANS in de Verslagen
en Mededeelingen en die van den heer EDW. GAILLIARU
onder de Kleine Verscheidenheden te laten opnemen. —
Goedgekeurd. )

- 304 2 ° ) Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsche – De heer Dr. HUGO
VERRIEST, waarnemende secretaris, legt het hieronder
volgende verslag ter tafel, over de inorgenvergadering
door de Commissie gehouden :

Zijn aanwezig de heeren Dr. JAC. MUYLDERMANS, ondervoorzitter, JAN BOLS, Prof. DE CEULENEER, Mr. JULIUS OBRIE,
GUSTAAF SEGERS, AMAAT JOOS en Dr. HUGO VERRIEST, leden.
De heer GUSTAAF SEGERS brengt hulde aan JAN BOUCHERIJ, aan zijn werkzaamheid in de Vlaamsche Academie en
bijzonderlijk in de Commissie voor Onderwijs, waarvan hij sedert
den 15 Maart 1905 de ijverige secretaris was.
— De heer MUYLDERMANS vraagt dat de Commissie de volgende prijsvraag vuorstelle : Een geschiedenis van het lager onder-

wijs onder de Oostenrksche Regeermg.

(Verzonden naar de Commissie tot voordracht van
prij svragen.)

DAGORDE.
1° Wedstrijden voor 1911. --- Lezing der verslagen.
(Ingevolge art. 31 der Wetten van 15 Maart 1887,
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 Maart 1891.) 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.
a] Candidaten
2 °) Geheime vergadering te 3 uur.
voor het Lidmaatschap der Academie. Voordracht van
—

candidaten voor de drie openstaande plaatsen van Briefwisselend Lid en.voor de twee openstaande plaatsen van Buitenlandsch Eerelid. Verslag namens de Commissie van
voordracht. Bespreking der candidaturen. -- De Bestuur,der wenscht zich te bepalen met te verwijzen naar het
verslag over de vergadering, den 7 April, door de Com-
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gedrukt aan de heeren werkende Leden der Academie
vertrouwelijk werd medegedeeld.
Door den heer Prof. A. DE CEULENEER worden verschillende bijgevoegde candidaten voorgedragen. Het
Bestuur zal, voor de Juni-vergadering, een gedrukte
lijst van die candidaten, met opgave van dezer werken, aan de heeren werkende Leden vertrouwelijk laten
geworden.
b] Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — Verkiezing van een lid der

Commissie,
zaliger.

tot vervanging van den heer

JAN BROECKAERT

De Vergadering gaat tot de verkiezing over. Wor-den door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen de heeren Verriest en Segers.
Wordt verkozen : de heer Dr. LEO GOEMANS.
3°) Ten aandenken aan Jan Theodoor van
Rijswijck, geboren te Antwerpen den 8 Juli 181i.

Voordracht te houden in ae Juli vergadering. Aanstelling
van den Spreker. — De heer JAN BOUCHERIJ, die met
het houden van die voordracht belast werd, overleden
zijnde, wordt de heer V. DELA MONTAGNE door den
heer Bestuurder verzocht, het houden van genoemde
voordracht op zich te willen nemen deze verklaart
volgaarne bereid te zijn aan dit verzoek gevolg te
-

geven.

41 Lezing door den heer Kanunnik Amaat Joos :
Over den reuk. -- Al zijn er sommige menschen die fijne

reukorganen hebben, b. v. de fijnproevers, de blinden,
Zola, Dickens, toch worden we, in 't algemeen, door
veel dieren in 't ruiken overtroffen, vooral door de
vleeschetende viervoeters en de insecten.
Na die korte inleiding, onderzoekt de heer Joos of
de reuk nuttig is.

3o6

I° In het dierlijk leven.

—

—

Ja, hij waakt over adem-

haling en voeding, hij vermeerdert het genot van spijzen en dranken.
2° In het verstandelijk leven. -- Weinig of niet, want
de reukgewaarwording leert ons weinig nopens de
zaken; zij is bovendien te onbepaald, niet klaar en door
haar felle affectiviteit moeilijk waarneembaar.
Ja, o. m., om personen en
3° In de letterkunde.
zaken op onderscheiden wijze te beschrijven, om, door
associatie, heele tafereelen aan te brengen, om een
onverwachte wijziging in het karakter der handelende
personages te verklaren, om den lezer in de verlangde
stemming te brengen.
De jeugdige letterkundige, die in zake van reuk
begaafd is, oefene dien zin. Niet alle reukbeelden toch
dienen gegeven : wie hier zonder overleg handelt,
wordt noodzakelijk een scatologische schrijver.
Wie niet begaafd is, hale zijn reukbeelden niet uit
de boeken en trooste zich met de gedachte, dat goede
letterkundigen, gelijk Conscience en Gezelle, weinig of
geen reukbeelden bezigden.
—

— 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 1/4 gesloten,

Erratum. -- In de

Lijst eeniger handschriften van

HENDRIK WAELPU t (zie boven

blzz. 287-288) leze men :

30°) Symphonie in D moll.
»
in Es dur.
»
in C dur.
»
in H moll.
»
in A. (Fragment : Cantabile in A.)

LIJKREDE
gehouden bij de lijkplechtigheid van
den heer JAN BOUCHERIJ,
WERKEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE,

door den bestuurder Is.

TEIRLINCK.

MIJNE HEERENT,

Wie zou gedacht hebben, v6or eenige weken nog, dat de
brave man dien wij heden zo() oprecht betreuren, den weg der
eeuwigheid zou zijn opgegaan? Hij scheen inderdaad zoo manlijk kloek, zoo hartelijk gezond, zoo blozend frisch en levenslustig,
dat niemand van ons allen bevroeden kon dat de dood hem
heimelijk beloerde en hij tegenover de sluwe onverbiddelijke
machteloos stond als eene nog groeiende weideplant tegenover
de zeis van den grasmaaier.
De dood is een maaier en maait dikwijls de besten weg; en
JAN BOUCHERIJ was een der besten onder ons.
Hij was een echte zoon van Gent.
Hij sproot uit het volk en hij was er fier op uit het volk
gesproten te zijn. Hij zegt en zingt het in menig simpel gemoedelijk gedicht.
En ten bate van dit volk gebruikte hij de sterkste zijner
krachten. Gedurende meer dan liet derde eereer eeuw was hij
als leeraar werkzaam en wijdde hij zich, met moed en ware
zelfopoffering, aan de opvoeding der volkskinderen, — eerst te
Gent, zijn immer geliefde geboortestad, — daarna te Antwerpen,_
waar hij het grootste deel van zijn onvermoeibaar leven doorbracht. Voor de kinderen schreef hij een aantal gewaardeerde
schoolboeken. JAN BOUCHERIJ was een gewetensvol leeraar, die
zijn ambt beminde, en 't kan waarachtig zijn dat hij in de school
de kiem der ziekte heeft opgedaan, die hem te vroegtijdig uit ons
midden roofde.

-
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zen : hij las er voor, zeer belangrijke verhandelingen, •die door
zijn medeleden werden geacht en in onze Verslagen en Mededeelingen zijn opgenomen. Vooral in de Commissie voor Onderwijs, waar hij, immer vlijtig, sedert jaren het ambt van secretaris
waarnam, was hij de echte man op de echte plaats.
Daarom is de Academie aan JAN BoucHERIJ dank verschuldigd; daarom ben ik als bestuurder en als haar vertegenwoordiger hier en breng ik eerbiedig een diepgevoeld woord van
rouwbeklag aan de treurende weduwe en kinderen van ons
dierbaar medelid ; daarom zend ik ons laatste vaarwel, ons roerenden en geroerden hartegroet aan den koenen Vlaamschen
strijder, den naarstigen en noesten arbeider voor het goede en
schoone, den nederigen kunstenaar die, zooals hij zelf zong, zijn
edel streven niet door ijdelen waan liet beheerschen, gedurende
zijn leven noch roem noch glans beoogde en dacht dat hij voor
al wat hij zijn geliefd volk en zijn moedertaal jonde, geen lauwerkrans behoefde.
Uwe taak, dierbare werker, was zwaar en lang. Gij moogt
thans rusten. Gij zult rusten, eeuwig, in vromen vrede. En het
Vlaamsche Volt:, dat gij zoo hartstochtelijk lief hadt, en de
Vlaamsche Academie, aan wie gij de beste uwer krachten, edelmoedig en mild, hebt geschonken, zullen uw aandenken in eere
bewaren en U, Vlaming, nooit, nooit vergeten!
19
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IETS OVER SCHOLEN
UIT VROEGERE DAGEN
door EDW. GAILLIARD.

Het moest er voorwaar lief uit zien te Brugge in de eerste
jaren van de zestiende eeuw! Uit een « Hallegebod » aldaar
den 20 Maart 1513 afgekondigd, vernemen wij inderdaad, dat
de schooierij op ongehoorde wijze in de stad had toegenomen.
Zekere ouders waren trouwens onbezonnen genoeg om hunne
kinderen « van horije te horije », van vader tot zoon, te zenden
bedelen, ja ze als het ware daarin te « stouwen » en op te brengen,
zonder hun zelfs het « daghelicx gliebet » te leeren of ze aan
't werk te stellen. Het was diensvolgens grootelijks te vreezen,
dat zulke kinderen zoodanig zouden « verlediclit » of van dag tot
dag luier worden, dat zij ten slotte noch van werken noch van in
dienst te gaan meer zouden willen hooren : voor dezen was niet
anders dan een rampzalig einde te verwachten!
Om daarin te voorzien, hadden de Schepenen beslist zes
voorname burgers den last op te dragen de kinderen van de
arme lieden met de meeste zorg gade te slaan, deze te dwingen
naar school te gaan en een of ander ambacht of nering aan te
leeren. Derhalve waren verschillende scholen en schoolmeesters
door het magistraat gehuurd. Overigens de Stad had er voor
gezorgd, dat bedoelde kinderen « zeker gracelicke aelmoesenen
ende onderhoudt » zouden genieten, « ten fijne dat die zouden
moghen commen ter perfectie ».
't Kon niet baten. Ouders dreven het zoo verre, dat zij
hunne kinderen verstaken en niet te voorschijn lieten komen, uit
vrees dat men die « ter duecht stellen » zou en aan het bedelen
onttrekken. De Schepenen zullen echter wel 't laatste woord
hebben : zij verbieden op zeer strenge straf, aan alle knechtjes of meisjes boven de zeven jaar, hetzij alleen of met vader of
moeder, hun brood te gaan schooien, zoo zij niet alvorens
daartoe, van de aangestelde « Regierders », een teeken hebben
bekomen, waarbij eenieder zou kunnen bekennen dat zij van
dezulken zijn die ter school gaan. Kinderen die 't verbod der
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Schepenen overtreden, zullen van de roede krijgen; wat de
ouders zelven betreft, men zal ze ofwel aan handen en voeten
gebonden in de ringen aan het Hallegebouw stellen, ofwel zij
zullen de ton moeten dragen, uit de stad gebannen worden of
anders naar willekeur der Schepenen gestraft. Het genoemde
K Hallegebod », dat van 24 Maart 1513 (1514 n. s.) dagteekent,
luidde in dezer voege :
Stedelijk Archief te Brugge, Fonds der « Hallegeboden », Register van 1513 tot 1530, fol. xvj v' : « Actum ter clocke xxiiije in Maerte
xve xiij, present Willem Humbloot ende Philips van Eede, scepenen.
-- Men gheift U te kennone, hoe, omme te remedierne de groote
truwanterije (1) die daghelicx zo lane zo meer regneren binnen deser
stede. bij dat nadere ende moedre huerlieder kijndren van horije te
lorije (2 daer inne stuwen, voeden ende hoeden, zonder hemlieden
te doen leerne het daghelicx ghebet (3) ofte tot eeneghen ambochte
te stellene, daer inne zij zo verledicht (4) worden. dat zij noch wercken noch dienen (5) en willen, daer bij datter groote menichte, zoot
te beduchtene es, commen tot zeere quaden leverre ende zonden ende
in schanden kethivelicken huerlieder leven benden. So eist. dat hij
mijnen heeren vander wet gheordonneert zijn zesse notable personen,
poorters deser stede, ten gouvernemente wanden aerme lieden kijndren ter schole te doen ghane, ambochten ende neerijnghen te doen
leerne, also zij datte alreede beghonnen hebben, daertoe datte diversche scholen ende schoolmeesters ghehuert zijn, den welcken kijndren zeker gracelicke (6) aelmoesenen ende onderhoudt hebben
zullen, te fijne dat die zouden moghen commen ter perfectie.
« Ende overmids dat ter kennesse van den zelven regierers ghecommen es, dat eeneghe persoonen die bijden aelmoesenen leven, zo
(t) Uit het Fransch Truand : Bedelarij, Schooierij, het Lui loopen, enz.
(2) Horde : uit het Fr. Hoirie. Zie bij Verdam, Middelnd. Wdb., v°
Hoirie : Van hoirie te hoirie, Van geslacht tot geslacht. Edoch, hier meer
bepaald : Van vader tot zoon.
(3) Het Daghelicx ghebet, wellicht het Gebed des Heeren, de Onze
Vader of Vader ons, of dit gebed dat elk christen mensch dagelijks dient
te lezen.
(4) Verledigen = Verluieren, Meer en meer lui worden, Steeds luier
worden. Vgl. bij De Bo, Westvl. Idiot., met Verledzgen — Door ledigheid of
luiheid verliezen.
(5) Dienen, In iemands dienst zijn, Dienst aannemen.
(6) Gracelik. Bij Verdam, Grace , liefelijk. Fr. Gracieux, met de
beteekenis van A titre gracieux (p r pure grace).
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Dientengevolge verbieden de Schepenen, bij « Hallegebod
den 19 Maart alsboven, in bijzijn van de schepenen de Brouckere
en van der Banc afgekondigd, aan allen die« heurlieder ghezonde
leden hebben » zich te vervoorderen « ledich ende vagabonde te
gane, noch inde kercken, upde straten, noch elders binnen
deser stede den goeden lieden omme huerlieder aelmoessenen
« te biddene in eenegher manieren, maer ter contrarien dat elc
zijn besten poghe te doene omme de costen met aerbeyde te
winnene » (i).
Inzonderheid voor de jonge knechtjes van zes jaar en daarboven, welke « om Gode pleghen te gane » of te gaan bedelen,
of welke in het vervolg zulks zouden doen, werd bepaald dat
de ouders verplicht waren die « inde stede scole ten Beghaerden (2) te zenden : men zal hun overigens alles bezorgen wat zij
zullen noodig hebben « omme gheleert ende gheinstrueirt te
wesen in duechden » en hun bovendien des morgens en des
middags « den cost » verschaffen. Des avonds, onder het huiswaarts keeren, zal het echter zulke kinderen wel geoorloofd zijn,
aan de voorbijgangers eenige aalmoes te vragen, mits zij op
hunne mouw eene B dragen (3). Nadat zij aldus gedurende
zekeren tijd op school zullen gegaan hebben, zullen zij in genoemde school « ten Beghaerden » bepaald mogen opgenomen
worden, om aldaar te verblijven totdat men ze op een ambacht
zal kunnen doen. Voor de meisjes werd enkel en alleen voor-

geschreven, dat zij moesten leeren breien of in de wol werken,
omme den cost te leeren winnen ».
Zou men niet zeggen, dat de zoogenaamde « Schoolsoep
onzer dagen reeds in de zestiende eeuw hier te lande, nl. te
Brugge, gekend was !
Wij laten den tekst volgen :
Archief en Fonds ut supra, Reg. 1513-30, fol. iijc lxxxviij vo
Voort, dat niemende wie hij zij van nu voordan hem en vervoor(I) Archief en Fonds ut supra, Reg. 1513-30, fol. iijclxxxviiij.
(2) Over de c Scale ten Beghaerden », zie het merkwaardig Inventaire
diplomatique des archives de l'ancienne Ecole Bogarde a Bruges. (Bruges,
1899-1900.) Onder de uitgaven der Société d'Emulation van Brugge.
(3) Het naamcijfer der stad Brugge. Zie onze Table analytique a l'
ventaire des Archives de Bruges, van den heer L. GILLIODTS-VAN SEVEREN,
op B (B couronné).
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dere zijne jonghe kijndren, knechtkins zijnde, vander oudde van
zes jaren ende der boven, te zendene ofte te laten gane om Gode
inde kercken ende upde straten van deser stede ofte elders, maer
ter contrarien dat de ghonne die eeneghe knechtkins hebben oudt
zynde zes jaren ende der boven alzo voorleid es, die om Gode pleghen te gane ofte die in to.ecommenden tijden om Gode gaen zouden,
ghehouden worden die te zendene ende te doen gane inde stede
scole ten Beghaerden, aldaer datmen hemlieden gheven ende doen
zal al tghuent dat hemlieden noodzakelic wort omme gheleert ende
gheinstrueirt te wesen in duechden ende hoven dien snuchtens ende
snoens den cost, up daerof ghecorrigiert te zijne ter discretie van
scepenen. Behouden ende met conditien dat de zelve knechtkins, die
alzo ter scole commen zullen, tsnavontc, als zij thuuswaert gaen,
wel gheoorloven zal den goeden lieden omme aelmoessene te biddene. Dies worden zij ooc ghehouden te draghene up huerlieder
mauwe een B, ten fijne dat zij daerbij moghen bekent zijn. Ende zo
wanneer dat zij also ter scole ghegaen zullen hebben twee jaren,
een jaer ofte min, ter discretie ende wille vanden regierders, die
daerof tlast hebben zullen, zo zullen de zelve regierders hemlieden
moghen ontfaen omme inde voorseyde scole te wonene, aldaer dat
zij bliven zullen tot dat zij van yemende begheert zullen worden
omme een ambocht te leerene ofte emmers alzo langhe alst den voorseiden regierders redelic dijncken zal.
« Voort, dat niemende wie hij zij en gheoorlove zijne jonghe
meyskins omme aelmoessenen te zendene ofte laten gane indekercke,
upde strate van deser stede ofte elders, emmers de ghonne die acht
jaren oudt zijn ofte der boven, maer ter contrarien dat alle de ghonne
die eeneghe meyskins hebben vander oudde als hoven, dat zij die
doen leeren breyen ende wercken inde wulle of anderssins, omme
de cost te leeren winnen, up daerof ghecorrigiert te zijne ter discretie
van scepenen. »
* *

De « Regierders » hadden wellicht de « aermen kijndren »,
die men « om Godswille » ter school hield, aangewakkerd eenige
andere, « die niet ter scholen commen » wilden, naar de school
te «halen » of mede te lokken. Zekere personen hadden zich
evenwel daartegen verzet en die ijverige kinderen aangevallen en
slagen toegebracht : de Wet wil dat niemand deze zal mogen
hinderen en dat men de « Regierders » daarmede zal laten
geworden.
De tekst dagteekent van 4 Juli 1515 en luidt als volgt :
Archief en Fonds ut supra, Reg. van 1513-30, fol. lxiiij : «Voordt,
overmids dat hem eeneghe persoonen onderwijnden met den aermen

.

- 31 5.kijndren. diemen binnen deser stede omme Godswille ter scholen
houden (I ) gaende te belettene, als zij, bij laste, eeneghe andre, die
niet ter scholen commen willen, inde voorseide scholen willen
halen (2) ende den zelven kijndren, ter causen van dien. slaen of
smijten, So eist dat men elcken wie hij zij scerpelic verbiedt hemlieden metten zelven scholkijndren te moeyene of belet te doene in
dies vorseid es in eenegher manieren, latende daer mede gheworden den ghonen die thuerlieder gouvernement ghestelt zyn, up scerpelic ghecorrigiert te zijne ter discrecie van scepenen. »
>k
>k

*

Nood dwingt. Ouders konden soms wel uit armoede verplicht zijn, hunne « knechtkins » van jongs af te zenden werken
en zich aldus in de onmogelijkheid bevinden die « te leeren lesen
ende scrijven ». Bij « Hallegebod » van 6 April 1 549, leggen nochtans de Schepenen van Brug,ge aan alle ouders, die « succours
vande disschen hebben », die derhalve door het Armbestuur
geholpen worden, den last op, hunne kinderen althans den
Zondag en de heiligdagen naar de school « ten Bogaerden » te
doen gaen, des morgens van 8 tot 9 uur en des namiddags van
2 tot 3 :
Archief en Fonds ut supra, Reg. van 1542 tot 1553, fol. iijcxxj :
Men gheeft Ulieden te kennen, hoe, omme dies wille dat mijn
heeren vander wet bevonden hebben dat eenighe vaders ende
moeders succours vande disschen hebbende, huerlieder knechtkins
vander schole houden, hemlieden niet doende leeren lesen ende
scrijven, ten grooten scade ende griefve vande zelven kinderen ende
contrarie alle goede pollitie, encle dit onder tdexele dat de zelve
knechtkins swerkendaechs gaen te wercke, Zo eist dat mijn heeren
vander wet daerinne willende voorzien, te Gods eere ende profite
vanden zelven knechtkens, lasten ende hevelen alle vaders ende
moeders succours vanden disschen hebbende, dat zijlieden de zelve
knechtkens huerlieder kinderen swerkendaechs werckende ende
elders niet schole gaende, zenden Sondaechs ende Shelichsdaechs
ter schole ten Bogaerden (3), snuchtens van achten totten neghenen, ende sachternoens van tween totten drien, up peyne van gheK

(i)

Aldus in den tekst. Wellicht te lezen : houdt.

(2) Halen in = Trekken naar, Medelokken naar, Medesleepen. Een

voorbeeld van dien aard hebben wij bij Verdam niet aangetroffen.
(3) De c Schole ten Boo aerden ». Zie boven blz. 313, nota 2.
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priveirt te wordene vanden succourse vanden disschen tot dat zij
tzelve doen zullen.

*
**

De pest of « haesteghe ziecte » heerscht te Brugge ten jare
1518 en het is te duchten dat de kwaal zich nog meer uitbreiden
zal « indien dat God niet en verhoede ». De scholen worden dan
ook voor een maa nd gesloten, edoch den ouders wordt door de
Schepenen, bij « Hallegebod » van 15 September, streng bevolen
intusschen hunne kinderen « thuus te houden ende leeren » :
Archief en Fonds u. s., Register 1513-3o, fol. clix : e Voort zo
verbiedmen eeneghe scolen van kindren thoudene, nemaer dat elc
zijne kindren thuus houden ende leeren, een maend tijds, ooc tot
anders bij der wet daerop gheordonneird zij.

Nil sub sole novi
EDW. GAILLIARD:

EENIGE AANTEEKENINGEN
OVER EEN

LIEDERBOEK IN HANDSCHRIFT
door Kan. Dr.

J. MUYLDERMANS.

Eenigen tijd geleden werd me door eenen vriend uit Gheel
een handschrift toevertrouwd, in formaat 20 X 15 ctm. gebonden, en een vijftigtal liedjes -- zonder muziek echter — bevattend.
Een jaartal staat er nergens op aangestipt ; inlichtingen die met
zekerheid nopens de herkomst dier verzameling kunnen doen
gissen, trof ik ook nergens aan; doch, naar het geschrift nordeelend, zou ik meenen, dat het boek nagenoeg tot de tweede helft
der 17e eeuw behoort.
De meeste stukjes zijn Vlaamsche geestelijke liederen; daarbij
ook 7 Latijnsche, met de Vlaamsche vertaling er van; andere
zijn van boertigen aard. Hier en daar zijn eenige bladvulseltjes
ingelascht : 't is altijd eene godvruchtige gedachte die er in
uitgedrukt wordt, en, naar men zien zal, hooren zij thuis in
Poirters' schole. Ik neem die in deze nota over, omdat zij wel
het werk van den verzamelaar zouden kunnen zijn.
Ik zeg « verzamelaar » : ja, op de eerste bladzijde, onder
een « Cort Vermaen, om tot d' Glorie Godts en ons Siels Profijt te
tonnen singen » staat een naam :

f:

MAXIMILIANUS : FYNAERTS :

minderbroeder.

Hier zij dit Vermaen aangehaald :
Soo ghij, vrinden, wilt gaen singen,
Laet voort eerst u herdt opspringen
Naer den hemel met aendacht.
Sinckt dan vrij met al u cracht,
Om u godt en heer te loven,
Dat hij uijt den hemel boven
In u siel syn segen schidt :
Dat moet syn u eerste widt.
Anders soo gij maer wilt snat'ren
Met u tongh, och al dat klat'ren
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En breckt door de wolcken niet,
Want 'tsyn pijlen maer van riedt,
Die godts ooren niet en naeken
Noch syn herdt int minst en raeken,
Want tis eenen Godt van 't herdt (I)
Die doort sel'ft getrocken werdt.
Singht dan, nichten, singht cosijnnen,
Laet u droefheijt gansch verdwijnnen,
Als ge t' saem sult wesen blij,
Denckt dan vrinden eens op mij :

f : maximilianus : fynaerts :
minderbroeder.
Wie is die minderbroeder?
Ik heb er naar gezocht, doch ben het niet te weten geraakt.
Zijn naam staat nievers vermeld : noch bij Serv. Dirks (in zijne
Histoire lilléraire et bibliog raphi que des F7 ères Mineurs de l' Obseivance de Si. Francois en Belg iyue Et dans les Pays-Bas, 18S5), noch
op de Alphabetische List van de in België geboren Nederlandsche
Schrijvers, (uitgegeven door de Koninklijke Vlaamscite Academie (2). Moge een ander in zijne opzoeking beter slagen dan ik!
Althans meen ik, dat FYNAERTS een naam is die bij de
reeks onzer geestelijke schrijvers der 17e eeuw gevoegd mag
worden. Van hem zal ook wel het Vermaen Rijmken zijn op de
tweede blz. van het handschrift.
Hier is dit
Vermaen Rijmken.
Mensch, u herdt dat heeft drij kanten,
Laet daer op een griffie planten
Vanden Vader, Soon en Geest ;
Laet dees drij syn als een leest
Om u herdt, siel ende sinnen
Daar te sluijten t'samen binnen,
Want g' u herdt niet vullen cont
Al waert met het swerelts Tont.

Want een vat dat heeft drij hollen
En wordt noidt gevult ten vollen
Dan door dat drijkantig is,
Oft een deel stets ijdel is.
(t) Deus cordis mei. Ps. ...godt van myn herdt.
(2) Ik geef deze twee bronnen alleen op, omdat zij nagenoeg samenvatten alles wat bij andere schrijvers verspreid staat.
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Laet dan,
dan, mensch,
menseh, de
de drij
drijpersoonen
persoonen(I)
\1)
Laet
Eenen godt
godt int
int herdt
herdt doch
doch woonen,
woonen,
Eenen
Want wat
wat inde
inde werelt
werelt is
is
Want
't Herdt
Herdtgeeft
geeftgeen
geenversaegdenis
versaegdenis
Dan godt
godt alleen.
alleen.
Dan

Wat
nu de
deliedjes
liedjeszelve
zelvebetreft,
betreft,ikikmeen
meenniet
nietdat
dat
FYNAERTS
Wat nu
FYNAERTs
er de dichter
dichter van
vanis.
is. Het
Hethandschrift
handschriftschijnt
schijntme
meeene
eeneverzameling
verzameling
te zijn,
zijn, welke
Pater tot
tot eigen
eigen gebruik
gebruik zal
zal opgemaakt
opgemaakt hebben
hebben
welke de Pater
- wat
nog gedaan
gedaan wordt.
wordt.
—
wat heden
heden nog
Edoch,
liedje hebben
gedicht? --- Ik
Ik
Edoch, zoude hij
hij geen
geen enkel
enkel liedje
hebben gedicht?
weet het niet.
niet. Ik
Ik geef
geef van
van ieder
ieder stukje
stukje den
den titel
titel op
op met
met het
het I1ee of
eerste verzen
verzen van
van elke
elke strophe
strophe:: daardoor
daardoor zal
zal de
devakman
vakman
de eerste
eenigszins kunnen vaststellen,
vaststellen, of
liederenvoorraad der
dervorige
vorige
eenigszins
of de liederenvoorraad
door onze
onzeverzameling
verzamelingverrijkt
verrijktwordt.
wordt.
eeuwen door
En de bladvulseltjes
bladvulseltjes?? -— Ja,
man,
Ja, waren
waren die van
van den
den braven man,
dit zou
zou me
me niet
niet verwonderen
verwonderen:: zij
zij vloeien
vloeien zichtbaar,
zichtbaar, dunkt
dunkt me,
me,
uit dezelfde bronne voort als de twee voorgaande « vermaan-uitdezlfbronvasdetworgn«vmarijrnkens
».
rijmkens ».
achtten het
hetniet
nietzonder
zonderbelang
belangeenige
eenigeliedjes,
liedjes,een
eenuit
uitelk
elk
Wij achtten
b. v.,
v., aan
aan deze
deze meêdeeling
meêdeeling toe
toe tetevoegen.
voegen. Of
Ofzij
zij elders
eldersook
ook
vak b.
staan kan
kan ik
ik niet
nietverzekeren.
verzekeren.
opgenomen staan
volgt nu
nu vooreerst
vooreerst de
deopgave
opgaveder
dertitels
titels:
Hier volgt
:
Dulcissinza Canti/ena
SSmd Trinitate.
Trinitate. Voce
Voce:: Corzdoll.
I) Dulczssinna
Cantilena de
de SSmci
Corzdon.
-— Het telt
telt 88strophen
strophen van
van77verzen,
verzen, waarvan
waarvan de
de eerste
eerste begint
begint ::
Ut olor concinit
cancinit
dum
mar i incipit...
incipit ...
dum mori

2) T'selve Liedeken
Liedeken overgesedt
overgesedt int
intduijts.
duijts. Stemme
Stemrne:: Corzdon
2)
Coridon
dal5h. De Ie
strophe begint
begint::
sucht nacht en dagh.
I e strophe
Gelijcker wijs
wijs de swaen
swaen
Gelijcker
sll1gbt als de
oe docdt
doe dt Bomt
camt aen...
ael1 ...
singht

NieuwLiedeken
Liedekenvan
vaneen
eendevote
devoteSiel
Sz'elgesongen
3) Nieuw
tot danckbaerg esongen tot
hy' haer
haeraengenomen
aengeno1flm
hey/ ae.n
heijt
aen haeren
haeren Hemelschen
Hemelschen Bruy'degom
Bruidegom dat hij
heeft
voorsl/n
sin bruy/.
brut. Stem
heelt voor
me :: La princesse.
princesse. --- 5 strophen
strophen van
van
Stemme
7 verzen,
begint::
verzen, en de IIee begint
Soetsten
mynnen Al,
Al,
Soetsten Jesu mynnen
Die
myn herdt
berdt stelt
stelt en
en mynne
mynne sinnen...
sinnen ...
Die myn
(I) Boven
Boveuaen
oelltitel
titelvan
vanditdit
rijmkeunceft
hteft
schrijvereen
eenhert
herlgeteekend,
geteekend,
(t)
rijmken
dede
schrijver
derdrij
drij goddelijke
goddelijke Personen.
Persönen.
en
boven en
en terzijde,
terzijde, de
de namen
namen der
en daarrond, boven
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Na dit stukje komt als bladvulsel voor :
Geen goetheyt,
Geen soetheijt,
Geen lust,
Geen rust,
Geen vrijheyt,
Geen biijheijt,
Geen paeijen,
Geen versaeijen (i),
Geen victorie,
Geen glorie.
En can een siel gevinden
Als in Jesu haeren beminden

4) Een ander Adieu Lied/. Stemme : Amarille, ye renonce à
vos charmes. --- 8 strophen van 6 verzen. De Ie begint .

Adieu, myn huys, myn ouders ende vrinden,
Adieu, o werelt, tis genoech gemalt...
Als bladvulsel :
Strijt hier,
Lijt hier,
Krijt hier,
Mijt hier
'T quaet, de deught aen kleeft,
Want s' alleen de ruste geeft.

En daarnevens : K Dit liedt is gemaeckt van een ft minderbroeder : maer van geenen capijcin, dat is seker, want ick hem
wel ken ».
5) Nieuw Liedt van godt den h : geest. Stemme : Als het
menschen herdi en sin enz. — 8 stroph. van 9 verz.; de l e begint :
Ah !

vertrooster van myn siel!
Heijlich geest ick voor u kniel...

0) Nieuw Lied/ van het Alderhoochsten Sacrament. Stemme :
Berst uyt o siel berst. -- jo strophen van q verzen, en de I e :
Treckt in o son, treckt in u licht,
Want met u stralen gij nu niet meer sticht...

7) Nieuw Liedt van een verlichte ziel bekennende de idelhet
des zeerel/s. Stemme : La pluie. -- 5 stroph. van To verz.; en de I e :
Elaes. wat sien ick al,
int swerelts droevich dal!
(i) TTersaeyen d. i. bij Kiliaen, versaeten,
,

satiate, saturare, explere.
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Als bladvulsel staat er achter :
Mensch, hoe moest ghij niet beminnen
Met u herdt gansch en u sinnen,
Uwen schepper ende heer
Die u eerst met liefden teer
Soo beminde, daer ghij't minsten
Door goeij wercken en verdinsten
Hebt verdint, wel schaemt gh' u niet
Dat ge uwe schuit niet siet ?
Liefd' te dragen is geen pyn,
Als-liefde met liefden geloont mach syn.
8) Nieuw Liedt van de goddelycke moeder ende goddelycke
maghet Maria, patronersse vande seraphinse orde vanden alderh.
sep- h. Vader Francisci wiens iverige sonen eerst hare onbevleckte
ontfanckenisse hebben beschermt en sullen beschermen totter doodt.
Stemme : Amoir perdonne moi, of t : 0 vier, o wonderen. — 20

strophen van 7 verzen, en de

Ie

begint :

Myn lippen mij onbindt,
Maria weerdt gepresen...
9) Nieuw Liedt vanden glorieusen Patriarch ende seraphinsen
Vader Franciscus, fundateur vande wiftvermaerde orde vande seraphinse ende sieliverige minderbroeders, vande 5 wondekens die onsen
Salichmaker in degedaente van eetzen Seraphim hem heeft ingedruckt.
.Stemme : Lestniael ontrent de jordane stlangen. — 8 strophen van

6 verzen, waarvan de

Ie

begint :

Komt, komt heete Seraphinen,
Komt, verkoelt Franciscus herdt...
io) Een ander vande seraphinse Clara, Fundaters ende eerste
Abdis vande Arm joufvrouwen Clarissen. Stemme : 0 soetsten
bruidegom. — 12 strophen van 7 verzen, waarvan de z e begint

0 Clara, claer van bloet,

Maer claerder noch door 'tgoet...
I I) Alia Cantilena seraphici Patris Francisci. Vox : Ste Norberte etc... oft : Chere philis etc. -- 7i.strophen van 5 verzen, waar-

van de

ze :
Sancte Francisce, pater pauperum,
Assisiensium patrone civium...
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Dit stuk, na de 7e strophe, is eveneens onderteekend :
Daarna volgt er :

f= mdx . fynaerts.
ie

12) 'Tselve verduytst op deselve stemme : Chere philis; de
strophe van 5 verzen begint :

Francisce, vader vande arremen,
Wij bidden u, wilt ons toch ontfermen...

Een bladvulseltje na de 7 e strophe :
Och, hoe goet ist cleyn te wesen
Met Francisco, die geresen
Van het leegst opt hooghste sop,
Is geclommen boven op,
Van volmaecktheijt en verdienste.
Omdat hij sichself de minste
Heeft altijt op daerd' geacht,
Heeft hem godt soo hoogh gebracht.
Wilt gij comen, mensch, soo hoogh,
Syt cleyn in u eijgen oogti !
13) Een ander vaiiden seraphinsen Vader ende glorieusen
Iatriarch Francisco. Stemroe : Maria schoon. — 8 strophen van

13 verzen, en de

le

begint :

Wat stemme claer, -- wat spel, wat cither oft snaer
Sullen Franciscus geven eer ?

14) Pulchra Cantilena a beato .%acobono composita, de vanitate
mundi ; fuit ille ordinis minorum. — 1 i strophen van 4 verzen, en.
de

Ie

begint :
Cur mundus militat sub vana gloria...

Na de

IIe,

een Vlaamsch bladvulsel van 8 verzen :
Hoe beclagen nu de sielen
Die met duysencle nu knielen
Inden fellen helsen brant,
Dat s' haer sinnen en verstant
Voor den dinst des werelts gaven,
Waerdoor datse duijvels slaven
Voor altijt nu sullen sijn
Inde eeuwicheyt in pijn !

— 3 23
15) 'Tselve in't duts naei den sin overgesedt. Op de stemme
.Minnen Godt die mij hebt etc. — 12 strophen van 8 verzen, en de
Ie

begint :
Wat wilt doch de werelt stryden
om wat glorie's ijdel waen ?

16) Liefdens suchtiens van een godtminnende Si el soeckende
haeren beminden, ontmoedt de herders loopende naerBethlehem.'tKan
gesongen worden op de voorgaende wis. — 49 strophen van

verzen, waarvan de

1e

begint :

De siel. — Schoon den blixem comt gevlogen
Door de locht en doet verdrogen...

Met de 9e strophe begint de samenspraak tusschen de ziel,
Leander en Philander, herders, en Philis en Rosemunda, herderinnen.
Een bladvulsel : naast twee boven elkaar geplaatste herten
staat er :
Twee herten
Vol smerten,
Vol vier,
Vol plesier
Soo d'een lijdt
Het ander krijdt;
Soo d'een weent,
Het ander steent ;
Het herdt dat boven staet
Ist herdt van Jesus soet,
Want' moet syn recht de maet
Van ons herdt en gemoet.
17) Nieuw Lied/ tot lof vanden glorieusen Belader enden
grooten Vader ende Patriarch Dominicus ende Stichter vande w4tvermaerden Orde vande sieliverige P,edickheeren, den oprechten
Vrindt vanden seraphinsen Francisco, welcke twee vaders, als twee
Cherubinen van goddelijcke wishet ende Seraphinnen van liefde, de
sielen der menschen hebben onderecht ende in godts liefden opsteken.
Stemme : Geswinckt clean Venus hint. — 13 strophen van 12 ver-

zen, waarvan de

Ie

begint :
Dominice, geeft licht
aen mij dat ick wel dicht...

_ 324 18) Nieuw Liedi ter eeren vande alderh : Maghet Chatarina
vande Senen wiens wondere daden en selsaem deughden meestendeel
hierin begrepen worden. Stemme van Caecilia.
12 strophen van

14 verzen, en de

Ie

begint :

Mensch, hoort hier met wonder
de deughden van een maeght,
Hoe dat in't besonder
sij heeft den Heer behaeght...
19) Dulcis Cantilena de dulcissima Virgine Maria, Patrona
,peccatorum et afflictorum Consolatrice. Vox : 0 /esu nostra spes..
oft : Ah crelis mijn vrind. — I t strophen van 5 verzen, waarvan

het

le

der

le:

Maria nostra spes, Maria nostra vita...
20) Nieuw • Kers-liedeken. Stemme : Minnen Godi die ni
hebt geslagen etc. -- 8 strophen van 8 verzen, en de I e :

i

Wie brenght u int lant van suchten,
in het droevich tranendal...
21) Een ander Kersliedt. Stemme : O . fesu nostra spes... oft : A ia
,crelis. — 7 strophen van 5 verzen, en de Je begint :
0 Heer! o grooten godt, o kleijn kint eerst geboren!
Hoe light ghij hier op stroij...
22) Den goddeljcken VaderAugustino die sekt met een brandende
liefde onsteken tot onsen nieuw geboren Coninck. — Eene bladzijde

met uitboezemingen eener christene ziel, naar woorden van St.
Augustijn en St. Thomas Aquinas, waarna :
23) Den Lofsanck Lauda Sion : ghemaeckt vanden engelsen
Kan gesongen
Leeraer Thomas aquinas, int duyts overgeset.
worden : Stemme : Rosalia... oft: Kintien cleyn. — 12 strophen van

b verzen ; hier is de

Ie :

Loft, o Sion, den behoeder,
Loft den leytsman, loft den voeder,
in lofsangen en geclanck (i).
Loft soo seer als ghij kont loven,
want hij gaet al verr' te boven
al u macht van lof en sanck.
(i) « Dit veersken moet tweemael herhaelt worden.
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24.)
Sterome : Mvianeiz Goal etc. Een geestelijk
liedje dat ik hier overschrijf :
Heer, al had' ick soo veel monden
alser menschen syn gevonden,
alser velden syn besaeijt,
alser winden syn gewaeijt,
Alser horsten syn gesogen,
alser biekens syn gevlogen,
alser visschen syn in zee,
alser hairen staen op't vee,
Alser onkruyt 'in de landen,
alser in de duijnen sanden,
alser graentiens syn in't saet,
alser gras op daerde staet,
Alser waterdruppels vallen,
als men vliegen inde stallen,
Als m'in sonlicht sierkens siet,
Even veel ten waer noch niet,
Om u liefd' genoech te loven
En het goed dat gij van boven
aen ons, aerme menschen, zent
in het heijlich Sacrament!

25) Nieuw Liedt. Sternme : La Silvie. — Een geestelijk lied
in 5 strophen van

II

verzen, de

Ie

beginnende :

O Jesu, bruijgom soet,
besidt toch myn gemoet...

Waarna eene omschrijving van St. Franciscus' spreuke :
Omnis amor creaturce officit,
Et si non officit, non proficit,
Et si proficit, non reficit,
Et si reficit, non sufficit.
Solus Jesus sufficit,
Deus meus et omnia!

Dat is:
Al de liefd' der creaturen,
soo s'u vanden Schepper vuren,
is de siele schadelijck;
En ist schoon sij wat vermaeken,
schijnt den mensch door swerelts saecken,
s'en is niet profijtelijck;
want se onse sielens crachten
doet ghelijck aen haer verpachten,
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noch s'en is vermakelijck,
'k segh te vollen aen ons sinnen :
Laet ons godt alleen dan minnen
Die voldoet volcomentlijck;
Daer wij al toe sijn gheschapen,
Moet ons siel in vreughden rapen
Hiernaer eens versadelijck.
En mint toch gheen
als Godt alleen,
En iedereen
om hein alleen !
26) Nieuw .Lied/ op de Passie Christi. Stemme : Als het menschen hert en sin. 59 strophen van g verzen waarvan de le begint :
Komt hier sielen die Godt mint,
Siet hier uwen besten vrint...
—

Waarna, in den vorm van kruis, het volgende bladvulsel
Aen den
bedroefden,
beproefden,
benouden,
verflouden,
ghesochten,
verkochten,
verraeden,
versmaeden,
ghevangen, ghehángen,
gheiaeghden, ghevraegden,
gheruckten, verdruckten,
ghevelden, ontstelden,
ghecroonden, vertoonden,

1

I. H^ S.
(

Hieronder
drie
nagels.)

ghereckten,
ghestreckten,
ghestraefden,
ghelaefden,
ghevuijsten,
ghekruijsten,
doorboorden,
vermoorden,
besweken,
doorsteken

Jesus Christus!

ghesleurden, verscheurden.
ghebonden, versondèn,
beloghen, bespogen,
verfoeijden, bebloeijden,
mispresen, verwesen,
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Klacht van
vaneen
eenverdomde
verdomdeSiele.
Siele. Stemme
Stemme:: Helas,
Hélas, Je suis
suis
27) Klacht
strophen ieder
ieder van
van to
10 verzen,
verzen, en
en de
de ie
Ie bebeabandonnét!. -— rI tI strophen
abandonne'e.
ginnend::
ginnend
Elaes! elaes!
elaes! waer
waer ben
ben ick
ick hier,
hier,
Elaes!
Hoe ligh
ligh ick
ick dus
dus rainpsalich
rampsalich neergeslagen...
neergeslagen ...
Hoe

op 't'teinde
eindeeen
eenbladvulseltje
bladvuiseitje: :
En op

o eeuwicheijt
eeuwicheijt
0
licht geseijt!
geseijt!
Wel licht
Maer in het
het duren
duren
Maer
die't besuren
besuren
Voor die't
bitterheijt,
In hitterheijt,
hebt geen
geen eijnde,
eijnde,
Gh'en hebt
dats hun
hun weynde
weynde
Waer dats
Gheen eynd'
eynd' en
en leyt.
leyt.
Gheen
Betracht . dan, mensch,
mensch, uu salicheijt.
salicheijt.
Betracht
Geestely'ck Liedeken
eenen mensch
mensch uit
u(jt de creaturen
Liedeken hoe
hoe eenen
28) Geestelijck
Stemme:: ' K heb
heb menick
menick pint
pinten
en kan.
kan.
sjjnnCll Schepper
Schepper kennen
kennen moet.
moet. Stemme
sijnnen
--- 99 strophen en ieder van
van 10
IQ verzen;
verzen; de
de ze
Ie begint
begint::
heb lestent
lestent opde
opde luijt
luijt
'K heb
bevallijck hooren slaen...
slaen ...
bevallijck

Een bladvulsel daarachter
daarachter::
Wie en
en sal
sal niet
niet uijt
uijt een
een mierken,
mierken,
Wie
Vijt
een vlixken,
vlixken, uijt een
een sierken,
sierken,
Uijt een
Vijt
minsten santien
santien teer
teer
Uijt het minsten
Kennen
sijnnen godt en
en heer?
heer?
Kennen sijnnen
Oh hij is in als te lesen,
Ohijsnalte,
Want men
men vint
vint in
in als
als sijn
sijn wesen,
wesen,
Soo
syn hert wat
wat treckt
treckt
Soo men
men maer
maer syn
Hooger
alser is
is bedeckt
bedeckt
Hooger aiser
Onder
der creaturen
creaturen
Onder 'tschors der
Die
den schepper
schepper vuren,
vuren,
Die ons
ons tot den
Want
schoon is ende
ende raer
raer
Want wat schoon
In
hem hebt
hebt gy't
gy't altegaer,
altegaer.
In hem

29) Gheestef&"ck
opdraGheestelijckLiedt
Liedt van
van een
een devote
devote Siel
Siel haer aen
aen Godt opdragende in
zit een
een Religie. Stemme:
Bel!' iris
... oft : Tz's
god capijcin
capyi:in te
Tis goet
Stemme : Bell'
iris...
Sy71.
- 44 strophen van 8 verzen ieder,
begint::
sijn. —
ieder, en de lIee begint

o
wonderlijcken brant
O wat
wat wonderlijcken
Heeft
soo seer
seer onsteken...
onstekell ...
Heeft uu herdt soo
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30) Een ander op de selve wijse : Belle iris, oft : Tis goet'
capicin etc. -- 5 strophen, en de Ie beginnend :
Nicht Maria, Christi bruijt,
Gheeft u siel, terwijl de stralen...

31) Cantilena in laudem Immaculate semper Virginis Marice
Matris Dei. Sub tono : La Constance. — 9 strophen van to ver-

zen; de

Ie

begint :
Venite oornes, properate,
Matrem laudate Unigeniti...

32) Alia in laudem Sce Ccscilice et cantorum ordinis minorurn.
Tono : La Constance. — 6 strophen van to verzen, de
nende :

Ie

begin-

Vivant minores boni cantores...
33) Nieuw Kers Liedeken. Stemme : Kintien Soet. -- 9
phen, ieder van 6 verzen, waarvan de Ie aanvangt :
-

Menschen, staet ghij niet verwondert
Dat die blixemt ende dondert...

34) Een ander Lied? op selve stemme. — 5 strophen van
6 verzen, en de

Ie

begint :

Kientien soet, wie sal u soecken
Inden winter inde doecken?

Een b'advulseltje daarachter :
Soet kintien
Mijn vrintien,
'k bid u,
Sijt nu
Mijn leven,
'k Sal geven
Mijn hertien
Voor smertien;
Ick lijden
En strijden
En wil houden u gebodt,
Kleijn kintien, grooten godt!
35) Lofsanck vanden Bergh Alverna daer den seraphinsen
Vader Franciscus getekent is met de s wondekens Christi. Stemcue

-
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Gaude lcetabunda
latabunda tellus, oft wel :: 0o Maria
lllaria vol van gratie.
16 strophen, ieder van 8 verzen, waarvan de Ie
Ie aanvangt:
aanvangt :

o Alverna,
berg van
van wonder
wonder!!
0
Alverna, berg
Rotse
verholentheijt!
Rotse van verholentheijt!

36) Gheestelijck
lied! van
van een devote
devote Siel
haer begevende
Gheestelijck Liedl
Sid Baer
begevende inde
inde
duchesse. - 3 strophen
Stemme : La duchesse.orde vande seraphinse Theresia. Stemme:
strophen
van 14 verzen; de Ie begint:
begint :
'Vat
seraphinsen brant
brant
oft seraphinsen
Wat schicht oft
heeft myn Biel
si el doorschoten!
Van Theresia heeft

37)
selve wijse
wijse:: La
La duchesse
duchesse:: - op een
een ander
ander
37) Een ander, op de selve
3 strophen
strophen van
van 14
I4 verzen
verzen ieder;
ieder: en
en de
de
manZer gemaeckt.
gemaeckt. - 3
manier
Ie
begint::
le begint
Komt ontspringen
ontspringen met den
den meij
meij
Komt
blijden geest
met blijden
o0 lieve philomelen.
philomelen . .. ..
—

—

Nieuwáheestelijck
gheeste~ijck Liedeken.
Lzedeken. Stemme :: La
La princesse.
princesse. 38) Nieuw
9 strophen, ieder van 10 verzen, en de Ie vangt aan
—9strophen,idervanioverzn,e d1evangt :

o

Jesu, minnaer vanden
van den mensch,
mensch,
0 Jesu,
Myn hoogste
wil ick
ick gaen
gaen beminnen...
beminnen ..•
Myn
hoogste goet,
goet, u wil
39) Nieuw
Nzeuw Liedeken
Liedeken vande
vandeLiefde
Liefde op
de woorden
woorden :: Amor
Amor
op de
39)
m·ncit omnia.
omnia. Stern
me :: Bacchi
Bacchi gesellen.
gesellen. --- 88 strophen
strophen en
en ieder
ieder
Stemme
vincit
99 verzen; de IC
begint::
Ie begint
Is het
het niet
niet wonder
wonder
Dat 'smenschelijcke
'smenschelijcke herdt.
herdt.• ..
•

Nieuw vermakelijck
vennakelyCkLieken.
Lleken. Stem
me : soo't
500't begint.
begint. Stemme
40) Nieuw
van 99 verzen, en de Ie begint
begint::
4 strophen van
ons vrolijck sijn
sijn
Vivat laet ons
drincken vanden
vanden coelen
coelen wijn..
wijn ...
En drincken
•
41)
knoddich Lieken.
Lzeken. Stemme:
begint.
Stemme : soot begint.
41) Een knoddich
Het
lied wordt
wordtniet
nietgeheel
geheel opgegeven,
opgegeven, enkel
enkel 2 strophen.
Het lied

42) Gheestely·ck
meY"lieken. Stemme :: La
La duchesse.
dltchesse. Gheestelijck meijlieken.
van 14
14 verzen, en
re begint
begint::
en de Ie
phen van

6 stro-

was ick
ick aen
aen een cia
ere beeck,
beeck,
claere
Lest was
vermaeck te sien
de schoon landouwen.
landouwen ...
lien de
.
'K nam daer vermaeck

—
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33°Stemme ::
43) Nieuw
Nieuw Liedeken
Liedekenvande
uij/vaertvande
vande Hui
Huijcken.
vande uijtvaert
cken. Stemme
van Bacchus.
Bacchus. —
- 66 strophen van 88 verzen
verzen ieder,
ieder, de
de 1e
re beBallet van
ginnend:
ginnend :
Komt al te
te lijck,
lijck.
Komt
Komt vrinden
vrinden ende
ende maghen..
maghen ...
Komt
44)
soet Liedeken
Liedeken van
vanJesus
jesus en
en st.
st. janneken.
jalllzeken. Stemme soo't
44) Een soet
ieder van
van 66 regels,
regels, en de
de Ie
begint::
l e begint
20 strophen, en ieder

begint. —

Lestmael was
ick op
op een
een velt
velt
Lestmael
was ick
Daer beer
heer jesus
spelt ....
Daer
jesus sat
sat en
en spelt..
45}
NieuwKermis
KermisLiedt.
Liedt. Stemme:
Lourre. —
- 6 strophen,
Stemme : La Lourre.
45) Nieuw
ieder van
van 88 verzen
verzen;; de
de IC
begint::
1e begint
Lestmael ginck ick
ick kermis
kermis houwen
houwen
ievers
een buijte
buijte feest..
feest ....
ievers op
op een
46) Nieuw Vasten
Vasten Avont
AvontLiedt.
Liedt. Stemme:
de gesontheijt
Stemme : Op de
van88 verzen
verzen,, de
de Iree vangt aan
aan::
vande kat.
- 19
vande
kat.—
19 strophen
strophen van
Wat een
orloch staet er
er aen
aen —
- en getraen
een orloch
hin en
en haen...
haen ...
Van hin

47} Een vrolijck
vrolyek Liedt
Lied! van
vandedequesels,
quesels,niet
nietvande
vandegestichtige
gestichtige
47)
geestelijcke dochters.
dochters. Stemme
van Cacilia.
van
geesteljcke
Stemme van
Gaecilia. - I1 It strophen
strophen van
14
Ie ::
14 verzen,
verzen, waarvan
waarvan de 1e
Comt van alle
alle canten,
canten,
Comt
ghij
quesels in't
in't gemeijn,
gemeijn,
ghij quesels
dees nieuw
nieuw coranten
coranten
Aenhoort dees
die tuwer
tuwer eere
eere sijn..
sijn ....
die

vrofy·ck Tafel
TafelLiedeken
Liedekenom
omeens
eenslustich
fustichtetedrincken.
drincken.
48) Een vrolick
Stemme:
Lestmaef
was
eenvelt.
velt.—
- 18
zooals deze
deze 1e:
Ie:
Stemme: Lestmael
was
icklek
opopeen
i8 strophen
strophen zooals
Siet daer,
daer, gebuer,
gebuer, dit
ditrommerkijn
rommerkijn
gebrocht·vol
vol soeten
soeten wijn;
wort uu gebrocht
Het is soo nob'len traentien,
Hetisonb'lra,
Tire
lire la
la
Tire lire
Re mi
mi fa
fa sol
sol la,
la,
Re
Daer loopt
loopt noch
noch al
al doort
doort kraentien.
kraentien.

49} Een nieuw
nieuwLiedeken
Liedekenvant
vantnieuwgeboren
nieuwgeborenkindeken
kindekenJesus.
jesus.
49)
Stem
me soo 't't begint.
begint. —
- 5 strophen
van 88 verz.
verz.;; het
het Ie
aan::
strophen van
Stemme
I e vangt aan

o grooten godt
godt van
van Israel
Israel!
O
!
o soet kleijn
kleijn kint Emanuel!
0
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Daarachter een bladvulseltje :
O goetheijt!
O soetheijt!.
O kintien !
O vrintien!
Soet polken,
U bolken,
U beentiens,
U teentiens
Verkouwen
Verflouwen
Door 't waeijen,
Laet paeyen
U door liefden soet
U dienaer met ootmoet.

50) Drollich Liedeken. Stemme : Prins Robert. — 6 strophen

van 6 verzen, waarvan

de

Ie :

Hoe dicwils siet ment qualijck gaen
inden houwelijcken staet,
Hoe dickwils siet men dat de min
verkeert in enckel haet;
Veel liever ben ick minderbruer
Al is mijn kap wat rouw,
Als met een quaet en vies postuer
Te wesen inde trouw...

51) Bevallijck Lied/ hoeflat sommigen heser gasten liever van
achter sien als van voren. Stemme soo 't begint.
10 strophen
—

van 6 verzen, en de

1e :

Wel gebuerman gaet gij niet
Het kermisvoick inhaelen?
Haelen? dats mij noijt geschiet,
Jae dat neef — achter bleef
'k en souw er noijt naer taelen....

Op 't einde van dit lied, en ten slotte van het handschrift,
lees ik 't volgend bladvulsel :
Och wat vint men politiken
Op wie wel past dit kermisliken,
Die wel gasten willen sijn,
Maer gasten hebben is hun pijn.
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Alse ievers sijn uyt eten,
Souden't schier wel met vermeten
Al opsloecken sonder schaemt,
Maer soo gh'eens aen hun tafel quaemt,
Maer wat hertelijck toe te tasten,
Och dit gaet dees miser gasten
Binnen in haer lijf en pens.
'k Segh dat sij den naem van mensch
Niet syn weerdich noch verdienen
Die soo hare vrinden dienen.
k

^*
Wij laten hier thans eenige liedjes volgen. Zijn ze reeds hier
of daar bekend? ik weet het niet... Nemen wij vooreerst het
kerstliedje, dat ik onder nr 49 aanstipte :

I.
Kerstlied.

Stemme soo't begint.
I.

O grooten godt van israel!
O soet kleijn kint Emanuel!
Hoe beeft ghij, laes! in dese koude fel!
In slechte doeken
Als een vindelinck!
Wie souw hier soeken
Godt die allen dinck
Gemaekt heeft, vremdelinck?
2.

Die son, maen, sterren heeft gemaeckt
Waer van den schoonen hemel blaeckt,
Siet, mensch, leijt hier voor u int doncker naeckt.
Diet al doet leven
Ende warmte geeft,
Siet men hier beven
En nauw decksel heeft,
In wint en koude beeft!

3•
Kleyn coninxken, waer is u croon?
Waer is den purpur mantel schoon,
Waer is uwen conincklycken throon?

333

—

Elaes ! uw handen
Syn te teer en laf;
Ick hoor u knippertanden,
U croon ende staf
Die souw vallen af!
4•

O mensch ! dat ick nu knippertandt
Is dat ghij vanden helsen brandt
Verlost sout syn, en vanden duijvels bandt
Sout los geraeken,
Corn ick uyt d,n schoont
Myns vaders smaeken
Dese kouw en noodt
Om u sondaer snoodt.
5•
'Ken soeck gheen croon hier op de aert
Als sielen die met schuit beswaert
In een stal te brengen te saem vergaert,
En die te leijden
Uyt het tranendal,
Corn ick haer weijden
Tot den vetten stal,
Die eeuwig duren sal.

II.
Nieuw I4iedt van den glorieusen Patriarch ende seraphinsen Vader Franciscus....
Stemme : Lestinael ontrent

De iordane strangen.
z

Komt, komt, heete Seraphinen,
Komt, verkoelt Franciscus herdt;
Komt, komt, wyse Cherubinen,
Hem dienen,
Hem dienen,
En versoet syn smerdt.
2.

Dat hier komen al de Eng'len
Met den hemels soeten sanck,
En te saem hun stem vermeng'len,
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Vermeng'len,
Vermeng'len
Met den snarenclanck.
• 3•
Siet Franciscus gansch verslonden
In godts liefde nederviel,
Als hem jesus syn vijf wonden,
Vijf wonden,
Vijf wonden
Druckt in lijf en siel.
4-

Wat een soetheijt in die wonden
Hebt gij seraphim gesmaeckt,
Als ghij leijt onder 't cruys verslonden
Verslonden,
Verslonden,
D'welck u siel vermaeckt.
5•
'T sijn maer wonden van genuchten
Daer u siel en herdt van treurt,
Want godts liefden doet u suchten,
U suchten,
U suchten,
En u gansch verscheurt.
6.
Oh hij was van liefde droncken,
Want hem sijnnen bruijgom soet
Uijt den kelder had beschoncken
Beschoncken,
Beschoncken,
Van syn dierbaer bloet.
7•
Grooten vader, dese wonden
Heeft u jesus ingedruckt,
Datse souden syn als monden,
Als monden,
Als monden,
Waer g'ons door, bedruckt,

—
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8.
Inde werelt soud' vermaecken
Tot de deucht en van het quaet
In godts liefde sout doen blaeken
Doen blaeken
Doen blaeken
Die ons siel versaet.

III.
Ben soet Liedeken van jesus en st. janneken.
Stemme soot begint.
I.

Lestmael was ick op een velt,
Daer heer jesus sat en spelt
Met syn neef sint janneken,
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Met pappot en panneken.
2•

Jesus wel soo dristich was
In het roeren van den plas,
Omdat de pap wouw branden
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,

Sint ian sijn mont en tanden.
3•
En sijn gehemelt brande schier,
Want de pap was als een vier ;
Noch meer syn sieltien blaeckte,
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Want iesus vier hem raeckte.

4.
Gh'en saecht u leven soeter spel,
Al waerde selver inde hel,
Ghij sout soo willen branden,
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
U lichaem, siel en handen.
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Toen quam daer maria bij,
Siende datse waren blij,
En vraegden aen sint ianneken,
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Wat maeckt gij hier, soet manneken ?
6•
Sint ian wel beteutert was,
Want hij daer sach comen ras
Een groote schaer van eng'len
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Hun stemmen samen meng'len.
7.
Jesus voor sint ianneken badt,
Want hij lefij ter aerden piadt,
Aen sijn lieve moeder :
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
En seij tis mynnen broeder.
8•
Toen seij hem maria soet,
Omdat ghij hebt met ootmoedt
Uwe schuit gesproken,
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Hebt gij myn herdt gebroken.
9.
Sint ian toen's soo blijde was
Dat hij rolde in het gras,
En ginck staen op syn bolleken
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
En woelden als een molleken.
io.

jesum en mariam ded'
Hij schier lachen, ende med'
Al de engelen loegen,

- 337 Tire,
lire, la,
la,
Tire, lire,
Re, mi, fa, sol, la,
Die hem
hem stillekens
stillekens droegen.
—

Il.
11.

stelden op een
eer: lam,
Ende stelden
Daer hij med' gereden quam,
quam.
En riep
riep:: siet,
si et, oomenschen,
menschen,
Tire,
lire, la,
la,
Tire, lire,
Re, mi, fa, sol, la,
lam godts
godts tot
tot uuwenschen.
'T lam
wenschen.
12.
12.

begast het hemels schaer
Toen begost
Dit te
te singen
soetiens naer:
singen soetiens
naei
Siet, 0 siet gij
gij menschen,
menschell, Siet,os
Tire,
lire, la,
la,
Tire, lire,
Re, mi, fa, sol, la.
'T lam
lam godts
godts naer
naer uuwenschen.
wenschen.

13.
13·
Die
werelts sonden
sonden al
al
Die des werelts
Weeh
eomt nemen,
nemen, ende
ende sa!
sal
Wech comt
Als een
een lam'ken swijgen,
swijgen,
Als
Tire, lire, la,
la,
Tire,
Re,
mi, fa,
fa, sol, la,
Re, mi,
Als
hij sal wonden erijgen.
Als hij
crijgen.

14·
14.
Sint ian van
van het
het lam'ken
lam'ken tradt,
tradt,
Ende iesus
op sat
sat;;
iesus daer op
Men hoorden daer
claer strak singen
Tire,
lire, la,
la,
Tire, lire,
Re, mi, fa, sol, la,
Seer wonderlijcke
wonclerlijcke dingen.

15.
IS·
iek sack
saeh een
getal
Want ick
een groot getal
Maeghden volgen
volgen overal
Heer iesum
iesum haer beminden,
Tire, lire,
lire, la,
la,
Re. mi, fa, sol, la,
Eenieder een
een hem
hem dinden.
dinden.
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Agnes ende catharin
Die waeren hij het lam te sien,
Barbara en margrietien,
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Die songen tsaem een lietien.
17.
Cxcilia op haer orgel schoon
Spelden eenen nieuwen thoon;
Agatha en susanneken,
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Die leijdent kleyn sint ianneken.
i8.
Dorothe, Rosalia
Volghden met euphronia
Stroijden blom'kens soet van geur,

'lire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Gansch den wech die rocker deur.
19.
Clara met Theresea
Hortulan en monica
Catharina vander senen
Tire, lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Met veel susters oock verscheenen.
20.

Iedereen verhief lijn stem,
Als de bruyt jerusalem
Quam aen't lamken te gemoet
Tire. lire, la,
Re, mi, fa, sol, la,
Die vergoten had syn bloet.
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IV.
Hoe dat sommige haer gasten liever van achter sien
als van voren.
Steninae soo begint.
I.

Wel, gebuerman, gaet gij niet
Het kermisvolck inhaelen ?
Haelen? Dats mij noijt geschiet,
Jae dat neef — achterbleef
'K en souw er noijt naer taelen.
2.

Seker ian gij sijt beiaert,
Spreekt als wijse lieden,
Want tis eer en kost gespaert,
Maer nochtans — om t' welstaens
Moet men hun ontbieden.
3.
Maer ick vrees, 'k en blijf niet vrij,
'k Voel het in mijn leden;
Bleef ick vrij, ick waer soo blij,
Maer elaes, — griet en claes
Comt daer aengetreden.

4.
Willekom, nicht, en willecom, neef,
Gij sijt soo seer geladen,
'K meijnde dat gij achter bleeft,
En ick dacht — 't wort nu nacht,
Sij hebben hun beraden.

5.
Maer gij comt noch tyts genoech
Bijde goede vrinden,
Jae misschien noch veel te vroech,
Om het lam -- ende ram
Gans en heel te vinden.
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6.
af
Comt in huijs en lecht wat af
'T pack met uwe
uwe kleeren,
Want het is hier
hier veel
veel te
te laf;
laf;
Maer wanneer -- gaet
gaetgij
gijweer
weer?
?
Schickt gij
gij haest te
te keeren?
keerm?

7·
7.
Gij gaet morgen avont niet,
tot maendach
maendach blijven,
Wilt tot
Want het
het waer
wa er te groot verdriet,
verdriet,
een vrint -- diemen
diemen mint
mint
Dat een
Soo haest te verdrijven.

8.
8.
dynsdach toe,
toe,
'K hiel
hiel u
u bier
hier tot dynsdach
Gij sout
logeren,
Gij
sout hier logeren,
Maer het
het is
is ons
ons ongeval,
ongeval,
men wast
wast —
- als het
het past
past
Dat men
tracteren.
Vrinden te tracteren.
g.
9.

Kermisgasten,
willecom,
Kermisgasten, willecom,
gij thuijs gebleven,
gebleven,
Hadde gij
keert weerom,
weerom,
Kermisgasten, keert
Blijft gij
verdriet,
Blijft
gij niet,
niet, --- geen verdriet,
'K sal
sal geruster
geruster leven.
leven.
lO.
I o.

Merckt eens hoe men dobbel
dobbel is,
is,
Sullent u verwijten
verwijten
Komt gij
gij noijt te kermis,
kermis,
masseur —
- gonck se
se deur,
deur,
Maer masseur
en souw
souw om haar
haar niet
niet krijten.
krijten.
'K en

OVER DEN REUK
door Kanunnik Alm Joos.
Over den reuk, schreef ik.
Zal ik dan handelen over den reuk dien sommige dingen
van zich geven, in 't Latijn odor ? of wel over den zin waardoor
we den reuk van de dingen kunnen opnemen, in 't Latijn olfactus ?... 't Kan zoowel het eerste als het tweede, 't kan zoowel het
eerste en het tweede zijn, want we hebben in onze taal maar éen
enkelvoudig woord om beide te benoemen. Reuk immers heeft
een objectieve en een subjectieve beteekenis; we zeggen zoowel :.
die plant heeft eenjnen reuk als die mensch heeft een fijnen reuk.
Had ik geschreven : Over het rieken en het ruiken, dan, ja, had
ik, volgens de hedendaagsche Nederlandsche taal, het opnemen
en het afgeven van den reuk beduid. In den grond echter is er
geen verschil van beteekenis tusschen rieken en ruiken : beide
zijn oplossingen van éen en hetzelfde woord. In het Middelnederlandsch bestond dit verschil nog niet : beide hebben daar én de
subjectieve én de objectieve beteekenis, Zoo is 't ook nog onder
het volk. In Zuid-Nederland kent het alleen rieken; en in NoordNederland is, volgens Verdam (I), ruiken het volkswoord, terwijl
rieken uitsluitend eigen is aan de schrijftaal.
^

^*
Als men ziet dat het lammeken, onder vijftig en honderd
gansch uiterlijk gelijke schapen, alleen op den reuk dien ze afgeeft, zijn moeder vindt en herkent; — dat de hond het spoor
van den haas ruikt, zelfs een uur nadat deze er voorbijliep, en het
lijk van zijn meester ontdekt, ook als de moordenaar het een halven meter diep onder den grond heeft gedolven; dan neemt men
licht aan dat wij, menschen, in 't opzicht van den reuk, zeker niet
de meest begaafden zijn.
( 1 ) ltiliddelnederlandsch Woordenboek, i.

v.

Ruecken.
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Boven den mensch, in 't algemeen genomen, staan de viervoetige dieren, vooral de vleeschetende, en de insecten, die de
reuken met hun voelhorens opnemen; beneden ons, komen de
kruipdieren en de vogels.
Hier en daar toch zijn er menschen te vinden die in 't miken uitmunten en tegen menigen viervoeter zouden kunnen
kampen.
Onder dit slag komen al de echte fijnproevers, wat ze juist
maar worden en kunnen zijn door een allerbest reukorgaan.
Veel blinden zijn ook rijk bedeeld. Zoo schrijft P.-FÉLIX
THOMAS (I) over de bekende doofstomblinde Marie Heurtin :
« Son odorat est si subtil qu'il lui fait d'ordinaire reconnoitre les
personnes bien avant qu'elle ait eu le temps de les toucher. Il
semble même que chacune ait pour elle une odeur particulière,
un signe distinctif, comme chaque fleur a son parfum, qui ne la
trompe jamais. La prie-t-on, par exemple, de se rendre à l'ouvroir pour transmettre un avis à quelqu'une de ses compagnes :
vivement elle se dirige vers la place habituelle occupée par son
amie, et, si elle ne l'y trouve point, on la voit aussitót qui s'arrête,
tourre ia fête lentement et cherche, en respirant, un indice qui la
renseigne. Il est bien rare qu'elle cherche longtemps » (I).
Hoort wat dokter Toulouse schrijft over Zola, op wien hij
verscheiden proeven nam : « Les sensations olfactives sont très
fines chez M. Zola et jouent un role important dans la reconnaissance des objets. C'est dire qu'elles laissent dans la mémoire des
impressions fortes et durables. Quand it préparait le Ventre de
Paris, it descendit dans les sous -sols des Haltes, ou sont entassés
les poulets; son odorat s'imprégna de cette odeur de volaille
accumulée et pendant un mois it l'eut présente au nez. M. Zola
,évoque facilement les odeurs et beaucoup mieux que les couleurs
ou toute autre sensation passée. Pour lui chaque objet a son
odeur propre; chaque femme, certaines viltes comme Marseille
ou Paris et même certaines rues; le marché des petits centres
urbains, chaque saison etc.
« L'automne, par exemple, lui parait caractéristique avec
son odeur de champignons et de feuilles mouillées (2) ».
(i) Revue de Paris, i' janvier 1901.
(2) EMILE ZOLA, Enquête médico psychologique. Paris, Société d'édilions scientifiques, 1896, blz. 182 en 183.
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Al heeft men op Charles Dickens geen proeven genomen,
toch mogen we stout bevestigen dat ook hij uitmuntende reukorganen had. Hij heeft er treffende bewijzen van gelaten in
David Copperfield, zijn eigen geschiedenis, die hij schreef, toen
hij 37 jaar oud was.
Ik neem liefst voorbeelden uit zijn eerste kindsheid om des
te beter de sterkte van zijn geheugen te doen blijken.
Haast in ieder plaats treft hem een reuk.
« Een donkere provisiekamer komt daarin uit, en dat is een
plaats om 's avonds hard voorbij te loopen ; want ik weet niet
wat er tusschen die tonnen, potten en oude theekisten mag
schuilen, als er niet iemand met een flauw lichtje in is, en de
du ffe lucht, die etn reuk van zeep, ingemaakt goed, peper,
kaarsen en koffie, alles in eens, heeft, de deur laat uitkomen. »
Men ziet het, hij bepaalt de reuken. Dat doet hij ook in
't volgende over de schoolzaal.
« Er heerscht een vreemde, benauwde reuk in het vertrek,
.als van beschimmeld leer, rotte zoete appelen en muffe boeken.»
Is er een reuk eigen aan de personen, dien ook merkt
hij op.
« Al den tijd, dien wij buiten waren, rookten de twee heeren
onophoudelijk; en naar den reuk van hunne ruige jassen te
oordeelen, dacht ik, moesten zij dit aldoor gedaan hebben,
sedert de jassen van den kleermaker thuis kwamen Die
goude man was schrikkelijk om aan te zien, met zijn flanellen
borstrok, en rook geducht naar rum. »
Zijn aandacht staat op de reuken.
« Iets, dat in dit pleizierig huisje vooral mijne aandacht
trok, was de vischlucht, die zoo doordringend was, dat ik, toen
ik mijn zakdoek uit mijn zak haalde om mijn neus te snuiten,
bevond dat hij eveneens rook alsof men hem om een kreeft
had gewikkeld. »
Hij onthoudt den reuk goed genoeg om hem in later jaren
lader te kunnen bepalen.
« Er brandde een goed vuur in de kamer, en er heerschte
een op de borst slaande reuk van warm zwart krip — ik wist
toen nog niet welke reuk het was, maar ik weet het nu wel. »
Zekere reuken wekken onmiddellijk heele voorstellingen
in hem op.
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« Terwijl ik naar de pakken, balen en boeken zat te kijken,
en de stallucht inademde (welke mij naderhand altijd weder
aan dien morgen deed denken), begon een heele stoet van
schrikkelijke overdenkingen in processie door mijn gemoed te
trekken Toen ik zooeven mijne pen voor een oogenblik
neerlegde om daaraan te denken, kwam de frissche zeelucht,
met den geur van bloemen gemengd, mij weder aanwaaien;
en ik zag weder de ouderwetsche glanzig geboende meubelen,
den onschendbaren stoel mijner tante en haar tafeltje bij den
groenen waaier voor het venster, het wollig tapijt, de kat, het
haardstel, de twee kanaries, enz. »

.

^*
^

De reuk bewijst ons groote diensten in het stoffelijk leven.
Door hem kennen we terstond den aard van de lucht die we
inademen; door hem kunnen we, zonder te proeven, over den
smaak van spijzen en dranken oordeelen. Daarom is de reuk,
gelijk Kant zeer wel zegt, een smaak op afstand; en de neus is,
in onzen dagelijkschen strijd om 't leven, een soort van voorpost
die tot iederen aankomende, zonder uitzondering, het Wie daar?
toeroept.
De reuk is niet alleen de zorgzame waker over ademhaling
en voeding, hij doet het genot van spijzen en dranken merkelijk
stijgen. Ieder van u heeft al meer dan eens kunnen ondervinden
hoe zeer de deugd van uitgezochte gerechten vermindert, als
hij, b. v. door een verkoudheid, weinig of geèn reuk heeft. De
lekkerbekken weten wel hoe ze een glas wijn tweemaal kunnen
smaken, eerst al ruikende, dan al proevende.

^*
^

Zoo groot de rol van den reuk is in ons stoffelijk leven, zoo
onbeduidend is zij, voor de meeste menschen, in het verstandelijke. En dit om verscheiden redenen. Tot algemeen bewijs

daarvoor kan men aanhalen dat onze taal die, om het begrip
zich met den geest toeëigenen (het Fransche concevoiy) uit te
drukken, zooveel woorden aan verschillende zinnen ontleent,
haast niets van den reuk heeft overgenomen. Zelfs bezigt het
gewone volk enkele uitdrukkingen die den reuk voor nutteloos
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in de verstandelijke kennis zouden doen beschouwen. Riek er
naar, voor : 't gaat u niet aan, ge zult het niet weten; kon ik dat
rieken? voor : dat kon ik niet weten.
Wel hebben we woorden en spreuken die den reuk aangaan
en op de kennis toegepast worden, maar in den grond zijn ze
meest alle leenspreuken die zien op den fijnen reuk en de gewoonten van den hond, het sedert lang bekend en geliefkoosd
huisdier. Zulke zijn : Een hoiidenneus hebben, scherp ruiken;
snuf elen, doorsnuffelen, onderzoeken; zijn neus ergens insteken,
zich met andermans zaken bemoeien; iets gez'ieken, iets in den
neus, in 't snotje, in de snot, in den snuf hebben, den reuk van iets
hebben, de lucht van iets kregen, iets gewaar worden, iets ver-

moeden.
Er zijn duizenden zaken die, al gaven ze reuk af, ten gevolge
van de onvolmaaktheid of de eigen werking van ons orgaan,
door ons toch niet zouden geroken worden. Daar onze reukcellen alleen door gassen geprikkeld worden, blijft al wat vast of
vloeibaar is, buiten hun bereik, zoo er niet gassen van uitgaan
die onze reukorganen treffen.
De reuk stelt ons dus niet noodzakelijk in de onmiddellijke
tegenwoordigheid van de voorwerpen. Zelfs ware het lichtzinnig,
nu meer dan ooit, ter oorzake van de veel gebruikte scheikundige
oplossingen, uit den reuk tot het aanwezen van de zaak te besluiten. In de gasthoven kent men zeer wel de kunst een reebok van
een ezel te maken. Ether en alcohol worden veel als spiritus
gebezigd om den geur van het fruit na te doen; zoo geeft
amylische ether peergeest, en caprylische alcohol aardbeziegeest.
Wat we voor cognac aanzien, is dikwijls niets anders dan een
alcoholische oplossing van verschillende ethers.
Twee reuken verbinden licht met elkander, zonder elk een
onderscheiden gewaarwording te geven. ja, de eene reuk n eutraliseert, vernietigt soms den anderen. Kamfer, azijn, benzoë en
andere beletten ons vuile reuken op te nemen, zonder dat ze de
slechte uitwasemingen doen ophouden.
Tamelijk lang kunnen we b. v. de oogen vestigen op een
zelfde voorwerp en ons van zijn vorm bewust blijven. Dat is
't geval niet voor den reuk, bij de meeste menschen. Al spoedig
vooral bij stille lucht, worden de reukcellen verzadigd, overprik
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keld en gevoelloos. Hoe duf de herberg ook riekt, als de klant er
binnenkomt, na korten tijd wordt die onaangename gewaarwording heel doof. De schrijnwerker voelt niets van den houtreuk dien hij in zijn kleeren meedraagt, en menige apotheker
meent allicht dat zijn winkel reukeloos is, terwijl de samengedrongen reuken er van, ieder binnenkomende in den neus
pakken.
Het kost ons zeer veel moeite, bij het waarnemen van ee n
zaak, de reuk- van de smaakgewaarwording te onderscheiden.
Beide schijnen als tot éen versmolten, en wat we smaak noemen,
is dikwijls smaak en reuk.
Opmerkenswaardig zijn daarom de volgende welbekende
bevindingen.
Als ge een coryza of hersenverkoudheid hebt, die door de
ontsteking van den neus u den reuk beneemt, zal ook de smakelijkheid van spijzen en dranken veel verminderen, al is uw
smaaktuig even gezond als vroeger.
Als men onder 't eten of 't drinken zijn neus stopt, smaakt
men nog niet half wat men gebruikt. 't Is een allerbeste middel
om zonder veel ongemak walgelijke medecijnen in te nemen.
Als men, iets inslikkende, de tong tegen 't gehemelte
hangende houdt en zoo de lucht afsnijdt, zal men weinig smaak
hebben.
De verbinding van smaak- en reukgewaarwording is gemakkelijk te begrijpen, als men acht geeft op de ruimtelijke nabijheid van beide zintuigen; de smaak immers heeft zijn zetel in de
mondholte, en de reuk in de neusholte, die in den achtermond
uitloopt.
Dat we reuk en smaak slecht uiteenhouden, blijkt uit veel
woorden van onze taal betreffende den reuk. Veel er van worden zoowel aan den smaak als aan den reuk gegeven en zijn
aan den eersten ontleend. Smaak en reuk heeten beide in
't Nederlandsch of in de dialecten : goed, slecht, aangenaam,
onaangenaam, fijn flauw, fletsch, smetsch, gaalsch, duf, muf, verduft, vuns, geducht, schelp, sterk, straf, vuil, walgelijk, wreed, zoet,
zuur.
Als woorden aan den reuk en niet aan den smaak eigen
ken ik geen andere adjectieven dan heimelijk en vriendelik, en
de werkwoorden rieken, geuren, stinken, stooren, en stormen.
,

.
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De reukgewaarwordingen zijn gekenmerkt door een treffende bijkomende lust- of onlustaandoening, waardoor ze wel,
gelijk we reeds zeiden, zeer dienstig zijn in het dierlijk leven,
doch voor de verstandelijke kennis weinig nut opleveren. Wat,
bij de waarneming er van, overheerschend is en vooral den
geest ophoudt. is de lust of de onlust, en onze geest is éen ;
waar hij dus op den vergezellenden lust of onlust let, blijft er
hein weinig kracht over om den zakelijken inhoud der waarneming, hier de reukeewaarwording, te onderzoeken. We vinden hier een eenvoudige toepassing van de a&gemeene wet van
Hamilton : Een gewaarwording is minder waarneembaar (signa=
ficataf, representatij), volgens dat ze meer affectief is.
Zoo is 't ook gelegen met den smaak; waarom beide, reuk
en smaak, lagere zinnen genoemd worden, terwijl de gezichtsen de gehoorzin, waar de lustaandoening minder van de geesteswerkzaamheid afneemt, de hoogere zinnen heeten. De tastzin,
omdat hij nu eens weinig, dan eens meer met innemende lust,
aandoening gepaard gaat, staat tusschen de hoogere en de
lagere zinnen in.
Dat in de reukgewaarwordingen de lust- of de onlustaandoening overheerschend is, vindt men bevestigd door de taal,
die, om de reuken te onderscheiden, veel woorden bezigt die
lust of onlust bevatten. Zulke zijn : goed, slecht, aangenaam,
onaangenaam, vriendelijk, vuil, 7oalgeljk.

Al deze benamingen, gelijk men ziet, zijn zoo algemeen van
beteekenis, dat ze volstrekt niet geschikt zijn om een bepaalden
reuk van een anderen te doen onderscheiden.
Dan, volgde men de subjectieve lust- of onlustaandoening
tot objectief onderscheid, dan zou de uitspraak zeer dikwijls
onjuist zijn, vermits die aandoening niet alleen afhangt van den
aard van den reuk, maar ook van het geslacht, het temperament
en de idiosyncrasie of eigenaardige vatbaarheid van den ruiken
den persoon.
Ik ken een huisgezin waar de vrouw gretig is naar roode
kooien, doch die voor haar zoo geurige spijs maar stoven kan,
als haar man voor ten minste drie dagen van huis gaat, want,
komt hij vroeger, dan wordt hij lastig door den nog overblijvenden reuk, dien hij stank heet.
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rozen niet verdragen kon en op een feest kwalijk werd bij 't zien
van een roos, al was 't een papieren!
Zet iemand een wel bereid en gekruid konijn voor : hij zal
het smakelijk vinden. Zegt hem nu iemand onder de naaste
geburen, een plaaggeest, dat het vermeend konijn een kat is,
misschien zal oogenblikkelijk de lust in ergen en gevaarlijken
onlust veranderen.
't Is veertig jaar geleden. Zekeren namiddag voelde ik een
flauwte en gebruikte tot versterking een stuk vleesch dat nogal
wel gepeperd was. Den volgenden dag verklaarde de dokter dat
ik de pokken had. 't Heeft vier jaar geduurd, eer ik den peperreuk van gebraden vleesch, die me vroeger aangenaam was, verdragen kon, en nu nog, bij een lichte ongesteldheid, walg ik er van.
Vermits de lust- of onlustaandoening in de reukgewaarwording zoo overheerschend en soms zoo hevig is, verwondert het
mij zeer dat ons volk langen tijd gesproken heeft, zonder werkwoorden te hebben die uitdrukkelijk den lust en den onlust
beteekenden. In de tegenwoordige taal hebben we geuren om het
aangename, en stinken om het onaangename van de reukgewaarwording te benoemen, waartusschen rieken als onverschillig
woord staat. Maar zoo is 't niet altijd geweest, volgens de taalkundigen.
In Woordenboek der Nederlandsche Taal kan men, onder
Geur, het volgende lezen : « Voorheen zoowel in gunstigen als
ongunstigen zin, en dus vrij wel overeenkomende met fr. senteur
en odeur, hd. gerucht bij V. GHISTELE b. v. staat
By den mont der hellen vol stinckende geuren
Zoo zijn zy terstont...
Om hooghe ghevloghen tot inde locht.
Virg. Aen., fol. 105 a.

De voghelen der locht en costen niet verdragen
Den eyselijcken geur vol onghesonde.
fol. io6 a.»

En die oude onverschillige beteekenis is gemakkelijk te verklaren door de volgende regels uit 117db. der Ned. Taal : «Een
woord (geur) welks stam in Oudgermaanschen vorm guri moet
zijn geweest (verg. den vorm gun in D. Wtb. 41 , I J5I) en behoorende bij een ww. dat ohd. luidt jesan, waarvan ook is afgeleid isI. »
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Wat nu over stinken ?... Zoo spreekt Kiliaen : « Stincken
verbum fuit medium quod tam in bonarn quam in malam partem sumi potuit, ut et apud Latinos olere ejusdem significationis;
sed nunc fere semper in pejorem partem capitur, et tetrum atque
gravem odorem emittere significat ». De opmerking is getrokken
uit Paulus Merula en wordt bevestigd door Franck (I), die i. v.
slinken zegt : « Uit gelijkbeteekenend rniddelnederlandsch stinken, beantwoordende aan oudsaksisch oudhoogduitsch stinkan,
angelsaksisch s/iiican, wier beteekenis eerst algemeener « een
reuk verspreiden, geuren », ook trans. « ruiken, de lucht van iets
krijgen » is geweest.
Nu toch, al blijft het woord uit beleefde gezelschappen
gebannen, hoeven we niet meer te vreezen dat liet zijn bepaalde
hedendaagsche beteekenis verliezen zal. Het komt voor in verscheiden klare spreuken, die zijn bestaan onder liet volk zullen
vereeuwigen. Stank voor dank, ergens met staak afkomen, stinken
van hoovaard j, hi stinkt naar 't geld gelijk een vos naar pluinaen,
in iemands oogen stinken (hem zeer hatelijk zijn), 't zal er stinken
(er zal ruzie zijn). Voeg er nog bij : den smaadnaam stinkerd en
de uitdrukking in den stinkerd zitten (in de nesten, in angst).
Wij hebben ook enkele woorden die dienen om de reuken
te onderscheiden volgens de kracht van den indruk dien zij
maken. Zulke zijn de elders reeds gegevene zacht, fel, geducht,
geweldig, hevi scherp, sterk, straf, wreed, en de werkwoorden
stooren en stormen.
Van Dale geeft dit laatste woord als gewestelijk op met de
beteekenis : aangenamen geur verspreiden. Voor Zuid-Oostvlaanderen en West-Vlaanderen, waar het gebruikt wondt, heeft hij
het mis op; daar beteekent het een schelpen reuk crfgeven of in
den neus schieten.
Weer zijn die woorden, gelijk men ziet, veel te onbepaald
van beteekenis, om de reuken in hun wezen te onderscheiden;
ook, wanneer wij een bijzonderen reuk willen aanduiden, moeten
we onvermijdelijk, om klaar te zijn, onze toevlucht nemen tot
samengestelde zelfstandige naamwoorden, waarvan het eerste
bestanddeel de naam is van de stof waar de reuk eigen aan is :
b. v. wasreuk, lijfreuk, lijkreuk, mosteuk, kelderreuk, vet freuk, enz.
(i) Etymologisch Woordenboek.
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Bain, Littré, Larry, Fourcroy en anderen hebben er naar
gestreefd de reuken te specificeeren, gelijk de smaakgewaarwordingen, die men verdeeld heeft in zure, zoete, bittere en zoute
maar ze zijn in hun pogingen niet geslaagd.
Toch denkt Wundt dat men later tot zekere rangschikking
zal komen.
« Als een aanwijzing, dat het later eens mogelijk zal zijn de
reukgewaarwordingen tot een kleiner aantal hoofdhoedanigheden
terug te brengen, kan men het feit beschouwen, dat de geuren
in bepaalde klassen gerangschikt kunnen worden. Elk van deze
klassen bevat gewaarwordingen, die meer of minder verwant
zijn. Dergelijke klassen zijn bijv. de aetherische, aromatische,
balsemachtige, muskusachtige, branderige geuren enz. Enkele
waarnemingen leeren, dat zekere hoedanigheden, die door bepaalde reukstoffen ontstaan, ook door vermenging van andere
reukstoffen kunnen worden opgewekt. Maar deze et varingen zijn
niet voldoende, om het groote aantal afzonderlijke geuren, dat
elk der genoemde klassen bevat, tot een beperkt getal hoofdhoedanigheden met haar verbindingen te herleiden. Eindelij k.
heeft men nog waargenomen dat vele reukprikkels in bepaalde
sterkteverhoudingen aangewend, elkaar in de gewaarwording
opheffen; en dit gebeurt niet alleen bij zulke stoffen, die als bijv.
azijnzuur en ammoniak elkaar chemisch neutraliseeren, maar
ook bij zulke, die als bijv. caoutchouc en was of tolubalsem,.
buiten de reukcellen chemisch niet op malkaar inwerken (i).
Niettegenstaande de onvolmaakte kennis die we van de
reuken hebben, en het weinige dat ze ons nopens zekere zaken
leeren, kunnen we, door herhaalde oefening en door andere
zintuigen, vooral het gezicht geholpen, er toch toe komen door
den reukzin alleen een menigte voorwerpen met zekerheid te
onderscheiden.
Bij voorbeeld een keukenmeid, die een gewonen reuk heeft,
zal al ruikende blindeling de volgende zaken herkennen : rauw
of gestoofd, selder, prei, ajuin, savoyen, spruitkoolen, witte en
roode koolen, rapen, wortelen, surkel, spinazie; zoetemelk, rauw
en gekookt, geronnen melk, karnemelk, enz. enz.
;

(t)

Grundriss der Psychologie, bewerkt door M. H. Lem, hlz.
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Ik vroeg aan een apotheker welke pharmaceutische stoffen
hij op den reuk alleen onderscheidde, en hij gaf mij deze lange
lijst volgens de pharmacopoea :

Acetum.
Acidum aceticum.
»
carbolicum, vel : phenicum.
»
chlorhydricum.
hydrocyanicum dilutum.
•
nitricum.
»
Aetheres (omnes!.
Ammonium hydricum solutum, vel : Ammonia liquida.
Amylium nitrosum, vel : Nitris amylicus.
Aquae aromaticae omnes ; Lauro-cerasi aqua; Chamomillae
aqua; Ani si aqua; Aqua bromata ; Aqua chlorata ; Aqua phenolata;
Aurantii citri florum aqua; Camphorae aqua; Chloroformii aqua;
Cinnamomi aqua; Fceniculi aqua; Melissae aqua; Menthae aqua;
Picis aqua; Rosae aqua; Sambuci aqua; Tiliae aqua; Valerianae
aqua.
Balsama, ut : Copaïvae balsamum; Peruvianum balsamum;
Tolutanum.

Bromoformium.
Bromum.
Cacao oleum; Cacao pulvis.
Camphora.
Carboneum sulfuratum, vel : Sulphuretum carbonis.
Calcium sulfuratum solutum, vel : Sulphuretum calcii

Chloralum hydratum.
Chloroformium.
Chocolata.
Cortex cinnamomi.
Cresolum crudum.
Crocus.
Essentiae (omnes).
Extractum valerianae.
Farina lini; Farina sinapis.
Formaldehydum.
Flores et Folia diversa, et Fructus.
Guajacolum.
Gummi : Asa foetida; Benzoë; Myrrha; Incensum.

Iodoformium.
Iodum.
Kreosotum.
Lecithinum.

liquidum.
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Manna.
Mel.
Menthoium.
Methylum salicylicum.
Muscus.
My risticae semen, vel : Nux moschata.
Naphtalinum.
Olea aliqua ; « Huile de Cade »; Oleum lini; Oleum jecoris
aselli ; Oleum olivarum.
Opium.
Peptonum.
Petroleinum.
Phosphorus.
Piperis fructus.
Pix liquida.
Radix valerianae, et aliqua alia.
Resinae : Jalappae et Scammoniae.
Rhum,
Sapones omnes.
Semen aliquarum plantarum.
Sirupi earum plantarum.
Spiritus, vel : Alcohol.
Storax calamita.
Styrax liquides.
Succi aliquorum fructuum.
Terebinthina veneta.
Terebinthinae essentia.
Terpinolum.
Thymolum.
Tincturae plantarum cum aromata.
Tinctura iodi,
Valerianata omnia.
Vanillae fructus.
Vanillinum.
Vina.

Samengestelde Artsenijen.

Aqua sedativa; Aqua vulneraria.
Balsamum Fioraventi; Balsamum Opodeldoch lignidum, vel :
Camphorae linimentum compositum.
Coloniensis aqua.
Cerata.
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Charta picata.
Cold cream; vel : Unguentum leniens.
Electuaria.
Elixires.
Aqua cresolica.
Cresolum saponatum.
Hyosciami oleum.
Incensum compositum,
Lysolum.
Opii tinctura crocata, vel : Laudanum.
Pastae.
Pilulae.
Pyroxylinum solutum.
Tabellae.
Unguenta diversa.
Unguentum labialis; Unguentum matris.

**
Nog één vraag willen we in deze verhandeling oplossen :
Hebben de reukgewaarwordingen eenig nut, eenige waarde in de
letterkunde ?
We antwoorden ja en geven eenige redenen op.
i°) De reukgewaarwordingen komen bijna iedereen voor als
een voortbrengsel van de rechtstreeksche aanschouwing, en niet
van de scheppende verbeelding, die gewoonlijk de reukbeelden 6f
verwaarloost, 6f geheel mist. Daarom geven ze den lezer zoo licht
den indruk dat het voorgestelde• de strrnge w erkelijkheid is.
Drie voorbeelden uit Dickens :
« Langs den muur dier gevangenis vond ik de straat met
stroo bedekt, urn het gerucht der rijtuigen te verdooven ; en
hieruit, alsook uit de menigte van menschen, die daar stonden en
sterk naar brandewijn en bier roken, maakte ik op dat er zitting
werd gehouden » (i).
« Bij de Veneerings was alles, van de stoelen in de zaal, met
het familiewapen versierd, tot op de groote piano met het nieuwe
werk er in, en boven in huis tot op den nieuwen brandreddingstoestel toe, spiegelglad gevernist. En wat men in het huisraad
opmerkte, dat was ook op te merken in de Veneering zelve —
(t)

I?arnaby Rudge.

354
het rook er wat te veel naar de werkplaats en het vernis was wat
al te versch » (i).
« Naar allen schijn was deze inrichting nog nieuw. De witte
letters van het naambord waren nog zeer wit en oefenden nog
een sterken invloed uit op het reukorgaan » (2).
2°) Zij dienen om plaatsen kenschetsend te beschrijven,
telkens als een plaats een reuk heeft die haar eigen is of haar
van veel andere onderscheidt, gelijk 't het geval is b. v. met een
brouwerij, een bakkerij, een apotheek enz...
Een verlaten brouwerij en een verlaten wijk uit Dickens :
« Er waren geen duiven in het hok, geen paarden in den stal,
geen varkens in het kot, geen graan in het magazijn, geen reuk
van mout of bier in den ketel of het vat. Alle leven en reuk van
de brouwerij was misschien met het laatste rookwolkje uit den
schoorsteen weggevlogen. Op een plaatsje stond een wildernis
van ledige vaten, die nog zekere zure herinnering van beter
dagen hadden behouden, maar zij was te zuur om als een proefje
van het niet meer aanwezige bier te worden aangenomen » (3).
« Een plekkerig rouwgewaad van rook en roet bekleedde deze
jammerlijke schepping van Barnard, die bovendien, als een
teeken van boete en vernedering, asch op haar hoofd gestrooid

had. Tot zoover ging mijn gezicht, terwijl mijn reukorganen werden aangedaan door eene flauwe mengeling der uitwasemingen
van vermolmd hout en champignons in verwaarloosde daken er.
kelders, van ratten, muizen en ander ongedierte en van de huurkoetsiersstallen in de nabijheid » (a).
3°) De reuk kan een persoon uiterlijk en innerlijk doen
kennen.
Zoo spreekt Dickens over gevangenen : « De gevangenen
waren met hun bewaker naderbij gekomen, dien zonderlingen
reuk van broodpap, van geteerd touwwerk en slijpsteen medebrengende, die hunne tegenwoordigheid kenmerkt » (5).
Twee bijzonderheden over den zinnelijken en overbeschaafden Chester.
Na een bezoek van Hugh, roept hij tot zijn knecht. « De
lucht, die deze Centaurus heeft verspreid, ruikt naar den stal,
-

(i) en (2) Onze Gemeenschappelijke Vriend.
(3)

(4) en (5) Groote Verwachtingen.
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voorstellingen wekt die vroeger met de reuken tevens ingeprent
en dus innig verbonden werden ?
Hier een lief voorbeeld daarvan uit Kee, van onzen collega,
Gust. Segers (I).
Jaak Peeters en Keken De Volder, twee arme gebuurskinderen, gingen in den Zomer dikwijls samen boschbeziën
plukken... Nu is Keken meid bij den generaal Van de Cappelle.
Peeters, soldaat, kwam om den overste te spreken. Hij was niet
te huis. Daar klonk de huisschel; het was de voerman uit de
Kempische geboorteplaats. Hij bracht een mandje boschbeziën,
met een briefken van moeder De Voleier.
« De brief zegde niet veel. Hij herinnerde meer. Doch de
boschbeziën spraken de welluidendste taal. Zonder dat de eene
de ander e uituoodigde, deden beiden zich te goed aan de
vrucht. Wat geurde ze heerlijk! Wat smaakte ze lekker ! Jaak en
Keken smulden, ze snul til lang. Als in een visioen veranderde
de keuken van den Generaal in tiet woonvertrek van het Rozenboschken. De ketel hing over waarin de boschbeziënspijs kookte.
De jongens en meisjes stonden er rond, met de rogge-snede, dik
met purpere spijs besmeurd, in de hand. De kleinsten hadden
handen, tong en lippen beschilderd. Welke vreugd, welke pret !
De boschbeziën geurden, en, als in een tooververhaal, schenen
de muren weg te schuiven ; ... de mastboomen namen hunne
plaats in... de kranige Jaak en het lieve Keken zaten onder
het gewelfsel der dennen in het loover gehurkt, de tortel kirde,
de weduwaal riep,... de boschstilte omhulde beiden als in de
werkelijkheid. »
6°) Ieder weet en ondervindt dat de reuken niet zonder
invloed zijn op den mensch. De geneesheeren stellen vast dat ze
werken op de hersenen, op het hart, de maag en het ruggemerg.
Chloroform, volgens de opgenomen hoeveelheid, wekt op, maakt
gevoelloos... of doodt. De geur van zekere bloemen, gelijk rozen,
violetten, leliën, kan bij zenuwachtige personen, zenuwprikkeling,
hoofdpijn, slaperigheid, benauwdheid, soms flauwten en stuipen
veroorzaken. Muscus en andere geuren op kleeren en haren uitgespreid, geven voedsel aan de geslachtsdrift. Daaruit volgt dat
een geurige omgeving heel natuurlijk aanleiding kan geven tot
(

I ) Blz. 24.
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een anders onuitlegbare wijziging in de gemoedsgesteltenis, in
de gevoelens, de woorden en de daden van de handelende personen, b. v. tot plotselinge opgewektheid, neerslachtigheid, prikkelbaarheid, zinnelijkheid, enz.
7°) Al is de lezer nog zoo weinig in opzicht van reuk
bedeeld, al kan hij geen bepaalde reuken oproepen, toch voelt
hij altijd iets van de lust- of onlustaandoening die eigen is aan
de opgegeven reuken; en meer dan eens zal 't vooral het reukbeeld zijn dat door zijn affectiviteit hem in de blijde, de onaangename of de angstige stemming brengt die hij noodig had o m
den vollen indruk van het heele tafereel te ondergaan.
De reukgewaarwordingen zijn dus een macht in de letterkunde, en de jonge schrijvers die eenigszins in zake van reuk
begaafd zijn, zullen goed doen met dien hun zin vlijtig te oefenen
en hun ervaringen, als het past, in hun opstellen een plaats te
verleenen.
Als het past, ja. Want de reukgewaarwordingen mogen niet
zonder overleg gebezigd. In veel gevallen brengen ze een gansch
anderen indruk teweeg dan den gewenschten, en dan werkt hun
macht vernietigend. Vele zaken, om goed te zijn, mogen niet
rieken, en vele die rieken, wekken onvermijdelijk walg en afkeer.
De letterkundige die, zonder onderscheid, alle reuken opgeeft ,
is noodzakelijk een scatologische schrijver en verlaagt zijn lezer
tot hond en drekvlieg.
Wie weinig of geen reuk heeft, denke er niet aan, zijn reukbeelden uit de boeken te putten. Niet het geschrift, alleen de
neus kan hier helpen.
Hier begaafdheid gebaren, aanhalen wat men zelf niet
waarnam, is uitkomen op onjuistheden die den kenner de schouders doen ophalen, of op algemeenheden, die ieder onverschillig
laten.
Er zijn goede, befaamde letterkundigen, b. v. Conscience en
Gezelle, die bijna geen reukbeelden bezigen. Dit weze een troost
voor hen die in 't ruiken gierig bedeeld zijn.
.

.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
47. -- BEZEEUWEN.

Bij Kiliaan, BE-S EUWEN, Madefieri aqua marina = Door
.zeewater bedorven zijn; Be-seeuwt goed : Merces salo infectae sive
madefactae. In het Wdb. der Neder l. Taal, v° Bezeeuwd 2°, wordt
naer Be-seeuwi goed uit Kiliaan verzonden ; er wordt echter aldaar geen voorbeeld aangetroffen. In den tekst waarin het woord
voorkomt, is er inderdaad spraak van « zee ghedrechte » of zeedrift. Deze luidt als volgt :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den baljuw van Veurne van 21 September 1377 tot ix Januari 1378 n. s.
(Rol) : « Van zee ghedrechte. In den grooten storm so camen an bi der
abedye gil vanden Dunen... Item so cammer an .vj. tonnen meils
onder groot ende clene, ende was zeere bezeeut, twelke vercocht
was... xlviij. lb .... Item so cammer an ene pipe daer wijn in was,
welke so bezeeut was dat ment niet drinken mochte, ende was verco,:kht enen cupere .iij. 113. u
E D W . GAILI.IAI:D.
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« HUISZOEK ».

Wij hebben in onze Keure van Hazebroek, IIIe deel, blz. 87
en vlgg., breedvoerig over de Schending of Aanranding van
woonstede gesproken. Teksten met Domum alicujus invadere,
Domum alicujus insultare, Faire assault de maison, enz. hebben wij
aldaar aangehaald. In het Vlaamsch heette dit Huuszoek, Versoek
van huse, Huissoeking, enz. Inzonderheid werd de aanslag tegen
iemand in zijn eigen huis of eenig ander bedoeld. Men lette op
de hieronder volgende teksten :
De gebroeders « le Vinc » hebben iemand in een huis, « en
wie maison », aangevallen. Dat was « huussoukinghe » :
Ryksarchiel te Brussel, Fonds « Chambre der Comptes », Rekening van den baljuw van Brugge en van het Vrije van 20 Sept. 1389
tot io Januari 1390 (n. s.), fol. 4 v° : « Jaque le Vinc et Clay le Vinc,
ses freres, jugiez cescun en lamende de lx lb.. . pour ce quil assalli,

(r) Abdij.
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«

In het
het Fransch
Fransch zei men Iemand SIEUWIR (suivre)
volgen::
Voorbeelden volgen

EN UNE
UNE
EN

~AISON
MAISON POUR LUI GREVER.

Fonds id.,
id., Rek. id.
id. van
IQ Mei
Id., Fonds
van IiiI Januari 1389
1389 In.
(n. s.)
s.) tot 10
daaraanvolgende,
Ogier Fockedey,
Fockedey, jugiez en
en lamende
lamende de
daaraanvolgende, fol.
fol. 55 : «« Ogier
Ix
sieuwoit Jehan
filz Gille
Gille de Poelvliete
Poelvliete en une
une
lx lb., pour ce qu'il
qu'il sieuwoit
Jehan filz
quon appelle huussouckinghe.
maison pour lui grever,
greyer, quon
huussouckinghe. Et pour ce quil
Je laissa
laissa le
Je bailli
bailli composer,
composer, considéré
considéré qu'il
qu'il
Ie fist
fist en
en une
une hastieuté,
hastieuté, le
le
pour xviij
xviij lb.
lb. »»
n'est point riche, pour

Ogief" Fockedey
Fockedey zulks in eene
eene «« haastigheid ",
», in
Omdat Ogier
eene vlaag van gramschap gedaan had
-«
fine hastieuté
hastz"euté»
» (I)
(i)
had --« en une
-— en hij niet rijk
rijk was, kon hij
hij de boete ontgaan
ontgaan mits
mits betaling
betaling
eener som van 18
18 pond.
Iel.. Fonds
Fonds id., Rek. id. van
van 10
10 Mei tot ao
~o Septemher
1389,fol.
fol. 33::
September 1389,
Id.,
Maertin Steylin,
Steylin, calaingiez
calain?iez de
Ix lb., adrechans
adrechans lune
lu ne moitié
moitié au
au
Maertin
de lx
seigneur et lautre
lautre aà partie,
partie,selonc
selonc les kueres du Franc auwan
auwan renourenoupour ce quil
quiJ sieuwoit
sieuwoit Pierre
Pierre filz
filz Jehan
JehanGoossins
Goossins en
en une
vellement, pour
maison pour Jui
Je quel fait on appelle huussoukinghe.
huussoukinghe. Et pour
lui grever,
greyer, le
ce que les
les parties estoient dune
dune lignage,
lignage, par
par quoy
quoyleIebailli
bailli doubtoit
doubtoit
«

qull nen euist
euist peu
peu avoir
avoir le
Je teismoings
teismoings de
de laJavérité,
vérité,leIelaissa
laissacomposer
composer
gull
Ie part
part de
de monseigneur pour xviij
xviij lb. »)}
avant jugement le
Fol. 44 vo
v o :«
adrechants
: « JaqueMalin.jugiezenlamendede.lx.lb
Jaque Malin, jugiez en lamende de .lx.lb.,.• adrechants
lautre aà partie
partieselonc
selonc les kueres du Franc
lune moitié au seigneur et lautre
(I) LA
LA CURNE DE SAtNTE-PALAY
SAINTE·PALA YE,
Hastiveté:
Colère, Empor·
(t)
E, Diet., Hastiveté
: Colère,
Empor-

tement, «Hastivité
Hastivité de chaude colle
co\le '.
•.
tement,
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auwan renouvellement, pour
pour ce quil sieuwoit Jehan
Jehan filz
filz Gille
Gil Ie de
de Poel
Poelvliete en une maison pour lui greyer,
grever, le
Ie quel f:lit
appelIe hUl/ssoufait on appelle
huussou--vliet enune
kinghe.
kiltghe. Et pour
pour ce quil est
est Bien
bien povre
povre homme
homme et
etitilse
se tenoit
tenoitBien
bien demi
an en un
un moustier
moustier pour
pour ladicte
ladicte amende, Ie
Ie bailli
bailli composer,
composer,
le laissa le
mieux fait
fait que laissiet.
laissiet. Ie
de monseigneur pour xviij
xviij lb.
pour mieux
le part de
« Jehan
filz Bauduin
Roelins jugiez
jugiez semblablement
semblablement en la
la dicte
dicte
«
Jehan filz
Bauduin Roelins
amende pour les meisme
meisme fait
filz Gille
GiIIe de
de Poel
Poelfait et sur Ie
le dit Jehan filz
vliete ... »
-vliet . »
Fo!.
Jehan filz
filz Wauter
Wauter
Fol. 5 V"
v.): :««Jehan
Jehan filz
filzCateliner.,
Catelinen, bastard,
bastard, et Jehan
Zomers
... pour
pour ce quil
sieuwoit Willamme
Willamme Ysebrand
Ysebrancl en sa maison
maiSOlt
Zomers...
quil sieuwoit
pour luy greyer,
grever, le
Ie quel fait on appelle
appelIe huussoukinghe...
huussoukinghe ... »»

N
aar men
men uit de aangehaalde
aangehaalde teksten
teksten zien
zien kan,
kan, beliep
beliep de
Naar
boete 60 pond, in zooverre
zooverre er op den aanval « mort ne
tae alfolure
affolure »»
was gevolgd, d.
d. w.
w. z.
z. voorzooveel
voorzooveel er geen
geen doodslag
doodslag of wonde
keure van
het Vrije, v6or
vóor dezer hervan het
geweest. Krachtens de keure
was geweest.
nieuwing
(<< auwan
auwan renouvellement
renouvellement»),
»), ging de helft van die
die som
nieuwing («
aan den prins en de andere helft
helft aan
aan de beleedigde
beleedigde partij.
In ettelijke gevallen liet
liet de baljuw,
baljuw, om beterswille
beterswille —
- «« pour
pour
mieux fa,it
bijleggen, althans wat
wat het deel
fait que laissiet » -— de zaak bijleggen,
d;lt aan
aan den prins toekwam.
toekwam.
betrof, dat
Aldus geviel het met
met de
de vervolging
vervolging tegen
tegen Maarten Steylin
Steylin
deze met
met Pieter
Pieter f.
f. Jan
Jan Goossins
Goossins familie was
ingespannen, daar deze
en de balju\y
hij geen
geen getuigen
getuigen had kunnen
baljuw mocht
mocht duchten,
duchten, dat hij
vinden. Wat Jacob Malin
Malin aangaat, deze was een arm man,
man, en,
en, om
aan de boete
boe' e te
te ontsnappen,,
ontsnappen,had
hij sedert
sedert een
een halfjaar
half jaar in
in een
had hij
"« moustier» (I), kerk of klooster, dus in een gewijde
gewijde plaats, of op
't «« gewijde », een toevluchtsoord
toevluchtsoord gezocht
gezocht:: hij
mocht derhalve,
derhalve,
hij mocht
ontsnappen.
mits 18
18 pond, aan de boete ontsnappen.
Een tekst met ASSAULT DA
DA MAISON
MAISON::
Id., Fonds
Fonds id.,
id., Rekening id. van 8 Janv. 1392
I392 n.
n.ss tot 66 Mei daarGille filz
filz Jehan Dobbeleirs,
Dobbeleirs, Jehan
Jehan le
Ie Ram,
Ram,
aanvolgende. fol.
fol. 4 :: K< Gille
Clay filz Gille RijcquarcIs,
Ie Vliet, Jehan
Jehan filz
filz Gille
GiIle Rijcquards
RijcquarcIs et
Rijcquards, Clay le
au tres leur sic) compliCeS,
bailli pour
pour ce quit
quil
caleiigiez cIucIit
dudit bailli
complices, furent caleilgiez
autres
deuissent avoir navré Matthijs
Matthijs filz
une maison,
filz Gille
Gille Marsaelgen
Marsaelgen en une
Ie
appelIe assault de maison et dont
dont lamende
lamende seroit
seroit lx
Ix lb,
lb.
ley quel fait on appelle
de cescun...
ceSCUI1 ... »»

Emv. GAILLIARD.
GAILLIARD.
EDW.

(I) LA
LA CURNE DE SAINTE.PALAYE,
llfoutier::
SAINTE-PALAYE, IY7outier
(1)

Eglise, Monastère.

Letterkundige Wedstrijden
voor 1911.

VERSLAGEN DER KEURRADEN.
TWEEDE PRIJSVRAAG.
DIALECTSTUDIE.

Gevraagd werd : Toftograahische grens van het Westen Oostvlaamsch dialect.
Prijs : 400 fr.
Steller van de vraag : de heer Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE.

N. B. Deze vraag is de eerste van eene reeks die
alle Nederlandsche dialecten zal omvatten. Bij gebleken
belangstelling, is het de bedoeling der Academie eerst
de hoofddialecten, daarna de onderdialecten in kaart te
brengen.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, AMAAT JOOS en
FRANK LATEUR.

zo) Verslag van den heer Prof. Dr. W. DE VREESE.

Het ingezonden antwoord begint met een inleiding, waarin
de schrijver zijn standpunt en zijn methode uiteenzet : hij betoogt terecht, dat het kenmerk van een dialect hoofdzakelijk te
zoeken is in de klanken, niet in de woorden, dat het zwaartepunt
van zijn onderzoek dus op het gebied der klankleer ligt.
Toch heeft hij het niet heelemaal opgegeven, de grens, of
beter gezegd de grenzen tusschen Oost- en Westvlaamsch die
op het gebied van den woordenschat bestaan, vast te stellen : hij
behandelt de woorden houille, carolle en verjus tegenover kolen,
wortels, duiven; de verschillende benamingen van den meikever;
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lioever tegenover paardeknecht; hij tracht de grens te trekken
voor de verschillende beteekenissen van domestiek, nneissen,
knecht, oolijkaard.

Men leest dat alles met belangstelling; alleen vraagt men
zich af, waarom dat in de inleiding staat, waarom dat niet een
hoofdstuk op zich zelf uitmaakt. Het is wat vreemd eerst daarna
het vervolg over een reeds vroeger begonnen betoog te lezen.
De schrijver deelt mede, dat hij geruimen tijd de geheele
grensstreek te voet en te fiets. heeft « doorkruist x, om inlichtingen over twijfelachtige gevallen in te winnen, en om zich met
eigen oor te overtuigen, welke klanken op elk dorp, op elk gehucht, in elke buurt zijn waar te nemen. Het werk geeft dan ook
onmiskenbaar den indruk van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Het bestaat uit 15 kaarten met bijbehoorenden tekst.
Id een eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van
de kenmerken, de verschillen tusschen de klanken van het Oosten Westvlaamsch, die de schrijver de hoofcriteria, en van andere
verschillen, die hij bijkomende criteria noemt.
Tot de eerste worden gerekend : de ontwikkeling van
« Middelnederlandsche lange i; de Germaansche klinkers u; a,
o ld, lt; á ; i ; Nieuwnederlandsche oo ; de ouw-auw uitgang; God-God ; Germaansche awj » ; als behoorende tot de
tweede worden gerekend de behandeling van : « boter en schotel;
klein; op; geweest ». In een bijvoegsel wordt behandeld de Germaansche á.
Het blijkt niet, waarom de Schrijver bij elk behandeld verschijnsel niet hetzelfde uitgangspunt heeft gekozen, b. v. het
Germaansch; noch waarom de Germaansche 8 in een bijvoegsel
moest behandeld worden. Er zijn hier en daar ook mindec juiste
beweringen ingeslopen. Zoo lezen we : « De Nederlandsche
woorden gebit, dissel volgen, wat het Oostvlaamsch betreft, de
Middelnederlandsche lange i en klinken dus : a) in 't Westvlaamsch gebit, dissel b) in 't Oostvlaamsch met diphtong ».
Misschien bedoelt de Schrijver het beter dan hij zegt; maar
't gaat in geen geval aan, de (uitsluitend Noordnederlandsche?)
vormen gebit, dissel gelijk te stellen met Wvl. gebit, disel, Ovl.
gebijt, di'sel.

Iets verder heet het zeer beslist dat de « thans alleen gebruikelijke diphthongeering » van Germaansche lange u -- en dat
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staat vlak voo r de mededeeling, dat die u in 't Wvl. niet gediphthongeerd is ! —, zich « het eerst in Brabant, later ook in OostVlaanderen » verbreidde. Wat de schrijver daar met zooveel
fiducie zegt, zou hij dat ook kunnen bewijzen ? Of geeft het niet te
denken, dat de naam van den Geldersman CLAUS SLUTER in de
rekeningen der Bourgondische hertogen met oi wordt gespeld ?
Bij het behandelen van Germaansche korte i worden alleen
zulke voorbeelden gegeven, waarin die klank in lettergrepen
met bij toon staat (doening e, viermaking e).
Bij 't aangeven der Oostvlaamsche klanken vergeet de
schrijver te zeggen, meen ik, dat zijn mededeelingen alleen gelden
voor het grensgebied, dat hij onderzocht heeft; de term Oostvlaamsch, zonder meer, zegt te veel.
De grens van de volgende taalverschijnselen is in kaart
gebracht :
I. ie — ij als inlaut.
Ia. mnl. in 't Maldegemsch.
I b. ie -- j` in blij.
I c. ie — ij in kals j, brouwerij, weverij enz.
Id. ie — ij in rijden, strijden enz.
Ie. ie — in bij, mij enz.
II a. u — voor r in muur, gebuur enz.
II. u -- ui in huis, buiten.
III. alt - old — on in hout, wond enz.
IV. brraaan — bei:

V. zlaaan — zE: ii.
VI. nuadaX — nydaX.
VII. ouw — auzv.
VIII. God — Gód.

IX. hooi —
X. bo:tar—bo:tar.

XI. kliena — kl^=rra.
XII. sp — o:p.
III. gawest — gawe : st.
XIV. Boek — Bonk.

XV. Synoptische kaart.
Bij elke kaart gaat een korte commentaar.
In hoeverre de grens, die de schrijver voor el k behandeld
taalverschijnsel aangeeft, juist is, kan ik niet beslissen. Maar het
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geheele werk maakt den indruk nauwkeurig en betrouwbaar te
zijn. Mijn eenig bezwaar van beteekenis is dit, dat het getal der
behandelde en in kaart gebrachte taalverschijnsels wel wat gering
is; maar de methode is goed, en de schrijver der zake kundig.
Ik heb dus de eer voor te stellen, dat het ingezonden antwoord zou bekroond worden, op voorwaarde dat het ten genoege
van de jury nog eenigszins worde aa»gevuld.
De schrijver moge ook zijn taal herzien : flandricismen en
germanismen staan meer dan eens broederlijk naast elkander.
**
z°) Verslag van Kan. AM. JOOS.

Om de topographische grens van het Oost- en het Westvlaamsch te maken, zocht de Schrij er, volgens het stelsel van
PAUL, de klanken op die in beide dialecten verschillend uitgesproken worden.
Hij vond er 14, waarvan het gebied op 20 kag.rten door een
lijn wordt aangewezen. Die lijn loopt niet gelijk voor al de klanken, waaruit volgt dat er meer dan eén grens is, wat klaar uitkomt
op de 2 1 ste kaart, die een synoptische is.
De gevolgde methode is goed.
Zijn de bevindingen nauwkeurig ?
Voor het Westvlaamsch is mijn antwoord ja, volgens DE Ba
en een persoon van Wielsbeke, met wien ik lang kon spreken en
die zijn dialect goed kent.
Voor het Oostvlaamsch mag ik ook bevestigend antwoorden, voor zooveel ik me van hier de klanken van de menschen
uit het Meetjesland en de streek van Oudenaarde herinner.
Is het getal der behandelde klanken voldoende ?
Voldoende, ja, om tot een algemeene grens te laten besluiten. Toch denk ik dat het getal zou kunnen vermeerderd worden.
Waar eens de grens door algemeene verschijnselen was vastgesteld, . mocht de bewerker, meen ik, bijzondere verschillen
opgeven, die niet van het Noorden tot het zuiden strekten. Was
er niets te zeggen over de geruischen ? sc b. v. in scoon, zachte k
in stede van scherpe k in bakken, enz.? Op blz. 27 wordt alleen
gehandeld over het rekken der onvolkomen o, maar op de grens
komt in het Oostvlaamsch hetzelfde verschijnsel voor met a,.
terwijl lange a en o dikwijls verkort worden.

- 365 Nog twee vragen.
Wat bedoelt de steller door Oostviaamsch ?... Enkel de taal
der Oostvlaamsche grens? Dan dient hij dit duidelijk te zeggen
en zijn aanmerking op bladz. 24 weg te laten : « ook als monophtong (echter niet op de Oostvlaamsche taalgrens) ». Bedoelt hij
ganscli het gebied van het Oostvlaarnsch, dan moet hij zijn
herhaald enz. uitschrappen en aanvullen door meer en andere
,klankven beendingen.
Zijn de Oostvlaamsche ij en ui niet eer monophtongen dan
diphtongen?
Mijn besluit : De schrijver verdient den uitgeloofden prijs.

.

3°) Verslag van den heer FRANK LATEUR.
De gestelde prijsvraag is er eene die belangrijk maar moeilijk op te lossen valt. De inzender zal zich heel wat moeite
gegeven hebben om zijn antwoord klaar te krijgen. Om na te
gaan voor hoever de beweringen over heel de grens juist zijn
zouden de beoordeelaars behoeven, per fiets of te voet, de
tochten van den inzender te « hergaan ». Men merkt echter wel
.aan de methode en aan heel den toon van de verhandeling dat
men met gewetensvol en ernstig werk te doen heeft. Voor enkele
klankwisselingen echter zou ik de scheidingslijn over enkele
dorpsgroepen hooger of lager trekken en me dunkt dat de
inzender ook wat meer andere dialect-eigenaardigheden in zijn
grensstudie mocht aangeven. Het bijzonderste is er toch en ik
sluit mij geerne aan bij het oordeel der heeren W. de Vreese
en A. Joos : de schrijver verdient den prijs.
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VIERDE PRIJSVRAAG.
VAK- EN KUNSTWOORDEN.
Gevraagd werd : Eene volledige lijst van de Nederlandsche vakwoorden van de Brouwerij, met vermelding, zooveel mogelijk, van de gewestwoorden en van
de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche benamingen.
Tot opheldering wordt de afbeelding van de werktuigen verlangd.
Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing der
streek vereischt.
Prijs : 600 fr. of een gouden gedenkpenning van
gelijke waarde.
Steller van de vraag : de heer TH. COOPMAN.
Vijf antwoorden, met de hieronder volgende kenspreuken, zijn ingekomen :

a] De mensch streeft naar volmaaktheid maar bereikt
ze nooit;
b] Uit kouwe trouwe wordt Moereland herboren;
c] Geschiedenis der Brouwerij ;
d] Rust roest.
e] Klaar bier, klare zinnen;
Tot beoordeelaars werden benoemd : de heer JozEF
brouwer, burgemeester te Sinaai ; Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het Stadslaboratorium, te Gent; Prof. Dr. J. MAC LEOD, werkend lid, en
Dr. LEO GOEMANS, briefwisselend lid.

VERSTRAETEN,

Z ) Verslag van den heer JOZEF VERSTRAETEN.
()

Niet zonder eenige vrees heb ik de eervolle maar moeilijke
taak op mij genomen, beoordeelaar te zijn over de ingezonden
antwoorden betreffende de Vakwoordenlijst van de Brouwer,
Immers, een werk aanvangen dat men nog nooit verricht heeft
gaat niet goed ; men heeft noch ondervinding noch voldoende
kennis, men is om zoo te zeggen onbekwaam.
Daarom bid ik om eenige toegevendheid te mijnen opzichte. Ik ben toch maar een eenvoudig brouwer van eene

.
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buitengemeente en naast mijne ambtsbezigheden d. w. z. de
zaken mijner brouwerij en van de gemeente, vind ik al weinig
tijd om mij met studiewerk onledig te houden: slechts van tijd
tot tijd eenige stonden om een boek te lezen.
Naar eigen meening niet voldoende beslagen voor de taak,
mij hier op de schouders gelegd. wil ik toch het mogelijke doen
om deze waardig te vervullen, ofschoon anderen wellicht beter
dan ik die functie hadden kunnen waarnemen.
Alvorens over te gaan tot de afzonderlijke bespreking van
ieder antwoord, breng ik graag een welverdiende hulde aan de
vijf mededingers. Neen! zooveel had ik niet verwacht en alles
toont ons hier aan dat we te doen hebben met zeer belezen
mannen, vol werkzaamheid en met onbetwistbare vakkennis.
Na deze lofbetuiging die de vijf inzenders in 't algemeen
betreft, moet ik verklaren dat er, waar elk werk afzonderlijk
beschouwd wordt, toch nog leemten aan te vullen blij ven. Ook
zijn de woordenlijsten nog al zeer verschillend, en om iets te
hebben dat volmaakt is, zou men wel moeten overgaan tot eene
samensmelting van al het goede dat zich in elk werk bevindt.
Zoo trof ik, in geen enkel der ingekomen schriften, onder
andere de volgende woorden aan :
Afdrinken. Eene ton afdrinken, eene ton af te drinken
krijgen. Woord dat men wel overal gebruikt.
Binnendoen. Eene ton binnen doen. Wordt gezegd van de
brouwersgasten die eene ton binnendragen of binnenrollen.
Decanteur (decanteeren, zie Van Dale) (1), toestel om af te
gieten. Koperen toestel dat op den koelbak geplaatst wordt en
dient om het bier van daar in de gijlkuip te laten loopen, derwijze dat altijd de bovenlaag van het bier afloopt. Op die wijze
loopt het bier klaarder af, en vooral het is meer verlucht dan
wanneer men te doen heeft met een gewoon tapgat of kraan
van onder in den koelbak aangebracht. Te Sinaai zijn er twee
« decanteurs ».
« Fleuren » proeven. Wordt vooral gezegd wanneer men een
ander vat of ton aansteekt. Men zegt ook bierfleulen en bierfleuring.

(t) N e III, evenmin »Is de andere inzenders, geeft ons in zijn woordenlijst het woord decanteur ^ , doch' hij geeft ons een Fransche woordenlijst
waarin het woor.i voorkomt.
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Gek. Beweegbare met den winti mêedraaiende kap van

boven op den eest. Algemeen gebruikt. (Zie Van Dale.)
Koppen. Werkwoord : Eene ton koppen zegt men van eene
ton die plat op den grond ligt en die door een werkman recht
(op den kop) gezet wordt, om ze aldus op de schraag te leggen.
Men zt-gt ook koppen of de ton op den kop binnen doen wanneer,
als het keldergat (kelderdeur) te smal is, de ton eikel op den
kop kan binnengedaan worden.
Jachtbuis (Van Dale) : Buis die van buiten aan de roerkuip
is en langs waar men het water van den ketel er op laat. Ook kan
men er in zien hoever de kuip is afgeloopen.
Omslag. Hier en elders gebruikt voor beslag.
Bekwaam ligben. Het bier ligt bekwaam om aangegeven
(gedurende de gisting), uitgevoerd of afgetapt te worden.
Ingevallen liggen. Als gedurende de gisting op tonnen, het
bier uit oorzaak der koude, omdat het niet bijtijds aangegeven
werd of anders, invalt of onderligt. Men zegt ook onderliggen en
volt. ggen. Die laatste benaming gebruikt men als bij het eindigen
der gisting de tonnen volliggen. Men zegt dan : het bier ligt vol
of de tonnen li gen vol.
Ali pannen of uilepannen. Opene pannen vooral boven den
koelbak, dienende eenerzijds om de brouwerij uit te tochten,
anderzijds om den damp van het bier gemakkelijker te laten
ontsnappen.
Stukboom. Groote bierboor om wijnstukken te dragen.
« Scheppen ». In den zin van « eene ton scheppen » d. w. z.
eene ton die ten gronde ligt met den bierboom opnemen op de
volgende wijze : De voorman legt den bierboom op de schouder
van den achterman en maakt de schakels van den bierboom aan
de ton vast, dan heft hij met den bierboom de ton op terwijl de
.achterman de ton op zijne knieën trekt. Enkel geoefende brouwersgasten kunnen op die wijze eene ton van den grond opnemen om ze verder met den bierboom te verdragen. — \Voord
dat ik overal heb hooren gebruiken.
Dit gezegd zijnde, wil ik overgaan tot de beoordeeling van
ieder antwoord met de enkele opmerking er bij, dat ik wel geloof
dat het doel der Koninklijke Vlaamsche Academie is een volledige woordenlijst vaor brouwerij te bekomen, natuurlijk met een
beknopten uitleg, maar geenszins eene encyclopedie of cursus

— 369
van brouwerij. Die vakwoordenlijst moet dienen om de bestaande en bij het volk nog in gebruik zijnde Nederlandsche woorden
te behouden, de talrijke uitheemsche woorden te weren. en
goede Nederlandsche in de plaats te geven. Het verfranschte
onderwijs en de verfranschte handel hebben zich ook reeds
meer dan wenschelijk is in de vakwoordentaal der brouwerij
laten gevoelen.
Verder denk ik dat men niet al te veel belang raag hechten
aan dialectische woorden waar die slechts eerre vervlaamsching
van Fransche woorden zouden zijn, of ook wel Fraiusche woorden
op zijn Vlaamsch uitgesproken.
Hetzelfde dient gezegd voor verouderde woorden alsmede
voor de benamingen van vi eemcle biersoorten.
Vangen we nu aan met Nr z onder kenspreuk : De mensch
streeft naar volmaaktheid, maar bereikt 7e nooit.
Deze inzender kent in. i. zeer goed de brouwerij, want hij
geeft ons een werk dat voorzeker zeer veel studie van hem
gevergd heeft. Men is geneigd te gelooven, dat men hier te doen
heeft, met iemand die op zijn minst toch een diploma van
« ingénieur brasseur » bezit. De talrijke teekeningen en afbeeldingen die hij ons geeft en die meestal uit vakbladen en catalogussen geknipt zijn, zijne volledige uitleggingen en zelfs zijn
goed beredeneerd « voorwoord », zeggen ons dat hij zijne taak
ernstig heeft opgevat. En toch moet ik hein heel en gansch achteraan stellen omdat zijn woordenlijst verreweg de onvolledigste is.
Ik bemerk ook dat hij b. v. auffulien schrijft voor auffiullen,
ankomen in plaats van ankommen, enz.
Dus Nr vijf, of beter gezegd de vijfde plaats.

Nr 2. Uit houzwe trouwe wordt Moereland herboren.
Heeft weinig vak- en woordenboeken geraadpleegd, geeft
ons geen woord ter inleiding maar wel een veel vollediger list
van vakwoorden dan Nr I.
Bij ieder woord gaan een zeer voldoende beknopte uitleg en
tevens menige teekeningen en afbeeldingen. Vele woorden
hebben echter maar al te veel onrechtstreeks betrekking tot de
brouwerij, zooals : aanbesteden, aanklagen, ambachtsman, kalk,
keen, maatschapp ij, paard, rist, stage enz.
In tegenstrijd met hetgeen de anderen doen geeft hij bijna
reen vertalingen.
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Ik oordeel niettemin dat zijn werk zeer verdienstelijk is en
wel verdienstelijker dan dit van Nr z en 4, ofschoon deze laatste
wel vijfmaal zooveel woorden geeft, maar ook een veel slechtere
woordenkeus heeft gedaan.
Besluit : Nr 2 geeft ons een aanzienlijk getal goede Nederlandsche woorde e n hij mag onmiddellijk achter Nr 3 en s de derde
plaats bekleeden.

Nr 3. Kenspreuk : Geschiedenis der brouweri.
Opperbest! Wellicht minder woorden dan Nr 4, in elk geval
veel meer dan Nr 2. Zijn groote woordenschat bevat ontelbare
goede Nederlandsche vakwoorden, met waarlijk uitsteker den uitleg er bij, in een woord iets zeer doelmatigs. Niemand zal hier
ontkennen dat we met een vakman te doen hebben, wiens bevoegdheid en onvermoeibare studie alle lofbetuiging verdienen,
Buiten zijne Nederlandsche Woordenlijst geeft inzender ons
eene Fransche Woordenlijst met Nederlandsche vertaling alsook
eene uitmuntende « Voorrede ».
Besluit : Volgaarne zou ik heen de eerste plaats willen zien
toekennen.
Nr 4. Kenspreuk : Rust Roest.
In zijn « Ter inleiding », zegt hij ons « dat de Academie
geen leerboek voor brouwerij vraagt, maar wel een werk dat de
vakwoorden geeft door de brouwers gebruikt ». Welnu, hij geeft
ons geen leerboek maar wel vakwoorden met beknopten uitleg,
en zeer vele woorden met beknopten uitleg, maar ongelukkig
te veel en meestal niet door de brouwers gebruikt.
Zijn voorwoord is goed en de geschiedenis der brouwerij
staat daarin al evengoed beschreven. Toch ben ik met zijn antwoord volstrekt niet ingenomen, hoe talrijk ook zijne geraadpleegde werken mogen wezen en wat navorsching zijn werk ook
moge gevergd hebben. Overgroot is immers het getal veroudet de, vreemde, dialectische, onnuttige en gezochte woorden.
Ik zal enkele woorden opnoemen : Awardeter, Bamberger, Delfschen, De ftschen, Delfsche Keyte, Ccelia, Cerea, Ceurbier, Cleen
bier, Haemburgher bier, Hamborger bier, Hamburger bier, Gaudtsch
bier. deurbrouwen, Maartsbier en Meertsbier, enz., enz. Op die

manier is men zeker een overgroot getal woorden te hebben,
maar hoedanigheid en hoeveelheid zijn twee. De rijkdom onzer
taal kan met den woordenschat waarvan spraak niet aangroeien
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bewijs van een grondige studie van het onderwerp, en daarom
verdienen de schrijvers bedankt te worden, deze door de Academie voorgestelde vraag, beantwoord te hebben. Met den heer
VERSTRAETEN zeg ik ook zeer graag : K Alles toont ons hier aan
dat wij te doen hebben met zeer belezen mannen, vol werkzaamheid en met onbetwistbare vakkennis ».
In hunne inleiding zeggen eenige schrijvers dat het antwoord op de gestelde vraag niet hoeft een zuiver wetenschappelijk welk te zijn, doch eerst en vooral een echte woordenlijst met
enkele aanteekeningen, figuren en vertalingen. Aldus dient wel
volgens mij de zaak begrepen te worden : bij het lezen der antwoorden, al dienen deze geen zuiver wetenschappelijke uitleggingen in te houden, kan Inren evenwel gemakkelijk ondtrscheiden wie onder de inzenders weer wetenschappelijke kennis
bezit, en wie minder. En dit verdient in elk geval in aanmerking
te komen bij de beoordeeling.
Hier volgen nu enkele opmerkingen, onder de talrijke, hij
het lezen der handschriften verzameld.
Handschrift nr I. (De rnensch streeft... enz.). Schrijver geeft
geen lijst der geraadpleegde bronnen. Talrijke wetenschappelijke
uitdrukkingen zijn niet altijd goed bepaald; benevens juiste
bepalingen, zooals die van Sarcina, vinden wij : bacterie = microorganisme dat den vorm heeft van een staafje. Schrijver gebruikt
ook specifisch in de plaats van soortelijk; in de lijst vindt men het
woord thermometer I ► iet doch het staat verder als synoniem van
warmtemeter, een woord dat weinig gebruikt wordt.
Het stuk is rijk aan woorden, en goed bewerkt; zoo b. v.
wordt goed het verschil gemaakt tusschen Saccharometer en
Saccharimeter. De onlangs ontdekte zymase van BUCHNER wordt
ook vermeld.
Talrijke vertalingen in het Fransch, Duitsch (de Duitschers
schrijven liever Katalase in de plaats van Catalase), Engelsch, met
een aantal gewestwoorden; vele figuren, waaronder eenige goede
schematische doorsneden. [Ik schat het werk 75 op 100.]
,

Handschrift Nr 2. (Uit kouwe trouwe,... enz.) Het werk is
een zeer ernstige poging, en de lijst der woorden is nogal rijk.
Talrijke figuren. Schrijver zou echter meer bronnen moeten
geraadpleegd hebben ; de encyclopedieën van WINKLER PRINS,
VIVAT, enz.. alsook de chemische technologie van EIJDMAN
zouden hem van groot nut geweest zijn.
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van soortelijk; sacckarometer is niet in het Fransch saccharimètre.
Schrijver zegt over de gist : « naar het schijnt werd de gist door
den Deen Hansen sedert 1884 ingevoerd »! Verder zijn zekere
bepalingen uiterst kort ade. = sterk Engelsch bier; van saccliaieine wordt zelfs niet gezeid dat zij geen echte 'suiker is, enz.
Talrijke figuren.
[Het werk verdient volgens mij 75 op 1oo.]
Handschrift nr 5. (Klaar bier.)

Dit werk, netjes op fiches gesteld, is, evenals rit 3, van
uiterst goede hoedanigheid, met een talrijke bibliographie, vertalingen in het Fransch, Duitsch, Engelsch, en soms zelfs in
het Waalsch. Gewestwoorden en teekeningen ontbreken niet.
Kennis der taal en van het vak gaan met een goede wetenschappelijke ontwikkeling gepaard. Toch ontbreekt het woord
alcoholmeter; saccharometer wordt enkel genoemd onder suikerweger, en schijnt als synoniem van densimeter gebruikt. Dichtheid (weinig gebruikt) komt voor in den zin van soortelijk gewicht
of densiteit. Een zware fout is gist = splitzwam, in plaats van
spruitzwam; OUDEMANS en HUGO DE VRIES in hun leerboek
der plantkunde spreken van splijtzwammen of bacteriën, en van
spruit- of gietzwammen.
[Het werk verdient volgens mij go op Ioo.]
De Heeren Leden van de Academie zullen het niet kwalijk
nemen, durf ik verhopen, dat ik dit verslag misschien te veel
in zuiver wetenschappelijke richting heb opgemaakt; ik ben
echter geen taalkundige. Vermits het verslag van den heer
VERSTRAETEN breedvoerig, in opzicht van het vak zelf, den
woordenschat bespreekt, wordt het mij zeker toegelaten zoo
wat eenzijdig te zijn.
Mijn advies is dus dat de vijf handschriften in de volgende
orde kunnen gerangschikt worden :
nr 3 op de l e plaats,
nr 5 op de ze plaats,
nr z en 4 op de 3e plaats te zamen,
nr 2 op de 5e plaats.
Alhoewel ik de voorkeur geef aan nr 3, kan ik niet nalaten
mijn leedwezen uit te spreken niet ook nr 5 op de I e plaats te

kunnén brengen; doch, aangezien het verschil in waarde der
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zien innemen,
innemen.
Het hs.
hs. Nr III is
voorzeker in
zijn geheel
geheel genomen
genomen het
het
is voorzeker
in zijn
best, en mag gedrukt worden.
worden.
Daarom
wil ik
ik aan de
de schrijvers
schrijvers eenige
eenige bedenkingen
bedenkingen
Daarom ook wil
eventuëel drukken
van hun
hun werk
werk te
te'
onderwerpen,
onderwerpen, welke
welke bij
bij het eventuëel
drukken van
stade kunnen
kunnen komen.
komen.
Eerst
vooral kan
kan ik
ik niet
niet instemmen
instemmen met
met de
demethode
methode'
Eerst en vooral
door hen gevolgd
gevolgd in
phonetische varianvarian~
in het
het opschrijven
opschrijven van
van de
de phonetische
ten der
der gewesttermen
gewesttermen en
en van
van dedeverkleinwoorden.
verkleinwoorden. Ze
Zemaken
maken
van dit alles
alles kopwoorden;
kopwoorden ; zoo
zoo b.
b. v.
v.
naast komen
bekomen
komen
bekomen
»
biers/apel
biers/abel
bierstabel
bierstapel
»
bie17Jaatje
bieY7Juiken
biervaatje
biervuiken
»
bierwagen
bierwagel
»
brom
hroem
broem
brouwhuis
hro1twl!s
brouwwes
»
brouwste
brouwte
»
buil, builen
buIen enz.
buul, buien
bacil,
»
eesteest
esde,
esde, est
»
galbier
geelbier
K&lbier
Keelbier
hef
hwe,a heef
heve
»
hesel, hijsel
hljsel
hesel,
hefsol
he/sel
»
keestm.
keest m.
keest(e) v.v.
»
kleersel
klaarsel
»
mingel
mengel
mingel
menkrel
» parel
paar!
part!
paarl
poetlsem » poensen
poenstlZ (d. i. Fr. poincon)
poinçon)
poensel, poensem
»
snellekm
Stlel
snelleken
snel
»
vat
vaatje
»»
vaatsch, enz..
enz .. enz.
vatsch
AI~ afzonderlijke kopwoorden
kopwoordenverschijnen
verschijnenopvolgenlijk
opvolgenlijkb.b.v.v. :
Als
kaverse, kaves, kavesch,
kavesch, kavesse,
kavesse, kavessebier,
kavessebier, kavisse,
kavzsse, kawe,se.
kawetst.kawesse,
kawesse,
traverse,
hetzelfde woord
woord (Z.
(Z. bij
bij DE Bo, behalve
alle varianten van hetzelfde
behalve de
aangehaalde vormen,
vormen, ook
ook kaweise).
kawezse).
aangehaalde
teekenen de
de Tongersche
Tongersche uitspraak
uitspraak op
op van
van kamen d. i.
Ze teekenen
henkooimen
... ,; enz.
volgens hen
kooimen...,;

— 377 -Moesten zij die methode bij alle woorden en volledig toepassen, er kwam geen einde aan hun werk. Want, wie weet niet
dat éen woord, in de dialecten soms onder oneindig veel phonetische gedaanten voorkomt! Voeg daarbij dat de varianten, in
het werk als kopwoord geschreven, in zekere gevallen alleen
graphische varianten zijn, zoo b. v. stellaedje en stellage, en dat,
wanneer 't woord b. v. aan SCHUERMANS (A. Vl. I.) is ontleend,
men zelden tegen misverstand verzekerd is, uit hoofde van de
al te zeer approximatieve spelling der woorden, ZOO b. v. biervuiken (biervaatje).
De Academie vroeg geen vergelijkend dialecticon van het
brouwersvak, maar alleen naast de geijkte Ndl. termen, de gewestelijke vakwoorden, welke uit de gemeenschappelijke taal
verdwenen zijn of er nooit toe behoord hebben.
Hetgeen wil zeggen, dat al de phonetische varianten, welke
gemakkelijk door den gewonen lezer tot den grondvorm terug te
brengen zijn, verdwijnen moeten. De andere zouden, met de
nauwkeurige aanduiding der bron, onder den grondvorm moeten
gerangschikt worden, — op 't eind van elk artikel en v6or de
vertalingen. Zoo ook de verkleinwoorden.
Zekere Ndl. woorden, waar geen technische uitleg bijgevoegd
is, b. v. hopuitvoer, hofverbruik, enz. mogen zonder taalkundige
verklaring, en slechts volledigheidshalve, opgeschreven worden.
Immers dit vakwoordenboek is voor een Nederlandsch publiek
bestemd, dat er nooit de algemeene taal zal zoeken in aan te
leeren. Ik zet ook de Schrijvers aan, bij de woorden der Ndl. taal
nooit over etymologie te spreken, al was het slechts om naar
FRANCK te verwijzen. Non est his locus.
Die algemeene punten afgehandeld, blijven me nog eenige
aanmerkingen te maken over bijzonderheden van minder belang :
Bekomen heb ik nooit in Leuven gehoord, wel 't verl. deelw.
,

bekomd.
Djette is hoogstwaarschijnlijk Fr. jette, van een samengesteld
woord als jette feu, ofwel door analogie met dit woord gevormd,

dat een overeenkomstig werktuig aanduidt in de stoomtuigen
gebruikt.
Geheimbrouwerij, geheimbrouwte beteekenen heel wat anders
dan geheime brouwerij, geheime brouwte! Niet verwarren met het
Duitsch !...
Hardbier . mag men dit woord wel als een samenstelling
aanzien!?
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Mousseeren dient uitgeschrapt, zoo niet moeten de Schrijvers
al de Fr. woorden van dien aard opnemen, en waarheen zou dit

leiden?
Pan komt zoo min van. het Duitsch Pfanne als paard van
Pferd...
Stamine/ : als kopwoord verkies ik den normalen Ro:naanschen vorm estaminet, want hier ook zijn er verschillende Vlaam-

sche phonetische varianten.
Verselen, vercelen zijn naar den Ndl. vorm verceélen (vercedelen) te schrijven.
Om te eindigen, zal ik doen opmerken, dat de titel van het
werk : Geschiedenis der Brouwerij (of lag het niet in de bedoeling
der Schrijvers deze woorden als titel te doen gelden?) dient vervangen te worden door b. v. :
Nederlandsch Woordenboek van het Brouwe?svak.

—
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VIJFDE PRIJSVRAAG.
VAK- EN KUNSTWOORDEN.
Gevraagd werd : Eene zoo volledig mogelijk verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisseherij. (Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing van de
streek vereischt.)
Prijs : 800 fr.
Steller van de vraag : de heer TH. COOPMAN.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. Dr. JULIUs MAC LEOD (tot vervanging van
den heer TH. COOPMAN en op dezes verzoek), Prof. Dr.
C. LECOUTERE en Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE.
r 0) Verslag van Prof. Dr. JULIUS MAC I,EOD :

In antwoord op de gestelde vraag werden twee handschriften ingezonden.
Het handschrift Nr z (onder kenspreuk « Het water is ons
element, de zee bruischt onze glorie »), maakt, enkele vlekjes daargelaten, een vrij gunstigen indruk. Het is echter veel te onvolledig om in aanmerking te komen tot het toekennen van den
prijs. Het bestaat uit eene lijst van Nederlandsche woorden,
met een korte of zeer korte verklaring van elk woord. Voor zeer
vele woorden is de verklaring werkelijk te beknopt. Dit geldt o. a.
de namen van de meeste visschen en andere zeedieren, b. v. :
Donderpad : een visch die in de Zuiderzee wordt gevangen.
Gul: ronde visch; wordt voornamelijk met de beug, de
trawl en de kor gevangen.
Haring : visch, die des zomers en in het najaar gevangen
wordt. Ze wordt gezouten en gebakken gegeten (sic).
Hom = melk van visschen (sic).
Karper : visch (sic).
Mossel: Schaaldier (sic) dat zich aan de kusten ophoudt en
gevangen wordt door ze op te rapen bij laag water of door middel
van de kor. -- (De mosselvisscherij en al hetgeen daarmede in
verband staat, zooals mosselteelt, mosselbanken, vaartuigen,
werktuigen, enz. schijnt den schrijver onbekend te zijn.)
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Roode poon : visch, in tegenstelling van grauwe poon.
Poon : visch. Men onderscheidt roode en grauwe poon.
Het is waarlijk te weinig ! Iemand die deze woordenlijst zou
raadplegen zou telkens opnieuw teleurgesteld worden.
Talrijke dialectwoorden die in West-Vlaanderen gebruikt
worden en niet tot het algemeen Nederlandsch behooren, worden hier niet vermeld. Die woorden, en zooveel mogelijk alle
andere dialectwoorden (ook Hollandsche, Zeeuwsche, Antwerpsche, enz.) zouden dienen aangegeven te worden met de noodige verklaring ofwel met de aanwijzing van het algemeen
Nederlandsch woord dat ermede overeenstemt.
Uit hoofde van zijne onvolledigheid kan handschrift Nr t
niet bekroond worden.
De schrijver van het handschrift Nr 2 onder kenspreuk :

« Zooals 't klokje t'huis tikt, tikt 't nergens », heeft geen eigenlijke
woordenlijst samengesteld, maar veeleer een soort hand- of
leerboek der Zeevisscherij, waarbij een alphabetische lijst is
gevoegd van al de gebruikte vakwoorden, met de aanduiding
der bladzijde waar elk woord gebruikt en verklaard wordt. Wij
noemen dit werk eelt soort hand- of leerboek; het zou evenzeer
een leesboek of een bundel hoofdstukken en paragrafen over de
Zeevisscherij kunnen genaamd worden.
Het werk is gedeeld in dertien zoogenaamde hoofdstukken :
allerhande onderwerpen zijn echter op een betreurenswaardige
wijze door elkander geworpen. Van die zonderlinge, soms verbijsterende wanorde willen wij hier een enkel kenschetsend
voorbeeld aanhalen :
In hoofdstuk IX (blz. 859 van het handschrift) wordt gehandeld over den schelvisch; de beschrijving eindigt met den onderstaanden volzin :

« Deze visch is nog gekenmerkt door een zwarte plek aan beide
zijden, tusschen de borst- en de eerste rugvin, plek welke de visschers
aanzien als voortgebracht door den vinger en den duim van St. Pieter
toen hij den visch achter zijnen rug verscholen hield. »
Hierop volgt, geheel onverwacht, alsof het uit de lucht viel,
het onderstaande :

« Geene cijfers bezittende aangaande den aanvoer van visch in
ons land, geven wij, enkel om de belangrijkheid der opbrengst te
toonera, volgende tabelen » (sic).

-- 381 --Nu komen drie uitvoerige tabellen waarin aangegeven wordt
hoeveel schelvisch, kabeljauw, bot, haring, tong, makreel, steur,
enz. aangevoerd werd te. Ymuiden in 1903, en hoeveel tong,
tarbot, sprot, kabeljauw, schelvisch enz. aangevoerd werd in het
Vereenigd Koninkrijk in de jaren 1900 a 1907; het wordt ons
medegedeeld voor elk jaar afzonderlijk, een eerste maal in cwt.,
een tweede maal in L, en de gewetensvolle schrijver verzuimt
niet ons daarbij de beteekenis van cwt en L aan te duiden.
Welk verband bestaat tusschen de vlekken op den rug van den
schelvisch en de hoeveelheid sprot die b. v. in 1906 in Engeland
in den handel werd gebracht, blijft echter een onoplosbaar
raadsel. Dergelijke raadsels worden in dit werk in groot aantal
aangetroffen. Daarenboven laat de taal te wenschen over.
Het geheele werk dient overzien, verbeterd en zelfs grootendeels omgewerkt te worden; het bevat aanzienlijke gedeelten
(b. v. allerlei wettelijke bepalingen en verordeningen betreffende
de visscherij, enz.) die hier niet thuis hooren, en van een anderen kant is het onvolledig. Het is duidelijk, dat de schrijver niet
juist begrepen heeft wat eene vakwoordenlijst eigenlijk is, welke
eischen daaraan worden gesteld.
Het werk is versierd met een zeer groot aantal afbeeldingen.
Het zijn gedeeltelijk penteekeningen, die niet geschikt zijn om
geclicheerd te worden (b. v. verscheidene kaarten van de Noordzee), en dus alle opnieuw dienen geteekend te worden, hetgeen
trouwens onder bevoegde leiding zou moeten geschieden en tot
een zeer aanzienlijke uitgave zou aanleiding geven. De overige
(zeer talrijke) figuren zijn aan velerlei bronnen ontleend, en
mogen niet gecopieerd worden zoolang de toelating niet verkregen zij, hetgeen alweer moeilijkheden en uitgaven zou veroorzaken.
Dit werk is ten slotte verdienstelijk; het bevat vele belangwekkende zaken en is de vrucht van een aanzienlijke som arbeid.
Het valt waarlijk te betreuren, dat het door zoovele vlekjes is
ontsierd, hetgeen de uitgave ervan door de Koninklijke Vlaamsche Academie onmogelijk maakt.
Het denkbeeld van den schrijver om eerre vakwoordenlijst
te vervangen door een handboek met een alphabetische lijst der
gebruikte vakwoorden, valt op zich zelf genomen niet af te
keuren; in dit geval is de uitvoering echter mislukt.
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Daar geen der beide ingezonden handschriften aan de
eischen voldoet hebben wij de eer aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor te stellen den prijs niet toe te kennen.
*
**

2°) Verslag van Prof. Dr. C. IJECOUTERE.
Bij hetgene door den eersten verslaggever is gezeid over de
twee ingezonden verhandelingen, heb ik niet veel te voegen; ik
ben liet ten volle met hem eens aan de Academie voor te stellen
aan geen van beide den uitgeloofden prijs toe te kennen. Enkele
regels maar om die meening te staven.
Er werd gevraagd : « Een volledige Nederlandsche vakwoordenlijst over de zeevisscherij ». De verhandeling, die tot kenspreuk
heeft : « Het water is ons element, de zee bruischt onze glorie », is
daarop een onvoldoend antwoord. Zij bestaat uit een alphabetisch gerangschikte woordenlijst (I), die echter onvolledig is; de
verklaring der opgenomen woorden is doorgaans te beknopt. De
voorbeelden, door den eersten verslaggever opgesomd, zijn niet
de eenige; ja, alle verklaring blijft wel eens achterwege, geliik bij
schildpad en walvisch (2); bij schuit staat : « gewestwoord ». Wat
de bewerker aanbiedt, is niet zelden voortreffelijk, maar van veel
te geringen omvang om eenige aanspraak te kunnen maken op
een volledige vakwoordenlijst.
Heelemaal anders is het gesteld met het tweede ingezonden
antwoord : « Zooals 't klokje t'huis tikt, tikt 't nergens », een zeer
lijvig werk, van bijna 1300 bladzijden. Het is geen eigenlijk woordenboek, maar eene reeks afzonderlijke hoofdstukken, gevolgd

(1) Het is te betreuren, dat de schrijver ons niet inlicht over de wijze,
waarop hij zijne taak heeft opgevat, en zijne bronnen niet aanwijst; daaruit
zou al dadelijk blijken hoe eenzijdig hij het onderwerp heeft behandeld.
(2) Ziehier nog eenige staaltjes : botlijn _ vischtuig; botnet = vischtuig;
bruinvisch = vischsoort; dolfijn = zeevisch; haai = zeevisch; krab
schaaldier; steur = visch. — De taal geeft bijna nooit aanleiding tot opmerkingen; op blz. 7 wordt gesproken over den « levensduur » van bommen
hetgeen wel een ietwat zonderlinge beeldspraak lijkt.
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door een alphabetische lijst der behandelde zaken (1). Tegen die

indeeling zou weinig bezwaar wezen, als het geleverde den toets
der critiek kon doorstaan. Een langdurig onderzoek is niet noodig om den lezer te overtuigen, dat het den schrijver mangelt
aan wetenschappelijkén zin en dat hij zonder vaste methode
arbeidt; in het voorgaande verslag wordt daar voldoende op
gewezen (2). Men zou bijna zeggen, dat de bewerker er enkel op
uit is geweest, zooveel bouwstoffen mogelijk bijeen te verzamelen;
waarom heeft hij vergeten, dat niet alle hout timmerhout is ea
dat een hoop hout en steenen nog geen gebouw uitmaakt ? Het
is niet te loochenen, dat hij ijverig heeft gezocht en veel gevonden; dat is een voorwaarde om goed werk te kunnen leveren,
maar daarin bestaat de heele werkzaamheid niet.
De taal, die hij schrijft, laat, jammer genoeg, zeer veel te
wenschen over. Wij geven hem gaarne toe, dat « er in dit werk
geene hooge letterkunde dient gezocht », maar wij denken, dat
hij zich schromelijk vergist, als hij meent — om hogmaals een
uitdrukking uit zijn « Voorwoord » aan te halen — « dat het
eenieders goedkeu ri ng zal afwerpen », zich zoo weinig om den
vorm te bekommeren. Of verwacht men, dat de Academie met
gretigheid de hand zal uitsteken naar hem, die haar sierlijk ooft
op een onzindelijken schotel toereikt? Maar toch, was er tegen
het besproken werk geen ander bezwaar dan de slordigheid der
inkleeding, men zou er kunnen over heen stappen. Nu echter...
Hoe gaarne wenschte ik, dat de schrijver niet vergeefs zijn
werk had ondernomen, dat de Academie het kon uitgeven en
hem beloonen voor zijn arbeid. Er kan echter moeielijk spraak
(t) Waarom in elk der afdeelingen van de alphabetische volgorde wordt
afgezien, zegt de schrijver niet. -- De woordenlijst achteraan is misschien
volledig, maar ze kon beter ingericht. Een enkel voorbeeld. De uitdrukking :
« zoo stom als een visch » zoekt men vruchteloos bij visch en bei stom; zij
staat bij zoo. -- Waarom heeft het achtste hoofdstuk (p. 710 en volg.) geen
opschrift ?
(2) Een enkel voorbeeld nog. Op blz. 1208 komt eene afdeeling voor
« Over de visschers » (wat onduidelijke titel !); welnu zij bestaat uit niets
anders dan uit een afschrift van een voordracht, in December 1908 gehouden
op een vergadering van het « Davidsfonds ». Hoe is het toch mogelijk, dat zoo
een stuk wordt ingelijfd in een vakwoordenboek! 't Is een van de vele bewijzen, hoe de bewerker van alle hout pijlen maakt.
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van wezen. Maar ik aarzel niet, ofschoon deze prijsvraag reeds
tweemaal is uitgeschreven, er op aan te dringen, dat de Academie
ze, voor een volgend jaar, opnieuw op de lijst zou brengen. Het
onderwerp zelf blijft belangrijk genoeg.
12

April 1- 911.

30) Verslag van Jhr. Dr. KAREL de GHELDERE.

De derde verslaggever is hier waarlijk in den toestand van
het derde peerd, dat, van achter aan den langwagen gebonden,
noch trekken noch stooten moet, en volstaat met goedmoedig te
volgen, terwijl het kloeke tweespan al spelende met de vracht
over de baan stapt.
Ik neem dus de besluiten aan van de twee vorige zeer bevoegde verslaggevers. Ik wil er nochtans aan mijnen kant ook
bezonder op aandringen dat de vraag het toekomende jaar —
indien mogelijk — wederom zou gesteld worden, om den schrijver van : « Zooals hel klokje... » in de gelegenheid te stellen zijne
zeer belangrijke verzameling van allerlei lezensweerdige aanteekeningen over « De Zeevisscherij », in een meer bezorgd, beter

geschikt, en -- inzonderheid wat de taal betreft — aanbiedensweerdiger pak te laten steken... Dan zou de Koninklijke Vlaamsche Academie, met groot genoegen voorwaar, de vrucht van
dien aanhoudenden arbeid naar verdienste weten te beloonen,

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal 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
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de l3esíendie Commissie 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 :
r.) Mr. L. DOSFEL : Kern van ons Burgerlijk Wetboek. (1905.)
2.) Dr. A. TEIRLINCK : Behandëling der dij- en navelbreuken en
van enkele zeldzame breuken. 0906.)
3.) Dr. A.-J.-J.VANDEVELDE : Over Melk- en Melkvervalsching Eene
studie tot voorlichting van burger el ambtenaar. (1907.)
4.) Mr. K.

VAN

ACKER

ZOON :

Overzicht der Staatsinstellingen van

België. (5906.)
5.) Dr. A.-J.. VANDEVELDE : liet water in het dagelUksch leven.
( 1909. )
6.) Dr. C. DE BRUYKER : De statistische methode in de planten

toepassingen op de studie van den invloed-knde: hare
der levensvoorwaarden. (1910).

^*
^

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

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
Ee ri e eerste prijsvraag is voor het jaar 1912 uitgeschreven, t.w.
-

Liederen

Lager onderwijs : hoogste klassen.—Verlangd worden : 25 schoolliederen
(gedichten en muziek), waaronder so inzonderheid voor meisjes.
Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs : 500 fr., of 25o fr. voer 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. SALSMANS-PON DS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het 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 uitschrijven van pi ijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van leliddelnederlandsche teksten op iet gebied der
1. oomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zc deleer, catechese,
homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen ei. gedichten,ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of 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
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Ee ri e eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgeschreven, t.w. :
iiliddeleeuwsche- Liturgie. -- Inrichting en vc rspreiding der Middel
nederlandsche Getjden- en Gebedenboeken.
Prijs : 600 fr,

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.
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Kleine verscheidenheden :
Nr 49. Lichtbakker, door

385

EDW. GAILLIARD . 402

Top onymie v an Westelijk Vlaanderen, VlaamschArtesië, Guines en Boulog n e, door K. DE FLOU 403

4°) Kleine verscheidenheden :
Nr 50. Brandstichten, door EDW. GAILLIARD.
Nr 51. Vermenegher en Medeftlier, door EDW.
GAILLIARD . .

Nr 52. Bugghernye, door

410

. . . . . . 41 1
EDW. GAILLIARD . 412

14 Juni 1911.
Vergadering van 14

Aanwezig de heeren
heeren:: Is. TEIRLINCK, bestuurder;
Aanwezig
MUYLDERMANS, onderbestuurder,
en EDW.
EDW.
onderbestuurder, en
Kan. Dr. JAC.
JAC. MUYLDERMANS,
GAILLIARD,
secretaris.
GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren
heeren:: Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. NAP.
NAP. DE
DE PAUW,
PAUW, Prof.
Mr.
De
Prof. Mr.
JULIUS OBRIE,
OBRIE,TH.
COOPMAN, JAN
KAREL DE
TH. COOPMAN,
JAN BOLs,
BOLS, KAREL
DE FLou,
FLOU,
Dr. KAREL
DE GHELDERE,
GHELDERE, Dr.
L. SIMONS, Prof.
KAREL DE
Dr. L.
.Jhr.
Jhr. Dr.
AD. DE
DECEULENEER,
CEULENEER, GUSTAAF
GUSTAAF SEGERS,
SEGERS, Prof. Dr. WILAD.
LEM
DE VREESE,
VREESE, AMAAT
AMAAT 100S,
Prof. Dr.
Dr. JULIUS
MAC
Joos, Prof.
JULIUS MAC
LEM DE
LEOD, Prof.
Prof. Dr.
Dr. C.
C. LECOUTERE,
LECOUTERE, VICTOR
VICTOR DELA
DELA MONMONLEOD,
TAGNE, Mr. PAUL BELLEFROID,
BELLEFROID, Dr. EUG.
EUG. VAN
VAN OYE,
OYE,
TAGNE,
FRANK LATEUR
LATEUR en Dr. LEO
LEo GOEMANS,
GOEMANS, werkende leden;
leden;
FRANK
heeren:
Prof.Dr.
Dr.Joz.
Joz.MANSION
MANSION en R.
R. VAN DEN
DEN
De heeren
: Prof.
briefwisselende leden.

BERGHE,
BERGHE,

De
heer Dr.
Dr. HUGO
VERRIEST, werkend lid,
lid, en
en de
de
De heer
HUGO VERRIEST,
heer OMER
OMER WATTEZ,
WATTEZ, briefwisselend
briefwisselend lid,
hebben laten
laten
lid, hebben
wete:l dat
dat zij
zij verhinderd
verhinderd zijn
zijn de
de vergadering
vergadering bij
bij te
te
wete:l
wonen.
De Bestendige
Bestendige Secretaris leest
leest het
het verslag
verslag over
over de
wordt goedgekeurd.
goedgekeurd.
Mei-vergadering, dat wordt

Afsterven van den
den heer
heer Jan
Jan Boucherij,
Boucherij, werkend
werkend
Afsterven
lid.
Lijkrede. - Brief van 66 Juni,
lid. --- Lijkplechtigheid. Lijkrede.
waarbij Mevrouw de Wed. JAN BOUCHERIJ
BOUCHERIJ haren opop-warbijMevoudW.
rechten dank
dank betuigt
betuigt voor
voor de
de blijken
blijken van
vandeelneming
deelneming
bij het
het afsterven
afsterven van
van haren
haren echtgenoot,
echtgenoot, door
door de
de
haar bij
heeren
Leden der
derKoninklijke
KoninklijkeVlaamsche
VlaamscheAcademie
Academie
heeren Leden
gegeven : «« De
Detroostvolle
troostvolleenenvleiende
vleiendewoorden
woorden gegeven
schrijft
door den
den Weled.
Weled. heer
heer bestuurder
bestuurder Is.
schrijft zij,
zij, «« --- door
TEIRLINCK,
bij de
lijkplechtigheid uitgesproken,
hebde lijkplechtigheid
uitgesproken, hebTEIRLINCK, «
« bij
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« ben bewezen hoe zeer zijn Medeleden den betreurden
r overledene genegen waren ».
De lijkplechtigheid werd bijgewoond door de heeren Is. TEIRLINCK, bestuurder, Kanunnik Dr. JAC.
MUYLDERMANS, onderbestuurder, eer w . heer JAN BOLS,
Prof. AD. DE CEULENEER, Kanunnik AMAAT JOOS en
VICTOR DE LA MONTAGNE, werkende leden, OMER WATTEZ en ALF. DE COCK, briefwisselende leden.
In het sterfhuis werd door den heer Bestuurder
IS. TEIRLINCK een lijkrede gehouden. Op voorstel van
den heer Onderbestuurder, beslist de Vergadering dat
deze in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden.

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. Rapports annuels de l'Inspection du Travail.
I5me année (1909 ■ . Bruxelles, 1910.
Tooneelgids. Verschijnende vier maal per jaar, lIe jaar, 3e afl. :
Mei 1911.
DUYSE 1FL. VAN). - Het oude Nederlandsche lied. Wereldlijke en

geestelijke liederen uit vroegeren tijd. Teksten en melodieën, verzameld
en toegelicht door FL. VAN DUYSE. Eerste deel, 's-Gravenhage en
Antwerpen, 1903. — Tweede deel, id., 1905. — Derde deel, id.,
1907. Registers, id., 1908.
TIJDSCHRI1TEN. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de
la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe
des Beaux-Arts, nos 3-4, 1911. — Bibliographie de Belgique, 19r1.
Première partie : Livres, nos 1-9 ; Deuxième partie : Publications
périodiques. nos 1-9. — Revue Sociale Catholique, no 7, 19u.
1. — Revue
de l'Université de Bruxelles, no 8, 1911 — Revue Néo-Scolastique de
Philosophic, mai 1911. — Sommaire idéologique des ouvrages et revues
de philosophic, mai 1911. — Bulletijn der Maatschappij van Geschieden Oudheidkunde te Gent, nT 4, 1911. -- Bulletin des Commissions
Royales d' Art et d'Archéologie, nos 3-4, 1911. — Arbeidsblad n rs 7-9,
1911. — Maandschrift van het Beheer van Landbouw, nrs 1-2, 1911.

Door de Koninklijke
te Brussel

Tooneelmaatschappij « De Morgendstar »,
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Koninklijke Tooneelmaatschappij
Morgendstar »,
», onder
Tooneelmaatschappij « De Morgendstar
de
Hooge Bescherming van Zijne
Koning Albert. 1850
de Hooge
Zijne Majesteit Koning
Zestigjarig Jubelfeest
Zestigjarig
Jubelfeest 1910.
Prijskampen. Verslagen van de Keurraden
Keurraden
1910. Prijskampen.
en
over de
de Werkzaaamheden
Werkzaaamheden van
Va1t het
het Dimstjaar
en over
Dienstjaar 1910-1911.
1910 1911. Brussel,
z. j. (1911.)
(IgII.)
-

Door
de Stad en
Door den Oudheidkundigen
Oudheidkundigen Kring van
van de
voor
en het voormalig Land van Aelst :
-MaligLndvaAelst:
6t'-7e jaar (I91O-I9II),
Annalen, 6--7'
n'" 1.
1.
(1910-1911), n''
Door
d'Archéologie de
de Belgique,
Belgicl'.1e. te AntDoor de
de Académie
Académie Royale d'Archéologie
werpen:
werpen :
Amzales,6e série, tome
tome lIl,
Annales,.6e
III, 2°
2' liYraison.
livraison.
no 2, 19II.
Bulletin, n°
1911.
Bulletin.
Door het Oudheid- en Geschiedkundig Verbond van België:
België :
XXII Congres. Malines,
5-10 Aout
Août 191I.
IgII. Publication
Malines, 5-10
Publication provisoire
Mé11loires et
Rapports par HYAC.
des
des Mémoires
et Rapports
HYAC. J.-B. CONINCKX,
CONINCKX, secrétaire
général.
No 2.
I9II. (Zelfde
het Nederlandsch
Nederlandsch en
en in
in
général. No
2, Avril, 1911.
(Zelfde titel in
in het
het Duitsch.
Duitsch.))
Door de Société d'Emulation de
de Bruges
Bruges::
VELDE
VAN DEL
DE). -- Het Kuipersanzbacht
Kuipersambacht te Brugge.
Bntgge. HisHisVELDE (ARTH.
(ARTH. VAN
torisch beschouwd door ARTH.
VAN DE
DE VELDE.
IgII. IMélanARTH. VAN
VELDE. Brugge, 191I.
(Méland'Emulation.)
ges, IV der uitgaven van de Société d'Emulation.)
POORTER
(A. DE).
DE). -- Un
de
POORTER (A.
Un traité
traité de
de Théologie
Théologieinédit
inédit de
de Gautier
Gautier de
Bruges :: Instructiones
Instructiones circa
circa Divinum
Divinum Officium,
l'abbé A. DE
DE
Bruges
Officium, par l'abbé
POORTER, docteur
en philosophie
philosophie et
et lettres,
lettres,bibliothécaire
bibliothécairededelalaVille
ville
POORTER,
docteur en
de Bruges
Bruges,1911,
I9II.
ale
Bruges Bruges,
Société Historique
Historique et
et Archéologique
Archéologique dans Ie
Door de Société
le Limbourg
à Maestricht ::
Publicatiolls. Tome XLVI.
XLVI. Nouvelle
Nouvelle série,
série, t.t.XXVI.
XXVI.191o.
I9IO. MaesPublications.
Maes
trich t, IgII.
-tricht,19 .
Königlich Bayerische
Bayerische Akademie
Akademie der
derWissenschaften,
Wissenschaften,
Door de Kdniglich
und historische Klasse,
Klasse, te
te Munchen ::
Philosophisch-philologische and
Sitzungsberichte Jahrgang
]ahrgang1910
I9IO::8
8 -15.
-IS. I(Schlussheft)Abhandlung;
Schlllssheft) Abhandlung;
Sitzungsberichte.
]ahrgang 1911
IgII : 1.-4.
1.-4. Abhandlung.
Abhandlung.
Jahrgang
Abhandlungen. XXV.
XXV. Band,
B'lnd, 2. Abhandlung.
Abhandlllng. TRAUBE
TRAUBE L..
L .. —
Abhandlungen.

Textgeschichte
S. Benedicti
Bwedictivon
von LUDWIG
LUDWIG TRAUBE.
TRAUBE. Zweite
Zweite
Textg
eschichteder
der ReguIa
Regula S.
Auflage, herausgegeben
herausgegeben von
von H. PLENKERS,
PLENKERS, mit 44 Tafeln.
Auflage,
HERTLING (GEORG
(GEORG FRHR.
FRHR. V.).
v.). - Wisse1tschaftliche
Richtwlgm
HERTLING
Wissenschaftliche Richtungen
lt7td plzilosophische
philosophische Probleme
Probleme im
Festrede
and
im dreizehnten
dreizehnten ]ahrhu1tdert.
Jahrhundert. Festrede
der iffentlichen
üffentlichen Sitzung
Sitzungder
derK.K.Akademie
Akademieder
derWissenschafWisse1tschafgehaltett
gehalten in der
12. November
November 1910 von GEORG
GEORG FRHR.
FRHR. V.
V. HERTLING,
HERTLING, O.
o. Mitglied
ten am 1?.
philosophisch-philologischen Klasse. München,
München,191o.
I9IO.
der philosophisch-philologischen
RlEZLER (SIGMUND
(SIGMUND V.).
v.). - Die Kunstpflege
KunstPflege der
der Wittelsbacher.
Wittelsbacher.
RIEZLER
Vorfeier des
des 90. Geburtstages
Geburtstages Seiner
Küniglichen Hoheit
Holteit
Festrede zur
Festrede
zur Vorfeier
Seiner Kuniglichen
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des Prinz- Regenten Luitbold, gehalten in der bffentlichen Sitzung der
K. Akademie der Wissenschaften am 8. Mdrz 1911 von
SIGMUND V.
R1EZLER, o. Mitglied der historischen Klasse. München, 1911.
Door Verein fur niederdeutsche Sprachforschung, te Hamburg :
Niederdeutsches Jahrbuch. Jahrgang 1911. XXXVII. Heft I,
Festschrift Walther. Norden and Leipzig, 1911.
Door de Kungi. Universitetsbiblioteket te Uppsala :
LAGERCRANTZ (OTTO)
Skrifter utgifna of Kungl. Humanistiska
Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Band XI. Elementum. Eine lexikologische Studie. I. von OTTO LAGERCRANTZ Uppsala-Leipzig, z. j.
.

-

.

Door de Académie Imp ériale des Sciences de St.-Pétersbourg :
Bulletin, n° 9, 1911.
Door de Reale Accademia dei Lincei, te Rome :
Rendicouti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie
Quinta. Vol. XIX, fase. 11 °-I2° .
Door den heer Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid, te Gent
Liberalisme en Vlaamschgezindheid. Redevoering uitgesproken op
de meeting van de K Liberale Afdeeling van het Vlaamsch Verbond » te
Gent, Zondag 21 Februari 1864. (Overgedrukt uit De Stad Gent,
22 Febr. 1864.)
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine. Bulletin du Diocèse de Malines. Tome V,
Mai 1911.
Door den heer J. L. M. EGGEN, advocaat aan het Hof van
Beroep, te Gent :
MONTANUS Mr. DAN.). -- Almanach Ofte oprechten Nederlandschen Hemel-Meter voor het Jaer Ons Heere Jesu-Christi
M. DCC. LXXXII. Gecalculeerd op den Meridiaen van Gend, door
Mr. Daniel Montanus. Waer by gevoegd zyn vele gerieffelykheden
Als ook de Woon -Plaetsen van de Hooge ende Mogende Heeren van
den Raed in Vlaenderen; de Gedeputeerde van de Staten van
Vlaenderen; de Edele Heeren Schepenen van beyde de Banken
enz. Mitsgaders verscheyde historische en andere merkweerdigheden. Alsmede het Vervolg van het Kabinet der Gedenkweirdigste Geschiedenissen, van de Geboorte van den Zaligmaeker af tot
op dezen tijd. Tot Gend, By Judocus Begyn, aen d'Appel-Brugge,
in den Engel.
Door den heer J. LHONEUX, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Gent :
LHONEUX
Le Mouvement littéraire hollandais en 1910.
(Overdruk uit Revue germanique, fir 2, 1911.)
-

- 389 LHONEUX (j.). -

La littérature hollandaise en prose d'aujourd'hui.

(Communication au Congrès des Professeurs de Langues Vivantes,
tenu à Liége en 1909.
Door den heer Dr. A. J. J. VANDEVELDE, bestuurder van het
Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der stad Gent :
VANDEVELDE (Dr. A. J. J.) en BOSMANS (L.'. -- Over de werking
ier zuren op de Gisting van het Meeldeeg. (Overdruk uit de Verslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, April 1911.)
Tweevoud.
Door den heer Di . . F. BUITENRUST-HETTEMA, te Zwolle (Holland :
BUITENRUST-HETTEMA. -

Coster's eerste Nederduytsche Academie.

Overgedrukt uit De Gids, 1911, nr 6.
Door de Redactie

Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis, nr 9, 1911. —
Répertoire d'art et d'archéologie, Ome trimestre 191o. — Hoogstudent,
nr 6, 1911. — Onthoudersblad, Mei 1911. — Tijdschrift der Gemeentebesturen, nr 5, 1911.

Ingekomen boeken. -- Voor de Boekerij der Aca,demie zijn ingekomen :
AA (A. J. VAN DERV. -- Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, bijeengebragt door A. J. VAN DER AA, onder medewer-

king van eenige Vaderlandsche Geleerden. Gorinchem, 1839-1851.
(13 deelen en een Aanhangsel.)
Zentralblatt fizr Bibliothekswesen, nr 5,1911. -- De Gids, Juni 1911.

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 5, 1911. — Schweizerisches Archiv fur Volkskunde, nrs 1-2, 1911. — Biekorf, nrs 10-1I, 1911. — Bijdragen tot de
-Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, Mei
1911. -- St. Cassianusblad, nr 7, 1911. -- Korrespondenzblatt, Heft
XXXI, 191o. — Onze Kunst, nr 6, 1911. — Neerlandia, nrs 1-5, 1911.
— Het Katholiek Onderwijs, nr 8, 1911. — De Opvoeder, nrs 1 5-17,
1911. — De Opvoeding, nr 6, 1911. — Christene School, nr 1 5, 19 11 .
-- De Schoolgids, nrs 21-23, 1 9 11 . - Studiën, nr 3, 1911. — Volkskunde, nrs 5-6, 1911. -- Dietsche Warande en Belfort, nr 5, 1911.
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namens Commissiën.
Commissiën.
Mededeelingen namens
1°)
Bestendige Commissie
Commissie voor
voorMiddelnederMiddelnederIc) Bestendige
landsche
landsche TaalTaal- en
en Letterkunde.
Letterkunde. --- De heer
heerKAREL,
KAREL
DE FLou,secretaris,
hieronder volgende
vQlgende verslag
verslag
DE
FLou,.secretaris, legt het hieronder
ter tafel
tafel over
over de
demorgenvergadering
morgellvergadering door
door de
deComCommissie gehouden
gehouden ::
missie
Zijn
aanwezig de
de heerera
heeren:
Jhr.N.N.DE
DEPAUW,
PAUW, voorzitter;
voorzitter;
Zijn aanwezig
: Jhr.
Prof. DR.
DR.LECOUTERE,
LECOUTERE, ondervoorzitter;
EDW.GAILLIARD,
GAILLIARO, Jhr.
Jhr.
ondervoorzitter; EDW.
K.DE
DEGHELDERE,
GHELDERE. Prof.
Prof.Dr.
Dr.
VREESE,TH.
TH.
COOP"IAN,
Dr. K.
W.W.
DEDE
VREESE,
COOP.IIAN,
Kall.
AMAAT
Joos, Is.
TEIRLINCK, leden,
en K.
K.DE
DEFLOU
FLOU,T
Kan. AMA
AT JOOS,
IS. TEIRLINCK,
leden, en
secretaris.
secrtai.
Het
verslag der
der April-vergadering
April-vergadering wordt
wordt goelgekeurd.
goe.igekeurJ.
Het verslag
.

De Commissie
Commissie gaat tot
tot de
de dagorde
dagorde over.
over.
0 ) Ter
1
Ter uitgave
uitgave aangeboden
aangeboden verhandeling
verhandelïllf{: : Em
I')
Een il1zddelliederMi
/delneder
lalu/sdz
Kalender net
met raadgevingen,
raadgevillJim, door den heer
heer A.
A.A.
A.GANGANlandsch Kalender
DERHEYDEN.
heer Dr.
Dr.W.
DE VREESE, wa
waarbij
arbij de
de heer
heer
Het verslag van den heer
W. DE
EDW.
GAILLIARD, tweede
tweede verslaggever,
verslaggever, zich
aansluit, luidt
I uidt als
als
EDW. GAILLIARD,
zich aansluit,
volgt:
volgt :

A.-A. GANDERHEYDEN
GANDERHEYDEN biedt
onsonseen
van
De heer A.-A.
biedt
eenuitgave
uitgave aan van
een hs.
laatste jaren van
van de
de 15de
Isde eeuw.
eeuw. Het
is een
een kalender,
kalender,
een
hs. uit
uit de
de laatste
Het is
met
bijbehoorende tabellen,
traktaatje in
in proza over
over
met bijbehoorende
tabellen, en
en een
een klein
klein traktaatje
«
die eracht
der mane
mane »,
», alalnaar
naargelang
gelangdeze
dezeinindedeverschillende
verschillende
« die
tracht der
teekens van den
den dierenriem staat.
staat.
Een en
en ander
ander isiszeker
zekerdedemoeite
moeitewaard
waardbekend
bekendgemaakt
gemaakttete
Een
worden.
Het afschrift
afschrift is
is blijkbaar
blijkbaar betrouwbaar
betrouwbaar en aan
aan 't'tgeheel
geheel is
is een
een
liefderijke
maar de
deheer
heerGANGANliefderijke zorg
zorg besteed,
besteed, die
die aangenaam
aangenaam aandoet,
aandoet, maar
DERHEYDEN is geen
philoloog, en
en hij
hij zal
zal er
er zeker
zeker wel
wel voor
voorte
tevinden
vinden
geen philoloog,
zijn
om zijn
zijn wó!rkje
aan te
te vullen
vullen en
en bij
bij te
te werken.
werken.
zijn om
werkje hier
hier en
en daar
daar wat
wat aan
De
inleiding is
wel wat
wat al
al 'te
·te mager.
mager. Zoo
Zoo zegt
zegt de
de bewerker
bewerker :De inleiding
is wel
« Een paar
paar aanteekeningen,
aanteekeningen,waarschijnlijk
waarschijnlijkuit
uitdedei6de
16deeeuw,
eeuw,ten
tendeele
deele
voorin aan
omslag ten
het hs.
hs. zelf
zelf
voorin
aan den
den binnenkant
binnenkant van
van het
het omslag
ten deele
deele in het
zoo verre leesbaar, van
van teteweinig
weinigbelang
belang om
om
voorkomende, zijn, voor zooverre
er nader
nader melding
melding van
van te
te maken
maken ».
».
Mijn ondervinding
ander gevoelen
gevoe:en gebracht.
gebracht.
Mijn
ondervinding heeft
heeft mij
mij tot
tot een ander
Dergelijke, schijnbaar onbelangrijke
zijn reeds
reeds meer
meer
Dergelijke,
onbelangrijke aanteekeningen zijn
dan
de herkomst
herkomst van
van een
een of
ofander
anderhandschrift
handschriftwelkome
welkome
dan eens
eens voor
voor de
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mededeelingen gebleken. Niets van
van alles
of
alles wat
wat binnen
binnen of
of buiten
buiten in
in of
op
handschrift aangeteekend
aangeteekend staat,
zonder gewicht,
gewicht, en
op een handschrift
staat, is zonder
en het
lijkt
heer GANDERHEYDEN
bedoelde
lijkt gewenscht,
gewenscht,dat
dat de
de heer
GANDERHEYDEN de
de door
door hem bedoelde
aanteekeningen in
in zijn
zijn inleiding
inleiding mededeele.
mededeele.
Als ik
Als
ik de eerste
eerste noot
noot blz.
blz. 20 goed
bI. 15
IS van
van
goed begrijp,
begrijp, dan
dan is
is hl.
het handschrift
handschrift uit
uit een
eenandere
anderehand
handgeschreven
geschrevenals
alsalalhet
hetoverige,
overige,
maar daarover staat
staat in
inde
deinleiding
ll11eiding niets
niets tetelezen.
lezen.
Verder is niet de minste
minste poging
poging gedaan
gedaan om
om te
te onderzoeken,
onc1erzoeken, tot
tot
welk
noch om een
een overzicht
overzicht te
tegeven
geven
welk bisdom
bisdom de
de kalender behoort, noch
van belangrijke woorden en vormen, noch
noch om
om te bepalen,
bepalen, waar
waar ongeongeveer het
het handschrift
handschnftgeschreven
geschrevenwerd.
werd.Wel
Welwordt
wordtblz.
blz.69
69gesproken
gesproken,;
en dan nog op gezag van Prof. VER
DAM, van Oostinidaelnederlandsch.
VERDAM,
Oostinidaelnederlandsch.endaogpzvPrf.
Maar
wanneer zullen
zullenzelfs
zelfsgezaghebbende
gezaghebbendeNoordnederlancische
Noordnederlandsche
Maar wanneer
geleerden
toch ophouden
ophouden met alles
alles wat
wat niet Vlaamsclt
is, over
geleerden nu
nu toch
Vlaamsch is.
denzelfden
scheren, en
er zich
zich met
met Oostmiddelnederlandsch
denzelfden kam
kam te
te scheren,
en er
van af
afte
maken?
Limburgsch
te maken
? Brabantsch is wat
Vlaamsch; Limburgsch
wat anders dan Vlaamsclt;
wat anders dan Brabantseh;
Limburgscl~, Kleefsch,
Klee/seh, Geldersch,
Gelderseh, 't't is alles
alles
Brabantsch; Limburgsch,
Oostmiddel1iederla1tdseh,
toch niet
niet aan,
aan, van
van
Oostmiddelnederlandsch, ongetwijfeld,
ongetwijfeld,maar
maar 't't gaat toch
. dat alles
alles maar
maar aldoor
aldooréén
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aangeboden uitgave in de Verslagen en Mededeelingen der Academie
worde opgenomen.
— Er wordt beslist dat dit verslag aan den heer GANDERHEYDEN zal medegedeeld worden. — Een bepaald voorstel tot
uitgave zal op tijd en stond aan de Academie worden voorgelegd.
2°) Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Guuizes en Boulogne,
De
heer DE FLOU leest een verslag over den inhoud en de wijze van
bewerking van zijn woordenboek. (Zie beneden blzz. 403-409.)
De Commissie verwijst het voorstel om advies naar twee
leden, de heeren EDW. GAILLIARD en TH. COOPMAN.

door den heer KAREL DE FLOU. - Voorstel tot uitgave. —

3°) Middelnederlandsche vertaling van het bekende « Visioen van
Tondalus ». Uitgave, door de heeren Dr. RENÉ VERDEYEN en
Dr. H. J. E. ENDEPOLS, aan de Academie ter uitti ave aangeboden. Door het Bestuur verzonden naar de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. --- De
heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE heeft dienaangaande de
volgende mededeeling gedaan :

Mijnheer de Voorzitter,
Het is mij een groot genoegen aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie te kunnen aanbieden, namens de heeren Dr. RENÉ
VERDEYEN, leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Oostende, en
Dr. H. J. E. ENDEPOLS, leeraar aan het Gymnasium te Maastricht,
het handschrift eener uitgave van de Middelnederlandsche vertaling
van het bekende Visioen van Tondalus, een der geschriften, waaruit
de middeleeuwsche mensch zijn kennis putte aangaande de vier uitersten, de quatuor novissima. Tondalus' Visioen is in de Nederlandsche
letterkunde reeds bekend door een uitgave van BLOMMAERT. Deze
kende echter maar één handschrift; de heeren VERDEYEN en ENDEPOLS hebben gewerkt met haast een heel dozijn handschriften, die
uit verschillende gewesten der Nederlanden herkomstig zijn, zoodat
we hier een voorbeeld hebben van een tekst, in verschillende Middelnederlandsche dialecten telkens herschreven. Deze nieuwe uitgave
brengt ons dus uitgebreide en belangrijke bouwstoffen tot de kennis onzer « gouwspraken » uit de middeleeuwen Maar ook uit het
oogpunt der letterkundige geschiedenis brengt zij allerlei nieuws :
zij is voorzien van een uitvoerige, grondig bewerkte inleiding, meer
dan 200 blzz. folio groot, waarin de beteekenis der middeleeuwsche
visioenen in 't algemeen, dat van Tondalus in 't bizonder nauwkeurig wordt in 't licht gesteld, de verhouding der Middelnederlandsche vertaling tot de origineelen en der Nederlandsche teksten onder-

,
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ling zorgvuldig wordt nagegaan, zoowel in taal- als in letterkundig
opzicht. Ik ben overtuigd, dat het werk van de heeren VERDEYEN en
ENDEPOLS de eer, door de Academie te worden uitgegeven, ruimschoots waardig zal blijken, en stel voor, dat het naar de Commissie
voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde worde verzonden,
ten fine van advies.

-- De heeren Prof. Dr. WILLEM DE VRUESE en Prof.•
werden tot verslaggevers benoemd.
30) Kleine Verscheidenheden. De heer EDW. GAILLIARD houdt
lezing van eene mededeeling over de volgende woorden : Bezeeuwen, Borchstorern (Burgstorm), Brandstichten, Bug,g-hernye,
Dr.

C. LECOUTERE

IJaznelznghe, Nam me, Paerlcoen, Huussouki nghe en Vermenegher
of Medeplier.

De Vergadering beslist deze bijdragen, onder de rubriek,
Kleine Verscheidenheden, in de Verslagen en Mededeelingen te laten

opnemen.
2 °) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal-

en Letterkunde. - De heer

TH. COOPMAN, secretaris,
legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over d e.
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,.
voorzitter; Pi of. Dr. JUL. MAC LEOD, ondervoorzitter, Prof.
Mr. JULIUS OBRIE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, leden, en TH. COOPMAN, secretaris.
Op verzoek van den voorzitter, woont de heer Dr. EUG. VAN
UYE de vergadering bij.
Her verslag over de April-vergadering wordt goedgekeurd.
De Commissie gaat tot de dagorde over :

a) Voorstel van Dr. EUG. VAN OYE bet; effende de uitgave van de
werken door HENDRIK WAELPUT nagelaten. Mededeeling va n

een brief van den heer Bibliothecaris van het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent (20 April) en van een schrijven van
Dr. EUG. VAN OYE aan den Bestendigen Secretaris der Academie (28 April).
Dit punt wordt voorloopig aangehouden.
b) Verzameling van Spreekwoorden, Liederen, Kinderramen,
Zegswazen, enz., in den Monlzener tongval. De heer LANGHOR,

leeraar aan het Koninklijk Athen ae um te Tongeren, verklaart,

.
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bij schrijven van 12 Mei, bereid te zijn een verhandeling daarover ter uitgave aan te bieden, in zoo verre de Academie in
zulk werk belang wil stellen. — Door het Bestuur om advies naar
de Commissie verzonden.

De Commissie is van oordeel, dat niets den heer LANGHOR
belet zijne verhandeling aan de Academie ter inzage te sturen.
De heer Bestendige Secretaris zal verzocht worden hem daarvan
kennis te geven.
c) Brief van Hendrik Conscience, van 8 December 1848,
door den heer CARL VON HOHENLOCHER, uit Munchen, aan de
Academie te koop aangeboden. -- Om advies naar de Commissie
verzonden. In elk geval, in welke collectie zou genoemde brief
best te huis kunnen komen?
De meerderheid der Commissie is van oordeel, dat deze
brief door de Academie niet behoeft aangekocht te worden,
dewijl men zulke stukken in hare bibliotheek niet in de eerste
plaats zal zoeken ; maar dat hij veeleer thuis hoort op de stadsbibliotheek te Antwerpen.
De heer V. DELA MONTAGNE verklaart zich gaarne bereid,
dienaangaande aan den heer Bibliothecaris der stad Antwerpen
te schrijven. Het stuk zou inderdaad best eene plaats vinden in
de verzameling van gedenkstukken van Conscience, door de stad
Antwerpen aangelegd.
d) Voordracht van twee candidaten voor de openstaande plaats
van Lid der Commissie, tot vervanging van den heer Kan. Dr.

zaliger.
De Commissie zal hiertoe overgaan, in een buitengewone
vergadering, buiten bezwaar van 's Lands schatkist, in Juli te
beleggen.
e) Prijsvragen namens de Commissie voor te stellen. — De
hieronder volgende prijsvragen worden voorgesteld :

H. CLAEYS

Men vraagt een proeve van critiek op het Vocabularius copiosus. —
Steller van de vraag : de heer Dr. WILLEM DE VREESE.
Vakwoordenboek over de Klompenmakerij. -- Steller : de heer
TH. COOPMAN.

Vakwoordenboek over de Vlas- en Jutebobijners, -bobijnsters, -spoelers, -spoelstens enz. — Steller : de heer TH. COOPMAN.
De ontwikkeling van den kunstvorm (beeldspraak, woordenschat en
klank-metrum) in de Nederlandsche letterkunde sedert 1880. — Steller
de heer Dr. L. SIMONS.
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Men vraagt een beknopt handboek der Nederlandsche uitspraak naar
het plan en de methode van Rousselot's werk : « Précis de Prononciation
franraise ». — Steller : de heer Dr. LEO GOEMANS.

De Academie beslist, dat die voorstellen naar de

Commissie voor Prijsvragen zullen verzonden worden.)
DAGORDE.

z °) Wedstrij den voor 1911. —Lezing door den Bestendigen Secretaris over de verslagen betreffende de ingezonden
j5rijsantwoorden. Stemming.
De Academie had voor het jaar 1911 vijf wedstrijden uitgeschreven. (Zie Verslagen en Mededeelinaen, jaargang 1910,
blzz. 737-738.) Op drie daarvan werden prijsverhandelingen
ingezonden.

TWEEDE PRIJSVRAAG.
DIALECTSTUDIE.
Gevraagd werd : Topographische grens van het West- en Oost-

.vlaamsch dialect.
Prijs : 400 fr.
Steller van de vraag : de heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE.
N. B. Deze vraag is de eerste van eene reeks die alle Nederlandsche dialecten zal omvatten. Bij gebleken belangstelling, is het de
bedoeling der Academie eerst de hoofddialecten, daarna de onderdialecten in kaart te brengen.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld : de heeren
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT JOOS en FRANK LATEUR.

Eén antwoord werd ingezonden. Het draagt tot kenspreuk :
Waar een wil is, is een weg ».
De drie heeren verslaggevers stellen voor, dat dit antwoord
zou bekroond worden, op voorwaarde evenwel, dat het ten genoege van de Jury nog eenigszins woide aangevuld, dat Schrijver
zijne taal herzie en dat flandricismen en germanismen er uit
geweerd worden.
De Academie sluit zich bij dat voorstel aan.
Daarop opent de Bestendige Secretaris den brief,
die bij het ingezonden stuk gaat. Het blijkt dat Schrijvers
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zijn JOZEF VANDEN HEUVEL, student in de Germaansche
philologie, te Leuven (Onze Lieve Vrouwstraat, 64),
en EUGEEN BROU, student in de Germaansche philologie,
te Lauwe (Wevelghemstraat), bij Kortrijk.
Naar luid van de genomen beslissing, zullen die
heeren verzocht worden aan de aan- en opmerkingen,
door de heeren keurders gemaakt, alle gewenschte
gevolg te willen geven. Hun werk zal alleen ter pers
mogen gaan, nadat het, herzien en aangevuld, door de
heeren leden van de Jury bepaald zal zijn goedgekeurd.

^*
^

VIERDE PRIJSVRAAG.

VAK- EN KUNSTWOORDEN.
Gevraagd werd : Eene volledige lijst van de Nederlandsche vakwoorden van de Brouwerij, met vermelding, zooveel mogelijk, van
de gewestwoorden en van de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche
benamingen. Tot opheldering wordt de afbeelding van de werktuigen verlangd.
Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing der streek vereischt.
Prijs : 600 fr.
Steller van de vraag : de heer TH. COOPMAN.
Vijf antwoorden, met de hieronder volgende kenspreuken, zijn
ingekomen :
a] De mensch streeft naar volmaaktheid maar bereikt ze nooit;
b] Uit kouwe trouwe wordt Moereland herboren;
c] Geschiedenis der Brouwerij ;
d] Rust roest;
e] Klaar bier, klare zinnen.

Tot beoordeelaars werden benoemd: de heeren JOZEF VERSTRAEbrouwer, burgemeester te Sinaai; Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
bestuurder van het Stadslaboratorium ; Prof. Dr. J. MAC LEOD, werkend lid, en Dr. LEO GOEMANS, briefwisselend lid.
TEN,

De vijf ingezonden prijsantwoorden zijn alle verdienstelijk
werk. Naar het gevoelen der vier heeren verslaggevers spant
echter Nr 3, met kenspreuk « Geschiedenis der Brouwerij, ongetwijfeld de kroon.
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De heeren Joz. VERSTRAETEN en Dr. A.-J.J. VANDEVELDE,
eerste en tweede verslaggever, stellen voor, dat aan Nr 5, met
kenspreuk « Klaar bier, klare zinnen », ook een eerste prijs van
boo fr. worde toegekend ; de heeren Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD
en Dr. LEO GOEMANS, derde en vierde verslaggever, spreken
alleen den wensch uit, dat de Academie Nr 5 met een tweeden
prijs van 30o fr. zou vereeren. Daarenboven meent de heer Dr.
GOEMANS dat Nr 4, met kenspreuk « Rust roest », een eervolle
vermelding verdient.
De Vergadering beslist, dat de prijs aan het antwoord Nr 3 zal worden toegekend.
Bij het openen van den brief bij het stuk gevoegd,
blijkt dat Schrijver daarvan is de heer ACHILLE QUICKE,
leeraar in Germaansche talen, te Andenne, reeds vroeger
door de Academie bekroond.
Aan het voorstel door de heeren verslaggevers gedaan, een tweeden prijs van 30o fr. aan Nr 5 en een
eervolle vermelding aan Nr 4 toe te kennen, wordt door
door de Vergadering geen gevolg gegeven.
Met het oog op de bijzondere verdienste van de
beide laatst genoemde .antwoorden, spreekt Prof. D r .
W. DE VREESE den wensch uit, dat de schrijvers in de
gelegenheid zouden worden gesteld, uit hun antwoord
een supplement op het bekroonde te bewerken; welke
supplementen vervolgens door de Academie zouden
uitgegeven worden en gehonoreerd op den voet door
art. 84 van het ontwerp van nieuw Reglement voorzien.
De Bestendige Secretaris meent dat zulks, om verschillende redenen, niet practisch is. Hij stelt voor, dat
na het verschijnen van het werk van den heer QUICKE
een prijsvraag zou uitgeschreven worden voor het beste
Bijvoegsel op dit werk. — De Vergadering beslist, dat
dit voorstel naar de Commissie voor Prijsvragen zal
verzonden worden.
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VIJFDE PRIJSVRAAG.

VAK- EN KUNSTWOORDEN.
Gevraagd werd : Eene zoo volledig mogelijk verklarende Neder—
landsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. (Voor de gewestwoortden wordt aanwijzing van de streek vereischt.)
Prijs : 800 fr.
Steller van de vraag : de heer TH.

COOPMAN.

Twee antwoorden, met de hieronder volgende kenspreuken, zijn
ingekomen :

a) Het water is ons element, de zee bruischt onze glorie !
b) Zooals 't klokje t'huis tikt, tikt 't nergens.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld : de heeren Prof.
MAC LEOD (tot vervanging van den heer TH. COOPMAN en
op dezes verzoek), Prof. Dr. C. LECOOTERE en Jhr. Dr. KAREL DE

Dr. JuLIus

GHELDERE.

Geen der beide ingezonden handschriften voldoet aan de
vereischten. De heeren verslaggevers zijn het er dan ook over
eens, dat de uitgeloofde Prijs niet kan worden toegekend.
Het prijsantwoord Zooals 't klokje l'huzs tikt... is evenwel verdienstelijk werk, schrijft Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, eerste verslaggever : het bevat vele belangwekkende zaken en is de vrucht
van een aanzienlijke som arbeid. Ook dringen Prof. Dr. C. LECOUTERE en Thr. Dr. KAREL DE GHELDERE, tweede en derde
verslaggever, er op aan, dat de Academie de prijsvraag, voor
het volgende jaar opnieuw uitschrijve. Dan zou, zegt ten slotte,
Dr. DE (HELDERE, de Koninklijke Vlaamsche Academie, met
groot genoegen voorwaar, de vrucht van dien arbeid naar verdienste weten te beloon en.

De Vergadering neemt genoemd voorstel aan ; zij
verzendt dit, om nader advies, naar de te verkiezen

Commissie tot het voorstellen van prijsvra gen.

*
2)

Lidmaatschap der Academie. Verkiezing. De

Vergadering gaat tot de verkiezing over :
A)

Verkiezing van een werkend lid, tot vervanging

van den heer JAN BoucHERIJ zaliger.
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Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren Jhr. Mr. Nap. de Pauw en
Amaat Joos
Wordt verkozen : de heer Dr. JOZEF MANSION,
hoogleeraar te Luik.
« Mijnheer MANSION », - zegt de heer Bestuurder
Is. TEIRLINCK, - « ik wensch U, namens de Academie,
van harte geluk met uwe benoeming tot werkend lid.
Gij moogt U verheugen nog jong te zijn. Wij zijn oud of
worden oud van dagen en zijn daarom niet altijd zeer
geacht. Het is goed, ja noodzakelijk dat hier vele jonge
krachten werkzaam zijn. Wij rekenen op uwe gulle,
jeugdige, geestdriftige medewerking !
De heer MANSION spreekt zijn oprechten dank uit
voor de vleiende, aanmoedigende woorden tot hem gericht. Gaarne zal hij zijn beste krachten ten dienste van
onze Koninklijke Vlaamsche Academie stellen.
B)

Openstaande plaatsen van briefwisselend lid.

a] Eerste filaats : tot vervanging van den heer Dr.
thans werkend lid.
de heeren Jan Bols en K. de Flou.
EUG. VAN OYE,

Stemopnemers

Wordt verkozen : de heer JULIAAN VAN DER LINDEN,
volksvertegenwoordiger, te Brussel.
b] Tweede plaats : tot vervanging van den heer
FRANK LATEUR, thans werkend lid. — Stemopnemers
de heeren Dr. W. de Vreese en Jhr. Dr. Karel de Gheldere.
Wordt verkozen : da heer Dr. L. VAN PUYVELDE,
leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Gent.

c] Derde plaats : tot vervanging van den heer Dr.
thans werkend lid.
Stemopnemers :
de heeren Gustaaf Segers en Dr. C. Lecoutere.
Daar bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft een tweede stemming plaats.
Stemopnemers : de heeren Prof. Mr. Paul Bellefroid
en Victor dela Montagne.
LEO GOEMANS,
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Wordt verkozen de heer Dr. L.
leeraar te Leuven.

SCHARPÉ,

hoog-

c) Openstaande plaatsen van buitenlandsch eerelid.

a] Eerste plaats, tot vervanging van Dr.

ERNST MAR-

Stemopnemers : de heeren Dr. L. Simons en
Dr. Leo. Goemans.
Wordt verkozen : de heer KALFF, hoogleeraar te
Leiden.
b] Tweede plaats, tot vervanging van den eerw. Pater
ALEX. BAUMGARTNER. - Stemopnemers : de heeren
Prof. Dr. Julius Mac Leod en Frank Lateur.
Geen der voorgestelde candidaten de volstrekte
meerderheid bekomen hebbende, gaat de Vergadering
tot een tweede stemming over. — Stemopnemers : de
heeren Prof. Dr. J. Mac Leod en Dr. L. Simons.
Wordt verkozen : de heer Prof. Dr. JOH. BOLTE,
te Berlijn.
TIN.

30) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — Verkiezing van een lid der

Commissie, tot vervanging van den heer
zaliger.

JAN BROECKAERT

De Vergadering gaat tot de verkiezing over. Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren Prof. Ad. de Ceuleneer en Dr. Eug.
van Oye.
De heer Prof. Dr. LECOUTERE, eerste candidaat,
verklaart, dat hij voor verkiezing niet in aanmerking
wenscht te komen. De heer Kan. AM. Joos, tweede
candidaat, legt een gelijke verklaring af. Daar echter
de stemming begonnen is, wordt deze voortgezet.
Geen van beide candidaten bekomt de volstrekte
meederheid der stemmen. Er dient derhalve tot een
tweede stemming overgegaan te worden. Met het oog
evenwel op de verklaring door de candidaten afgelegd,
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beslist de Academie, dat de Commissie voor Geschiedenis zal verzocht worden in hare eerstkomende vergadering een nieuwe voordracht op te maken.
5°) Lezing door den heer Prof. Dr. Joz. Mansion :
Het aantoonend Voornaamwoord in de Germaansclre talen.

Het uur te ver gevorderd zijnde, wordt die lezing
tot een volg.ende vergadering uitgesteld.
De vergadering wordt te

q. 1/2

uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDE N.
49. — LICHTBAKKER.

Men weet, dat pensejagers of wildstroopers zich soms van
een lichtbak bedienen, om 's nachts op de jacht van zeker wild,
nl. patrijzen en dergelijk gevogelte, te gaan. Het toestel bestaat
uit een houten bak, waarin een brandende lamp wordt geplaatst :
de stroopers schuilen achter den bak en schieten ongestoord
het wild dat, door het licht aangetrokken en verblind, zich voor
den bak komt plaatsen. Hij die zulk tuig bezigt wordt LICHTBAKKER geheeien. In een brief (Juli 1909), uit het Dendermondsche, stond te lezen : « M., zijt gij niet bevreesd van den zelfden
« weg op te gaan van reeds zoovele jachtwachters : een van de
« twee lichtbakkers, waar gij verleden vrijdag nacht met vier
« schoten naar getrókken hebt, is door twee zaden in de schouder getroffen van het tweede schot... »
EDW. GAILLIARD.
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Toponymie van Westelijk Vlaanderen,
Vlaamsch-Artesië, Guines en Boulogne,
Memorie van
door den heer KAREL DE FLOU.
in
toelichting door Schrijver, den 14 Juni 1911,
vergadering der Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde,
voorgelezen.
MIJNE HEEREN,

Sedert 32 jaar, weliswaar met enkele jaren tusschenpoos,
werd door ons gearbeid aan het samenstellen van een 7oponymisch Woordenboek van het aloude land der Vlarnin; en.

Het grondgebied, dat wij onder die benaming verstaan,
omvat de volgende gewesten :
1°) het voormalige vierde district van Zeeland, namelijk het
land gelegen tusschen de Schelde ten noorden, den Brakman
ten oosten, het Zwin ten westen en de provincie Oost-Vlaanderen ten zuiden ;
2°) de noordwestelijke hoek der huidige provincie OostVlaanderen, die, tot bij den aanvang der XIXe eeuw, tot het
Brugsche Viije behoord heeft, namelijk de streek rondom
Eecloo en Maldeghem, tot en met Ursel en Knesselare;
3°) de geheele provincie West-Vlaanderen, aldus met inbegrip van de gemeenten oostwaarts van de Leie gelegen, die voorheen van de kasselrij van Audenaarde afhingen, maar van
eeuwen her met West • Vlaanderen hebben samengegaan;
4°) het gedeelte van het voormalige Westkwartier van
Vlaanderen, dat nu tot Frankrijk behoort, namelijk de kasselrijen Bergen-St.-Winocs, Cassel en Broekburg, met toevoeging
van het oude Belle-Ambacht;
5°) de steden St.-Oinaars en Ariën, met de omliggende
plaatsen van het voormalige Vlaamsch-Artesië;
6°) het Land van den Hoek, dat zich, in eene smalle strook,
van aan St.-Omaars tot aan de zee uitstrekt;
70) het gewezen Graafschap GuTnes, eertijds Ghisene geheeten;
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8°) het gewezen Graafschap Boulogne, of Boonen, tot en
met de rivier de Candle, die de uiterste grens van het Nederlandsche taalgebied geweest is binnen den historischer tijd;
q°} enkele plaatsen in den noordwesthoek van het Graafschap Ponthieu, namelijk deze tusschen Montreuil en Bercksur-Mer gelegen;
10°) al de plaatsen, die eenen naam dragen, in de monding
der Wester-Schelde, en langs de kusten der Noordzee, der
Vlaamsche Zee, en voorbij de Hoofden, tot zuidwaarts van
Boulogne toe.
**
Voor geheel dat geografisch gebied ligt thans eene rijke
tekstenverzameling voor den druk gereed.
Al deze teksten en aanhalingen werden alleen uit vertrouwbare oorkonden gelicht, die wij verder zullen aanduiden.
Zij zijn betrekkelijk tot de namen van :
landstreken, kasselrijen, ambachten, groote domeinen, enz.;
— steden, gemeenten, parochiën, wijken en gehuchten; — heerlijkheden, leenen, achterleenen, hoofdijen, diensten, tiendehoeken en -spleten, rentelanden, enz.; — kasteelen, hofsteden,
kerken en kapellen, kloosters en abdijen, bedevaartplaatsen,
kruisen, oude boomen, enz.; — polders, wateringen, schorren en
slikken; -- velden en heiden, vrijgeweiden, hernissen, enz. ; —
straten en wegen, voetpaden, stiëen en slagen; -- zeeboezems,
kreken, stroomen, rivieren, beken, watergangen, dilven, trek- en
losgrachten, poelen, vijvers, klok- en waterputten, zwalmen en
zwanen, moeren, vriezen, enz.; — akkers en zaailanden, graslanden en weiden, meerschen, bosschen, vlogen, donken en
etsten; — duinen, pannen, zandvleugen, blekkaards, stranden,
zeebanken, vaarwaters en geulen, diepten en droogten, visscherijplaatsen, enz., langs en in de zee; -- heuvels en dalen, hoogten en diepten, koppen, kouters en faliën, — kortom alle plaatsen en zaken, die een toponymische benaming dragen of ooit in
den loop der tijden gedragen hebben.
**
Bij eiken opgenomen naam worden, zoover het mogelijk is,
doch altijd zeer beknoptelijk, de teksten en bewijsplaatsen medegedeeld, waarin die naam, zoowel in 't Latijn, als in 't Fransch
en in 't Vlaamsch, in echte oorkonden en in zijne toenmalige
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spelwijze -- foutief of niet — voorkomt. Alleen daar, waar op

de speciale beteekenis van een woord of een feit te letten valt,
worden uitvoeriger aanhalingen medegedeeld, waaruit vaak een
onverwacht licht over historische bijzonderheden zal opgaan.
Het ware onbegonnen werk, voor een bepaalden plaatsnaam
uit elke eeuw één of ten hoogste een paar typen voor oogen te
brengen. Daarbij ware 't den lezer recht op een dwaalspoor
leiden. Er hoeft immers gelet te worden op de geregelde opkomst, verbreiding en verdwijning der onderscheiden schrijfwijzen, die naast elkaar bestaan hebben, met opgave van plaats
en jaartal, ten einde later uit die bescheiden een genoegzaam
aantal getuigenissen te kunnen vooropstellen, voor wie de geschiedenis der spellingsstelsels en het verloop van het klankwezen wil nagaan, ook op een ander gebied dan het door ons
gekozene. Zoo vindt het zijne verklaring, waarom wij voor de
namen van zekere steden, dorpen en gehuchten weleens een
zeer lange reeks citaten geven, die voor plaatsen van minder
gewicht wel overtollig zouden wezen.
Ons woordenboek zal op die wijze een repertorium zijn van
allerlei bescheiden, dienstig om veel verkeerde overleveringen
en wanbegrippen over den voortijd uit den weg te ruimen, en
tevens om bij duizenden bronnen bekend te maken, die tot
dusver door de schrijvers van monographiën noch gebruikt,
noch vermoed zijn geworden.
Woordverklaring wordt slechts dan gegeven, wanneer de
rechte beteekenis van een naam uit historische gegevens of uit
onwraakbare teksten blijkt. Edoch, bij honderden woorden zal
de beteekenis der zaak door de citaten zelven gegeven worden.
Voor nog niet op te helderen benamingen laten wij liefst alle
gissing ter zijde : tot heden toe zijn de meeste verklaringen van
dat slag maar struikelsteenen geweest, die den weg naar de echte
waarheid zijn komen bemoeielijken.
Aan de etymologie der plaatsnamen kan toch, in den huidigen staat der wetenschap, nog niet zeer ernstig gedacht worden. De tijd daarvoor zal eerst aanbreken, wanneer nagenoeg
alle cartularia, alle land- en cijnsboeken, alle kaarten en beschrijvingen van groote domeinen uit het Nederlandsch taalgebied
zullen zijn geëxcerpeerd en getoetst aan de bestaande toponymen
en de dingen waarop deze toegepast worden. Thans daarover
ingaan, heeten wij den wagen voor de paarden spannen; in elk
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geval zou het nog geene degelijke uitkomsten leveren. Wie toch
maakt een naam bevattelijk, zonder eerst alle oudere en nieuwere
schrijfwijzen ervan vergeleken, en de plaatselijke uitspraak ervan
gehoord te hebben; zonder uit kaarten en landboeken èn ligging,
èn gedaante èn eigenschappen van het voorwerp, dat door dien
naam beduid wordt, uitgevorscht en gevonden te hebben ? Zeker
zijn er van stonden aan plaats- en landbenamingen, waarvan de
rechte beteekenis mag opgegeven worden, zonder vrees voor ze
later te hooren wraken; dezulke, — zeer weinig in getal — zullen
wij in onze verzameling mogen kenbaar maken, al was het maar
om aan latere bewerkers nuttelooze navorschingen te sparen.
**
Het verband tusschen Plaats- en Geslachtsnamen is van
overlang in veler oog gevallen. Dit mocht hier niet worden voorbijgezien, te min dewijl beide soorten van namen malkaar kunnen verklaren. Daarbij dient aangemerkt, dat het bestaan van
vele plaatsen voor het eerst gebleken is uit de namen van personen, afkomstig uit, of bezitters van diezelfde plaatsen. En, omgekeerd, worden tallooze familienamen nu eerst verduidelijkt door
de opgave van de toponymen, die er aanleiding toe gaven.
Wat gezegd immers van geslachtnamen als : van Cromhrugghe, van Picquendaele, Van de Cazeele, de Ghelcke, Versnaeyen, Vrieze, Waepoel, enz. als niemand teksten bij de hand

heeft waarin de plaatsen genoemd worden waar deze adellijke en
burgerlijke namen van afstammen ? Dit alles nu zal men in onze
verzameling aantreffen, vaak met andere historische aanduidingen, die voor de volkskunde, de legende en de kennis van overoude gebruiken niet te versmaden bijdragen zullen blijken.
**
Vele dingen, waar nu verkeerdelijk een bepaalder oorsprong aan toegeschreven wordt, op grond van gelijkluidende
benamingen, of zaken die doorgaans vermeld worden als behoorende tot een zeker tijdvak onzer vaderlandsche geschiedenis, zullen in het Toponymisch Woordenboek te voorschijn treden
ofwel als geheel iets anders, ofwel als passende bij veel vroegere
of veel latere omstandigheden. Zoo is 't het geval met de Evangelie- en Preekboomen, de Ommegangen, Leugenmeelen, Klokputten,
Zwanen, Vriezen, Ingels, enz.
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1enige woorden thans, Mijne Heeren, om u in kennis te
stellen met onze bronnen en ons apparaat.
Deze bronnen zijn zoo menigvuldig als rijk in soorten. Het
zijn hoofdzakelijk de volgende :
10) alle oude charters, en bij gemis aan deze, of tegelijk
ermede, de cartularia, die in eene gemeente bewaard worden of
in andere verzamelingen nog voorhanden zijn, en tot de geschiedenis dier gemeente bel io )ren. Verder de cartularia van gemeente,
kerk, armendisch, abdij, hospitaal, enz. ; somwijlen ook de oude
resolutieboeken van het beheer dier onderscheidene instellingen;
2°) de cijns- en renteboeken dier instellingen, van de XIIe
tot de XIXe eeuw, en vaak ook de oude rekeningen van de XVe
tot het einde der XVIIIe eeuw r
3°) de landboeken of kadasters, ook liggers, slapers, terriers,
ommeloopers, prijs- en assignementboeken geheeten, die in zoo
grooten getale van de XIIe eeuw tot aan de vervaardiging van
het Kadaster dienst gedaan hebben, en voorzeker als de rijkste
mijn van inlichtingen mogen gelden, en die dikwijls nog nadere
verklaring verschaffen door de vele kaarten, plans en schetsen
die daarbij behooren ;
40) de hedendaagsche kadastrale kaarten der gemeenten ;
5°) de officiëele naamlijsten en andere opgaven, namelijk :
de atlassen en tafels der buurtwegen ; de atlassen en plans der
onbevaarbare waterloopen; de oudere en de moderne kaarten
van provinciën, gemeenten, polders, wateringen, vrijgeweiden,
openbare en bijzondere domeinlanden, kasteelgoederen, boerderijen; zee- en rivierkaarten, opmetingen van allen aard, enz.;
6°) de hedendaagsche plaats- en landnamen, zooals deze
alleen door de ingezeten landbouwers gekend zijn, en waarin
metterdaad de grootste schatten vau oud- en middelnederlandsch verborgen liggen. Tot het bemachtigen dezer laatste
categorie van namen, hebben wij, sedert den zomer van 1901 een
enkwest geopend, niet alleen in Zeeuwsch-, West- en OostVlaanderen, maar ook in Fransch Vlaanderen en het land
rondom Boulogne, Dèvres, Samer, Montreuil, St.-Omer, enz.,
met het verheugend gevolg dat ons alzoo bij duizenden landnamen kenbaar geworden zijn, waarvan slechts een allerkleinst
gedeelte in de door ons ingeziene oorkonden vermeld staan.
Van kronieken en landbeschrijvingen, als die van Malbrancq, Grammaye, Sanderus, Marchantius en anderen uit de
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alleen dan, wanneer eene of andere bijzonderheid uit die werken
niet mocht verzwegen of onverbeterd voorbijgegaan worden.
Den, naar ons oordeel, al te veel afgekeurden Miraeus, hebben
wij in zijn geheel geëxcerpeerd, van de gelegenheid gebruik
makende om al de fouten en vergissingen in zake van plaatsnamen terecht te wijzen, zij het volgens de origineele teksten
die in ons bereik kwamen, zij het volgens de vergelijking met
andere door den druk bekend geworden bewijsstukken. Gelijke
correctie hebben wij toegepast op al de verkeerde lezingen, die in
al de gedrukte cartularia van West-Vlaanderen en het Noordwesten van Frankrijk voorkomen; en wij achten het geen vtrgeefsche moeite zulk een lastigen arbeid van uitpluizing verricht
te hebben.
Al de ons foutief gebleken namen hebben wij met een * geteekend en daarnaast, tusschen teksthaken, de rechte lezing ervan
opgegeven. Hetzelfde deden wij met alle andere verdachte of
onzekere lezingen, zelfs met die uit origineele stukken.
Namen van om het even welke plaatsen, die in geschiedkundige werken, zelfs niet attributie van jaartallen, als op een
gegeven tijd bestaande, vermeld worden, hebben wij uit ons
werk gesloten, wanneer de bewering der schrijvers niet door
afdoende bewijsplaatsen en oorkonden gestaafd wordt.
Even omzichtig zijn wij te werk gegaan met de algemeene
landkaarten, als die van Mercator, Ortelius, Pourbus, Sanderus,
Blaeu, Fricx, Ferraris, Van der Maelen, Popp en het Institut
cartographique de Belgique, waarin als liet ware gewedijverd
geweest is om het meeste getal fouten en misschrijvingen op te
leveren.

**
Vraagt ons iemand of onze namenverzameling als volledig
kan beschouwd worden, dan verklaren wij gaarne enkel naar
volledigheid gestreefd te hebben en de zekerheid te behouden,
dat er in de bestaande archieven nog stof genoeg voorhanden is
om er eene tweede verzameling, haast even omvangrijk als de
tegenwoordige, mede samen te stellen. Men herinnere zich het
gebeurde met het Westvlaamsch Idioticon van De Bo, waar onze
eigene woordverzameling en die van Loquela naderhand bijgekomen zijn om De Bo's voorraad meer dan te verdubbelen.
**
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Aan ons Woordenboek zal een afzonderlijk deel toegevoegd
worden, tot nadere toelichting van al het daarin verwerkte
materiaal.
Daarin zullen gevonden worden :
a) de grondbeginselen voor de behandeling der topografische benamingen, tevens met verwijzing naar de te wraken
bronnen, de niet vertrouwbare documenten en gedrukte werken,
en wat dies meer, om latere werkers den weg te banen en voor
misleiding te hoeden;
b) inlichtingen omtrent de oude en middeleeuwsche geografie der Vlaamsche gewesten. Dit punt achten wij van zeer
groot belang, gezien de menigvuldige verkeerde begrippen die
deswegen nog algemeen zelfs in wetenschappelijke werken, voorkomen ;
c) eene volledige opgave an al de door ons geëxcerpeerde
oorkonden en gedrukte werken, aldus de bibliographie van het
vak, wat de door ons behandelde landstreken betreft;
d) een register van al de stamwoorden met hunne verbindingen, hetzij als eerste of als tweede lid der benamingen;
e) historische nota's en woordverklaringen, die niet in het
Woordenboek zelf hunne plaats konden vinden.
**
Het geheele werk wordt geraamd op tien deelen, formaat
der groote academische uitgaven, elk van ongeveer 40o blzz. of
80o kolommen compressen druk. Een elfde deel zal de bijzondere toelichtingen bevatten, die wij daareven hebben opgesomd.
*

**
Mijne Heeren, wij laten het aan uw oordeel over, om te
beslissen of de Koninklijke Vlaamsche Academie ons Toponymisch Woordenboek, zooals wij het hier voldoende genoeg meenen
geschetst te hebben, onder hare uitgaven, als eene bijdrage tot
de kennis der plaatsbenamingen, opnemen zal.
K. DE FLOU.

Brugge, 14 Juni

1911.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
50. —

BRANDSTICHTEN.

Dit woord wijst niet op moedwillige brandstichting, maar
op Brand maecken bij ongeluk, nl. op Brand maecken by sins
sells versumenisse of Brandt maicken met zyn vuer, ook nog Brantstichten bij rouckelooshede of wanhernesse, door ons in onze Keure
van Hazebroek (III, 188 189) aangehaald. ENARDRE (I) SA MAISON PAR MESKIEF, lequel fait on appelle brandstichten luidt het in
den hieronder volgenden tekst :
wel

-

Rijksarchief te Brussel, Fonds « Chambre des Comptes », Rekening van den baljuw van Brugge en van het Vrije, gaande van II
Januari 5389 n. s. tot so Mei daaraanvolgende, fol. 5 : « Par la loy du
Franc fu pourtraite en la franke vérité Cateline f. Ghys van der
Weechsceede, pour ce que par meskief (2) elle enardi le maison
lau (3) elle demouroit, dont les voisins eurent perte et dammage,

lequel fait on appelle brandstichten, et dont elle eust esté bannie à
la taxacion et volenté des eschevins. Et pour ce que le bailli, lui en
estant infourmez, trouva quelie le fist par meskief, le laissa composer, veu quelle en absentoit le payz (4) et que nulz ne le poursieuwoit
comme partie, pour xlviij lb. n
Men zei, met het oog op het verbrande
(Verbarnen, Verbarnen) van sins selfs viste :

huis,

VERBERREN

Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den baljuw van Veurne van 2 Maart 1384 . n. s. tot 59 September daaraanvolgende (Rol) : « Roelant Scherinbaert boette x lb., omme dat sin
huus verberreRde van sins selfs viere. Pais omme viij lb. Ontfanghen
van sheeren deele, iiij lb.

(i) Zie bij LA CURNE DE SAINTE-PALAYE,

(2) par meskief = par méchef, bij ongeluk.
(3) lau =là ou.
(4) asenter le pays
het land verlaten,

Dict.,

Errardre.
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51. --' VERMENEGHER en MEDEPLIER.
« Le VERMENEGHER >> aldus schreven wij in ons Glossaire à!' lnveniaire des Archives de Bruges, van den p.eleerden heer
L. GrLLlODTS-VAN SEVEREN, V0 Vermenesse. - « était Celui qui
« prêtait rnain-forte pour Ia perpétration d'un crime ou d'un
délit >>; - dus de Medeplichtige, edoch de Medeplichtige aan
« Vermenechte daer mensche doot blijft >> (L. CrLLIODTS-VAN
SEVEREN, C'outume Bruges, II, 292), of aan << Vermeinesse ubi
homo ocdditur (WARNKCENIG, Hist. de Ffandre, IV, 4.38), d. w. z.
aan « lJ,fel/ie,
il a mort >> (CARPENTIER, Suppl. op Ducange,
v° Chora): Clzaude melie, in Etablissernents deSaint Lémis (PAUL
VroLLET, Les Etaó!. de S. Louis, II, 44). De volgende teksten
bevestigen die uitlegging :

ou

Rijksarchief te Brussel, Fonds " Chambre des Comptes •, Rekeningen van den Baljuw van de stad en het Vrije van Brugge, Rekening gaande van 8 Januari 1392 m. s. i tot 6 Mei daaraanvolgende,
fol. 2: • Jehan filz Pi ere Bastins. Jaque filz Pi ere Bast ins, Bauduin
filz Robert Batins (sic), Ba~cluin Ruddin, cescun jugiez en lamende
de iij. lb., pour ce quil estoient complices, qn'oJt dist cnflamcnc verme1teghers. de la mort de Baucluin filz Joosse f. vVautier."
lel., Ibid., Rek. gaande van r6 September 1392 tot 13 Jannar i 1393
~n. s.'. fol. 'i: «De Henrey Houtin, liquelx estoit pourtrais davoir
esté au lieu ou Jehan Martin estoit ochiz par J6sse Hou tin, qui de
la mort est vainquz et banniz hors clu pais de Flanclres. Et !edit
Heinrey JUgiez en lamende de i ij. lb. comme complice cludit Joesse,
qtto1t dist vermmegher enflamenc. "

Men zei ook lVIEDEPLIER = llfedepleger, d. i. zooals bij
Verdam, vo Medepluhter. Medeplichtige (deelnemer aan eene
misdaad). Dit MEDEPLIER is dezen lexicograaf onbekend gebleven. Een voorbeeld volgt:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den baljüw van Veurne van 21 Sept. 1377 tot I I Jan. 1378 n. s. 1Rol) :
"Vancheryen ....... ryc Cortewiile ende zine broedere waren gheca·
Jengiert als medepliers Yan enen fayte dat gheviel •.. up enen Jan
den Raet ... Omelat de bailliu duchte dat hi de vors. meelephers niet
derof zoude ghehalen ... "
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52.- BUGGHERNYE.
Daardoor verstond men de zonde, die men ten huidi~en
dage noemt Prederastie of Sodomie. Bij V er dam komt het
woord onder den vorm BuGGERIE voor. In het Im•ent. Archives
Bruges, werd BouKERNE voor Boukeriie of Boukene gedrukt.
Bij deze vormen voege men BUGGHERNYE, waarvan voorbeelden
volgen.
Te Bru~ge werd, ten jare 1398 « frere Miehiel Ie Divel »
levend verbrand « du fait de bougrerie ». (L. GILLIODTS-VAN
SEVEREN, Invent. des Archives de Bruges, III, 202 en IV, 190.}
In 1376 was dit, te Poperinghe, met Elizabeth Bliek het droevig
geval geweest :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Reke;1ing van den baljuw
van Veurne, van 14 Januari 1376ln. s.) tot 5 Mei daaraanvolgende
(Roll : • Lysbette sBliex was te Popringhe ghejustichiert metten
brande, van bugghernyen ... "

Andere teksten :
Id., Fonds id., Rekening id. " zident den XVsten daghe van
Meye " tot 22 Sept. 1376 (Rol): • Diederic Aerweite was ghecalengiert als beridere, van dat hij versoch te an Griele sPapen, dat soe
twee wijf bedraghen soude van bugghernijen, de welke onsculdech
vonden waren. Pais vander calaingne omme iiijc lb. "
Id., id., Rek. id. Yan 18 Sept. 1374 tot 8 Jan. 1375 n. s. (Rol):
• Simoen Drinkebier. ghecalengierd van bugghernijen. Omme dat het
een hardde oud man es ende niet der of vernaemt was, zonder dat
zijn wijf zede .... pais om me iiijxx lb. "

Omdat Simoen Drinkebier den naam niet had een prederast
te zijn - «der of niet vemaemt was » - en hem zijne vrouw
alleen daarvan beschuldigde, mocht hij de zaak met Ho pond
bijleggen.
E DW. GAILLIARD.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is << de Nederlandsclze 1 aal m
Wètenschap te bevorderen, door !zet uz"tgeven, in !zet Nederlandsch,
van nieuwe werken OZ'er Natuur- of Geneeskundige Wetenschappen, over Reclztsgeleerdlzezd en over !zet 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 Commissz·e voor .1Vieuwere 1 aal en Letterm. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangebodpn werken.

Reeds verschenen uitgaven :
1.)

Mr. L. DOSFEL: Kern van onM

Bur~reriUk

Wetboek. (1905,1

2.1 Dr. A. TEIRLI"'CK : Hehandelln~r der dU~ en uavelbt• .. uken en.
van ;,nkele zeldzame breuken. (1906.)

3.1 Dr. A.-J.-J.VANDEVELDE: Ovet• Uelk· en Melkv..,rval•ehluc Eene
stuàte tot voorlico.ting van burger e1 ambtenaar. \1907.)
4.1

Mr. K. v•s ACKER zooN: Overzicht der NtaatMindelllnceu van
Bel&rië. (1906.1

5.) Dr. A.-J.·J. VANDEVELDE: Het water in hetda&relUk&eh leven,
(1909-l

ó.) Dr. C. DE BRUYKER: De •tatl•fl•t!he methode In de plantenkunde en bare toepa .. inseu op de •In die van d .. u invloe•
der Jevenavoorwaarden. ~1910).
•

***

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamscha .Academie. (Vervolg.)

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel V!aamsclze
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.:
La" er onderwijs: hoogste k1assen.- Ver1anfJd wordf'n: 2:) AebonUiedere••
(.K:edichten en rnuziék) 1 waaronder Io in zonderbeid voor meisjes.
Gedichten en muziek bebooren onuitg€geven te zijn.
Prijs: soo fr., of 250 fr.voor den dichter en 250 fr.voor den toondichter.- Bij
DÎf>t·toekfmning van den prijs, kan hij onder verscheidene mededingers verdeeld
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

***
J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haàr
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a) betzii tot het uit~cbrijnn van prijsvragen, betzij tot het uitgeven van
zot!'den worken op bet gebied der N ederlandsche taalkunde;

inge~

b) betzij tot h<t uitgeven van Middeln<derlandsche tek•ten op het gebied der
Roomscb-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, cattcbese,
homiletiek, bagiographie, ascetiek~ geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen;
c) betzij tot het bekostigen van we~eilscbappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiàen van uitgaven als de onder littera b t-n c genoemde,
nood~akelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot bet bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen unl{aven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

:Eene eerste prijsvraag is voor het jaar1917 uitgeschreven, t.w.:
.Midd .. Jeeuwa ..he Llturu:i<'.- Inrichting en verspreiding der Middelnederlandsche Getijden· en Gebeàenboeken.
Prijs : 6oo Ir.

'!e beantwoorden uiterlijk tegen. 10 December 1916.
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Van de Universitas Carolina te Lund, onder handteekening van den weledelen heer Rector AXEL KocK,
heeft verder de Academie een in het Latijn geteld
adres van gelukwensching ontvangen, gedagteekend
I n Juli 1911, dat sluit met den wensch dat de Koninklijke Vlaamsche Academie « usque crescat et floreat
« ad commune scientiarum commodum patrireque ho-« norem ».

**-

AUG. BEERNAERT-FONDS. Goedkeuring.
Storting der gelden. — De Bestendige Secretaris deelt

aan de Vergadering het schrijven mede van 28 Juni,
waarbij de weled. heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten aan de Academie een afschrift overmaakt
van het Koninklijk Besluit van. io Juni, houdende goedkeuring van het Aug. Beernaert-Fonds.
Genoemd Koninklijk Besluit luidt als volgt
MINISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KTTNS'TEN.
(Beheer Van Hoog er Onderzus, JVelenschap f en en Letteren.)
(Nr. 2 47.)
ALBERT, KONING DER BELGEN,
Aan allen, tegenwoordiger en toekomenden, HEIL.
Gezien den brief van 27 Maart 1911, waarbij de heer Staatsminister Aug. Beernaert, wonende te Elsene, A.arlenstraat, nr I r,
verklaart de Koninklijke Vlaamsche Academie te willen begiftigen met een kapitaal van zeventien duizend frank (fr. 17.000),
in titels der Belgische Rent 3 Oj 0 , waarvan de interesten zullen
dienen om een tweejaarlijkschen prijs van duizend frank
(fr. I.000) te stichten tot aanmoediging van de Vlaamsche letterkunde, daarbij bedingende dat gemelde prijs zal verleend
worden, ingevolge een door eene jury van vijf leden, waarvan
4 door de Academie en 1 door de Regeering, onmiddellijk na
verloop van elk tweejarig tijdvak, benoemd, te beoordeelen wedstrijd, aan den Belgischen schrijver, maker van het beste werk
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gedurende bedoeld tijdvak, zonder onderscheid van aard noch
onderwerp (I);
Gezien het gunstig advies van de Koninklijke Vlaamsche
Academie ;
Gezien de artikelen 910 en 937 van het Burgerlijk Wetboek;
Op voorstel van Onzen Minister van Wetenschappen en
Kunsten,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Art. 1. Onze Minister van Wetenschappen en Kunsten wordt
er toe gemachtigd namens de Regeering, voor de Koninklijke
Vlaamsche Academie de door den heer Staatsminister AUG.
BEERNAERT, gedane gift te aanvaarden.
Art. 2. Onze Minister van Wetenschappen en Kunsten is
belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 10 Juni 191I.
(Onderteekend) ALBERT.
Van 's Konings zege :

De Minister van Wetenschappen en Kunsten,
(Onderteekend) FR. SCHOLLAERT.
Voor gelijkvormig afschrafí :
De Algemeen Bestuurder,
Jos. MANNEBACK.
(t) Uit den tekst van dit Koninklijk Besluit volgt :
Dat het door den weled. heer Staatsminister AUG. BEERNAERT geschonken kapitaal van fr. 17.000, door de Regeering, ten behoeve der Koninklijke
Vlaamsche Academie wordt aanvaard ;
dat met de jaarlijksche interesten door de Academie zal gesticht worden
een tweejaarlijksche prijs van duizend frank, welke door een jury van vijf
leden, en ten gevolge van eenen wedstrijd, zal toegekend worden aan den Belgischen schrijver, die, in den loop der twee voorgaande jaren het beste werk
op het gebied der Vlaamsche Letterkunde zal vervaardigd hebben ;
dat er daarvoor geen onderscheid van aard of onderwerp zal gemaakt
worden ;
en eindelijk, dat de leden van de jury, onmiddellijk na ieder tweejaarlijksch tijdvak, zullen verkozen worden, te weten vier door de Koninklijke
Vlaamsche Academie en een door de Regeering.
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Den 6 Juli, heeft de weledele heer Staatsminister
de nominale som van 17.000 fr. in rentetitels der Belgische Schuld 3 0/ o, tweede reeks (MeiNovember), in handen van den heer Is. TEIRLINCK,
bestuurder der Academie, gestort.
Door de zorgen van den Bestendigen Secretaris
Werden genoemde titels, den 7 Juli, op de Nationale
Bank neergelegd, op naam van den Belgischen Staat e n
ten behoeve der Academie, tot bekomen, voor het
Fonds, van een bewijs van inschrijving op het Grootboek. Dit Bewijs, gedagteekend van 12 Juli 1911, draagt
het nr 138,082.
AUG. BEERNAERT

.

**
4h

Vervolgens legt de BestenAangeboden boeken.
dige 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 et Inspection de l'Industrie. — Monographies,
industrielles. Aperçu économique, technologique et commercial.
Groupe XV. Industries connexes de la Typographie. Tome I. Bruxelles, 1911.

Rapport triennal sur la situation de l'Instruction primaire en
Belgique, présenté aux Chambres législatives le 9 Février 1911, par
M. F. SCHOLLAERT,

Ministre des Sciences et des Arts. tame période

triennale : 1906-1907-1908. Bruxelles, 1911.
Bibliothèque coloniale internationale. Institut colonial international. Bruxelles. Compte Rendu de la Session tenue a Brunswick
les 20, 21 et 22 Avril 1911. Tome I, Discussion et Rapports. Tome II,
Rapports (suite). Bruxelles-Paris-Londres-Berlin-La Haye, 1911.

Reinaert de Vos. Naar verschillende uitSTIJN STREUVELS.
gaven van het middeleeuwsche epos herwrocht door STIJN STREUVELS.
Met een Inleiding van Prof. Dr. J. W. MULLER, en verlucht met
randen en teekeningen door B. W. WIERINK. Amsterdam, z. j,. (Iglo).
-

Analecta Vaticano-Belgica. DocuBERLIÈRE (D. URSMER).
ments relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liége, Thérouanne
et Tournai, publiés par l'Institut Historique Beige de Rome. Vol. V.
Suppliques d'Innocent VI (1353-1362).. Textes et analyses, publiés par
D. URSMER BERLIÈRE, O. S. B. de l'abbaye de Maredsous, directeur
honoraire de l'Institut Hist. Beige. Rome-Bruxelles-Paris, 1911.
-
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DENIS (HECTOR).

— Académie Royale de Belgique. Classe des

Lettres et des Sciences morales et politiques et Classe des BeauxArts. Mémoires, collection in -40. Deuxième série, tome IV, fasc. II :
DENIS (HECTOR). Les index numbers (hombres indices) des phénoaiiènes moraux (20 pages et 5 planches). Bruxelles, 1911.
Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen Dr. E. VERwIJs en

Dr.

J. VERDAM,

Hoogleeraar

te Leiden. Deel 7, afl. 17-18.

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 5, 1911. — Id. Bulletin de la Commission Royale
Bulletin de la Commission Royale d' Art et
d'Histoire, n° 2, 1911.
d' Archéologie, nos 5-10, 1911. — Bibliographie de Belgique, 1911:
Première partie, Livres, nos 10-12; deuxième partie, Publications
périodiques, nos 10-12 ; Bulletin mensuel des sommaires des périodiques,
nos 10-12 -- Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge,
n° 5, 1911. — Revue Sociale Catholique, nos 8 et 9, 1911. — Revue de
1 Université de Bruxelles, nos 9-10, 1911. --- Wallonia, no 5, 1911.
Bulletin des 11,1usées Royaux, nos 5 et 6, 1911. — Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, n° 5, 1911. — Arbeidsblad, nrs IO-II, 1911. — Maandschrift van liet Beheer van Landbouw,
nrs 3 - 5, 1911. -- Annales des travaux publics, no 3, 1911.
--

Door de Antwerpsche Bibliophilen :
BOSSCHERE (J. DE , . — De Kerken van Antwerpen. ( Schilderijen,
beeldhouwwerken, geschilderde glasramen, enz., in de X VIIIe eeuw
beschreven door JACOBUS DE WIT), met aanteekeningin door J. DE
BOSSCHERE, en grondplannen. Antwerpen-'s Gravenhage, 191o.

St.-

Door den
Tiklaas :

Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, te

Annalen, 29e deel, Juni 1911.
Door de Société de Littérature Wallonne,

te Luik :

Bulletin du Dictionnaire général de la langue wallonne, publié par
la Société de LittératurejWallonne. 6e année, 1911, nos 1-2.
Door de

Technische Hoogeschool te Delft :

L. W. E. VAN DER). -- Physisch en Kristallografasch
onderzoek naar de Symmetrie van Diamant. Proefschrift door ABRAVEEN (A.

HAM, LOUIS, WILLEM, EDUARD VAN DER VEEN.

Leiden,

1911.

— Studie over de factoren op het vochtgehalte
der boter van invloed. Proefschrift door WILLEM MEIJERINGH. 's GraMEIJERINGH (W.).

venhage,

1911.

— Somatische kern- en celdeeling en microsporogenese bij het suikerriet. Proefschrift door WILHELM JACQUES FRANCK.
FRANCK (W. J.).

Amsterdam, 1911.
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MEYER, Professor
Professor an
an der
derTechnischen
TechnischenHochschule
Hochsc11Ule zu.
zu Delft.
P. MEYER,
Delft,
IgII.
Delft, 1911.
WAERDEN (TH.
(TH. VAN
VAN DER).
WAERDEN
DER).- -

Door
hel Friesch
Friesch Genootschap van GeschiedOudheid- en .
Geschied- OudheidDoor het
Taalkunde, te Leeuwarden
Leeuwarden::

GenootschapFries. Tijdschrift
uitgegeven door het Friesch GC1Iootschap
Tijdschrift uitgegeven
De Vrije Fries.
2Iste
de afl.
ste dl.,
afl. LeeuwarLeeuwar
van Geschied-, Oudheid- ell
lt1! de. :u
dl., 2sae
Taalkunde.
en Taalk
II .
den,19
den, 1911.
giste verslag valt
Oudheid
8Iste
Friesch Genootschap van Geschied-,
Geschied -, Oudheidvan het Friesch
en Taalkunde te
te Leeuwarden. Ig08-lgog.
1908-1909.
Door de K6niglich
Königlich Preussische
Preussische Akademie
Akademie der Wissenschaften,
\Vissenschaften,
te Berlijn
Berlijn::
Abhandlungen der Küniglich
Preussischm Akademie der
der WissenWissen Kuniglich Preussischen
and PhysiIglO. PhilosoPhisch-historische
schaften.
Philosophisch-historische Classe und
schaften, ]ahrgang
Jahrgang 191o.
kalisch-mathematische Classe.
Door de Akademie
Akademie der Wissenschaften,
\Vissenschaften, te Weenen:
Weenen :
Denkschriftm
Wissenschaften. PhiPhider Kaiserlichen
Kaiserlichen Akademie der
der Wissenschaften.
Denkschriften der
losoPhisch-historische
nrs 1-3.
1'3. —
- Band
Band LIV,
LIV, nrs
nrs II
LIII, nrs
losophisch-historische Klasse. Band LHI,
en 3.
Sitznngsberichte.
2. und
Abhandand 6
6 Abhand161-165.Band;
Band ; 166.
166. Band,
Band, 2.
Sitzungsberichte. 161-165.
lung; 167.
167. Band, 1-2
1-2 und
and 5.
5. Abhandlung.
Abhandlung.
Almanach, Igog
IglO.
1909 und
and 191o.
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---Door de
de Konigl.
Königl. Sachsische
Sächsische Gesellschaft
Gesellschaft der
derWissenschaften
Wissenschaften
Door
(Philologisch-historische
Klasse), te
te Leipzig
Leipzig ::
historische Klasse),
(PhilologischAbhaltdlllngm. XXVIII.
XXVIII.Band,
Band,nos
nos5-7•
5-7.
Abhandlungen.
Berichte fiber
über die Verhandlungen.
Verhandlllngen. 62.
62. Band, io-ix.
lO-II. Heft.
Heft.
Berichte
Stadtbibliothek te Bremen
Bremen::
Door de Stadtbibliothek
Zngangs- Verzeichnis der
der Stadtbibliothek
Stadtbibliothek zu
znBremen,
Bremm,vont
vomRechReehZugangs-Verzeichnis
ntmgsjahr 1910-11.
I9IO-U.
nungsjahr
]ahresbericht der
der Deputation
Depntation fiir die
die Stadtbibliothek.
Stadtbibliothek.
Jahresbericht
de Schweizerische
Schweizerische Gesellschaft
Gcsellöchaft fur
für Volkskunde,
Volkskunde, te
te Basel
Basel::
Door de
Schweizer Volkskunde.
Volkskunde. 1-5. Heft,
Heft,1911.
I9II.
Schweizer
de K
Kongelige
SeIskab, teteKopenKopenDoor de
ongelige Danske Videnskabernes Selskab,
hagen::
hagen
Kgl.
Videllskabernes Selskabs
Selskabs Skrifter,
Skrifter,7.7. Rkke,
Rcekke, HisDet Kg
1. Danske Videnskabernes
forisk og
og Filosofisk
Filosofisk Afd.
Afd. II,
1I, 1-2.
1-2.
torisk
dct Kongelige
Kongelige Danske
Dallske Videnskabernes
VidcnskabernesSelskabs
Selskabs ForOversigt over det
19II, nos
nos 22-3.
haltdlinger. 1911,
-3.
handlinger.
St.-Pétersbourg:
Door de Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg
:
Bulletin, 11os
nos 10-11
lO-II, 1911.
I9II.
Bulletin.,
Jhr.Mr.
Mr.NAP
NAP.. DE
DE PAUW,
PAUW, werkend
Gent::
werkend lid, te Gent
Door den heer Jhr.
DE . - Une
SchellYllck,
LiellUne héroïnc
héroïne galttoise
gantoise Marie
Marie Schelly
ek, LieuPAUW (NAP. DE
tmant sous
tenant
sous la
la Premièrq
Première République
RépubliqueetetI'EmPire
l'Empire Français,
Francais, par
par NAPOLEON DE
DE PAUW,
PAUW, procureur
procurellr général honoraire, membre de
de la
la ComComLEON
mission Royale d'Histoire,
d'Histoire, de
de l'Académie
l'Académie Royale
Royale d'Archéologie
d'Archéologie de
mission
Académie Royale Flamande, président
président du
du Comité des
Belgique, de l'l'Académie
1911.
écoles de Bienfaisance de
de Ruysselede-Beernem.
Rllysselede-Beernem. Gand, I91I.
Door den heer Dr. Is. BAUWENS,
Aalst::
BAUWENS, briefwisselend lid te Aalst
Geneeskunde.
Nederlandseh Woordmboek
Kunstwoordmtolk der GmeeskU1tde.
en Kunstwoordentolk
Woordenboek eH
Nederlandsch
Zesde aflevering.
aflevering. Asperoliet-BadokAsperoliet-Badok-Bankom.
Bankopa.
Door Z. E. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen
?l1echelen ::
1911,
La Vie
Vie diocésaine.
diocésaine. Bulletin
BulletinduduDiocèse
Diocèsede
deMalines,
A/alil/es, Juin I91I.
Documenta
Documents Il.
II.
Door Mevrouw Ww~ JAN
Dendermonde :
BROECKAERT, te Dendermonde:
JAN BROECKAERT,
BROECKAERT (JAN).
TVcttcriana,
BROECKAERT. DenWetteriana, door JAN
JAN BROECKAERT.
(JAN). dermonde,
19II.
dermonde, 1911.
Door
eerw. heer Kan.
Dl'.CH.
CH.
CAEnIAEx, leeraar aan het
Kan. Dr.
CAEYMAEX,
Door den
den eerw.
Groot Seminarie, te Mechelen:
Mechelen :
CAEYMAEX
Lectiolluln et
quac in Missali
Index Lectionuna
et EPistolaruIn
Epistolarum quae
CAEYMAEX(C
(C ).Î. - llldex
Vic Diocésaine,
Diocésailte, 19I1.)
Romano
1911.)
(Overdruk uit La Vie
Romano reperi1t1ttur.
ieperiuntur. (Overdruk
CAEYMAEX
Het Heilig Misoffer
Misoffer in
dm katholieken Eerein den
CAEYMAEX(C.).
(C.). Dr.CH.
CH.
CAEYMAEX. (Overdruk
van
dienst,
De Bode van
(Overdruk Ult
uit De
Kan. Dr.
CAEYMAEX.
dienst, door Kan.
dm
}?rancisClts.)
den H.
H. Franciscus.)
CAEYMAEX
(Overdruk uit SintOver het
het H. Misoffer. (Overdruk
CAEYMAEX(C.I.
(C.). -- Over
Cassiamlsblad,
Juli 19II.)
Cassianusblad, Juli
1911.)
,

.
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Door den heer ROMB. J.
abdij van Tongerloo :

—

JORDENS,

Norbertijner kanunnik der

JORDENS (ROME. J.), Norb. kanunnik der abdij van Tongerloo. —
Veder en Harp. Legenden en Verhalen in dicht en proza. Mechelen,
1911.
Door den heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, ambtenaar aan
het Ministerie van Justitie, te Brussel :
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F. V.). — Landelijk Minnespel. Het
Verhaal van een dag te Lande met Voorhang en Aanhang. Halle bij
Brussel, 191o.
Door den heer P. H. EYKMAN, geneesheer te 's Gravenhage :
EYKMAN (P. H.). — Fondation pour l'Internationalisme. L'Internationalisme mdical, par P. H. EYKMAN, Médecin Ala Haye. Ams terdam, 191o.
Door den heer Dr. ZSIGMONDT6L NAGY, te Debrecen :
NAGY ZSIGMONDTÓL. - Vondel Luciferjérvl.
Door de Redactie :

Leuvensche Bijdragen, IXe jaargang, nr 3. — Museum, nr io, 1911.
— Het Boek, nr 3, 1911. — Tijdschrift der Gemeentebesturen, nr 6,
1911. --- Onthoudersblad, nr 6, 1911.

Ingekomen boeken.

—

Voor de Boekerij der Aca-

demie zijn ingekomen :
DESTREE (J.) et VAN DEN VEN (P ). — Musées Royaux du Cinquantenaire. Les tapisseries par J. DESTREE, Conservateur des
Musées royaux, et P. VAN DEN VEN, attaché des Musées royaux,
Maitre des conférences A l'Université de Louvain. Bruxelles. 191o.
Loo (GEORGES H. DE). – Heures de Milan. Troisième partie des

très-belles heures de Notre -Dame, enluminées par les peintres de Jean
de France, duc de Berry, et par ceux du due Guillaume de Bavière,
comte du Hainaut et de Hollande. Vingt-huit feuillets historiés reproduits d'après les originaux de la Biblioteca Trivulziana a Milan, avec
acne Introduction historigzte, par GEORGES H. DE Loo. BruxellesParis. 1911.
WIJK (Dr. NT. VAN). --

Franck's Etymologisch Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Tweede druk, door Dr. N. VAN WIJK. Afleveringen 1-5. 's-Gravenhage, 1910.
SCHUBRING (PAUL). -- Hilfsbuch zur Kunstgeschichte. Heiligenlegenden, Mythologie, Technik, Zeittafeln. Von PAUL SCHUBRING.
RIEHL (BERT.). - Randverzierungen der Buchmalerei des 15.
Jahrhuuderts in Zeitschrift des bayerischen Kunst-Gewerbe- Veeeins in
München. Monatshefte fur die gesammte Dekorative-Kunst. Heft 4, 1897.
De Gids, Juli 1911.
Zentralblatt fur Bibliothekswesen, 6. Heft, 191I.

--
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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 6, 1911.
Nederlandsch Archievenblad, nr 4,
-- Biekorf, nrs 12-14, 1911, en Bijblad : De Grieksche Metrisk in
de Nederlandsche Dichtkunst. .bene aesthetische Taalstudie door Dr.
St.
EUG. VAN OYE. - Bijdragen tot de Geschiedenis, Juni 1911.
Cassianusblad, nr 8, 1911 ; Bijvoegsel, n rS 12-13. -- De Vlaaznsche
Gids, nr 4, 1911.
De Katholiek, Juii 1911.
Onze Kunst, nr 7,
1911. -- Neerlandia, nr 6, 1911.
Het Katholiek Onderwijs, nr 9,
1911.
De Opvoeder, nrS 18-21, 1911.
De Opvoeding, nr 7, 1911.
— Christene School, nrS 16 18, 1911.
—

1911.

—

—

—

—

—

—

-

Ingekomen brieven. – Daarna stelt de Bestendige
Secretaris de Vergadering in kennis met de hieronder
volgende ingekomen brieven :
ie) Te Deum op 21 Juli. — Brief van II Juli, waarbij de weledelgeboren heer Baron R. DE KERCHOVE
D'EXAERDE, gouverneur der provincie, het Bestuur en de
heeren Leden der Academie uitnoodigt tot het plechtig
Te Deum, dat op Vrijdag, 21 n Juli, zijnde de verjaardag
der Inhuldiging van Leopold den Ie den doorluchtigen
Stichter van België's Koninklijk Stamhuis, te ii 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.
— (Hebben de plechtigheid bijgewoond, de heeren :
EDW. GAILLIARD en Prof. AD. DE CEULENEER.)
,

2 °) Verkiezing der briefwisselende Leden. --- Brief
van 17 Juni, waarbij de heer JULIAAN VAN DER LINDEN
zijn oprechten dank betuigt voor zijne verkiezing tot
briefwisselend Lid en zegt hoe zeer hij de onderscheiding hem aldus door de Academie verleend, op hoogen
prijs weet te stellen.

Brief van 26 Juni, waarbij de heer Dr. LEO VAN
hartelijk dank zegt voor het hem opgedragen

PUYVELDE
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lidmaatschap. « Deze onderscheiding -- aldus schrijft
hij, — beschouw ik minder als een belooning voor he t
reeds verrichte werk, dan als een blijk van waardeering en krachtdadige aanmoediging. Daarom stel ik mij
't ook tot plicht, mijn beste krachten in te spannen om
aan de verwachtingen te voldoen, die, blijkens de verkiezing in mij gesteld worden. »

.

Brief van 5 Juli, waarbij de heer Prof. Dr. L.
SCHARPÉ zegt dat hij de Academie dankbaar is om de

vereerende onderscheiding:die hem te beurt is gevallen :
hij zal het zich tot plicht rekenen zich er. naar beste
vermogen waardig van te toonen.
30) Verkiezing der buitenlandsche Eereleden. -Brief van 16 Juni, waarbij de heer G. KALFF, hoogleeraar te Leiden, aan den Bestendigen Secretaris meldt :
« In goede orde en in beleefden dank ontving ik Uw
schrijven van 14 dezer, waarbij mij kennis wordt gegeven van mijne benoeming tot buitenlandsch Eerelid der
Koninklijke Vlaamsche Academie. Wil U overtuigd
houden, dat ik de eer dezer benoeming op den rechten
prijs weet te schatten ».
Brief van 17 Juni, waarbij de heer Prof. Dr. JOH.
BOLTE, te Berlijn, dankt betuigt voor de eer, welke de
Koninklijke Vlaamsche Academie hem bewezen heeft,
door hem tot buitenlandsch Eerelid te verkiezen. « Al
ben ik er mij wel van bewust, schrijft hij, - dat ik,
niettegenstaande het levendig belang dat ik stel in de
Vlaamsche Letter- en Volkskunde, die zoovele met het
Duitsch verwante elementen bevat, nog zee r weinig,
voor U tot stand heb gebracht, toch durf ik met vertrouwen de hoop uitspreken, binnenkort tot dat arbeidsgebied terug te kunnen keeren en mijne oprechte dankbaarheid op een of andere manier te kunnen bewijzen. »
q.°) Bekroonde prijsverhandeling : a] T000grafthische
grens van het West- en Oostvlaanesch dialect. Brief van 26
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Juni, waarbij de heeren Joz.

VAN DEN HEUVEL en EUG.
schrijvers van de bekroonde verhandeling, zich
bereid verklaren, ingevolge de wenken door de heeren
keurders gegeven, aan hun werk de gewenschte veranderingen en verbeteringen toe te brengen.
b] Vakwoordenboek van de Brouwerij. Brief van 1 Juli,
waarbij de heer A. QUICKE, leeraar aan de middelbare
school te Andenne, schrijver van de bekroonde verhandeling, de verbintenis aangaat zijn werk zorgvuldig te
herzien en het, behoorlijk aangevuld, voer 15 December
a. s. aan de Academie terug te sturen.
5°) Koninklijke Academie van Wetenschappen,
te Amsterdam. (Academia Regia Disciplinarum Neerlandica.) Wedstrijd » ex Legato Hcufftiano » .
Gedrukte
brief van Mei 1911, onderteekend « P. D. Chantepie de
la Saussaye », van wege genoemde Academie, houdende mededeeling van den uitslag van den wedstrijd voor
het jaar 1911 en van het programma van den wedstrijd
voor 1912.
BROU,

Mededeelingen namens Commissiën.
1 0 ) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal..
en Letterkunde.( Vergadering,zonder bezwaar voor 's Lands

schatkist.) — De heer

TH. COOPMAN, secretaris der Commissie, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Zijn aanwezig de heeren : Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter, Prof. Mr. -JULIUS OBRIE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
Is. TEIRLINCK en Dr. L. SIMONS, leden, en TH. COOPMAN,

secretaris.
Aan de dagorde staat : Voordracht van tzvee candidaten voor
ae openstaande plaats van Lid der commissie, tot vervanging van
den heer Kan. Dr. H. CLAEYS zaliger.

en

Worden tot candidaten voorgedragen de heeren :
V. DE LA MONTAGNE.

J. BoLs
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2 ° ) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic. — De heer VICTOR DE LA MON-

TAGNE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden:
Zijn aanwezig de heeren : Dr. JAC. MUYLDERMANS, voorzitter, Prof. A. DE CEULENEER, ondervoorzitter, KAREL DE FLOU,
Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, JAN BOLS, EDW. GAILLIARD, Jhr. Dr.
KAREL DE GHELDERE, leden, en V. DE LA MONTAGNE, secretaris.
Het verslag der Mei-vergadering wordt goedgekeurd.
De Commissie gaat tot de dagorde over :
i°) Voordi acht van twee candidaten voor de openstaande plaatsvan Lid der Commissie, tot vervanging van wijlen den heer JAN
BROECKAERT.

Worden tot candidaten voorgedragen, de heeren : Prof. Dr.

en R, VAN DEN BERGHE.
2°) Lezing door den heer KAREL DE FLOU : Over liedjes uit den

WILLEM DE VREESE

Franschen tid. Dez ° • lezing zal in de eerstvolgende vergadering
der Commissie voortgezet worden.
3°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. -- De heer Dr. HUGO VER-

RIEST, waarnemende secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
voorzitter, Dr. JAC. MUYLDERMANS, ondervoorzitter, JAN BOLS,
Prof. A. DE CEULENEER, Mr. JULIUS OBRIE, GUSTAAF SEGERS,
Kan. AMAAT Joos, leden, en Dr. HUGO VERRIEST, waarnemende secretaris.
Het verslag der Mei-vergadering wordt goedgekeurd.
De Commissie gaat tot de dagorde over.
i°) Voordracht van twee candidaten voor de openstaande plaats
van Lid der Commissie, tot vervanging van den heer JAN BoU-.
CHERIJ.

Worden tot candidaten voorgedragen de heeren : Prof. Dr.
C. LECOUTERE en Dr. LEO GOEMANS.

0 )
2 °)
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Verkiezing
secretaris der Commissie,
vervanVerkiezing van een
een secretaris
Commissie, tot vervan-

JAN BOUCHERIJ.
ging van den heer TAN
verkozen de
heerGUSTAAF
GUSTAAFSEGERS.
SEGERS.
Wordt verkozen
de beer

3°) Bespreking
Bespreking van
de voordrachten
voordrachten over
over Taalonderwis.
Taalonderwijs. Die
3°)
van de
bespreking wordt
wordt voortgezet.
voortgezet.

Mededeelingen.
Letterkundige Mededeelingen.
1°) De heer JAN BOLS,
BOLS, in verband met
met het
het doel
doel van
het Salsmans-Fonds, doet de volgende mededeeling
mededeeling over
over het
verschillende liturgische
liturgische werkjes
werkjes:
:
kanunnik Dr.
Dr.CAEYMAEX,
CAEYl\IAEX, leeraar
Groot
Namens kanunnik
leeraaraan
aan het
het Groot
Seminarie
Mechelen, heb
ik de eer
eer het
hetvolgende
volgendezevental
zevental
Seminarie te
te Mechelen,
heb ik
Liturgie op
op de
de tafel
tafel der
derAcademie
Academieneer
neerteteleggen.
leggen.
schriften over Liturgie
1.
Tenjare
jare1909
1909 komt
komt zijne
zijne studie
studie Les Oraisons
OraisoJls et
et les
les PréPre'i. Ten
.faces liturgiques
liturgziJues in 't licht.
licht. De volgende
volgende woorden
woorden uit
uit zijne
zijne inleiinleifaces
kennen:: ««L'attention
desphilologues
philologues
ding
zijn doel
doel kennen
ding laten
laten ons
ons zijn
L'attention des
portée depuis
depuis quelque
quelque vingt
vingt ans
sur l'ordonnance,
l'ordonIlance. le
Ie
s'est
s'est portée
ans sur
cadence de
de la
la période
période latine,
latine, particulièrement
particulièrement chez
chez
rythme, la cadence
rythme,
orateurs et
les rhéteurs;
rhéteurs; áà la suite
suite de
de ces
ces études,
études, on
onaa pu
pu
les orateurs
les
et les
lois qui réglèrent
réglèrent l'expression
l'expressionde
delalapensee
penseeaux
auxbellesbelles
formuler les lois
époques
littérature de
de Rome.
Rome. Depuis,
Depuis. des
des travaux
travaux simisimiépoques de'
de la littérature
laires furent
les écrivains
écrivains ecclésiastiques...
ecclésiastiques ... On
On s'est
s'est
laires
furent entrepris sur les
aussi aperçu
aperçu du
du cursus dans
certaines prières
prières liturgiques
liturgiques de
de
aussi
dans certaines
l'Eglise,
011 en
en aa retrouvé
retrouvé les
les formules.
formules. Mais,
Mais, en
en comme,
somme, divers
divers
l'Eglise, et on
liturgique sont
sant encore
encoredans
dansl'ombre.
I'ombre.»»
aspects
aspects de la prose liturgique
Met zijne
zijne gewone
gewone bevoegdheid
bevoegdheid heeft
heeft de
de geleerde
geleerde schrijver
schrijver
bijzonder voor
voor de
de eeuwenoude
eeuwenoude Orahet nog ontbrekende, in 't't bijzonder
Pla!.fationes,
tiones en Pi
cefationes, aangevuld.
2. In 1910 verschijnt zijne
zijne TabuIa
Homilz'aJ'Ulll etel Lectionum
Lectionum
2.
Tabula Homiliarum
quae in Breviario leguntur,
le,RltJltur, ten dienste
dienste vooral van de kanselredekanselredequae
naars;
schema's zijn
zijn ook
ook eene
eenenuttige
nuttige bijdrage
bijdrage tot
tot de
de studie
studie
naars ; die schema's
van den Brevier
Brevier en
en van
van de
dekerkvaderslitteratuur.
kerkvaderslitteratuur.
3. Hetzelfde
Hetzelfde jaar leverde
leverde zijne
zijne knappe
knappe pen
pen(even
(evenknap
knap in
in
3.
N ederlandsch, Latijn
Latijn en
en Fransch)
Fransch) een
eenhistorisch
historisch opstel
opstelover
over
't Nederlandsch,
toedienen der
der sakramenten
sakramenten in
in liet
het Bisdom
Bisdom Mechelen.
Mechelen. Zijn
Zijn
het toedienen
waar ook
ook Gezelle
GezelIe en
en Bilderdijk
Bilderdijk aan
woord komen,
komen, is
is
slot,
slot, waar
aan het woord
roerend van
van zalving.
zalving.
roerend
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4. Het Ode geeft over het onderwijs in de Liturgie de meest
praktische wenschen : die geschiedkundige vergelijkingen tusschen het heden en het verleden maken zijne beschouwingen en
studiën zoo belangrijk als stichtend en richtend. Zijn laatste
paragraaf over eenige kunstwerken, inzonderheid over Rogier
van der Weiden 's kunstwerk, de Zeven Sakramenten heerlijk
voorstellende, sluit zijne zaakrijke studie. Bij de door den schrijver opgenoemde schilders van der Weiden en Nicolaas Le
Poussin (t 1665) en den beeldhouwer Jan Mone (r6e eeuw), zou
ik eene schilderij van 0. L. V. kerk te Aarschot willen vermeld
zien : de Zaligmaker wordt er verbeeld liggende onder de wijnpers; zijn Bloed vloeit er uit naar de 7 voorgestelde sakramenten. De maker ervan is onbekend; de Inventaire des oeuvres d' art,
door het Provinciaal Bestuur van Brabant uitgegeven, bepaalt
er ook den ouderdom niet van; ik geloof dat ze van rond 15oo
dagteekent.
5. Het 5de, pas verschenen onder den titel liet Heilag Misoffer in den Katholieken Eeredienst, — een korte inhoud van lessen
in de Hoogeschool-Uitbreiding gegeven, — behelst prachtige
bladzijden, o. a. over het Misoffer in verband met muziek, met
drijf-, stik- en tapijtwerk, met beeldhouw-, schilder-, bouw- en
dichtkunst : dat hier de verrukkelijke zanger van Altaer eheimenissen dikwijls bij aangehaald en de dichter van Aya Sofia niet
vergeten wordt, zal niemand verwonderen.
6. In den aard van de onder n° 2 vermelde Tabula, schreef
Dr CAEYMAEX zijnen Index lectionunz et epistolarum quae in Missali
Romano teperiuntur. Uit dat 300-tal Lezingen en Epistels blijkt
dat schier alle boeken van de Schriftuur zoowel in den Brevier
als in den Missaal worden aangehaald.
7. Eindelijk, in zijn laatst verschenen schrift (Juli 1911)
Over het Misoffer, toont hij dat het Sacrificie niet alleen wordt
opgedragen namens de christen gemeente, maar dat ook het
volk onder de Mis eene niet onaanzienlijke rol te vervullen heeft.
Voor hen die zich op Liturgische studies toeleggen, zal het
niet onnuttig zijn hier ten slotte te vermelden, dat de hoogstbevoegde schrijver, sinds een jaar of zes, in Sint Cassianusblad
(1905, 1906, 1907, 1908, 1910 en 1911) al de bekende Nederlandsche boeken over Liturgie — oudere en nieuwere — opgaf.
-

JAN BOLS.
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2°) Door den heer Dr. JAC.

MUYLDERMANS

over

Veder en Harp. Legenden en Verhalen in dicht en proza,
door RoMB. J. JORDENS, Norbertijner kanunnik der abdij
van Tongerloo. Drukkerij We Paul Ryckmans, te Mechelen, 1911.
In den naam van den eerw. schrijver leg ik Veder en Harp
op de tafel onzer Academie neder. Kanunnik JORDENS blijft de
lessen van Tongerloo's vromen zanger, ons betreurd medelid
Serv. DAEMS, getrouw. Wat hij schrijft en wat hij zingt, is ongekunsteld eenvoudig, doch zóó lief. Hoog, o neen ! vliegt hij niet :
hij blijft in 't bereik van het volk, want hij wil dat volk stichten en
verzetten, en hij weet dat men zulk doel niet en treft door poëzie
die niets dan zelfvoldoening betracht. Hij put uit den schat der
volkslegenden, uit het godsdienstig volksleven, uit de overlevering in zijne kloosterorde : hij is wat men heet een geestelijk
schrijver, die niet aarzelt, tegen de mode in, zijne veder te versnijden en zijne harp te stellen naar het voorbeeld der ouderen...
Edoch, wij schrijven geene beoordeeling van zijn werk; bepalen
wij ons bij hetgeen hij ons verzocht te doen : zijne Veder en Harp
aan de geachte Vergadering uiter herte aan te bieden.
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
3°) Door den heer FRANK LATEUR, over : Landelijk
Minnestel. Het verhaal van een dag te lande, met voorhang
en aanhang, door F. V. TOUSSAINT VAN BOELARE Te

Halle bij Brussel, uitgegeven door Toussaint Crick, in
het jaar DCDX.
Van den heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELARE ontving ik
een Ex. van zijn « Landelijk Minnespel » voor de bibliotheek der
Koninklijke Vlaamsche Academie. Dat geschenk doe ik met
genoegen omdat het « Landel Minnespel » van buiten zoowel
als van binnen even kostelijk is en fijn. Hier is een brutaal onderwerp op delicate manier behandeld en de landelijke poëzie is er
opgevat en levend gemaakt met eene hoogst verfijnde woordkunst. En toch zijn vorm en inhoud éénheid geworden en tot
een welgeordende schoonheid volgroeid. Dat is eene zeldzame
verschijning in onze Vlaamsche Letterkunde en dus een verheu0end teeken.
STIJN STREUVELS.

--
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DAGORDE.
10) Commissie voor Prijsvragen. --- Benoeming
eeneg Commissie van vijf leden, tot het voorstellen van prijsvragen. (Art. 3o der Wet.) — Worden aangewezen de
heeren : Is TEIRLINCK, als vertegenwoordiger van de

Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde; — TH. COOPMAN, als vertegenwoordiger van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde; — K. DE FLOU, als vertegenwoordiger
van de Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographic; — Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, 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.
2°) Jaarboek der Academie. Levensbericht van afgestorven Leden. Aanduiding van de schrijvers daarvan.

a] Levensbericht van Mr. JOAN BOHL, buitenlandsch
eerelid, overleden te Amsterdam, den 21 October 1908.
Eerst werd Prof. Dr. JAN TE WINKEL verzocht zich met
het schrijven daarvan te willen belasten. (Zie Verslagenen Mededeelingen, jaarg. 19o8, blz. 851.) Prof. TE WINKEL
heeft echter tot zijn spijt aan de Academie moeten mededeelen, dat het hem niet mogelijk is aan die opdracht te
voldoen. (Zie Verslagen en Mededeelingen, 1909, blz. 27.)
De Vergadering beslist dit levensbericht op te dragen
aan den heer Dr. EUG. VAN OFTE.
b] Levensbericht van Dr.

HENDRIK CLAEYS,

werkend

lid, overleden te Gent, den 17 November 191o. — Opgedragen aan den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE.

c] Levensbericht van JAN BROECKAERT, werkend lid,
overleden te Dendermonde, den 9 Februari 1911.
Opgedragen aan den heer chr. Mr. NAP. DE PAUW.
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d] Levensbericht van JAN BOUCHERIJ, werkend lid,
overleden te Antwerpen, den i 1 Mei 1911. — Opgedragen aan den heer GUSTAAF SEGERS.
3 °) Lezing van den heer V. DELA . MONTAGNE : Ten
aandenken aan JAN THEODOOR VAN RYSWYCK. - Nu ruim
zestig jaar geleden, zegt de heer V. DELA MONTAGNE,
werd THEODOOR VAN RYSWYCK ten grave gedragen —
io Mei 1849 —. Aanzienlijk was de toeloop uit alle deelen
van het Vlaamsche Land, om eon gemoedelijke hulde te
brengen aan den talentvollen man, die, na een leven
van ontbering, op nauwelijks 38 -jarigen leeftijd was
heengegaan. De naam van den Door hoort toe aan de
geschiedenis der Vlaamsche Beweging en aan die onzer
letterkunde. Maar vooral is de dichter in de gemoederen
van velen blijven voortleven. Immers JAN-THEODOOR
VAN RYSWYCK, was hii niet een groot dichter, toch heeft
hij het Vlaamsche Volk onschatbare diensten bewezen,
door het wakker te schudden daar het dreigde in te
slapen, en door het wakker te houden ook dan nog
wanneer hij sedert zoolang reeds rust zoeken ging. En
daarom wordt heden in de Koninklijke Vlaamsche Academie aan de geboorte van dien wakkeren Vlaming
herdacht, wiens naam van geslacht tot geslacht, in
schier legendarisch licht gehuld, werd overgedragen.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering dat de voordracht van den heer V. DELA
MONTAGNE in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De Vergadering wordt te 4 uur gesloten.

TEN AANDENKEN

AAN JAN-THEODOOR VAN RYSWYCK
door V. DELA MONTAGNE.

Nu ruim zestig jaar geleden — men schreef 10 Mei 1849 —
werd THEODOOR VAN RYSWYCK, « de(n) Door » zooals hij in
zijne geboortestad algemeen bekend stond, ten grave gedragen
onder een aanzienlijken toeloop uit alle deelen van het Vlaamsche land.
Hij was gestorven in een krankzinnigengesticht, na een
leven van ontbering; hij was geweest
«
de arme liereman,
die geen ander ambacht kan
en tot zingen is geboren ».

En hij was heengegaan op nauwelijks 38-jarigen leeftijd.
De besten onder de Vlaamsche letterbeoefenaars stonden
rond die voorbarig geopende groeve geschaard, om gezamenlijk
hulde te brengen aan den populairen zanger van zoo menig leutig
of scherp geeselend lied. Daar waren Hendrik Conscience, Pieter
van Kerckhoven, Lodewijk Gerrits en Verspreeuwen, Prudens
van Duyse, Boone en Michiel van der Voort, die achtereenvolgens vertolkten de treurnis welke het heengaan van den armen
dichter verwekte.
« (Zijn) naam, betoogde Conscience, hoort toe aan de geschiedenis der Vlaamsche Beweging; hij hoort toe aan de geschiedenis onzer letterkunde door de onschatbare peerlen van ingeboren vernuft en van dichterlijke harmonie die in zijne werken
liggen opgesloten; hij hoort toe aan onze zonen die de liederen
van den minnelijken zanger niet kunnen vergeten ! ... »
Naar de getuigenis van J. Staes, een ooggetuige, was de
menigte die 's zangers lijkstoet volgde, bij duizenden te tellen.
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Al dadelijk na zijn overlijden werd besloten tot de uitgave
zijner volledige werken; vijftien jaar na zijnen dood verrees zijn
standbeeld in zijne geboortestad en heden nog leeft zijn naam
in de harten van duizenden.
Waaraan heeft THEODOOR VAN RYSWYCK die volksgeliefdheid te danken en hoe heeft hij die mogen behouden zoovele
jaren lang?
Hij dankt ze eenigszins aan de vele weeën van zijn kortstondig bestaan, het schril contrast tusschen zijne onbezorgde
uitingen van levenslust en levensvreugde met zijne benarde
levensomstandigheden en zijn tragisch uiteinde.
Maar daarmede is niet verklaard waarom hij ook en vooral
als dichter is blijven voortleven in de gemoederen van velen.
Immers, onder zijne taal- en tijdgenooten waren ontegensprekelijk dichters van hoogere vlucht, van diepere wijding, met
meer technische vaardigheid toegerust dan waarover THEODOOR VAN RYSWYCK ooit heeft mogen beschikken. Ledeganck,
Prudens van Duyse, Johan de Laet, om maar deze drie te noemen, wonnen het zeker van hem in velerlei opzicht; toch bleef
hij in de volksgenegenheid de eerste plaats behouden, bleef hij
voor zijn volk de type van den poëet, — gewis ook omdat hij
nader dan meer begaafden tot dat volk gestaan heeft.
Beschouwen wij THEODOORS arbeid in zijn geheel, dan
bevinden wij dat hij, die zich op velerlei gebied bewogen heeft,
op ieder gebied verdienstelijk werk, maar niet meer dan verdienstelijk werk heeft geleverd, het verdienstelijkst wel in de « Balladen »; dat bij hem techniek en taalkennis nog al dikwijls te
kort schieten; dat zijne speelsche luim wel eens tot ongebondenheid overslaat... Maar op één gebied is hij onvergelijkelijk, een
meester : het Volkslied, de politieke satyre. Hoe klinkt het spontaan en vrij, waar hij de Franschgezinde bewindhebberen striemend afstraft : denkt aan Miserielied en Loop naar den Duivel; —
waar hij de nooden en ellenden van het Vlaamsche volk afschildert : denkt aan De Vagebonden; -- waar hij het eigen volk en
het eigen land verheerlijkend bezingt : denkt aan Vlaanderen en

aan De Nederlanden
Daar ligt, naar onze meening, het geheim zijner voortdurende, zijner steeds stijgende populariteit.
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In de eerste jaren na het ontstaan der Vlaamsche Beweging was het THEODOOR VAN RYSWYCK die uiting gaf aan de gevoelens die smeulden in ons nog half bewuste volk; zijne liederen,
zijne satyren, gaande van mond tot mond, hebben het meest er
toe bijgedragen om het sluimerende volksbewustzijn te doen herleven. Meer misschien dan een andere onzer dichters en schrijvers — Conscience uitgezonderd — is THEODOOR VAN RYSWYCK
bij het volk, bij het nog Vlaamsch denkende, het nog Vlaamsch
sprekende volk ingedrongen; en naarmate men beter zijne
bedoelingen ging begrijpen, beter zijn streven ging waardeeren,
beter zijne vingerwijzingen ging volgen, werd de herinnering aan
den Door inniger en hechter en na verloop van jaren, overgedragen van geslacht tot geslacht, gehuld in schier legendarisch
licht.
En zoo komt het dat na honderd jaar wij de geboorte herdacht hebben van een man die niet is geweest een groot dichter,
— van enkel een dichter, maar een die zijn volk onschatbare
diensten bewees, door het wakker te schudden waar het dreigde
in te slapen, en door het wakker te houden, ook dan nog
wanneer hij sedert zoo lang reeds rust was gaan zoeken na de
vele tribulaciën van een moedig geleden en gestreden bestaan.

Vergadering van 2 Augustus 1911.
Aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, bestuurder;
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, onderbestuurder, en EDw.
GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren : Jhr. Mr NAP. DE PAUW, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BOLS, KAREL DE FLOU,

Jhr. Dr.

Dr. L. SIMONS, Prof.
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, J. HELLEPUTTE, Kan. AMAAT JOOS,
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, Prof.
Dr. C. LECOUTERE, VICTOR DELA MONTAGNE, Mr. PAUL
BELLEFROID, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR en
Dr. LEO GOEMANS, werkende leden;
KAREL DE GHELDERE,

AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS,

De heeren Dr. BAUWENS, JULIAAN VANDER LINDEN
en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Juli-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
^
^

Afsterven van Prof. Dr. Georg Wenker, buitenlandsch eerelid. — Bij brieve van 3o Juli, uit Marburg
(Bez. Cassel), bericht de weled. heer Prof. Dr. FERD.
WREDE, in name van Mevrouw weduwe LINA WENKER,
de Koninklijke Vlaamsche Academie, dat dezer echtgegenoot de weled. heer Prof. Dr. GEORG WENKER, ons
geacht buitenlandsch eerelid, den 17 Juli, te Marburg
overleden is.
De heer Bestuurder brengt hulde aan den betreurden overledene : « een geleerd buitenlandsch Eerelid,
Prof. Dr. G. WENKER -- zegt hij — werd ons eenige
dagen geleden ontnomen, — te vroeg, want geboren
zijnde in 1852 te Dusseldorf, was hij dus nog geen zestig
jaar oud. Hij oefende met het meeste gezag het ambt uit
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van hoofdbibliothecaris aan de Koninklijke Universiteitsbibliotheek te Marburg. Vooral op het gebied der
taalkunde had hij zich verdienstelijk gemaakt : ik noem
enkel zijn studie Ueber die Verschiebung des Stan2znsilbenAuslauts (1876) en zijn Taalatlassen voor Noord- en Middelduitschland (1881) en voor het Duitsche rijk (1889).
Zijne nagedachtenis zal hier in eere worden gehouden.
Ik stel U voor, Mijne Heeren, een brief van rouwbeklag
aan Mevrouw WENKER en hare familie te sturen. » (Goed-

keuring.)
— Levensbericht. De Vergadering beslist, dat het
schrijven, voor het 3aczrboe/e der Academie, van het
levensbericht van Dr. WENKER, aan den heer Dr.
GOEMANS zal opgedragen worden.
^
^*

Vervolgens legt de BestenAangeboden boeken.
dlge Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
—

Door de Regeering :
CAUCHIE (A.) et ESSEN (L. VAN DER). - Académie Royale de
Belgique. Commission Royale d'Histoire. Inventaire des Archives

Farnésiennes de Naples au point de vue de l'histoire des Pays-Bas
catholiques, publié par ALFRED CAUCHIE, Professeur à l'Université de
Louvain, et LÉON VAN DER ESSEN, chargé de cours à l'Université
de Louvain. Bruxelles, 1911.
Statistique générale de la Belgique. Exposé de la situation du

Royaume de 1876 a 1900, rédigé sous la direction de la Commission
Centrale de Statistique en exécution de l'Arrêté Royal du 29 Mai 1902.
7me fascicule. Bruxelles, s. d.
GOOVAERTS (L.). - Ecrivains, artistes et savants de l'Ordre de
Prémontré. Dictionnaire bio-bibliographique par le Fr. LÉON Goo-

chanoine régulier de l'abbaye d'Averbode. Volume IV,.
première livraison. Bruxelles, 1911.
Door de Koninklijke Academie der Schoone Kunsten, te Antwerpen :
Koninklijke Academie der Schoone Kunsten van Antwerpen,Academisch jaar 1910-1911. Jaarlijksch verslag. Antwerpen, 1911.
VAERTS,

Door de Société d'Emulation de Bruges :
Annales, tome LXI, 2mo fasc., Mai 1911.
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Door de
de Université
Université d'Aix-Marseille
d'Aix-Marseille ::
Faculté de
de droit d'
d' Aix.
Aix. Torne
Torne IV,
Annales de la Faculté
Tome lIl,
III, 1909; Tome
nos
nos 1-2
1-2 CJanvier-Juin
(Janvier-Juin 1910).
P. J. BLOK, buitenlandsch eerelid,
eerelid, te Leiden
Leiden::
Door den heer Dr. P.
voor vadel'landsche
Oudheidk~tnde, ververBijdragen voor
vaderlandsche Geschiedenis m
en Oudheidkunde,
Is. AN.
AN. NIJHOFF, P. NIJHOFF,
zameld en uitgegeven vroeger door Mr. Is.
Dr. R.
R. FRUIN
FRUIN en
L. MULLER, thans door Dr.
Dr. P.
P. J.
J. BLOK,
en Dr.
Dr. P. L.
IV' Reeks,
Reeks, deel X, afl.
afl. 2.
19II.
hoogleeraar te Leiden. IV'
2. 's
's Gravenhage,
Gravenhage, 1911.
LEoGOEMANS,
GOENIANS, werkend lid, te Brussel
Brussel::
Door den heer Dr.
Dr. LEO
GOEMANS (M.
lM. L.).
L.). —
- Royaume
Royaume de
deBelgique.
Belgique. Ministère des
Sciences
des Arts.
Arts. Enseignement
Enseignement moyen
degré supérieur.
supérieur.
Sciences et
et des
moyen du
du degré
Commission instituée
royal du
du 19
19 Février
Février1906.
1906. SousSousCommission
instituée par
par arrêté royal
comrnission
humanités grecques-latines.
grecques-latines. Rapport présenté au nom
commission des humanités
de
la Sons-commission
Sous-commission par
par M. LLGOEMANS,
GOEMANS, Inspecteur général de
de
de la
l'Enseignementmoyen.
rnoyen.Bruxelles,
Bruxelles,1911.
19II.
l'Enseignement
den heer J.
LHoNEux, leeraar aan
aan het Koninklijk
K0ninklijk AtheDoor den
J. LHONEUX,
nreum, te Gent
Gent::
naeum,
LHONEUX (Dr. J.). —
- De hedendaagsche
hedendaagsche Roman in de
de Duitsche
Duitsche en
el!
Nederlaltdsche Letterkunde,
Letterkunde, door Dr.
LHONEUX. (Voordracht op het
Nederlandsche
Dr. LHONEUX.
BIt GeschicdkUltdig
Congres.) Antwerpen,
Antwerpen,z.
Taal- en
- z. j.
Eerste Vlaamsch TaalGeschiedkundig Congres.)
Door de
de Redactie
Redactie::
Onze Stam,
Stam, nr
n" 4, I9II.
Kunst, nr
n r 2,
2, 1911.
I9II. -- Ont1911. -— 01tdheid
Oudheid e1t
en Kunst,
19II. --- Ontholtdcrsblad,
houding, nnrr 2, 1911.
Onthoudersblad, nnrr 7, 19II.
1911.

- Voor de Boekerij der AcaIngekomen boeken. —
demie zijn ingekomen
ingekomen::
HUIZINGA
- Oud-vaderlandsche
Oud-vaderlandsche Rechtsbronnen.
Rechtsbronnen. RechtsRechtsHUIZINGA (Dr. J.). —
Haarlem. Uitgegevelt
J. HUIZINGA.
's Grabronnen der stad Haarlem.
HUIZINGA. '8
Uitgegeven door Dr. J.
venhage, 1911.
19II.
MàLE
Chargé de
de cours aà lalaFaculté
Facultédes
des Lettres
Lettres de
de
MALE (EMILE',
(EMILE, Chargé
}'Université
Paris. —
- L'art
L 'art religieux
religieux de
de la
la fin
fin du
dumoyen
moym dge
age en
elt
l'Université de Paris.
Prance. Etude
sllr l'iconographie
l'iconograPhie du
du moyen
moyMt dge
age et
et sur
SUl' ses
sources ei'iltses sources
d'inFrance.
Etude sur
sPiration. 250
couronné par
par l'Académie
l'Académie des
des
spiration.
25o gravures Ouvrage
Ouvrage couronné
Inscriptions et Belles-Lettres.
Belles-Lettres. (Premier
(Premier grand
grand prix
prix Gobert.)
Gobert.) Paris,
Paris,
Inscriptions
1908.
1908.
L'art religieux
religieux du
XIII' siècle
siècle en
en France.
France. Etude
MàLE (EMILE)
- L'art
MALE
(EMILE ) —
dit XIIP
SUl'
moyenage
et sur
SUl' ses
rees d'illspiratioll.
l'iconographie dil
dut moyen
sur l'iconograPhie
dge et
ses sou
sources
d' inspiration. Ouvrage
couronné
l'Académie des
des Inscriptions
Inscriptions etetBelles
BellesLettres
Lettres(Prix
(Prix
couronné par l'Académie
Fouldl. Troisième
de 18g
189
Fould).
Troisième édition,
édition, revue
revue et
et augmentée.
augmentée. IIlustrée
Illustrée de
gravures. Paris,
Paris. 1910.
1910.
PIRENNE
- Histoire de
PIRENNE, ProfesProfes
PIRENNE (H.). —
de Belgique,
Belgique, par H. PIRENNE,
seur à l'Université de Gand. IV
IV.. La
Ln révolution
révulution politique et
et religieuse.
religieuse.-seuràl'Universtéde
règne d'
d' A
lbert et d'
ei' Isabelle.
Isabelle. Le
Le regime
régime espagnol
espagnol jusqu'et
jusqu' à la
la paix
paix de
de
Le règne
Albert
(1648). Bruxelles, 191I.
Munster (1648).
Munster
1911.
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H. J.).
J.). —
- Studiën door Dr. H. J.
J. POLAK. (De Gebroe- Lord
Lord Macaulay.
Macaulay. —
- De
DeVoorloopers
Voorloopersder
derCommune.
Commune.
ders Valt
van Haren. —
- Multatuli. —
- Conscience.)
C01tscie1tce.) Zutphen,
Zutphen, 1888.
1888.
—
Verüffmtlichungm
JahrVer6ffentlichungen der
der Gesellschaft
Gesellschaftfür
fiir Typmklmde
Typenkunde des
des XV.
XV. JahrhU1tderts. Vol.
Vol. IV,
IV, 191o,
19IO, Fase.
lIl, Taf. 3°1-325.
Int Auftrage der
der
hunderts.
Fasc. III,
301 -325. Ina
Gesellschajt
herausgegebm von
van VrcToR
MADSEN.
VICTOR MADSEN.
Gesellschaft herausgegeben
Vol. V,
V, 1911,
19II, Fase.
II, Taf. 351
351-380.
lilt Auftrage
Auftrage der
der
Id. - Vol.
Fasc. II,
- 380. Int
Gesellscltaft
herausgegeben von KON
RAD HAEBLER.
HAEBLER.
Gesellschaft herausgegeben
KONRAD
Mitteilungen der
Gesellschaft für
Typenkunde des
JaltrMitteilungen
der Gesellschaft
fair Typenkunde
des XV. JahrItunderts. 19II.
hunderts.
1911.
Beiträge zur
zur Inkunabelkunde, herausgegeben
lterausgegebm von
von der
derGesellschaft
Gesellschaft
Beitrtige
des XV. Jahrh.
Ja/wh.
fzïr Typenkunde
Typenkunde des
fiir
Zentralblattfur
fürBibliothekkwezen,
Bzbliothekswesen, nr
n" 7 and
und 8,
8, Juli
Juli-August
19II.
- August 19i1.
Zentralblatt
POLAK ,Dr.
(Dr.

—

Ruildienst. --- Tegen
ruiling van
de Verslagen en
van de
Tegen ruiling
Mededeelingen heeft de Bestendige
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Wereldtentoonstelling te Gent, in 1913. Huldebetooging ter eere van Hubert van Eyck. — Brief van

-26 Juli, waarbij de heer JOZEF CASIERS, algemeen bestuurder-voorzitter, en PAUL BERGMANS, secretaris, den
heer Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie
verzoeken het lidmaatschap te aanvaarden van het
Eere-Comiteit, dat, onder het hooge voorzitterschap
van H. K. H. Mevrouw de Gravin van Vlaanderen,
samen met een Inrichtingscomiteit, belast is, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te Gent, in 1913,
een huldebetoon in te richten ter eere van den grooten
schilder Hubert van Eyck. wiens roemrijk tafereel De
Aanbidding van het Lam Gods, te Gent bewaard wordt.
- De Vergadering beslist aan den Bestendigen Secretaris den last op te dragen, de Academie in genoemd
Eere-Comiteit te vertegenwoordigen.
Mededeeling door den Secretaris.
Feestcommissie : Viering van het 25-jarig jubelfeest der Academie. Programma der feestelijkheden.

-- In hare vergadering van 26 Juli, heeft het Bestuur
der Academie, samen met de Feestcommissie, het programma der feestelijkheden voorloopig als volgt vastgesteld :
Zaterdag, 7 October :,

Te 4 uur, vergadering in de Salons van het Academiegebouw, alwaar de heer Bestuurder, namens de heeren Leden,
de afgevaardigden en genoodigden zal begroeten.
's Avonds, Raout ten Stadhuize.
Zondag, 8 October :

Te

II

uur, plechtige openbare vergadering, in de Aula der

Hoogeschool.
Programma
I °)

Toespraak door den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
2°) Redevoering door den Heer Bestuurder.
3°) Mededeeling van ingekomen stukken, door den heer
Enw. GAILLIARD, b.:stendigen secretaris.
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4°) Voorlezing der adressen door vreemde Academies aangeboden.
5°) Verslag over de werkzaamheid der Academie gedurende
de 25 verloopen jaren, door den heer Dr. JAC. MUYLDERMANS.
6° ) De Roeping der Academie. Rede door den heer Prof. Dr.
W. DE VREESE.
7°) Bekendmaking, door den Bestendigen Secretaris, van
den uitslag der Prijskampen en van de verkiezingen voor het
Lidmaatschap der Academie.
Te

2

uur : Banket in de Feestzaal der Academie.

's Avonds. Ontvangst in het Gouvernementshotel.

Maandag, 9 October :
Te io uur. Vergadering in het Academiegebouw.
Programma :
i°) Beknopt verslag over de werkzaamheid der verschillendeCommissiën.
Zullen het woord voeren de heeren :
Prof. Dr. C. LECOUTERE, voor de Commissie voor Middel
nederlandsche Taal- en Letterkunde;
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, voor de Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde;
Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voor de Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie;
de heer G. SEGERS, voor de Commissie voor Onderwijs in
en door het Nederlandsch.
2 °) Rede over Letterkunde, door Dr. HUGO VERRIEST.
's Namiddags. Rijtoertje door de stad en bezoek aan de
monumenten en musea.

Mededeelingen namens Commissiën.
i°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. -- De heer K. DE FLOU,,

secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
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Zijn aanwezig de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, voorzitter; Prof. Dr. C. LECOUTERE, ondervoorzitter; EDW. GAILLIARD, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, TH. COOPMAN, Kan. AM..
f oos, Dr. LEO GOEMANS, leáen, en K. DE FLOU, secretaris.
Het verslag over de Juni-vergadering wordt goedgekeurd.
De Commissie gaat tot de dagorde over.
a] Verslag van de heeren EDw. GAILLIARD en TH. COOPMAN,e
over het voorstel tot uitgave van de Toponymie van Westelijk Vlaanderen en r., door den heer KAREL DE FLOU. Dit verslag luidt als
volgt :

Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch-Artesië,.
Gaines en Boulogne, door den heer KAREL DE FLOU. Voorstel
tot uitgave. Verslag van de heeren EDW. GAILLIARD en TH.
COOPMAN, naar aanleiding van de Memorie van toelichting door
Schrijver ingediend. (Zie boven blzz. 4.03-409.)

MIJNE HEEREN,

Uit de opgave van het vrij uitgestrekte grondgebied, dat de
studie van den heer K. DE FLOU zal omvatten, alsook uit de vermelding van de veelvoudige soorten van namen, die hij in oogenschouw
zal nemen, — namen o. a. van landstreken, kasselrijen, steden, gemeenten, heerlijkheden, leenen, kasteelen, polders, enz. enz., —
kan genoeg worden opgemaakt, met welk een ontzaglijken schat va n
woorden het ons in het onderhavige werk gegeven zal zijn kennis te
maken. Op weinige na zijn al die benamingen tot nog toe volkomen
onbekend gebleven; overigens, de oorkonden en archiefstukken of
andere documenten, waarin zij voorkomen, zijn weinig of niet gekend
en werden om zoo te zeggen, althans met het oog op eene studie
zooals die door den heer K. DE FLOU ondernomen. nooit ingezien..
Welnu, het is gemakkelijk te begrijpen, hoe de systematische indeeling van de bedoelde benamingen, hoe de onderlinge vergelijking
van de verschillende vormen en schrijfwijzen, die door de eeuwen
heen bestaan hebben, zullen kunnen bijdragen tot de kennis en.
verklaring van tallooze namen, die voordezen verkeerd werden uitgelegd of tot allerlei, ja tot de onzinnigste gissingen aanleiding,
hebben gegeven.
Daar de heer K. DE FLOU zich alleen tot vertrouwbare bronnen
heeft gericht, zal dat een waarborg zijn voor den man van wetenschap, die met de door hem aangebrachte bouwstoffen zal willen
werken. Wij zijn het dan ook met den Schijver volkomen eens, omtrent de noodzakelijkheid alle schrijfwijzen met de meeste nauw.
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keurigheid, eeuw voor eeuw, ja zelfs jaar voor jaar, op te nemen
en na te gaan Men beperke zich derhalve niet bij enkele citaten,
wil men niet aan misrekeningen, aan valsche opvattingen zijn blootgesteld, wil men de werkers op wetenschappelijk gebied niet op een
dwaalspoor leiden.
Met den heer K. DE FLOU meenen wij ook, dat het voor het
oogenblik voorbarig zou zijn over de etymologie onzer plaatsnamen
uit te weiden. Hoevele benamingen, die wij tot nu toe, als zijnde van
plaatselijker aard hebben beschouwd, worden niet in andere streken
of landen teruggevonden? Een enkel voorbeeld : te Brugge, draagt
de Reie, tusschen de Gruuthusebrug en den Hollander, den naam
van Dyver. Dyver wijst hier op den waterloop. Welnu, in oorkonden
betre ffende de stad Herentals, in het Antwerpsche, hebben wij een
woord Deever aangetroffen, en in Westfalen een woord Tivera, welke
allebei de naam van een waterloop zijn. Men ga dus, in zake etymologie van plaatsnamen. met de meeste omzichtigheid te werk. Wij
zijn ten volle overtuigd dat het boek van den heer K. DE FLOU, vele
opbouwers » van etymologische stelsels op te vroeg uitgesproken
meeningen aldra zal doen terugkeeren.
Wat het plan van onzen geachten Collega betreft, kunnen wij
nog het volgende mededeelen.

Elke plaatsnaam, of andere, is in het Toponymisch Woordenboek
het onderwerp van een afzonderlijk artikel.
Voor eiken naam worden, van in het verste verleden tot op onzen
tijd, of althans zoolang de naamdragende zaak bestaan heeft, korte
citaten en zinsneden uit echte oorkonden gelicht, waarin die naam
voorkomt, telkens met opgave van jaartal, plaats, bron, register of
bundel. of ook gedrukt werk, folio of bladzijde.
Alle foutieve graphiëen en lezingen, zoowel uit handschriften
of archiefstukken als uit gedrukte hoeken, worden steeds met een
geteekend, met de rechte lezing, zoo die gekend is, tusschen teksthaken daarnevens.
Eveneens worden alle verdachte of onzekere schrijfwijzen van
hetzelfde merk voorzien.
Aldus worden vele honderden fouten, vooral uit gedrukte charterverzamelingen, aangewezen en verbeterd.
Voorbeelden van slechte lecties, met de verbetering er nevens,
zijn
* Vycoote [1. Zevencoote : vij. coote] .
*Loc [1. Loe] .
-:Ineghuen [l. Issegheem] .
*Fijfoele [1. Syssele].
*3 Tinnebeek [1. Zwanebeek] .
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*Orot [1. Cnoc] .
*Cnoesselacye [1. Cnesselaere].
*Luerdynghe [1. Elverdynghe : L -}- verdynghe].

*Upra [1. Ypra].
*t Eerste Reep [1. Teestereep]'.
MIJNE HEEREN,

Wat wij U over het werk van den heer K. DE FLOU gezegd hebben, kan onzes inziens volstaan om U een juist denkbeeld te geven
van den omvangrijken arbeid dien hij op zich genomen heeft Wij zijn
ten volle overtuigd, dat zijn werk veel nut kan stichten, dat het de
studie onzer plaatsnamen in een nieuw daglicht zal stellen, dat het
voor nadere studiën tot uitgangspunt en tot leidraad zal kunnen
strekken en dat de Koninklijke Vlaamsche Academie met de uitgave
daarvan vele eer zal inleggen.
Bij elk artikel zal men, onderaan de citaten, alzulke aanmerkingen vinden als in allerhande opzichten raadzaam zal geacht
worden.
De familienamen, welke van een plaatsnaam afgeleid zijn, of dit
kunnen geweest zijn, worden ook alle, in zoo verre de Schrijver die
achterhalen kan, volgens soortorde vermeld. Oude geslachtsnamen,
nl. deze van voor de XVIIe eeuw, komen echter, op hun datum,
onder de citaten voor, van welke zij deel uitmaken.
Etymologie, of verwijzingen naar de beteekenis der plaatsnamen,
komen, daar waar er behoefte aan bleek, aan het slot van elk artikel
voor.
Wij besluiten met aan de Commissie voor Middelnederlandsche
Letteren voor te stellen, dat zij de Academie vcrzoeke, het werk van
den heer K. DE FLOU ter pers te laten gaan.
EEW. GAILLIARD.
TH . COOPMAN.

—De Commissie sluit zich bij het voorstel der heeren
verslaggevers aan. — Den Bestendigen Secretaris, lid
der Commissie, wordt opgedragen de Academie daarmede in kennis te stellen.
b] Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, door Jhr.
Mr. NAP. DE PAUW. Vijfde en laatste aflevering. — Jhr. NAP.
DE PAUW legt de kopij van deze laatste aflevering ter tafel.

—De Vergadering verzoekt den Bestendigen Secretaris de uitgave van genoemde aflevering zoo spoedig
mogelijk te bezorgen.
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c] Middelnederlandsche vertaling van het bekende « Visioen
van Tondalus » en van « Sint Patricius vagevuur ». Uitgave bewerkt
door de heeren Dr. R ENÉ VERDEYEN en Dr. H.J. E. ENDEPOLS, aan
de Academie ter uitgave aangeboden. — De heeren Prof. Dr. C.
LECOUTERE en Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, door de Commissie belast met verslag over het aangeboden werk uit te brengen, geven lezing van de hieronder volgende verslagen :

« Tondalus visioen » werd uitgegeven door BLOMMAERT in 1841
(Oudvl. Ged., dl. II, blz. 30-56) en van « Sinte Patricius vagevuur »
werden door J. VAN VLOTEN, een tiental jaren later, eenige brokstukken bekend gemaakt Verzameling van Nederl. prozastukken,
blz. 94-101). Geen van die twee uitgevers bestudeerde van nabij den
door hen behandelden tekst, noch kende de verschillende handschriften en oude drukken, die van dezelfde werken bestaan, noch
ging de verhouding van de Dietsche redactie na tot de bewerkingen
in andere talen. En sedertdien, dat is te zeggen gedurende een tijdperk van meer dan een halve eeuw, is zoogoed als niets verschenen

over die zoo eigenaardige legenden ; bijna niemand heeft er zich mede
bezig gehouden buiten J. KOOPMANS, die, in het Tweemaandelijksch
Tijdschrift van 1901, over eerstgenoemd werk een paar artikelen
schreef.
Aan eene nieuwe uitgave, op de hoogte der tegenwoordige
wetenschap, bestaat dus wezenlijk behoefte. Dit ingezien te hebben
is, naar uit het Voorbericht blijkt, de verdienste van ons medelid
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, die bij de onderzoekingen voor zijn
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta een aantal nieuwe handschriften
ontdekte, en den Heer VERDEYEN, zijn leerling, voor het gewenschte
werk wist warm te maken. Toen Dr. ENDEPOLS op zijn beurt het
zelfde voornemen opvatte, werd het hem gelukkigerwijze bekend,
dat Dr. VERDEYEN al een heel eind met zijn arbeid gevorderd was.
Vandaar dat zij hun krachten hebben vereenigd en den arbeid verdeeld. De laatstgenoemde heeft zich met Tondalus visioen, de eerste
met het S. Patricius vagevuur belast.
De Latijnsche Tondalus -- de bron van het Dietsche verhaal —
werd driemaal in het Mnl. overgezet. De eerste vertaling ontstond
op de Oostelijke taalgrens; de tweede evenzoo, maar meer Noord-

waarts, terwijl de derde in het Westelijk gedeelte van het taalgebied,
ergens in Vlaanderen, vervaardigd werd. Deze drie vertalingen
geven ons dus een bijna volledig beeld van het Mnl. letterkundig
taalgebied, in de betrekkelijk korte spannetijds van ± 1400 tot ongeveer 1450. Wegens hun belang in taalkundig opzicht, worden ze dus
alle drie opgenomen ; daarbij komt nog de uitgave van een Nederkluitsch handschrift uit Keulen. Bovendien worden van de eerste
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vertaling (groep A) twee verschillende redacties gedrukt ; in het
geheel dus vijf teksten van hetzelfde werk.
Met veel zorg heeft de uitgever die teksten afgeschreven en van
andere handschriften de afwijkende lezingen medegedeeld; talrijke
aanteekeningen van tekstcritischen aard worden er bijgevoegd. Een
andere commentaar ontbreekt, maar hij wordt vergoed door de zeer
uitvoerige en grondige inleiding, die aan de uitgave voorafgaat. Daarin
wordt eerst gehandeld over de visioenenlitteratuur in het algemeen;
daarna over de Tondalus-legende in het bijzonder. De inhoud van
die legende wordt voorts besproken.; de tijd van haar ontstaan; de er
in voorkomende personages; de bronnen; de beteekenis ; de vorm.
Kortom, alles wat in aanmerking kan komen, wordt breedvoerig
onderzocht. Ten slotte worden de bestaande drukken en handschriften beschreven, onderling vergeleken, zoowel wat het oorspronkelijk Latijnsch verhaal als de Mnl. overzettingen betreft; ook de
vertalingen en bewerkingen in andere talen (Fransch, Spaansch,
Italiaansch, Engelsch, Hoogduitsch, enz.) worden niet voorbijgegaan.
Op dezelfde wijze wordt Sinte Patricius Vagevuur door den
heer Dr. ENDEPOLS bewerkt. Natuurlijk komen andere punten ter
spraak, wordt uitgeweid over andere bijzonderheden; maar de
methode van onderzoek en het bij de uitgave gevolgde stelsel zijn
identisch. Een omvangrijke inleiding deelt ons mede de uitkomsten
van 's schrijvers zeer omstandige navorschingen over alles wat het
bewuste werk betreft en geeft tevens rekenschap van de keuze der
vijf uitgegeven teksten; want ook hier, evenals bij het Tondalusvisioen en om redenen van denzelfden aard, hebben wij eene paralleluitgave, met tekstcritisch apparaat.
Uit die bondige mededeeling moge blijken dat het aan de Koninklijke Vlaamsche Academie ter uitgave aangeboden werk uitmunt
door degelijke hoedanigheden. Het brengt ons de vrucht van een
lang en ernstig onderzoek, ondernomen door twee geleerden, van
wie men vooraf kan verzekeren, dat zij niet op dwaalsporen zouden
verdolen en met ledige handen of waardelooze vondst thuis komen.
Men kan duidelijk zien, dat zij bij den bewerker van de jongste
Velthem-uitgave zijn ter schole geweest. Eene critische beoordeeling
van het door hen geleverde kan niet in mijne bedoeling liggen; zeer
zeker zou men hier en daar op eene onjuistheid of nalatigheid kunnen wijzen (i); doch die vlekjes verwijderen is geen heksenwerk
(t) Aldus worden, in de c Inleiding . tot Tondalus, de dichters en
schrijvers Prudentius, Cassiodorus en enkele anderen Kerkvaders geheeten.
— Elders, in de inleiding tot het S. Patr. vagevuur, treft men een enkele
maal een te onbepaalde verwijzing aan, als r Acta Sanct. Martii 17 II ».
verschillende plaatsen laat de taal wat te wenschen over.
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TEIRLINCK. - De heer TEIRleest het eerste deel van een uitgebreide studie over
Minrek van Alckmer, den vermoedelijken glossator en bewerker
van den rijmdruk d (Culemannsche fragmenten van Cambridge).
In de naaste vergadering der Commissie zal het vervolg worden
voorgedragen.

Voorlezing door den heer Is.

LINCK

Letterkundige mededeeling
door den heer Prof. AD. DE CEULENEER, over : FERNAND
DAUMONT Le Mouvement Flamand. I. Ses raisons d'être.
Volume I. (Société Beige de Librairie, Bruxelles, i9ii.)
:

Verleden jaar had ik de eer aan de Academie aan te bieden
een vlugschrift opgesteld door een Waal (Le Flarnand à l' Université par GEORGES MARGOT, deknaam van den H. FERNAND
DAUMONT), met het doel te bewijzen dat eene Vlaamsche Hoogeschool eene noodwendigheid was voor de Vlamingen. De
Heer FERNAND DAUMONT vraagt mij nu, in zijnen naam, aan de
Academie aan te bieden het eerste deel van een werk, dat er drie
zal bevatten, over de Vlaamsche Beweging. (Le Mouvement Flamand. I Ses Raisons d'être. I. D. Brussel, 191 I, 8e, IX-377 blz.)
Ik voldoe volgaarne aan die vraag, daar dit werk een volledige
uiteenzetting is van de Vlaamsche Beweging. De Schrijver is heel
goed op de hoogte van de zaak, die hij overigens op meesterlijke
wijze behandelt. Hij heeft het vraagpunt grondig bestudeerd en
talrijke opzoekingen gedaan. Het is wel de eerste maal dat een
Waal een breedvoerig werk over de Vlaamsche Beweging in
't licht geeft en dit met eene ware genegenheid neerschrijft. Het
eerste boek handelt over de stamredenen der Vlaamsche Beweging; in het tweede wordt het onderwijs behandeld. De wetenschappelijke redenen en ook de rechtskundige en sociale zullen
in een tweede deel onderzocht worden. Een derde deel zal de
geschiedenis der Vlaamsche Beweging bevatten. Wij zullen daardoor eene volledige en onpartijdige verhandeling over de
Vlaamsche Beweging bezitten. Het werk van den H. DAUMONT
is bestemd veel goeds te stichten. Schrijver begint zijne voorrede
met de woorden : C'est aux Beiges d'exp?ession franfaise et spécialement aux Wallons que cette étude est destinée. Nu het zal niet enkel
bij de Walen vele vooroordeelen doen verdwijnen; maar bij de
menigvuldige Vlamingen die onverschillig zijn of de beweging

447
bestrijden omdat zij ons doel niet kennen, zal dit werk eenen
gunstigen indruk maken. Het Vlaamsche Volk zal den H. DAUMONT dankbaar blijven voor zijne hoogstloffelijke pogingen en
voor den grooten dienst door hem aan de nationale zaak bewezen.
Ik wil er nog bijvoegen dat de H. DAUMONT een schrijver is die
zijne taal op zulke wijze weet te hanteeren, dat men zijn boek
met een waar genoegen leest. Moge het alom verspreid worden,
en alzoo talrijke vruchten voor de Vlaamsche Beweging voortbrengen !

DAGORDE.
Alvorens tot de dagorde over te gaan, wenscht de
heer Bestuurder, de heeren JULIAAN VANDER LINDEN
en Dr. LEO VAN PUYVELDE, de nieuw verkozen briefwisselende leden, die de vergadering bijwonen, in de
Academie hartelijk welkom. In JULIAAN VANDER LINDEN
begroet hij gaarne den geleerden folklorist, en in Dr.
VAN PUYVELDE, den jeugdigen werker, wier medewerking de Academie op hoogen prijs zal stellen.
Beide heeren zeggen hartelijk dank voor het zoo
vriendelijk in de Academie genoten onthaal. Voor allebei zal hun opnemen in dit midden een spoorslag zijn
om hunne beste krachten ten dienste der Academie te
stellen. (Toejuiching.)

I°) Commissie voor Prijsvragen. -- Verslag door
den heer TH. COOPMAN, secretaris der Commissie. -- Vast .
-

stelling van de uit te schrijven prijsvragen en bepaling
der toe te kennen prijzen. (Ingevolge art. 50 van de Wet

der Academie werd het gedrukt verslag, den 22 Juli aan de
heeren werkende Leden vertrouwelijk medegedeeld.) — De
Academie neemt kennis van het verslag der Commissie.
De hieronder volgende prijsvragen worden door de
Vergadering aangenomen :
,
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Voor 19 1.5.
Vak- en Hunstwoorden.
Een verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. (Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing van de streek
vereischt.)
Prijs : 800 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.
^
^*
voor 1915.
Geschiedenis.
Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de Oosten
rijksche Regeering. (Uitsluitend van pxdagogisch standpunt.)
Prijs : 400 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.

Voor 1916 .
Letterkunde.
De ontwikkeling van den kunstvorm (beeldspraak, woordenschat en
klank-metrum) in de Nederlandsche dichtkunde sedert 1880.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.

^*
^

Voor 1916.
Dialectstudie.
T000graahische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch.
Prijs : 30o fr.
N. B. — Deze vraag is de tweede van eene reeks die alle Nederlandsche dialecten zal omvatten. Bij gebleken belangstelling is het
de bedoeling der Academie, eerst de hoofddialecten, daarna de onderdialecten in kaart te brengen.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1gx5.

—
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Voor 191`7'.
Letterkunde.
Leven en,werken van

R. V.ERSTEGANUS.

Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.

Voor 1917.
Middelnederlandsch.

Klankleer van het Geldersch-Overijselsch dialect in de middel ,eeuwen.
Prijs

: 600

fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.

Voor 1918.
Geschiedenis.
Men vraagt eene verhandeling, naar de oorspronkelijke bronnen,
over den toestand van handel en nijverheid in de Nederlandsche
Provinciën, ten tijde van de Oostenrijksche Heerschappij.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

Voor 1918.
Letterkunde.
Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de
Nederlandsche Letterkunde in de 16de, 17de, 1 $da, 1 0de en begin
20e eeuw, hetzij afzonderlijk, hetzij in tijdschriften en mengelwerken
tot op 1910 verschenen.
Prijs : 800 fr.

-- +50 Als model voor de stoffelijke uitvoering kan dienen : Louie
D. PETIT'S Repertorium der Verhandelingen en bijdragen van de
geschiedenis des Vaderlands. (Leiden, Brill, 1905, vlgg.)

Te beantwoorden uiterlijk io December Igi7.

Voor 1918.
Vak- en Kunstwoorden.

Van het zaad tot den draad. — Men vraagt een verklarende
Nederlandsche vckwoordenlijst van de Vlasnijverheid tot aan de Spinnerij, vooral wat de Leiestreek betreft : Leirote, veidrote, putrote,
zwingelarij, de verkoop.
Met vermelding der Waalsche, Engelsche, Fransche en Duitsche benamingen. — Inzonderheid worden gewenscht de Waalsche vakwoorden der streek Ath, Ghislengien, Meslin 1'Evêque,
Silly, Bas-Silly, uit hoofde der nauwe verwantschap van veet
woorden van dit Romaansch grensdialect met het Nederlandsch.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.

Voor 1919.
Taalkunde.

Men vraagt een proeve van critiek op het Vocabularius Copiosus.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1918.

***
J. Salsmans-Fonds.
Voor 1918.
Men vraagt een methodischen inventaris, met nauwkeurige beschrijving, van al de nog bestaande, zoo geschrevene als gedrukte, liturgische boeken, welke vóór het jaar 1600 in de verschillende kerken

.
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eener zelfde Vlaamsche stad in gebruik waren, hetzij om den oftenbaren
eeredienst uit te oefenen, hetzij om de kerkplechtigheden te schikken en
te regelen.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.
(Men zie, op blzz. 536-545, de volledige lijst der
prijsvragen, door de Academie voor 1912 en volgende
jaren uitgeschreven.)
2°) Voorstel tot uitgave vanwege de Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde. -- De heer Bestendige Secretaris, namens
den heer KAREL DE FLOU, secretaris, deelt aan de Vergadering mede, dat de Commissie, in hare morgenvergadering, mits nadere goedkeuring der Academie, tot de
volgende uitgaven besloten heeft :

a] Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch
Artesië, Guines en Boulogne, door den heer KAREL DE
FLOU.
(Goedgekeurd.)
b] Middelnederlandsche vertaling van het bekende « Visioen van Tondalus » en van « Sint Patricius Vagevuur »,
—

door de heeren Dr. RENÉ
ENDEPOLS.

—

VERDEYEN

en Dr.

H.-J.-E.

(Goedgekeurd.)

De Commissie heeft verder beslist aan de Vergadering voor te stellen eene mededeeling van den eerw.
heer CL. BUvÉ, pastoor te Bost, over De Legende van
Portiuncula, in de Verslagen en Mededeelingen te laten
opnemen. — (Goedgekeurd.)
3°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal
en Letterkunde. Verkiezing van een Lid der Commissie,
tot vervanging van den heer Kan. Dr. H. CLAEYS zaliger.
Candidaten : de heeren JAN BOLS en VICTOR
DELA MONTAGNE.

De Vergadering gaat tot de verkiezing over. Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aan-
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gewezen, de heeren Jhr. Mr. Nap. de Pauw en Prof. Dr.
C. Lecoutere.
Wordt verkozen, de heer JAN BOLS.
4 °) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio en Bibliographie. Verkiezing van een lid der Co rn
-

tot vervanging van wijlen den heer JAN BROEC--mis e,
Candidaten : de. heeren Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE en R. VAN DEN BERGHE.
De Vergadering gaat tot de verkiezing over. Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren Jan Bols en Gustaaf Segers
Wordt verkozen, de heer R. VAN DEN BERGHE

KAERT. -

Nadat de heer Bestuurder den uitslag dezer verkiezing heeft bekendgemaakt, verklaart de heer EDW.
GAILLIARD, dat hij zijn ontslag neemt als lid der Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie; vervolgens zegt de heer Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE, dat hij zijn ontslag neemt uit alle academische
commissien zonder onderscheid, waarin hij tot nog toe
zitting had.
40) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. Verkiezing van een Lid der

Commissie, tot vervanging van den heer JAN BovdHERIJ
zaliger. — Candidaten : de heeren Prof. Dr. C. LECOUen Dr. LEO GOEMANS.
De Vergadering gaat tot de verkiezing over. Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren K. de Flou en Frank Lateur.
Wordt verkozen, de heer Prof Dr. C. LECOUTERE.
TERE

6 °) Lezing door den heer Dr. L. Simons : Over
de vermeende navolging van Waltharius door Hrotsvitha :

De twee laatste uitgevers van HROTSVITHA'S werken,
P. VON WINTERFELD en STRECKER, achten het waarschijnlijk, — zegt Spreker — dat zij met Waltharizts,
het gedicht van haar tijdgenoot EKKEHARD, had kennis
gemaakt.
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Zij steunen op een plaats uit de Gesta Ottonis, waarin
de ontsnapping uit den kerker beschreven wordt van
Adelheide, koningin van Italië en later gemalin van
keizer Otto den Grooten.
Zij zijn van meeicing, dat deze plaats van Walthers
vlucht uit Attila's rijk is afgekeken, omdat beide verhalen sommige punten gemeen hebben als : het ontwerpen van een plan, de toebereidselen tot de vlucht,
den slaap van de bewakers, den toorn van de vervolgers, vooral echter het voorttrekken des nachts en het
uitrusten des daags in afgelegen plaatsen.
Schrijver onderzoekt eerst wat men onder navolging en oorspronkelijkheid moet verstaan; daarna toont
hij aan, dat bedoelde overeenstemmingen voortvloeien
uit de behandeling van een overeenkomstig onderwerp.
Het zijn typische motieven, welke de ontvluchtingsbeschrijving van zelf meebrengt.
Ware er navolging, dan zou men bij Hrotsvitha
het kenmerkende van Walthers vlucht en verwantschap
in taal en stijl moeten terugvinden.
Dit is echter niet het geval.
Het valt buitendien niet moeilijk gelijksoortige mo-

tieven op te sporen in gebeurtenissen, welke niets met
Waltharius te maken hebben, zoo b. v. in « La Campagne de Russie » van de Ségur, waar maarschalk Ney
dezelfde tactiek volgt als Walther en Adelheid.
-- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering dat de lezing van den heer Dr. SIMONS in
de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4

1/2

gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN,
53. — TAFELDECKING.
De tafel is gedekt wil zeggen dat de maaltijd gereed is en dat

men zich aan tafel zetten mag. Vandaar een woord TAFELDECKING, waardoor op Eetmaal, Banket gewezen werd.
Zekere vrijschepen der kasselrij van Kortrijk, Philips van
der Zype, had, ten jare 1671, aan den eerbied dien hij zichzelven
verschuldigd was, tekort gedaan, met hijzelve een veroordeelde
te binden, welke uit het gevang geleid werd om te Dottignies
gehalsrecht te worden.
Door zyne collega's werd hem eene « confraternelle correctie »
opgelegd, bestaande <, in eerre tafèldeckinghe zveerdich ende tot
concurrentie van 25 lb. gr. verteèrs, te dispenseren binnen den concierge(rie) der selve casselerie by de collegianten ».

Het college, bij besluit van

2

Augustus 1671, belastte « de

tafeldeckynghe te diene ende ontginnen » op maandag 's avonds

naastkomende.
In een Fransch stuk, betreffende hetzelfde feit, wordt gezegd
« par forme de correction confraternelle, ils l'avoient condamne à y

dormer ung. COUVREMENT DE TABLE, a ses confreres, à concurrence
de la somme de 25 livres de gros ». (Staatsarchief te Brugge, Fonds

der Kasselrij van Kortrijk, bundel

nr 6522.)

Dr. K. VAN DEN HAUTE,

archivaris van den Staat, te Brugge.
54. — BRANDSTOREN.
In Die Spiegel der Sonden (uitgave Verdam), vs '4347 en.
vlgg., is Bsantstoor aldus beschreven
:

Die derde quaetheit die coemt
Uter gramschap, is brantstoor ghenoomt.
Brantstoorre is hi gheseit,
Die mit zijns selves quaetheit
Vrucht verbrant, buys of poort;
Nerghent en eist dat hi behoort.
Mer metten ghenen, die hevet macht
Brantstoor te doene ende ander cracht,

— 455 Ende dat orloghe si gherecht mede,
So ne heet gheen brantstoorre diet lede,
Dat princhen beleider beval :
Die prinche draghedet an hem al....
Hier wordt er dus onderscheid gemaakt tusschen de brandstichting uit kwaadwilligheid en het in brand steken bij de overmacht. In den prozatekst van den Spiegel der Sonden, naar het
Oudenaardsch handschrift (uitgave u. s., IIe deel, kol. 240), luidt
dit onderscheid als volgt :
« Die derde quaetheit die wt gramscap comt, dat is brantstakinge
(= brantstoki nge , dat is als yernant huys of vrucht off beesten aensteket te verbernen van quaetheiden. Mer ist dat hij trect mit sinen
heer, die des macht heeft, ende een gerecht orloge is, soe en heit hi
geen moertbernre, want hi doetet van bevelingen sinen gerechten
heer, die een gerecht orloech voert ende hantiert ».
Door Brant storen werd evenwel ook bedoeld het verbranden b. v. van een huis, bij wijze van straf en op bevel van den
heer. Dit Brant storen is wat men in het Fransch heette « Le droit
des arsins ». Laurière, in zijn Gloss. du Droit franc., blz. 72 - 73,
zegt daarvan : « Le droit des arsins, spécialement en Picardie et
« en Flandre, étoit le droit de mettre le feu At la maison d'un
« forain, faute par lui d'amender le forfait dont il s'étoit rendu
« coupable... Parce qu'on mettoit le feu aux maisons des crimi« pels, pour les abattre et les détruire, cette exécution a été appelée arsin ». (Uit La Curne de Sainte-Palaye, Dict., v° Arsan.,
overgenomen.)
Op een dergelijk in brand steken van een huis, wordt gewezen in den hieronder volgenden tekst, aan de rekening van
den baljuw van Veurne, over het jaar 1378, ontleend.
Pieter Lanczwaerd en Roelin Carnewake hadden zich aan
moord op « Wouter den Carel » schuldig gemaakt. Uit dien
hoofde waren zij uit het land van Vlaanderen verbannen geworden. Daarenboven bepaalde het vonnis door de « mannen » van
den Prins uitgesproken, dat, indien Lanczwaerd en Carnewake
een huis bezaten, de baljuw « vier der in steken zoude ende
brand storen ». De baljuw voerde dit vonnis uit; daar nochtans
zekere personen op de te verbranden huizen « verbinde van
?enten » hadden, d. w. z. daar genoemde huizen met zekere renten
belast waren, liet hij, wat van de afgebrande huizen was overgebleven mits 48 pond lossen :
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Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. Baljuw van Veurne,
xo Mei-15 Sept. 1378 f Rol) : Pieter Lanczwaerd ende Roebin Carnewake waren verbannen van moerdaden, vandat zij bi nachte doot
sloghen enen Wouter den Carel. Ende was ghewijst bi mins heeren
mannen dat, hadden zij huus, dat de bailliu vier der in steken zoude
ende brand storen. Van den welken de bailliu vulcam tvonnesse;
ende omme clatter enighe lieden carnen diere vertinde van renten up
hadden, so liet hem de bailliu tremenand losen vanden husen omme
.xlviij.lb. ».
55. -- BURGER VAN DE STAD.

Te Brugge zegt men, dat iemand BURGER VAN DE STAD is,
wanneer hij in « de Boze », dit is in de kaze (zie bij De Bo, Westvr.
Idiot.), in den bak of het stedelijk arresthuis, is gestoken geweest.
Hij is vrije gentenaar, Hi is vrije Gentenaar- gemaakt, luidt
dit te Gent, sprekende van iemand die in den Mammelokker
(thans : het Rolleke) heeft gezeten.
De Bo zegt niets over den oorsprong van het woord kaze.
Dit komt voort van den naam van zeker huis, La Casa negra
{Het Zwart huis) geheeten, staande in de Spanjaardsstraat te

Brugge, en waarover Ad. Duclos, Bruges en trois jours (1883),
blz. 132, schrijft als volgt « Elle servait d'entrepót aux marchands
« de la nation espagnole, et la tradition rappelle qu'elle leur servait
« aussi de prison ».
56. --- VAARTJE (of : VARTJE) KNAP.

Vroeger zag men, nl. te Brugge, in de carnaval- of vastenavonddagen, gemaskerde mannen, die, om de grap, met een lijn
rondwandelden, waaraan een koek hing, soms met siroop bestreken. Jongens waren bij het spel niet te kort : al gaande moesten
zij trachten een stuk uit den koek te bijten.
Zulke masker biet men een !laar- jeknap. Het gebruik is nog
niet heelemaal verloren gegaan. Te Antwerpen o. a. wordt aan
de lijn ook wel een drogen haring gehangen.
Men eergelijke met Appelknap of Appel jeknap, dat te Brugge
voorheen ook bekend was, bij L. de Bo, Westvlaamsch Idioticon_
EDW. GAILLIARD.

HROTSVITHA EN WALTHARIIJS
door Dr. L.

SIMONS.

Onder de beoefenaars van de Latijnsche poëzie in de
rode eeuw bekleeden Ekkehard, de dichter van Waltharius, en
Hrotsvitha, de navolgster van Terentius, een eerste plaats. Het
geboortejaar van Hrotsvitha wordt door P. von Winterfeld, den
uitgever van haar werken, in 935 geplaatst; haar sterfjaar is
onbekend.
Wij weten, dat zij den sluier had aangenomen in het klooster
van de Benedictijner nonnen te Gandersheim en dat zij op verzoek van Keizer Otto II een gedicht schreef, Gesta Ottonis,
waarin de daden van Otto den Grooten, den eersten van dien
naam, worden verheerlijkt. De levensbeschrijving gaat tot het
jaar 962.
Wij hebben te onderzoeken, of Hrotsvitha kennis heeft
gedragen van Waltharius.
Voor dit doel komen alleen de Gesta in aanmerking; wij
laten derhalve de tooneelwerken, waarin nochtans haar kracht
ligt, achterwege.

In het begin van 967 droeg zij de Gesta op aan Geberga,
hare abdis, een nicht van Otto den Grooten, aan wie zij haar
opleiding en de levensbeschrijving van den' bezongen keizer te
danken had. Er komt eene plaats voor, waar de ontvluchting
van Adelheid, de gemalin van Otto I, wordt verhaald.
Deze Adelheid, door de Kerk heilig verklaard, was eerst
de echtgenoote geweest van Lotharius, koning van Italië, die
door Berengarius door middel van vergif om het leven werd
gebracht. Na op deze wijze den troon van Italië overweldigd

te hebben wilde Berengarius de koninklijke weduwe dwingen
de hand van zijn zoon te aanvaarden, ten einde zijn onrecht(z) Door onzen bestendigen secretaris bij herhaling aangezocht om een
leesbeurt, deel ik deze studie mede uit een werk over Waltharius, dat sedert
geruimen tijd ter perse ligt.
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matig gezag te bevestigen. Adelheide weigerde, werd in den
kerker geworpen, doch ontsnapte en riep dan de bescherming
in van Otto den Grooten, die Berengarius overwon en Adelheide
tot gemalin verhief.
P. von Winterfeld steunende op de overeenstemmingen
tusschen de beschrijving van Adelheides vlucht en de ontsnapping van Walther uit Attila's hof, kwam het eerst met de stelling
voor den dag dat Hrotsvitha Waltharius waarschijnlijk gelezen
heeft.
Buiten eenige verspreide trekken is dat de eenigste plaats
van beteekenis, waarop hij zich kan beroepen.
De tijd van ontstaan der twee gedichten legt geen hinderpaal in den weg, immers de Gesta da steekenen uit 967; Waltharius uit 920 of daaromtrent.
Ook staat het bekend, dat destijds onder de Benedictijner
kloosters een geregelde gedachtenwisseling werd levendig gehouden op wetenschappelijk gebied.
P. von Winterfelds meening wordt voorgestaan door K.
Strecker, den laatsten uitgever van Hrotsvitha's werken. De
overeenstemming van deze twee geleerden legt niet weinig
gewicht in de schaal, want beiden hebben zich door hun Walthariusonderzoek insgelijks verdienstelijk gemaakt.
Des ondanks kom ik tegen deze stelling op, en omdat zij
mij onhoudbaar toeschijnt op zich zelf, en -- doch dit doet hier
niets ter zake — omdat ze onvereenigbaar is met de zienswijze,
welke ik omtrent sommige Walthariusproblemen voorsta.
Mijn standpunt is dit : ik cijfer de overeenstemmingen tusschen de ontvluchting in Waltharius en in de Gesta in geenen
deele weg, maar ik schrijf die overeenstemmingen aan een andere
oorzaak toe, niet aan Hrotsvitha's navolging maar aan de overeenkomstigheid van onderwerp. Gelijke toestanden brengen
gelijke omstandigheden mede, d. i, typische motieven, zooals de
geijkte term luidt.
Om goed te vatten, dat wij hier met typische motieven en
met geen navolging te doen hebben, dienen wij een weinig
theorie er op na te houden en eenige begrippen vast te stellen,
welke tot richtsnoer zullen dienen.
Von Winterfeld en Strecker hadden zich eerst moeten
afvragen, wat eigenlijk navolging is. Zij bestaat niet in het over-
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nemen van gemeenplaatsen d. i. denkbeelden en gezegden, die
algemeen verspreid zijn, maar wel van het tegendeel ; het nagevolgde moet op straffe van anders niet opgemerkt te worden
steeds meer of minder persoonlijk, meer of minder oorspronkelijk zijn. De navolging hangt dus samen met de oorspronkelijkheid, ai klinkt dat ook paradoxaal.
Wat verstaat men dan door oorspronkelijkheid ?
Wij bepalen ons tot de oorspronkelijkheid in de letterkunde,
omdat hier er van alleen sprake is, omdat de letterkunde in
scheppend vermogen de andere schoone kunsten overtreft, en
omdat het hier behandelde in hoofdzaak op alle toepasselijk is.
Evenals het marmerblok, waarin de beeldhouwer zijn idee
verwezenlijkt, voor een iegelijk beschikbaar ligt in de groeve, zoo
is ook de stof, welke de dichter tot eigen scheppingen verwerkt,
niet zijn uitsluitend eigendom, maar dat van het volk, van de
spraakmakende gemeente. Deze stof bestaat in den rijken schat
van denkbeelden, gevoelens en zinnelijke voorstellingen, welke
in het woord vastgelegd het gemeengoed zijn van alle denkende
en gevoelende wezens.
Hier ligt niet de oorspronkelijkheid.
In dezen zin is het bekende vers van de Genestet te verstaan :
Poëzie is overal,
Overal, mijn vrinden.

De stof is voor het grijpen, 't is maar zaak ze te vinden
onder de groote massa alledaagschheid.
Het persoonlijke, het oorspronkelijke, want dit komt op
hetzelfde neer, is drieledig.
De oorspronkelijkheid bestaat vooreerst in de meerdere
geschiktheid tot het opsporen van het edele, het niet-alledaagsche, schoon altoos natuurlijke in de gemeenschappelijke stof.
't Is een zaak van graad.
Verheft een dichter zich boven het gewone peil door een
van de vier vermogens : verstand, gevoel, zinnelijke gevoeligheid of sensibiliteit, verbeelding, dan zal men wederkeerig spreken van oorspronkelijke denkbeelden of gedachten, oorspronkelijke gevoelens, oorspronkelijke zinnelijke voorstellingen, oorspronkelijke beelden. Al mag geen dichter gansch verstoken zijn
van een enkel dezer vermogens, wat hem voornamelijk tot
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dichter stempelt, wat zijn temperament, zijn natuuraanleg uitmaakt is gevoel, sensibiliteit, en dan verbeelding. Een levendiger verbeelding gaat gepaard met een grooter sensibiliteit; zij is er
het uitvloeisel van.
Een meetkundige heeft zooveel verstand en verbeelding
noodig als de dichter en toch is hij daarom geen poëet. Bezit
een schrijver deze vier vermogens in een uitstekenden graad,
dan spreken wij van letterkundig genie, want het vernuft bestaat
in het evenwicht, in de evenredige ontwikkeling van al de in casu
vereischte zielsvermogens.
De oorspronkelijkheid bestaat ten tweede in de rangschikking of coördinatie der gemeenschappelijke stof mits keus.
Zoo roept de tooneeldichter bij gelegenheid van den éénen
grooten hartstocht van zijn hoofdheld de botsing van nog anderegevoelens of hartstochten te voorschijn. Ziedaar de verwikkeling
of knoop. Te dien einde staan hem verschillende middelen ten
dienste : de zedenwet, de sociale conventies d. i. de maatschappelijke betrekkingen, eischen en vooroordeelen, vooral ten
laatste de wet van de tegenstellingen of contrasten.
Wil men een eenvoudiger voorbeeld? Kiezen wij dan twee
schoolopstellen. Ik schrijf de volgende schets af uit een handboekje, dat te Namen gedrukt is :
Gevolgen der kwaadsprekendheid. 1° Een werkman wordt in
zijne jeugd voor diefte veroordeeld, 2° Verscheiden jaren gevang.
3° Hij komt tot betere gevoelens. 4° Vestigt zich in een dorp, waar
hij onbekend is en een eerpk leven slat. Vrede en geluk. 5° Een z ijner
oude kennissen brengt zin vroeger gedrag uit. 6° Afkeztring. Ontknooping.

Gesteld nu twee leerlingen. De eene houdt zich nauwgezet
aan de volgorde van de opgegeven punten. De andere niet,
integendeel hij begint met 4° en verplaatst ons regelrecht in het
vreemde dorp en wel in een herberg, waar deze andere Jean
Valjean door de aanwezigen met achting en vriendschap bejegend wordt. Dan komt 5° : Een zijner oude kennissen, die toevallig in het dorp is, treedt binnen en herkent hem. Gesprek.
Valjean, wij zullen hem zoo maar heeten, is eerst beschaamd,.
maar bekomt weldra van zijn schrik, en 1°, 2° en 30 worden nu
in de samenspraak, waarvan allen getuigen zijn, ontwikkeld.
Ten laatste 6° : De handelwijze van den kwaadspreker wordt
door de aanwezigen afgekeurd.
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Onnoodig te vragen, welk van de twee huiswerken oorspronkelijk is ten opzichte van de rangschikking derzelfde stof.
De oorspronkelijkheid bestaat ten derde in de bijzondere
expressie of uitbeelding van een idee of gevoel door middel van
het gemeenschappelijk teeken of woord. Wie klaar begrijpt drukt
zich klaar uit, wie diep gevoelt grijpt naar wendingen, waarin
men de ziel voelt kloppen.
In de artistieke uitbeelding door middel van het woord
spelen verbeelding en het zinnelijk voorstellingsvermogen van
het gehoor eene hoofdrol. Ook heeft de smaak, een aangewende,
niet aangeërfde eigenschap, hier een woordje in te brengen.
Het spreekt van zelf, dat de gewone, bijdevloersche expressie geen aanspraken kan doen gelden op oorspronkelijkheid, zij
is gemeengoed, de res nullias; hiertoe breng ik ook de afgesleten
beeldspraak, waarmede de nieuwe school voorgoed gebroken
heeft. Duizendern, vooral aankomende dichters hebben het
ruischende graanveld bij de golvende zee vergeleken. Volgden
zij elkander na ? Neen, zij kenden elkanders werken niet, maar
het was gemakkelijk aan de gapende menigte de gewone dichterlijke pasmunt in plaats van goudgeld uit te strooien.
Om aan deze afgetrokken begrippen wat aanschouwelijkheid
bij te zetten zullen wij een voorbeeld. kiezen uit de natuur, dat
voor allen openliggend boek.
Iedereen geeft zich rekenschap van de natuurverschijnselen
in de lente : plantengroei, heldere hemel, warme zon enz.
Iedereen geeft zich ook in zekere mate rekenschap van een
meer opgewekt gemoedsleven : tevredenheid, blijheid, hoop; er
valt een lentestraaltje, hoe nietig ook, in ieders hart.
Dus levensverschijnselen in de natuur, levensverschijnselen
in het gemoed : ziedaar de gemeenschappelijke stof.
Een schilder evenwel ontwaart meer kleuren, meer lichtspelingen in de natuur, een dichter voelt een rijker gemoedsleven
ontluiken : 't is uitspattende vreugd, verzoening met het leven,
kinderlijke overgave aan moeder Natuur, de Alma Maler.
Schilder en dichter zijn hier oorspronkelijk, ziedaar een verschil van graad in het waarnemen van de gemeenschappelijke
stof.
De dichter legt ten tweede een inniger en veelzijdiger verband tusschen het leven der natuur en dat van den mensch,
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vooral zijn eigen zieleleven. Naar geland van zijn temperament,
stemming, ervaring zal hij zingen dank zij een hooger coördinatievermogen van genieten en hoopvolle toekomst, van een schepper of vergoddelijkte alnatuur, van reine of zinnelijke, beantwoorde of bedrogen liefde, van vroeg verwelken en kortstondige
weelde, van 's levens logen en wanhoop, van dood en hiernamaals.
Ten laatste komt de artistieke uitdrukking aan de beurt. In
het weergeven van de jonge, zonnedronken natuur wint het penseel het van de pen. Omgekeerd echter, al zal de schilder in zijn
landschap iets neerleggen van zijn eigen lentestemming, 't is als
de enkelvoudige toon van de stemvork naast het volle orgelspel
van de poëzie. Aan den dichter de schildering van het gemoedsleven in al zijn breedte en diepte.
Keeren wij nu tot ons bijzonder onderwerp terug. Indien
wij deze theoretische gegevens op Hrotsvitha's beschrijving
toepassen, dan hebben wij ons alleen af te vragen, of die overeenstemmingen met Waltharius te verklaren zijn uit de gemeenschappelijke stof d. i. uit de omstandigheden, welke een ontvluchting van zelf medebrengt, kortom uit de typische motieven.
Is dit zoo, dan bestaat er geen navolging.
Heeft de dichteres evenwel in plaats van algemeenheden
iets kenmerkends, iets persoonlijks of oorspronkelijks uit Waltharius overgenomen, dan staan wij waarschijnlijk voor navolging. Geven wij eerst een overzicht van W althers vlucht uit het
Hunnenland, om met kennis van zaken te kunnen beslissen.
Walther heeft het heimwee, hij besluit te vluchten en zal
Hildegonde, zijne bruid, welke evenals hij aan Attila's hof in
gijzelaarschap leeft, met zich nemen. Daarom zegt hij tot haar
245 Wist ik, gij leendet mij een gewillig gehoor, gij betoondet
Ondanks alles u trouw aan mijn voorzichtige plannen,

Dan zou ik al de geheimen der ziel u willen ontdekken.

Als het meisje verklaart, dat zij bereid is hem overal te volgen, gelast hij haar alles voor de reis in het geheim gereed te
maken. De dichter treedt hier in bijzonderheden.
261 't Opperst gezag, als gij weet, benoemde u tot hoedster der schatten,
Scherp bij gevolg u in en onthoud ze deze mijn woorden :
Eerst en vooral ontneem den helm en het harnas des vorsten,
't Driedradig pantser, meen ik, dat draagt het merk van de smeden.
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265 Kies vervolgens u uit twee middelmatige schrijnen
En vertrouw er aan toe zooveel armbanden der Hunnen,
Dat gij er nauwelijks één optilt tot even den boezem.
Ook vier paar gewone schoenen zult ge me maken,
Schaf er u aan zooveel en berg ze weg in de kistjes;
270 Tot den rand zullen zoo misschien de schrijnen gevuld zijn.
Verder bestel u stil gebogen angels bij smeden :
Visschen en vogels zullen te zaam ons strekken tot teerspijs;
Vogelaar dien ik zelf zoowel als visscher te wezen.
Binnen een week beredder het een en ander behoedzaam.
275 En nu weet ge hetgeen op reis zoo al noodig zal wezen.

Na de toebereidselen spreekt Walther van zijn ontvluchtingsplan.
276 Thans zal ik zeggen, hoe wij de vlucht op touw zullen zetten.

Als de zon haren kreits voor den zevenden keer heeft voltrokken,
Recht ik voor vorst en vorstin, voor prinsen, heervoogd en dienaars
Aan een lustig gelag met bovenmatige kosten.
280 'k Poog op alle wijzen hen in den drank te versmoren,
Tot er geen enkel zij, die bemerkt wat vervolgens zich toedraagt.
Gij ondertusschen maak een matig gebruik van de wijnen,
Zorg uw dorst aan den disch te beperken, al zij het met moeite.
Staan zij allen op, keer weer tot de taak de bedoelde,
285 Maar als 'tgeweld van den drank hen allen voor goed heeft bedwongen,
Dan ons gespoed om te zaam de streken in 't Westen te zoeken.
Op het feestmaal draagt alles zich toe als Walther had
voorzien. Het uur tot de vlucht is geslagen.

324 Eindelijk roept hij terug de dierbare vrouw en verordent
Met den meesten spoed het gereedgemaakte te brengen.
De laatste maatregelen worden getroffen :
326 Uit de stallen haalt hij zelf het puik van de dravers,
Welken hij Leeuw had genoemd om zijne voortreffelijkheden.
Moedig trappelt het ros en knauwt de schuimende teugels.

Na het, als men placht, met het tuig te hebben omhangen
33 0 Hecht hij aan elke zij de schrijnen gevuld met de schatten,
Legt tot den langen tocht er bij een weinigje voedsel
En gelast de jonkvrouwlijke hand met de vlottende teugels.
Hij nochtans naar heldenwijs gedost in het harnas
Zet zich op het hoofd den helm met bloedpurperen pluimbos,
335 Sluit de scheenplaat van goud om zijne geweldige waden,
Gordt aan de linker heup het zwaard met dubbele snede
En aan de rechter een ander naar Panonische wijze.
Dit echter deelt maar wonden uit aan een enkele zijde.
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465 395 Siddert hij, schikt het hoofd dan hier, dan plotseling ginder.
Dan weer vaart hij op en zit op zijn bed als waanzinnig.
Vruchteloos! Eindelijk springt hij te been en holt door het burgslot,
Naakt weer de sponde, doch raakt ze nauwelijks aan of verlaat ze.
Attila sleepte den slaaploozen nacht op die wijze ten einde.
400 Doch het vluchtend paar voortstappend door gunstige stilte
IJlde om achter den rug de gevreesde landstreek te laten.

Deze tegenstelling tusschen het tooneel van onrust, waar
de uiterlijke woeling, hoe aanschouwelijk en tastbaar ook weergegeven, de innerlijke woeling niet vermag te vertolken, en den
nachtelij ken vrede buiten, als die van Virgilius' anzica silentia
`ranae, deze tegenstelling bewijst, dat Ekkehard zijn stof wist te
ordenen, te coordineeren.
Attila belooft schatten gouds aan den dappere, die Walther
geketend zal terugbrengen; te vergeefs, niemand durft het waagstuk aan. Middelerwijl heeft Walther de ervaring opgedaan, dat
het niet aangaat dag én nacht voort te trekken, daarom zal hij
voortaan des nachts reizen en den dag besteden om in de bosschen uit te rusten :
419 Walther, de vluchteling, reisde, gelijk ik gezegd heb, bij nachtstond,
Zoekend des daags het woud en de dichte heestergewassen.

Ziedaar Walthers vlucht. Waarin bestaat nu de oorspronkelijkheid van Ekkehards beschrijving
Het is niet doenlijk elke' bijzonderheid aan te stippen;
verlangt men zoo iets, dan leze en herleze men het tooneel van
Attila's woede, waar de teekertachtige trekken zoo opeengehoopt zijn, dat een schilder er stof kan vinden tot niet
een, maar wel tot een zestal tafereelen van den woedenden
Attila (I).
(I) Het zwaartepunt van deze beschrijving ligt hierin, dat de toorn
een inwendig opgestapelde is en geen woorden vindt om uit te barsten.

Attila's onsamenhangende geluiden zijn welsprekender dan indien hij een
theatrale verwensching had losgeslingerd.
Wij hebben hier de hoogste woede.
Attila's slapelooze nacht kan gerust gelegd worden naast dien van

Achilleus (Ilias, XXIV, 3 vlg.); wat breedte en scherpte van gezichtsver-
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De oorspronkelijke zijde van Ekkehards talent is hier te
zoeken in zijn sensibiliteit of zinnelijk voorstellingsvermogen.
De dichter moet de geheimzinnigheid van de wouden,.
secretum illud naar Tacitus, hun suizende stilte meer dan eens
met scherp oor opgevangen hebben, om Hildegondes angst in
een paar toetsen zoo goed te treffen.
Niet minder geoefend is zijn oog. Hij ziet juist en weet het
opgemerkte aanschouwelijk voor te stellen.
Men lette op Attila's woede, waar elke trek raak is, op de
zorgvuldige opsomming van de reisbenoodigdheden, men zou
zeggen, dat hij er zelf bij was; op het vertrek ten laatste, waar
alles naar het leven is afgekeken.
Het ros wordt uit den stal gehaald, het trappelt, knarst op
het gebit, het wordt getuigd, voorzien van den last en door
Hildegonde bij den teugel gegrepen. Zelfs wordt de hengelroede
niet vergeten, die moeilijk op het paard is te bergen.
Tevens zien wij in bijzonderheden, hoe Walther zich uitrust,.
en al ging Virgilius hem hierin voor, hij wist een beter les te
trekken uit zijn voorbeeld dan in voorkomend geval Hrotsvitha,
omdat hij de gave bezit van goed uit zijn oogen te kijken.

Tot deze aanschouwelijke voorstelling behoort ook de dramatische ontwikkeling van sommige onderdeelen der vlucht.
Het gedicht behoort tot de verhalende poëzie en nochtans
spreekt Ekkehard niet gedurig in zijn eigen naam, hij laat soms
de personen handelend optreden.
Zoo hebben wij Walthers voornemen, de toebereidselen,
het ontvluchtingsplan door middel van een gesprek vernomen,
en zijn verdwijning uit de klacht van de koningin tot haar
gemaal.
mogen aangaat doet Ekkehard hier niet onder voor Homeros. Deze plaats
luidt in de vertaling van C. Vosmaer als volgt :
De Peleide
Echter gedacht met een traan aan zijn vriend en hem koesterde geenszins
D'allesbedwingende slaap; en hij wendde en keerde zich telkens,
Weemoedvol aan de kracht en den meed van Patroklos gedenkend,
Wat al zwoegens met dezen en wat al kommer hij uitstond,
Strevend door strijden met mannen gevoerd en door schriklijke zeeën.
Deze gedachten bewogen zijn geest en verwekten zijn tranen;
Nu op zijn zijde en dan op zijn rug, straks weder voorover
Strekte hij rustloos 't lijf; dan weder verrijzende ging hij
Dwalen aan 't strand van de zee, onrustig bewogen van zinnen.

467
Leggen wij nu hiernevens de plaats uit de Gesta, v. 527 vlg.
De woordelijke vertaling luidt als volgt :
527 Wat zij echter zal doen, zij weet het niet, daar niet open

Stond eene deur, die haar toe zou laten, terwijl de bewakers
Waren overstelpt van slaap, te vluchten bij nachtstond.
53 0 Geen persoon had zij zelfs in de kerkerkrochten, geen enkel,
Die uit hoofde van de bediening haar was onderworpen
En volijverig in het volbrengen van hare bevelen,
Dan alleen het meisje, hier boven vermeld, en een enkel
Geestelijke daarbij, van levenswandel lofwaardig.
535 Daar zij hun met staag gejammer alles verhaalde
Wat zij al treurende vaak in haar bitter gemoed overpeinsde,
Scheen het hun goed bij beslissing van eenparige stemmen (I),
Dat het beter zou zijn, indien zij door heimelijk pogen
Under den grond een verborgen gang al gravende maakten,
54 0 Waarlangs 't mogelijk was uit de harde boeien te vluchten.
Twijfelloos is het, dat dit zoo voleind werd met snelheid
Door de aanwezige hulp van den haar goedgunstigen Christus.
Want de uitholling eens voorzichtig gereed naar hun inzicht,
Was de gunstige nacht tot de nieuwe vrijheid verschenen,
545 Waarop, daar de slaap de leên had bekropen van 't krijgsvolk,
Zij, de invrome vorstin, a lleen met het tweetal genooten
Door de vlucht aan al de listen der wachters ontsnapte
En een eind van den weg aflegde, maar enkel bij nachttijd,
Voor zoover zij 't vermocht met hare tengere voeten.
550 Maar als de zwarte nacht ontweek na het scheuren der sluiers
En de pool opblankte onder de stralen der zonne,
Bergt zij zich behoedzaam in verholen spelonken,
Dwaalt nu in de wouden, of gaat dan schuil in de voren
Tusschen de rijpe halmen van 't hoogopschietende koren,
555 Tot weerkeerend de nacht, in 't gewone duister gewikkeld,
't Aardrijk alweder met een donkeren nevel omhulde;
Dan weer streeft zij er naar den begonnen weg te doorloopen.
Eindelijk, daar zij haai niet vonden, gaven de wachters
Boven mate bevreesd den graaf bericht van 't gebeurde,
560 Die met de taak was belast de koningin te bewaken.
Deze, wien een groote ontzetting sloeg om het harte,
Maakt zich op weg, om haar op te sporen, met talrijke makkers,
En omdat hij het opgaf, want hij kon niet ontdekken
(r) Men kan ook vertalen :
Scheen het hun goed na va; tstelling van 't eer parige plan.
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Waar de Koningin had gericht, de doorluchte, haar schreden,
565 Lei hij bevend aan vorst Berengarius bloot het gebeurde.
Deze plotseling in een hevige gramschap ontstoken
Zendt op staanden voet alom vooruit zijn vertrouwden
En hij legt hun op geen plekje ter zijde te laten,
Maar met omzichtigheid te doorspeuren van hoekje tot kantje,
570 Of de Koningin zich soms verbergt in een schuilplaats.
Hij zelf volgt hen met een aantal moedige drommen,
Juist als wou hij door krijg een wilden vijand bedwingen,
En hij trekt in onstuimige vaart door den eigensten akker,
In welks holle voren alsdan de vorstin was gedoken,
575 Zij, die hij zoekt, geborgen onder cie vleugels van Ceres.
Schoon hij om zich heen de halmen trachtte te scheiden
Met herhaald gepoog door de lans, die vooruit was gestoken,
Niet toch vond hij haar, die Christus' gena overhuifde.

Wie ziet niet aanstonds, dat er ten opzichte van kunst een
hemelsbreed verschil is tusschen de twee beschrijvingen, zoozeer zelfs dat men niet weet, waarover zich meer te verwonderen, over Hrotsvitha's kortzichtigheid, die geen partij wist te
trekken van Ekkehards bewerking, ofwel over de bereidwilligheid, waarmede men aan een mogelijke ontleening geloof slaat ?
Het eigenaardige, het oorspronkelijke in Walthers vlucht
missen wij hier. Waar blijft de aanschouwelijkheid? Geen dramatiseering, maar een eentonig verhaal in den Seri persoon, geen
inzicht in de details, geen teekenachtige trek maar gemeenplaatskleurloosheid, geen enkele opwelling van gevoel maar onverschilligheid voor een pathetisch onderwerp, lamlendige onverstoorbaarheid. Hier en daar nochtans een godvruchtige uiting.
De stijl is dof en dor, de verzen zijn op enkele omschrijvingen na van den morgen- en avondstond vermomd proza van
de alledaagsche soort. Waarom schreef zij ook leoninische
hexameters, haar blijkbaar te machtig, in plaats van gewone
zooals Ekkehard ?
't Is om kort te gaan een dichtproeve zonder persoonlijkheid, 't is watersnoodpoëzie. Navolging is derhalve blijkens onze
theorie onbestaanbaar. Wat meer zegt, sommige toestanden
worden niet ontwikkeld en toch gaf Ekkehard er aanleiding toe,
ja een duidelijke vingerwijzing. Zoo b. v. de toorn van Berengarius.
Zou de Gandersheimer non zich aan dit verzuim schuldig
gemaakt hebben, indien zij inderdaad de beschrijving van Attila's woede had gelezen ?

—

4

69

Hetzelfde dient gezegd van Adelheides en Hildegondes
angstvalligheid op hun dwaaltocht in de wildernis.
Wij besluiten dus, dat Hrotsvitha's opvatting van de kunst,
haar dichttrant zich tegen de navolging van Waltharius verzet.
Op welke overeenstemmingen beroept zich dan von Wintetfelci ?
i° In beide gedichten wordt gesproken van een ontvluchtingsplan.
Inderdaad, maar hoe wordt er van gesproken ? Wij zagen
immers, dat Walther zijn bruid onistanc4g onderricht omtrent het
te geven gastmaal, terwijl in de Gesta alleen gezegd wordt dat
naar « vaststelling van het eenparige plan » een gang zal worden
gedolven. Hoe dit kan geschieden, vernemen wij echter niet. De
twee voorstellingen gelijken dus niet op elkaar, zooniet dan is de
schets van een onderwerp of het uit te werken plan hetzelfde
als de uitwerking zelf.
Indien het echter een bewijs moet heeten dat hier evenals
daar van een plan gesproken wordt, dan zijn alle ontvluchtingsverhalen van elkander afgekeken.
Had de dichteres nog maa r dezelfde termen gebruikt, maar
zoo staan de zaken niet, een enkel woord voti = plan (Gesta,
v. J37) staat ook ter plaatse in Waltharius : votzs (v. 246). Dat is
minnetjes.
2° Walther spreekt van de aanstalten tot de vlucht : « Binnen één week beredder (coilzpie) het een en ander behoedzaam »
v. 2 74. In de Gesta, v. 541, luidt het : « Twijfelloos is het, dat dit
zoo voleind of beredderd werd met snelheid ». Daar komen dus
ook de aanstalten te berde.
Ons antwoord is zooals daar even : Elke lang beraamde
vlucht vergt het treffen van maatregelen, van voorbereidselen.
Iets anders is buitendien : een onderaardsche gang gereedmaken
(complere),iets anders reisgoed gereedmaken als wapens, schrijnen,
kostbaarheden, schoenen, angels. Niet om het even welke voorbereidselen, maar gelijksoortige voorbereidselen kunnen aanleiding geven tot navolging.
En nog eens, verwantschap van termen is er niet tenzij in
liet op zich zelf staande cornple ; voltooi, beredder.
3° Als de bedronken Hunnen snorken, neemt Walther de
kans waar om de plaat te poetsen ; Adelheide wacht eveneens
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het oogenblik af dat de wachters onder zeil zijn gegaan om langs
de onderaardsche gang te ontsnappen.
Nu vraag ik mij alweer af : Is een nachtelijke ontvluchting
iets zoo zeldzaams, zoo ongehoords, dat in voorkomend geval er
aanstonds navolging mede gemoeid is; of is het niet eerder een
alledaagsch verschijnsel, omdat de vluchteling des nachts meer
kans heeft van slagen ?
4° De toorn van Berengarius en die van Attila bij het vernemen dat de vogel gevlogen is moet ook tot bewijs strekken.
Wij hebben gezien, dat het tegendeel er uit op te maken is.
Trouwens Berengarius is woedend — en wie zou het niet
zijn ? — omdat Adelheides vlucht zijn plannen dwarsboomt.
Is derhalve de verklaring van zijn gramschap niet filologisc h
waar met von Winterfeld, zij is het psychologisch voor iedereen,.
en dat doet de deur toe.

.

Het blijkt dus, dat de voorstanders van de navolging der
Gesta in een hoofdzaak dwalen. Zij vergeten, dat overeenkomstige toestanden als twee ontvluchtingen ook overeenkomstige
omstandigheden of typische motieven in den menschelijken geest
te voorschijn roepen. Deze typische motieven zijn: ontvluchtingsplan, nachttijd, slaap van de wachters, vrees voor overval, toorn
van de vervolgers.
Zij vergeten ten tweede, dat de zakelijke overeenstemming
alleen dan eenige waarschijnlijkheid van navolging openzet, wanneer met de zaak ook de vorm ontleend is.
En hier dient nog een voorbehoud gemaakt te worden; niet
het alledaagsche, het voordehandliggende in den vorm moet
overgenomen zijn, maar het persoonlijke, het oorspronkelijke.
Welnu, wij hebben er op gewezen, dat Hrotsvitha's stijl het
eigenaardige, het teekenachtige van Waltharius mist en dat zelfs
zoo, gewoon en laag bij den grond als hij is, de overeenstemmende termen ontbreken.
Hier willen wij even bij stilstaan.
Tweemaal vonden wij bij haar een afzonderlijk woord (votz`
v. 537; completa v. 541 tegenover : fidem voos servare per omnia
cautis, W. 246, en : haec intra ebdomadam caute per singula
comple, W. 274). Tweemaal bestaat de verwantschap in twee
woorden, maar die zijn of te algemeen (G. 506: nimiam conversus in Tram, tegenover W. 380: nimia succenditur efferus ira),
.
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ofwel zij liggen voor de hand (G. 553: vagat iu silvis, latitat...
sulcis, tegenover W. 349: ira silvis latitare student). In beide
gevallen zijn de termen de res nuliius, allemansgoed. Net als hij,
die de zon beschrijft, de woorden straal, glans, warme zal
bezigen, zoo kon Hrotsvitha er niet buiten een woud een woud te
heeten, daartoe had zij Ekkehards hulp niet noodig; en wat latitat
betreft, het zou naar Waltharius met silvis moeten verbonden
zijn b. v. nunc la/ilat silvis; het ontbreken van dat verband laat
vermoeden dat geen navolging in het spel is.
Hetzelfde behoort gezegd te worden voor de omschrijving
van het aanbreken des dags in Waltharius en in de Gesta.
Niet het feit op zich zelf is van belang, want het vindt
365 maal in het jaar plaats, maar wel de wijze, waarop het
gewone feit wordt voorgesteld.
Waltharius houdt er een classieke herinnnring op na :
« als Phoebus
Blozend zijn eerste I cht tot schouwspel gaf aan het aardrijk ».

De Gesta, 550-5 i, zeggen, en het beeld heeft ten minste iets
schilderends :
« als de zwarte nacht ontweek na het scheuren der sluiers,
En de pool opblankte onder de stralen der zonne. »

Waarom laat de classiek geschoolde non dit mythologisch
buitenkansje ontsnappen, zij die toch tweemaal (vv. 554 en 575)
-- en die verzen zijn zoo kwaad niet de « oogsten » door de
godin « Ceres » vervangt?
Wat bewijst dit alweer, zooniet de afwezigheid van alle
navolging ?
5° Een laatste bewijsgrond van von Winterfeld hebben wij
voor het einde weggelegd.
Walther en Adelheide zetten op dezelfde wijze hun tocht
voort, zij reizen des nachts en rusten uit bij dag hetzij in
wouden, hetzij voor Adelheide daarenboven in holen en graanvelden.
Het komt mij voor, dat deze omstandigheid de hypothese
der navolging bij von Winterfeld heeft opgeroepen.
Zoo leggen wij dan eindelijk den vinger op een bijzonderheid, die niet alledaagsch is. Ongelukkigerwijze zien wij alweer
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te vergeefs uit naar eenige gelijkheid van termen om deze plaats
te waarmerken, want zonder dat komen wij geen haarbreed
verder.
Ook bedenke men wel, dat Adelheide meer nog dan Walther
door de omstandigheden genoopt werd haar toevlucht te nemen
tot deze minder gewone en zeker langzame reisgelegenheid.
Was zij niet de koningin en als zoodanig geen onbekende voor
het volk ?
Wilde zij niet ontdekt en uitgeleverd worden, dan was er
geen ander middel op dan zich des daags schuil te houden.
Om Adelheides nachtelijke tochten te verklaren hoeven wij
dus niet onze toevlucht te nemen tot navolging, de geschiedkundige omstandigheden doen ons de oplossing aan de hand.
Hier wordt eens te meer bewaarheid, dat de verdichting het
soms niet haalt bij de werkelijkheid.
Wie reden heeft om het daglicht te schuwen maakt gebruik
van den nacht, wat is natuurlijker?
Wij merken op in de dierenwereld, dat het wild des nachts
op voedsel uitgaat, dat wolven door barren winter en hongers

nood uit hun schuilhoeken opgejaagd van de duisternis gebruik
maken om naar herbergzamer streken te verhuizen.
Daarom twijfel ik er niet aan of men zal menig verhaal van
nachtelijke dwaaltochten, zij het dan werkelijk gebeurde of verzonnen, aantreffen, indien men zich de moeite van het opzoeken
wil getroosten.
Laat ik een voorbeeld kiezen uit de nieuwe geschiedenis.
Voor mij ligt het heerlijke boek opengeslagen van den generaal de Ségur La Campagne de Russie (Paris, Nelson éditeurs). Ik
lees er den terugtocht van Napoleons achterhoede onder maarschalk Ney, die Smolensk verlaten had en zich na een reeks
heldendaden, waarvan de weergade nog te zoeken is, eindelijk
te Orcha bij de overblijfselen van la grande armee aansloot.
Om zich met 300o man aan de overmacht van 8o,000 vijanden te onttrekken deed hij ongeveer zooals Walther en Adelheide. Des daags school hij in de bosschen ofwel, om levensmiddelen op te doen, in de dorpen en des nachts rukte hij op.
Hij had het zelfs veel harder te verantwoorden dan onze
vluchtelingen, want hij kon niet als zij de pleisterplaatsen kiezen,
daar de kozakken hem niet altijd den tijd daartoe lieten, ook
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leurs bivouacs ; car on n'avait plus que de petites armes qui ne
pouvaient maintenir l'artillerie des Cosaques à une distance suffisante.
La nuit revenue le maréchal a donné le signal et ions'est remis
en marche vers Orcha (biz, 357 -358).

Ook in 't vervolg zal Ney den aftocht dekken en houdt hij
zich aan dezelfde tactiek :
« Ney, avec quelques centaines de Francais et de Bavarois,
soutint 1a retraite jusqu'à Evé.
Comme ce fut son dernier effort, il faut indiquer sa méthode de
retraite, celle qu'il suivait depuis Viazma, depuis le 3 novembre,
depuis trente-sept jours et trente-sept nuits!
Chaque jour, a cinq heures du soir, i1 prenait position, arrêtait
les Russes, laissait ses soldats manger, se reposer, et repartait à
dix heures.
Pendant toute la nuit il poussait deviant lui la foule des traineurs
à force de cris, de priéres et de coups. Au point du jour, vers sept
heures, il s'arrêtait, reprenait position, et se reposait sur les armes
et en garde jusqu'à dix heures du matin. Alors reparaissait l'ennemi
et il fallait batailler jusqu'au soir, en gagnant en arrière le plus ou
le moires de terrain possible » (blz. 44 0-44 1)•

Zoo hij gedurende den dag ter nauwernood mocht uitrusten,
lag dat niet aan hem, maar aan de Russen, die hem niet tot
verademing lieten komen, en met dat al rukte hij geregeld des
nachts verder.
Volgde Ney bijgevolg in vrij moeilijker omstandigheden
dan Walther of Adelheide hetz e lfde plan, dan was het niet
omdat hij soms Waltharius had gelezen, maar omdat hij niet
anders kon.
Men boude mij dezen laatsten uitval ten goede, de reductio
ad absurdum doet somwijlen het onhoudbare van een a priori
opgebouwde theorie vatten beter dan ernstige redeneering.
Heeft niet een geestig Fransch schrijver, die een loopje
wilde nemen met de overdreven mythische verklaringen van de
sagen, aangetoond, dat Napoleon nooit bestaan heeft maar een
mythisch wezen is?
Zoo zou men ook steunende eensdeels op den moed, de
doodsverachting en vooral op de trouw aan den keizer, anderdeels op den gerusten slaap in het zicht van den vijand, op den
overtocht van den Dnieper overeenkomende met Walthers over-
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tocht van den Rijn, op de vlucht in westelijke richting, hoofdzakelijk echter op het nachtelijk oprukken, zoo zou men, zeg
ik, kunnen waarschijnlijk maken, dat de verre naneef in Ney
geen geschiedkundig persoon zal zien, maar de « Weiterbildung »
van den held der Walthersage. Er is niets anders toe noodig
dan het overplanten van de gegevens der sage op liet veld der
geschiedenis.
Doen von `'Vinterf eld en Strecker wel iets anders?

VERTAALDE TEKSTEN

.

A. Walíliarius (naar de uitgave van J. W. BECK).
vv. 245 - 247
Si nossem temet mihi promptam impendere mentem
Ague fidem votis servare per omnia cautis,
Pandere cuncta tibi cordis mysteria vellem.

261 -286 :
Publica custocdem rebus te nempe potestas
Fecerat, idcirco memor haec mea verba notato :
Inprimis galeam regis tunicamque : trilicem
Assero loricam, fabrorum insigne ferentem,
Diripe, bina dehinc mediocria scrinia tolle.
His armillarum tantum da Pannonicarum,
Donec vix unum releves ad pectoris imum.
Inde quater binurr mihi fac de more coturnum,
Tantundemque tibi patrans imponito oasis :
Sic fors ad summum complentur scrinia labrum.
Insuper a fabris hamos clam posce retortos
Nostra viatica sint pisces simul atque volucres,
Ipse ego piscator, sed et auceps esse coactor.
Haec intra ebdomadam caute per singula comple.
Audisti, quod habere vianti forte necesse est.
Nunc quo more fugam valeamus inire recludo :
Postquam septenos Phoebus remeaverit orbes,
Regi ac reginae, satrapis, ducibus famulisque
Sumptu permagno convivia laeta parabo
Atque omni ingenio potu sepeliie studebo,
Donee nullus erit, qui sentiat hoc, quod agendum est.

Tu tamen interea mediocriter utere vino
Atque sitim vix ad mensam restringere cura.
Cum reliqui surgant, ad opuscula nota recurre.
Ast ubi iam cunctos superat violentia potus,
Turn simul occiduas properemus quaerere partes.
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3 24-353
Tandem dilectam vo , at ad semet mulierem
Praecipiens causas citius deferre paratas.
Ipseque de stabulis victorem duxit equorum,
Ob virtutem quern vocitaverat ille Leon em.
Stat sonipes ac frena ferox spumantia mandit.
Hunc postquam phaleris solito circumdedit, ecce
Scrinia plena gazae lateri suspendit utrique
Atque iteri longo modicella cibaria ponit
Loraque virgineae mandat fluitantia dextrae.
Ipseque lorica vestitus more gigantis
Imposuit capiti rubras cum casside cristas.
Ingentesque ocreis suras complectitur aureis
Et laevum femur ancipiti praecinxerat ense
Atque aiio dextrum pro ritu Pannoniarum ;
Is tamen ex una tantum dat vulnera parte.
Tune hastam dextra rapiers ciipeumque sinistra
Coeperat invisa trepidus decedere terra.
Femina duxit equum nonnulla talenta gerentem
In manibusque simul virgam tenet ipsa colurnam,
In qua piscator hamurn transponit in undam.
Ut cupiens pastum piscis deglutiat hamum.
Namque gravatus erat vir maximus undique telis
Suspectamque habuit cuncto sibi tempore pugnam.
Omni nocte quidem properabant currere, secl cum
Prima rubens tennis ostendit lumina Phoebus,
In silvis latitare student et opaca requirunt,
Sollicitatque metus vel per loca tuta fatigans.
In tantumque timor muliebria pectora pulsat,
Horreat ut cunctos aurae ventique susurros,
Formidans volucres collisos sive racemos.
380-401 :
Iam princeps nimia succenditur efferus ira,
Mutant laetitiam maerentia corda priorem.
Ex humeris trabeam discindit ad infima-totam
Et nunc hunc animum tristem, nunc dividit illuc.
Ac velut Aeolicis turbatur arena procellis,
Sic intestinis rex fluctuat undique curis,
Et varium pectus vario simul ore imitatus

Prodidit exterius, quicquid toleraverat intus,
Iraque sermonem permisit promere nullum.
Ipso quippe die potum fastidit et escam,
Nec placidam membris potuit dare cura quietem.
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Namque ubi nox rebus iam dempserat atra colores,
Decidit in lectum, verum nec lumina clausit,
Nunc latus in dextrum fultus nunc inque sinistrum,
Et veluti iaculo pectus transfixus acuto
Palpitat atque caput huc et mox iactitat illuc,
Et modo subrectus fulcro consederat amens.
Nec iuvat hoc, demum surgens discurrit in urbem,
Atque thorum veniens simul attigit atque reliquit.
Taliter insomnem consumpserat Attila noctem.
At profugi comites per amica silentia euntes
Suspectam properant post terga relinquere terram.
4 19-420
Waltharius, fugiens, ut dixi, noctibus ivit,
Atque die saltus arbustaque densa requirens...

B. Gesta Ottonis (naar de uitgave van P. von Winterfeld).
vv. 327-580.
Quid faceret, tamen ignorat, quia nulla patebat
Ianua, quae somno pressis custodibus alto
Illam nocturnis pateretur abire sub horis.
Sed nec personam causa famulaminis ullam
Subiectam sibi carcereis possedit in antris,
Ipsius implendis esset quae sedula iussis.
Ni supradictam solummodo namque puellam
Necnon praesbiterum vitae laudabilis unum.
His ubi continuas narraret cuncta lamentis,
Quae maerens animo multum volvebat amaro,
Voti communis placito visum fuit i11is,
Res melius verti, studio si forte latenti
Sub terra foveam facerent fodiendo secretam,
Per quam de vinclis possent evadere duris.
Haec ita percerte constat completa fuisse
Ocius, auxilio Christi praesente benigni.
Nam caute fovea iuxta placitum reparata,
Advenit libertati nox apta recenti,
In qua dum somnus plebis perserperet (z) artus,
Tantum cum sociis regina piissima binis
Custodum fraudes fugiens evaserat omnes,
Atque viae spatium noctis sub tempore tantum
Pertransit, plantis quantum valet ergo tenellis.
(t) Perserperet met Pertz en Strecker; von Winterfeld leest peoserperet.
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Sed, mox ut scissis cessit nox furva tenebris
Atque polus radiis coepit pallescere solis,
Abscondens in secretis se cautius antris,
Nunc vagat in silvis, latitat nunc denique sulcis
Inter maturas Cereris crescentis aristas;
Donec nox, solitis rediens induta tenebris,
Obtegit rursum nebulo terram tenebroso :
Tune iterato viam studuit percurrere coeptam.
Denique custodes illam non invenientes,
Narrabant factum comiti nimium tremefacti,
Cura cui conservandae fuit indita domnae.
Qui terrore gravis percussus corde timoris,
Pergit cum sotiis illam perquirere multis;
Et cum deficeret, nec iam dinoscere posset,
Quo regina suum tulerit clarissima gressum ,
Detulit ad regem Beringarium timidus rem.
Hic quoque continuo nimiam conversus in iram,
Circumquaque suos subito mittebat alumnos,
Praecipiens illos nullum transire locellum,
Sed caute cunctas iam perlustrare latebras,
Si forsan latebris regina lateret in ullis.
Ipseque cum fortis sequitur turba legionis,
Ceu qui vult hostes bello superare feroces,
Et rapido segetem cursu peragravit eandem,
In cuius sulcis latuit tune domna recurvis
Haec quam quaerebat, Cereris contecta sub alis.
Sed licet huc illucque locum percurreret ipsum,
In quo non parvo iacuit terrore gravata,
Et quamvis circumpositos disiungere culmos
Nisibus extenta cunctis temptaverit hasta,
Non tamen invenit, Christi quam gratia texit.

DE LEGENDE VAN PORTIUNCULA
(15a° eeuw)
LOOI'

CL. BUVL.

De onderstaande legende nopens den oorsprong des aflaats
van Portiuncula hebben wij afgeschreven uit een legendenboek
bewaard onder nr 88 43/44 in de Koninklijke Bibliotheek van
Brussel. Gemelde bundel bevat een veertiental legenden, meestal
van Belgische heiligen, geschreven op 187 folios formaat 19 centimeters op 13. Dan volgt de legende van Portiuncula, wel op hetzelfde papier maar zonder paginatie ; vervolgens nog eenige
statuten der Minderbroeders en o. a. eene vertaling der « bolle
van Middelborch », verleend door paus Sixtus IV in 1484.
Hoogst waarschijnlijk werd het boek geschreven in de 15de
eeuw en de legende met de andere oorkonden tijdens de tweede
helft der zelfde eeuw, in een Franciscaner klooster afhangende
van den abt van Middelburg in Zeeland, misschien te Middelburg

zelve.
Het verhaal is de vertaling van het zoogenaamde Tractatus
de indulgenlia S. Marie de Portiuncula, rond het jaar 1335 door
Br. FRANCISCUS BARTHOLI VAN ASSISIE geschreven. Op het
einde is het onvolledig.
De Latijnsche tekst werd uitgegeven in 1900 door P. Sabatier : Fratris Francisci Bartholi de Cessirio, Tractatus de indulgenta S. Marie de Portiuncula. (Collection d'études et de docu.;
ments pour servir á l'histoire religieuse et littéraire du moyenage, t. II, pp. CLXI-CLXXX, Paris, 1900.) Ook Dr. ALFONS
FIERENS (De geschiedkundige oorsprong van den aflaat van Portiuncula, blz. 77, Gent, 191o) geeft den Latijnschen tekst en

bespreekt den oorsprong dier legende.
Onze Vlaamsche vertaling geeft eenige lichte varianten (i).
Denkelijk is zij de oudste. Misschien is zij tevens de enkele die
tot nog toe bewaard werd en gekend is.
(i) Deze bibliographische nota werd ons welwillend medegedeeld door

P. Emmanuel Van Berlo, minderbroeder te Sint-Truiden.
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aflaet alle harer sonden int ghemeyn ende elcken by sonderlinge
vanden welcken sy biecht ghedaen sullen hebben den priestere
ende penitencie ontfanghen. Ende ic bidde dy, o ghebenedyde
maghet ende moeder myns heeren Jhesu Christi, dattu oeck dat
selve verleenen wílles hem allen ghemevn ende besondert die
comende syn tot deser stadt, ingaende deser kercken : quytsceldinghe ende verghiffenisse van allen horen sonden vanden welcken dat sy hem ghebiecht sullen hebben den priester ende penetencie ontfanghen. Ende o Heere Jhesu Christe noch soe bid ic
der alder salichster maghet Marien dynre moeder die daer es een
voersprekersse des menscheliken gheslachtes dat sy by dynre
.acre goedertierenster ende godlyker mogentheit ghewerdigen
wille my te helpen verbidden aldusdanighe gracie te vercrighen ».
Dit aenhoorende, die coninghinne der hemelen wert oetmoedelyken gheneycht totter begheerten ende beden van Sinte
Franciscus; ende opstaende soe began sy rechtevoert te bidden
haren sone segghende : « o alderoverste almachtige God; ick
bidde dynre godheit ende begheere oetmoedelyken dat u
mogentheyt ghewerdighen wille haer te neyghen ter beden van
broeder Franciscus uwen knecht ». Ende ter stont soe antwoerde
Christus ende seyde : « Francisce het ees groot dattu biddes maer
du sys meerder dinghen werdich ende meerder suldy hebben.
Daer omme ick consentere dy dattu biddes ende begheers.
Ende du sulste gaen totten paus mynen vicarium ende van
mynen weghen sulstu eyschen ende bidden dat hy dy gheve die
indulgencien die ic dy verleent hebbe ». Ende dit gheseet synde
soe voer die soen Gods met synre ghebenedider moeder ende
metter menichte der enghelen weder inden hemel ende dat
visioen verginck.
Mer Sinte Franciscus die begheerich was om te volbrenghen
dat hy inder voerledenre nacht begonnen hadde dienende totter
menschelyker saluyt; stont des merghens op ende riep tot hem
broeder Masseum metten wecken hy ginck totten paus Honorium die derde die doen was te Perusien. Ende als hy ghecomen
was voer die teghenwoerdicheyt des paus soe bat by ende seyde
« o Heylighe vader om die eere der heyligher maghet Marien
ende moeder Cristi heb ic voermaels een kercke gherepareert in

die stede van Portiuncula by Assise ende daer omme bid ic uw
heylicheyt dat ghy daer in die jaerlyke feeste vander wyinghe
dier kerke ghewerdighen wilt u gracien te gheven aflaet ». Doen.
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antwoerde hem die paus ende seyde : <, broeder Francisce ten es.
niet behoerlyc alsoe te gheschiene ! want die ghene die aflaet
begheert te hebben is van noode dat hyt verdiene met synen
ghehulpighen handen te reykene. Mer legt my hoeveel iaren
van aflaten wildy dat ic u sette ? Wildy dat ic u sette V iaren
aflaets ? » Doen antwoerde Sinte Franciscus : « heylighe vader wat
is dat ! » Doen vraechde hem die paus ander werve : « wildy dat ic
VI of VII jaren sette ? » Ende Sinte Franciscus was des niet te
vreden; daer omme seyde hy : « wat is dat ! » Doen seyde die paus
weder : « wat wild y
ic u doe ? » Ende Sinte Franciscus antwoerde
r
ende sprack : « heylighe vader het ghenueghet uwer heilicheyt
niet alleene te gheveu jaren maer sielen ».
Doen seyde die paus tot hem : « ende hoe wilt ghy die sielen ? »
Ende Sinte Franciscus antwoerde hem : « ick wil vader, eest dattet uwer heylicheit belieft doer die weldaet ende beneficien die
God deser steden ghedaen heeft dat soe wie comt tot desei
kercken berouwich ende ghebiecht synde also alst betaemt, ende
overmits den priester gheabsolveert, mach hebben quyt sdhel
dinghe van alle sinen sonden ende dat hy moet worden ontbonden van alien sinen pinen ende sculden van al dat hy misdaen mach hebben vanden daghe des doepsels totten daghe
ende uren des ingancs der voerghenoemder kercken ende daer
nae gheen pine meer en nebbe ». Doen antwoeide de paus ende
seyde : « o Francisce het es veele dattu biddes want ten es gheen
ghewoente der kercken van Roomen soedanighe gracie uut te
geven ». Ende Sinte Franciscus seyde : « heylighe vader ten es niet
van mynen weghen dat ic bidde maer van des ghenen weghen
die my tot u ghesonden heeft onse heer Jhesus Cristus ». Als die
paus dat hoorde, als met eenen vierighen gheest ontsteken van
Gode, antwoerde hy hem : « ende ic verleene dy dattet alsoe sy
ende geschie. In den naem des heeren soe ghelievet my, broeder
Francisce, dat ghy dat hebt dat ghy ghebeden hebt ». Dwelcke
als dit hoorden die cardinalen die daer teghenwoerdich waren,
haddent onweert ende seyden totten paus, dat hyt hem weder
riepe, want het een hindernisse ware den heylighen lande ende
der stadt van Roomen. Maer die paus antwoerde dat hy dat
geensins weder roepen en soude nadat hyt hem verleent hadde.
Doen seiden die cardinalen : « siet heilighe vader eest dat ghy
desen mensche dusdanighe gracie verleent, ghy verderft alle dat
heylighe lant, ende die see; ende den aflaet des apostelen Sinte

.
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Peeters ende Sinte Pauwels suldy te niete maken ». Die paus
seyde : « broederen wy hebbenen hem ghegeven ende verleent
ende wy en moghens niet weder te niete doen ». Doen seyden die
cardinalen : « soe benauten als soe veele als ghy moocht». Die paus
antwoerde : « wy sullen ordineeren dat hy niet wesen en sal dan
alleen enen natuerliken dach ». Doen riep die paus Sinte Franciscus weder tot hem ende seyde : « siet broeder Francisce nu
verleenen wy dat soe wiep daer comt ende ingaet in die voerseyde kerke, gheheeten te Sinte Marien vanden engelen by
Assise, berouwich ende ghebiecht synde sal wesen ontbonden
ende gheabsolveert van allen sinen sonden ende vander pinen
ende vander misdaet. Ende dit willen wy dat dueren sal alle
jaer inder ewicheit alleen enen natuerliken dach vander eerster
vesperen den nacht daer mede inghesloten totter vesperen des
anderen daechs daer na volghende ». Doen soe neychde Sinte
Franciscus oetmoedelyken metten hoode voer den paus ende
voer die cardinalen ende ginck uut vanden paleyse. Ende als
hem die paus soe ewech sach gaen riep by hem toe segghende :
o du simpele mensche, segt my hoe gaestu dus henen! wat
bescheet draechstu met dy ? » Sinte Franciscus antwoerde hem :
« heilighe vader alleene soe syn my uwe woerden ghenoegh, het
is dat werck Gods des Heeren. Daer om Hy heeft syn werck
van desen te openbaren. Ick en wil gheen ander instrument dan
dat die heilighe maecht Maria sy den brief ende Cristus die
notaris ende die engelen die ghetuighen ». Ende doen Sinte Franciscus aldus uutgaende was vanden paleyse na die verleeninghe
der gracie voergheseet ende alsoe ewech ginck vander stat
Perusien ende ghecomen was vier milen van Perusien tot der
steden gheheten Tolle, daer was een woeninghe van Lazerschen
menschen ende doen hy daer een luttel was rustende ende
slapende cort daer na als hy ontwaken worden was hoorde by
eene stemme die tot hem sprack ende seyde : « Francisce du
sulste weten dat dese gracie ende verlossinghe der sielen die du
ghegheven is van mynen vicario inder orden dat sy alsoe bestadicht ende gheconfirmeert es inden hemel ». Hier na doen Sinte
Franciscus syn ghebet ghedaen hadde ende Gode ghedanct riep
by tot hem synen gheselle broeder Massenen ende sprac : « ick
segghe dy van Gods weghen broeder dat die aflaten ende die
gracie die my verleent syn vanden oversten bisscop van Gode
almachtich ghevesticht ende gheconfirmeert syn inden hemel ».
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Mer in allen delen dat voergheseet es soe en hadde Sinte
Franciscus noch ghenen ghesetten dach, noch van Cristo noch
vanden paus, inden welcken, dat men deze voergenoemde gracie
soude verdienen ende die wyinghe vander kercke houden. Hier
om soe eest geschiet doen hy was in synre cellen die daer Betimmert was achter aen die kercke Sinte Marien van Portiuncula
als hy na synen ghewoonten op eene nacht in die maent van
januario in synre cellen hem was ghevende tot sinen ghebede;
te middernacht openbaerde hem die duvel Sathanas ende
sprack tot hem : « 0 Francisce waer om wilstu sterven voer dinen
tyt, en weetstu niet dat die snep dat alder stercste voetsel des
lichaems is ? Waer omme bestaestu dusdanighe dinghen te
doene ! ende en heb ic voermaels niet geseet in die kercke die
daer heet Ten Vier appelen inden graefscappe van Tridentio dattu
noch ionck sys ende wel ghenoeeh penitencien moghen doen
van dinen sonden ? Waer omme bistu dy selven aldus pinende
in waken ende in beden? » Ende doen Sinte Franciscus dit
vanden duvel ghehoort hadde soe g,hinck hy rechtevoert, uut
grooter viericheyt syns gheestes, uut van synre cellen ende uutwerpende sinen rock werp by hem selven onghenadelyc inden
bosch ende doorquetsende sinen naecten lichaem onder die
bremen ende doornen segghende tot hem selven : « beter eest dat
ic aldus bekenne die passien myns heeren Jhesu Cristo dan
dat ic onderdanigh wesende den smekinghen des viants soude
worden verleyt vanden weghe der gherechticheit! » Maer doen
Sinte Franciscus sinen lichaem tastede altemale opghehackt ende
ghescuert synde inder couden ; rechtevoert was by hem een
oonmenschelyck ende onsprekelyck licht des hemels ende daer
openbaerden witte ende roode roosen in grooter menichvoldicheit welriekende met seer wonderlyken ende sueten rueke.
Ende by hem ende met hem soe was een ontellyke menichte
van heilighen enghelen segghende : « Francisce stant op ende
gheringhe ganck in die kercke tot dinen ghesontmaker die dynre
verwacht met synre ghebenedider moeder ». Doen stont sinte
Franciscus op haestelyken aensiende hem selven een wit blinckende cleet aenghedaen wesende, soe nam hy met hem XII
witte roosen ende XII roode roosen ende ginck haestelyck alsoe
ter kercken waert ende alden wech vanden bosch totter kercken
docht hem al overleet erfde verchiert syn met seer costelyken
syden clederen. Ende comende indie kercke soe leyde hy die
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voerseyde roosen opten outaer daer hy onsen heer Jhesum
Christum staende sacli mit synre ghebenedider moeder ter
rechterhant des outaers ende een groote menichte van enghelen al om ende om inden omringhe. Ende rechtevoert neder vallende ter eerden aenbede hy den coninc des hemels sinen
scepper ende die coninghinne synre moeder. Doen was Cristus aldus tot hem sprekende : « o Francisce waer om en gheefstu my niet die ghiften die du sculdich bist te gheven? » Doen
bekende Sinte Franciscus ende verstont dat Cristus dit sprack
van die behoudinghe der sielen die daer saelich souden worden overmits den aflaet die daer gheglieven was in dien kercken ende hy antwoerde Cristus segghende: « o alre heylichste onse
vader regeerder des hemels ende der eerden ende behouder
des menschelyken gheslechtes ghewerdighe dy overmits dyn
ontfermicheit te setten eenen sekeren dach in den jare inden
welcken dat mach gheven ende vercondighen den aflaet overmits hulpe dynre moeder der joncfrouwen Marien vercreglhen
die daer is verbidderesse des menschelyken gheslachtes ». Doen
antwoerde hem Cristus weder, hem beschickende van synre godlyker mogentheit den dach der wyinghen der voerseyder kercken
.ende sprack : « hoore my Francisce ! soe wat menschen dat sal
comen in deser kercken mynre moeder van der vesperen des
iersten daechs der maent Auu.gusti
.
totten vesperen des anderen
daechs der selver maent, berou hebbende van sinen sonden ende
ghebiecht synde van allen dien hy bekent ende hem voerstaen
sullen hem gheheeliken ende volcomelyc syn vergeven vander
tyt syns doepsels totten daghe ende ure des ingaens deser kercken ». Doen seyde Sinte Franciscus oetmoedelyc liggende int paviment der kercken : « o alre heilichste vader ende onse behouder
hoe sal dese beschickinge moghen comen totter bekenninghen
ende gheloeve des menschelyken gheslachtes ? » Ende Cristus
antwoerde hem : « Francisce het sal gheschien by mynre gracien.
Nochtans sulstu gaen te Roomen totten paus mynen vicarium
ende bidt hem dat hy dese gracien ende den dach des aflaets
van mynen weghen openbare ende den menschen condich make
alsoe asst behoorlyc es ». Sinte Franciscus sprack : « o Heere hoe
sal my uwe vicarius moghen glieloeven? by aventueren hy en sal
my arme sondare niet t lheloeven willen ! » Ende cristus seide hem :
« leydet met dy van dinen broederen die alle dit ghehoert hebben
tot ghetugenisse deser dinglien ende draaghet mynen vicarium.
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Waerlyc broeder Francisce wy bekennen uwe ghetugenisse waerachtich te wesen. Daer om wy sullen metten cardinalen
onsen broederen spreken ende ons beraden met hem wat men
van desen wonderlycken wercken ende miraculen doen sal ende
ordineeren ». Daer na beval hy sinen dienaren die by hem waren
dat hy Sinte Franciscus met sinen broederen werdichlyken ter
herberghen souden ontfanghen ende besorghen van allen dien
des hem noot ware. Ende inden wech gaende seyde hy tot
Sinte Franciscus dat hy des anderen daechs weder tot hem
comen soude : hy soude hem met sinen medebroederen daer op
beraden. Des morghens doen Sinte Franciscus met sinen broederen inden paleyse quam soe vant hy die cardinalen by den
paus versaemet ende haestelyc ten voeten des paus nedervallende bat hy hem. oetmoedelyken als een vicarius Cristi dat by
den wille des hemelschen conincs ende siner ghebenedider
moeder Marien volbrenghen woude wiens stat dat hy houdende
was inder eerden, ende confirmeeren ende vastmaken die aflaten der kercken van Portiuncula; de welcke dat by my van
synre ontfermicheit verleent heeft ende ghebeden heeft te
openbaren. Doen antwoerde hem die paus : « broeder Francisce condighe nu hier voer alle myn broederen die cardinalen alsoe
alstu my gisteren openbaerdes wat dat die wille Gods ende
synre ghebenedider moeder Marien wille es ». Hiertoe antwoerde
Sinte Franciscus ende sprack : « o heilighe vader, die wille Gods
van hemelryck es dat, dat soe wat menschen sal ingaen in die

kercke te Sinte Marien van den engelen gheheeten Portiuncula
in den bisdomme van Assisen vander vesperen des eersten
daechs der maent Augusti totter vesperen des anderen daechsder selver maent, berou hebbende van sinen sonden ende ghebiecht synde ende penitencie van sinen priester heeft ontvanghen dat hy vander ontfermicheit Gods sal hebben quytscheldinghe van alle sinen sonden van sculden ende van pinen vanden
daghe syns doepsels totten daghe ende uren des ingancs der
selver kercken ». Die paus seyde : « o broeder Francisce het esveele ende een seer groot dinc dattu ghebeden hebst. Mer alsoe
wy bekennen want die coninc der hemelen Jhesus Cristus, doer
versueke ende bede synre ghebenedider moeder der znaghet
Marien, dyn ghebet verhoort heeft; soe confirmeeren wy dat
ende wy sullen overscriven den bisscop van Assise, den bisscop
van Perusien, den bisscop van Tridortini, den bisscop van Spo-
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litanen ende van Fulgunsten, van Nicomio ende van Tugenbyn
hem ghebiedende dat sy te samen vergaderen sullen totter voerghenoemder kercken van Portiunculen des iersten daechs der
maent Augusti ende dat sy den volcke aldaer vercondighen die
gracie ende die aflaten, ghelycker wys als u bekennen sal ende
van ons verleent sijn ». Hier na soe heeft Sinte Franciscus met
sinen voerghenoemden broederen der bulle vanden paus ontfanghen ende den paus ende sinen cardinalen oetmoedelvcken
danckende heeft hy van hem oerlof ghenomen ende is ghegaen
totten voergheseyden bisscoppen hem toevende des paus brieven ende heeft met synre beden aen hem verworven dat sy alle
ghesamentlycke syn vergadert totten voerghenoemden daghe
der wyinghen in die kercke van Portiuncula. Sinte Franciscus
hadde doen maken enen grooten preecstoel oft stellagie daer
alle die VII bisscoppen met hem opgheclommen syn om den
volcke dat daer van verren eynde des lants by vermaninge vergadert was om te hooren predicken dat woert Gods ende den
aflaet te vercondighen. Ende onder ander woerden die Sinte
Franciscus langhen tyt met die VII bisscoppen hadde totter
derder uren vanden daghe, vraechde hy wie van hem den

volcke dat woert Gods predicken soude ende die gracie ende
ghenade dier kercke verkondigen. Doen spraken die bisscoppen
.onderlinghe te samen ende antwoerden : « Francisce du sulste
den volcke Gods woert segghen. Mer wy hebben dinen wille te
volghen alsoe des paus brief inhoudende es ». Doen seide Sinte
Franciscus : « al eest dat ic dese sake niet werdich en ben soe wil
ic nochtans yets wat segghen ende predicken den volcke dat
hier nu versamet es ende vercondighen hem die gracie ende
ghenade van weghen des hemelschen conincs diese heeft verleent doer verbiddinghen synre heiligher moeder Marien. Ende

ghy van des paus ghebots ende machten weghen sult dese grage
te samen met my boetscappen ende vastmaken ». Hier na stont
Sinte Franciscus ende predicte den volcke ende sprack soe seer
suetelyken ende minlyc ende orborlyc soe dat hy niet en scheen
een mensche mer een enghel vanden hemel. Ende doen dat
sermoen ons behoort te doen voer onse sonden een lesschep
des vagheviers ende een cortinghe alder pinen.
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N7'ERSLAG
OVER DEN

VIJFJAARLIJKSCHEN WEDSTRIJD
IN NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE.
(Kale tijdvak : 1905-1909.)
Overgedrukt uit het Staatsblad van 16-17 Augustus

1911.

HOOGWELGEBOREN HEER MINISTER !
Wij hebben de eer U in de volgende bladzijden verslag uit
te brengen over de werkzaamheid van den keurraad, bij Koninklijk besluit van 26 Januari 1910 aangesteld tot beoordeeling van
den vijfjaarlijkschen wedstrijd in Nederlandsche letterkunde
(XIIe tijdvak : 1905-1909).
Die keurraad, waarvan deel uitmaakten de heeren J. BoLS,.
J. BOUCHERIJ, C. LECOUTERE, G. SEGERS en W. DE VREESE,
hield negen vergaderingen (ni. op 23 Februari, 18 Maart, 13 Mei,
23 Juni, 6 Augustus, 3o September en 28 October 1910 ; op
24 Februari en Jo April 191 i). Hij verkoos den heer J. BoLs tot
voorzitter en den heer G. SEGERS tot secretaris; met het opstellen
van het algemeen verslag werd ondergeteekende belast. Telkens
was de heer E. VAN WILDER, afdeelingshoofd bij Uw departement, bij de vergaderingen aanwezig; door het verstrekken van
inlichtingen en anderszins heeft hij de taak van de jury lichter
gemaakt; niets is billijker, dan dat wij hem openlijk onzen dank
betuigen voor zijne zeer gewaardeerde medewerking.
Benijdenswaardig is de rol van den verslaggever geenszins
en niet zonder aarzeling heb ik ze aanvaard. Het getal werken,

in het verloopen tijdvak verschenen, is buitengewoon groot; ze
zijn zeer afgewisseld naar omvang, inhoud, aard, behandeling,
strekking en waarde. Dichters en prozaschrijvers wedijveren met
elkander, en bij elk dezer twee groepen van kunstenaars, wat
hemelsbreed verschil aangaande de opvatting van de kunst, het
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nagestreefde doel, de middelen om het te bereiken ! Mag het geen
waagstuk heeten, onder die menigvuldige voortbrengselen van
zoo uiteenloopend karakter, de volmaakste uiting der litteraire
kunst en den treffelijksten kunstenaar aan te wijzen? Welken
maatstaf aanleggen om de onderlinge waarde te bepalen? —
Eene beoordeeling van kunstwerken onderstelt eene theorie der
kunst en wie weet niet, dat met betrekking daartoe volstrekt
geene eenstemmigheid bestaat ? Onverklaarbaar is het niet dat,
om met zekerheid te kunnen bepalen wat schoon is en niet, men
tot heden nog geen in elk geval afdoend criterium heeft ontdekt.
Immers, het schoone is geen enkelvoudig, maar een samengesteld, ingewikkeld begrip; het schoone vertoont zich aan ons met
allerlei graden of trappen, waarvan de afbakening allesbehalve
gemakkelijk is. En den kunstenaar, die naar een bepaalde kunstopvatting zijne w erken schept, laten wij hem volle recht wedervaren, als wij zijne pogingen beoordeelen naar andere, zij het
zelfs betere, beginselen ?
Intusschen, eene rangschikking moest toch gemaakt worden
en, eilaas! bij verschil van meening, door meerderheid van stemmen. Niemand zal beweren, dat eene beslissing van dien aard,
na hoeveel wikken en wegen ook genomen, de juiste of de eenig
juiste is. Zelfs zij, die verplicht waren er toe over te gaan, zien
genoegzaam in, dat zij te vergeefs op eenieders toestemming
zouden hopen. De verslaggever ontsnapt weliswaar persoonlijk
aan de verantwoordelijkheid voor de getroffen rangschikking;
maar het blijft toch voor hem een kiesche taak den juisten indruk
weer te geven, dien het lezen van de te beoordeelen werken op
,den keurraad gemaakt heeft en in een kort bestek samen te
vatten, neen : samen te persen, de beschouwingen waartoe die
gewrochten aanleiding gaven, op het gevaar af in een eentonige,
kleurlooze, vervelende opsomming te vervallen, waarin het eigenaardige der werken en hunne relatieve beteekenis met de
gewenschte duidelijkheid niet eens aan het licht zouden komen.

Niet minder dan 249 werken heeft de keurraad ter beoor,deeling ontvangen. Het mag stellig een verblijdend verschijnsel
geacht worden, dat in het laatste lustrum de akker onzer
nationale Vlaamsche letterkunde met zooveel ijver werd bebouwd.
Tot dusver heeft geen enkel vijfjarig tijdvak een zoo rijken oogst
van lettervruchten ter keuring aangeboden. En die 249 werken
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behooren zonder uitzondering tot hetgeen men fraaie letteren of
eigenlijke litteratuur noemt ; noch reisverhalen, noch redevoe ringen, noch levensbeschrijvingen, noch studiën van eenigen
aard, noch opstellen over kunst zal men er onder aantreffen, vermits schriften van dit slag van den wedstrijd zijn uitgesloten. Is
die bepaling niet betreurenswaardig? Komt het niet telkens
voor, dat meer dan één van die stukken, welke nu terzijde moeten
geschoven worden, door de levendige voorstelling, de oorspronkelijke en eigenaardige zeggingskracht, door de onloochenbare
schoonheid van den vorm, op evenveel letterkundige verdienste
mag bogen, een even goed geslaagd, even prachtig kunstwerk
heeten, als talrijke voortbrengselen der zoogenaamde schep pende woordkunst?
Op zich zelve genomen, is die buitengewone vruchtbaarheid
een feit, waaruit weinig of niets is af te leiden met betrekking tot
de hoogte van het letterkundig peil. Te allen tijde, hoe heerlijk
ook de litteratuur bloeide, zijn meesterstukken schaarsch geweest;
en dat zij ook thans nog uitzonderingen blijven, zal er zich
iemand over verwonderen ? Tenware wellicht eenige critici, die
elk boek, dat hun bevalt, voor een onsterfelijk kunstwerk uitbazuinen. Maar wel heeft het den keurraad getroffen dat, bij een
eerste kennismaking, zoovele voortbrengselen bleken geen of
schier geene kunstwaarde te bezitten, In verhouding tot de
overige is het aantal daarvan zeer groot. Het ware zeer gewaagd
te beweren, dat, in het pas verloopen tijdvak, de letterkunde is
blijven stilstaan op haren weg; toch zal ieder moeten toegeven,
dat er nog nooit zoo eene macht van ongare gerechten door
haastige koks aan de letterkundige dischgenooten werd opgediend. « Het dicht al dat lepel lect », mogen wij den berijmer der
goede boerde wel nazeggen; maar, evenmin als ééne zwaluwe nog
geen zomer, maken, omgekeerd, vele dichters nog geen groote
kunst. En onder de talrijke geroepenen — of de zich geroepen
achtenden — hoe weinig uitverkorenen!
Waar zijn de schrijvers, die een verheven, hoogernstige
opvatting van hunne kunst hebben? Hoe zeldzaam degenen, die
bewijzen leveren van zelfcritiek, zich strenge eischen stellen, naar
een hoog ideaal streven en er, door onverpoosden en standvastigen, maar geduldigen arbeid, allengs naderbij trachten te komen !
Van verreweg de meesten moet men niet vreezen, dat hun werk

naar de lamp zal rieken; zij gunnen zich niet eens den tijd er
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grondig over na te denken, en van een langzamerhand groeien
en tot rijpheid komen is geene spraak; met koortsige gejaagdheid, « afgedrieduivekaters » snel duwen zij hunne halfvoldragen
« scheppingen » naar de maar altijddoor zwoegende drukpers.
En wij zouden ons moeten verheugen bij het uitstallen van zoo
een rijkdom ? Sommigen blijven staan op hetzelfde punt, en
leveren telkens « proeven »; wij zagen liever, dat zij zich oefenden
in stilte, hunne krachten berekenden en dan een machtgen
sprong vooruit waagden op de baan der kunst.
Op een tweede algemeen karakter der hedendaagsche letterkunde mag gewezen worden. Niet alleen zijn tal van voortbrengselen van wezenlijke kunstwaarde ontbloot, maar onder
degene, die er wel hebben, wat al peuterwerk, hoeveel kleine
kunst! Zoo de bedrijvigheid en werklust al niet afnemen, verzwakt misschien de scheppingskracht ? Lijden onze schrijvers
aan kortborstigheid ? De minderheid slechts onder hen schijnt
in staat te zijn een kunststuk van een zekeren omvang te ontwerpen, dat van scheppend vermogen getuigenis aflegt. Degroote menigte verkneukelt zich aan het pennen van eene schets ,
eene beschrijving, een brokstuk van verhaal of novelle, veelal
zonder plan noch verwikkeling, wel aanvangende met iets dat
naar een begin gelijkt, maar eindigende op iets, dat men met
den besten wil van de wereld geen slot kan heeten. Het schijnen allemaal oefeningen, leerlingenwerk. De stof is doorgaans
nietig, onbeduidend, de behandeling niet waard; bij den gunstigst gestemden lezer wekt zij ternauwernood eenige belangstelling. Onredelijk ver wordt het uitpluizen van het onbeteekenende gedreven. Alsof er niet zooveel wezenlijk belangwekkends in het menschelijk leven gebeurt, en zooveel heerlijks in
de natuur valt waar te nemen! Sluiten zij daar de oogen voor?
Of is het machteloosheid, als zij nooit iets, dat niet alledaagsch,
banaal, onbeteekenend is, ondernemen? Gewis, de genre-kunst
heeft recht van bestaan en moet gewaardeerd worden; maar niet
de onbeduidende kunst, al bewijst zij, bij hem die ze beoefent,
nog zoo veel knaphandigheid. Trouwens, de kunstenaars zouden
zich vaak schromelijk vergissen, meenden zij, bij het kiezen van
eenvoudiger, gemakkelijker schijnende onderwerpen, aan minder
zware eischen te moeten voldoen; in werkelijkheid komen zij
voor andere te staan, en dat is niet hetzelfde. En voorts nog,

.

genre-tafereeltjes, hoe echte kunst ook, zal men toch nooit voor
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doorgaan.
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sommige aanhangers van een overdreven en eenzijdige naturalisme, voor wie de leus van onafhankelijkheid in de kunst en
volledige vrijheid voor alles maar een voorwendsel schijnt om
zich te verlustigen in de sehildering van het spel der laagste,
gemeenste, walgelijkste hartstochten, om uitsluitend onder ons
oog tooneelen van dierlijkheid en verdierlijking te brengen. Er is
een gezond realisme ; de kunst, die zich afkeert van de werkelijkheid en het conventioneele, gemaakte, onnatuurlijke huldigt,
draagt in zich zelve de kiem van haren ondergang. Maar een
hemelsbreede kloof gaapt tusschen dit realisme en zulke enge
opvatting, die alleen het physisch en zedelijk leelijke en onreine
waardig acht door de vingeren der Muzen beroerd te worden.
Overigens, wie ziet niet in, dat het eeuwig grijpen naar dezelfde
lage, onzindelijke, vuile motieven, de voorstelling van steeds
dezelfde brutale feiten, toestanden en handelingen niet alleen
moedwillig-eenzijdig is, maar tevens onwaar in hooge mate en in
strijd met de werkelijkheid? Immers, zóó is het « volle » leven
niet; niet op zulke grondslagen is de menschelijke maatschappij
gebouwd en bestaat zij voort. Monsters kan men in de wereld
aantreffen; gewis. Doch het zijn uitzonderingen. De voorstelling
er van kan dus waar zijn; maar het doen optreden van andere
wezens dan monsters is evenzeer in overeenstemming met de
waarheid. Of zou de lichtzijde van het leven, omdat zij aantrekkelijker is, minder geschikt zijn om den kunstenaar te bezielen?
Mist het zedelijk schoone, het edele en verhevene alle belangstelling? Bovendien, de vraag is veel minder te weten of al dat
walgelijke waar kan zijn, dan wel of het een onverdeeld aesthetisch genot kan verschaffen, den schoonheidszin bevredigen en

derhalve een veredeienden indruk op het gemoed maken. En
hierop kan het antwoord, voor alwie een nog onbedorven smaak
heeft, niet twijfelachtig wezen. Romans en verhalen, bundels met
schetsen, novellen en beschrijvingen als die, welk geleverd werden
door P. VAN ASSCHE, G. VERMEERSCH, L. BAEKELMANS, R. DE
CNEUDT, G. D'HONDT, L. MEERT, P. SELEN en een paar anderen
met minder aanleg en kunstvaardigheid, moeten daarom, uit een
zuiver letterkundig oogpunt, streng gevonnisd worden. De schrij-

vers en schrijvertjes er van zijn, zooals reeds lang geleden Geel
het eens zeide, « geen bijen, die dommelen in den gloed der zon,
over bloem en plant, maar gonzende muggen in het vale licht,
dat door moerasdampen schijnt ».
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Wij zullen niet betwisten, dat sommige van hunne tafereelen,

hoewel valsch en soms zóó overdreven en eenzijdig, dat zij niet
eens meer waarschijnlijk lijken, met veel handigheid, met meesterschap zelfs op het doek zijn gebracht. Wij loochenen niet, dat
hunne voorstelling getuigt van scherpe waarneming,wel eens levendig is en naar de natuur afgebeeld; dat hun stijl schittert door
weelderige kracht — een met goud bestikten zijden mantel gelijk,
waarmede men een vuilnishoop aanlokkelijk wil maken; dat de
taal die zij schrijven, ofschoon haar niet zelden geweld wordt
aangedaan en zij onnoodig wordt opgepropt met allerlei dwaze
neologismen, ook niet ongemeen rijk, gekleurd, gespierd kan
wezen. Doch, om nog eens het woord van Geel aan te halen :
K Men sla dat talent niet te hoog aan! Een riool is een riool, en
niets meer : de enkele melding geeft walging. Het is zoo moeilijk
niet, het verwulfde metselwerk, de duisternis en de onreinheid te
beschrijven; kruipt er door, zoo het u lust en wentelt er u in, mits
ik wandelen mag in de zalen van het gebouw dat er boven staat ».
Hoeveel juister en dieper inzicht in het wezen der kunst dan de
modernen had de grijze Homeros niet, die den afzichtelijken en
boosaardigen Thersites beschreef, maar het deed in drie trekken
en aldus het vraagstuk van het leelijke in de poëzie op uitstekende wijze oploste. Ach, of zij ten minste het voortreffelijke van
die « oude », maar eeuwig jong blijvende kunst naar waarde
wisten te schatten !
Maar wij hebben ons al lang genoeg opgehouden bij die
kunstenaars op een dwaalspoor. Hunne modderlitteratuur zal
misschien een tijdje lang bijval hebben bij zeker publiek, dat in
het lezen van die boeken, welke de zinnen prikkelen en den
hartstocht aanhitsen, blijkbaar nog iets anders zoekt dan aesthetische voldoening; maar zij is eene bastaardkunst, die in de
geschiedenis der echte geene plaats waardig is. Daarom besloot
de keurraad, dat die werken in het verslag niet verder zouden in

aanmerking genomen worden.
De jeugd moet lectuur hebben, gepast voor hare jaren :
aantrekkelijk, onderhoudend, niet banaal noch preekerig en toch
een nuttig lesje behelzend. Kinderboeken moeten vermaken en
tevens leeren. Kunst, edele en groote kunst zelfs kan in die
werkjes schuilen; is het noodig te herinneren aan Andersen en
de gebroeders Grimm? — Met voldoening heeft de jury kennis
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genomen van verschillende zeer verdienstelijke werkjes van dien
aard. Het is echter jammer, dat geen grooter aantal de gewenschte
eigenschappen bezitten; de meerderheid blijft zelfs beneden
zeer bescheiden eischen. In eenige komt de zedemeester voortdurend om het hoekje kijken ; in andere is de inhoud geenszins
aanlokkend; men treft er in aan banaliteit, alledaagschheid van
stof, of een onsamenhangend geheel, of een aaneenschakeling
van ongerijmdheden ; hopen de schrijvers op die wijze de jeugdige lezers te boeien? Ook aan den vorm wordt niet altijd genoeg
zorg besteed. Een levendige, vlugge verhaaltrant; een natuurlijke
toon, vooral in de gesprekken ; een losse, ongedwongen, maar
daarom nog geen matte noch slordige stijl ; een eenvoudige,
gewone en toch gekuischte taal zijn in zulke werken volstrekt
geen overdaad. Vooral op de laatste voorwaarde mag met
nadruk gewezen worden; hoeveel kinderverhalen zijn niet gesteld
in een onverduwbaar boeken-Nederlandsch !
Als goed geslaagd mogen de twee bundels van A. CALLANT
(Flick en Een gebroken hart) vermeld worden. Zij hebben wel
gebreken, o. a. te weinig karakteristiek, langdradigheden, enz.,
maar daartegenover staan ook goede eigenschappen : aantrekkelijke voorstelling, ongekunstelde en zuivere taal, sappig en
doorspekt met volksspreuken en volkswijsheid. -- V. NAVEAU'S
Vlegeljaren zijn van aard om de harten van het jonge volkje te
veroveren; het is beter dan alledaagsch werk. Men kan prettige
bladzijden aanhalen ; de « Potteriekermis » o. a. is smakelijk
beschreven. De stijl, hoewel -assend, is echter niet steeds even
pittig en levendig. — De Drie .Santinnen van J. DE COCK, ofschoon
van zeer verschillenden inhoud, mogen wij ook niet voorbijgaan;
weges het talent van den schrijver staan die legenden, zoo
eigenaardig en schilderachtig verteld, zelfs bovenaan in de rij.
In het moeilijk vak der kinderpoëzie, waarin te onzent o. a.
J. VAN DROOGENBROECK ZOO uitstekend slaagde, werd weinig
gepresteerd. De bundel van TH. SEVENS : De Schoonste kindergedichtjes, is niet onverdienstelijk, en nog meer voldoet de « Krans
van kindergedichten voor school en huisgezin », door 1-1. Mu zLDERMANS samengevlochten met den titel : Uit het hart naar het
hart. Menig rijmpje komt er in voor, dat niet onaardig is; maar
daarnaast ook onbeduidende stukjes en verzen, die eilaas ! met
de poëzie maar den uiterlijken vorm gemeen hebben.
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Men kan het betreuren dat de kinderlitteratuur, een voornaam vak en als bestanddeel van het volksonderwijs onbetwistbaar van groot gewicht, door onze dichters en schrijvers eenigszins
verwaarloosd wordt Het is voor de jury een reden te meer om
met erkentenis te wijzen op het verdienstvolle, dat in dit tijdvak
het licht zag, en den wensch te uiten, dat bij de kunstenaars meer
waardeering voor dit genre moge ontstaan, dat zelfs de besten
onder hen er gelieven naar te streven ook hierin eenige lauweren
te plukken.

-

In meer dan een opzicht is de volkslitteratuur verwant met
de kinderlitteratuur, maar aan den anderen kant niet altijd
gemakkelijk te scheiden van de zoogenaamde « hoogere » kunst
en in veel gevallen er zelfs mede ineenvloeiende. Wie zou het
wagen de grens te trekken tusschen de twee? Doch zonder twijfel
behooren tot de volkskunst romans en novellen zooals die,
Waarop, in het laatste tijdvak, V. DE MEYERE, F. VAN DE WATTIJNE, BERT VAN METTENIJEN, I. DE VREESE, M. DE BIE Cri
anderen nog het publiek vergast hebben. Wij kunnen natuurlijk
alle werken van dien aard niet bespreken, en van een aanzienlijk
getal zouden wij moeten getuigen, dat zij geen bespreking waard
zijn. Het zijn onbeholpen pogingen, ondernomen zonder eenig
schrijftalent; vinding en samenstelling zijn erbarmelijk, de
inkleeding slording. Zulke « kunst » verdient geene aanmoediging, zelfs al is de bedoeling nog zoo prijsbaar. Iets hoogers moet

het doelwit zijn, ofschoon men voor den gemeenen man schrijft.
De twee reeksen verhalen en schetsen van I. DE VREESE
Slaven en Nog slaven, zijn geschreven met een duidelijke strekking : bestrijding van het alcoholisme. Niet naar het schoone,
naar het nuttige heeft de schrijver gestreefd; de strekking heeft
echter aan de letterkundige waarde niet te zeer geschaad. Met een
zeker talent zijn die meestal korte, eenvoudig opgevatte novelletjes verteld, zonder preektoon, in een aangenamen, gemakkelijken trant en een passenden, hier en daar zelfs schilderachtigen
stijl. — In een eenvoudigen trant zijn ook geschreven de Volksverhalen van M. DE BIE. Zij behelzen roerende bladzijden; maar
aan de taal kon meer zorg besteed wezen.
Ofschoon men moet toegeven, dat De wraak van den schoolmeester, door BERT VAN METTENIJEN, als proeve van historisch
verhaal zeer zwak is, toch is het geen onverdienstelijk werk. Niet-
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tegenstaande een zekere langdradigheid in de uiteenzetting en
gerektheid in de gesprekken, ten gevolge waarvan de belangstelling soms wat verslapt, behoort dit werk tot de volksboeken, die
gretige lezers zullen vinden, omdat zij toch een boeiend geheel
uitmaken.
Beter samengesteld is De schoolmeester van A. SEVENS. De
stevige, flinke bouw van dien roman, de hier en daar wel
geslaagde tafereelen zijn een bewijs, dat de schrijver iemand is,
die wat kan. Daarom is het dubbel jammer, dat de inkleeding
zoo onvergeeflijk slordig is; waarom moest dit werk met zooveel
haast afgeraffeld warden ? Den inhoud laten wij onbesproken,
toch kunnen wij de opmerking niet weerhouden, dat de gehalte
van het werk er niets door zou geleden hebben, had de schrijver
zijn verhaal niet terzelfdertijd tot een politiek smaadschrift verlaagd.
Daarentegen ligt juist in de samenstelling het hoofdgebrek.
van Werwaarts? den uitvoerigen roman van F. VAN DE WATTTJNE. Het werk maakt geen goed gesloten geheel uit, naar een
vast plan beraamd; de gang is verward en niet altijd logisch;
perspectief in de voorstelling ontbreekt. De lezer verkeert onder
den indruk, dat de schrijver niet weet hoe los te raken uit de verwikkeling, die hij gesponnen heeft en ten slotte maar naar het
eenvoudige huismiddel grijpt al de draden door te snijden. De
ontknooping voldoet derhalve geenszins; zij levert het bewijs van
's kunstenaars onmacht. Gemis van objectiviteit is eene tweedetekortkoming. De schrijver moet nog leeren naar het leven
teekenen; zijne personages hebben geen eigen bestaan; het zijn
papieren helden en heldinnen en allemaal naar hetzelfde patroon
gesneden. Ondanks dit dubbele gebrek — wij zouden er, ab
derde, de zwakheid van den vorm kunnen bijvoegen — blijft
Werwaarts een onderhoudend boek en behelst eene blijde belofte.
De bundel Langs den stroom, van V. DE MEYERE, bevat een
aantal korte stukken ; de Roode schavak, die er op volgde, is een
stouter poging : een omvangrijk verhaal. In beide werken is een
knap, boeiend, nu en dan zelfs pittig verteller aan het woord, al.
dut hij bijwijlen een poosje in; zijne geschiedenis weet hij handig
genoeg ineen te zetten en hij slaagt er in menig tafereeltje op
levendige en kleurrijke wijze uit te beelden. Hij geeft eenvoudig
de werkelijkheid weer, maar zijn realisme is niet ongezond, niet
terneerdrukkend. -- Van de kortere novellen zou men kunnen
.
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zeggen, dat zij soms wat gezocht zijn van trant, de motieven wat
alledaagsch, zonder belang. Men kan het ook betreuren, dat de
schrijver, in enkele gevallen, de weinig aanbevelingswaardige
methode huldigt, zijne novelle zonder slot te laten. Met wat doel
maakt hij ons dan met het overige bekend ? Wat den uitvoerigen
roman, de geschiedenis van een onnoozelen hals, betreft, hij
ontsnapt niet aan het verwijt te zondigen door overdreven karakterteekening en, vooral in het begin, te lijden aan zekere loomheid in den gang.
Alles samengenomen is echter zijn werk, in zijn geheel
beschouwd, zeer verdienstelijk. Een scherpe waarnemer is DE
MEYERE nochtans niet. Ofschoon hij er den kneep van weg
heeft, op de karakteristieke, typische zijde van menschen en
zaken veel licht te doen vallen, toch dringt zijn blik niet diep
door, evenals zijn gemoed, al blijkt het vatbaar voor lichte en
teere aandoeningen, slechts aan de oppervlakte en door den
buitenkant der dingen bewogen wordt.
Eene dankbare stof koos zich R. VERMANDERE uit in zijn
Van Zon zaliger, door hem zelf Heel nieuw is het motief niet;
maar wat kan er al niet mede tot stand brengen een kunstenaar
die fijn gevoelt en scherp toeziet ! Al dadelijk wordt de verwachting van den lezer hoog gespannen : hij krijgt wel iets, nogal veel
zelfs, maar wordt ten slotte toch teleurgesteld. Zeker : de schrijver heeft een eigenaardigen kijk op de dingen der wereld; geest,
opmerking, humor zelfs ontbreken niet in deze schetsen en tooneeltjes; maar enkele daarvan hebben wel iets gezochts en in het
koloriet is niet genoeg verscheidenheid. De typeering kon keuriger, fijner wezen; psychologische diepte ontbreekt; veel, waarover de wijsgeerige bakker zijn blik had kunnen laten weiden,
veel, waarover hij had kunnen filosofeeren, bleef op het achterplan. Het onderwerp was om zoo te zeggen onuitputbaar, en
ofschoon de schrijver zich met eenige grepen moest tevreden
stellen, hij had er toch meer, hij had er misschien betere kunnen
doen. De uitdrukking daarentegen, taal en stijl, verdient veel lof.
Zij passen uitstekend; VAN ZON uit zich in de springlevende taal
van het volk, met hare kernachtige spreuken, frissche beelden en
schilderachtige zegswijzen.
Een zekere verwantschap met de kunst van VERMANDERE.
vertoonen de bundels met schetscn en verhaaltjes van J. DE.
COCK. Die stukken munten meest allemaal uit door de levendig-
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heid der voorstelling, de frischheid van kleur, het ongemeen
opgewekte van toon en trant, het persoonlijke van den stijl.
Kostelijke bladzijden komen voor in Ons Leven, uitstekend getypeerde tafereeltjes. Met een schalksch oog en een spottend
glimlachje om den mond slaat de schrijver gade de dingen
rondom hem en het menschelijk gedoe ; de komische zijde er van
treft hem vooral, hoewel hij den ernst en het tragische van het
leven even goed beseft. Maar waarom wil hij altijd geestig zijn?
Waarom laat hij zich verleiden tot jacht op effekt ? Zijn humor,
doorgaans van goed allooi, wordt wel eens flauw, zijne scherts laf
en zouteloos, en onbeduidend zijn soms de voorwerpen aan het
afmalen waarvan DE COCK zijne kostelijke gaven verspilt. Men
zou ook verlangen, dat sommige stukken met meer zorg waren
afgewerkt; verouderde beeldspraak, onnauwkeurige zegging hinderen hier en daar den lezer. Echt kunstwerk verliest niets van
zijne waarde, als het fijn gepolijst wordt aangeboden.
Meestal in het begijnhof, een even eigenaardige wereld als
die der studenten, spelen de Gekke Sprookjes van J. ARRAS. De
schrijver is nog jong; hij werd door de natuur goed bedeeld,
maar hij misbruikt zijn talent. Scherp waarnemen, treffend schilderen, levendig vertellen; hij kan dat alles. Laat hij nu, door

aanhoudende oefening en studie — den grondslag zonder
denwelken de kunst niet eens denkbaar is — er toe komen het
noodige evenwicht te verkrijgen en zijn natuurlijken aanleg in de
juiste richting te ontwikkelen.
In een nog heel verschillende omgeving verplaatsen ons de
twee werken van D. DEMERS. Met warme sympathie volgt men,
in het eerste (Eenas dochter je), de autobiographie der heldin; in
het tweede (Op Wolsken) leeft men gaarne te midden van die
beminnelijke, deugdzame, beschaafde familie. De opvatting is
echter optimistisch-eenzijdig; de karakterontleding laat veel te
wenschen over, niet enkel wat waarheid, maar ook wat vastheid
van lijnen betreft; de samenstelling is niet zonder gebreken : het
verband tusschen de feiten is niet altijd logisch, de gebeurtenissen
loopen als van zelf, of liever, moeten als van zelf loopen naar
eene uitkomst, die de lezer spoedig raadt. Doch de grootste fout
is gelegen in het conventioneele, in de overdreven idealiseering
van het leven. Naar de natuur teekent de schrijfster hoegenaamd
niet; ook mist zij het talent te karakteriseeren, de juiste tinten
en schakeeringen aan te brengen. Dat merkt men o. a. in de
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gesprekken der personages. Uit welken stand en in welke omstandigheden ook, bedienen zij zich zonder uitzondering van dezelfde
stijve, schoolmeesterachtige boekentaal.
Veel getrouwer, veel meer in overeenstemming met de
werkelijkheid zyn de verhalen van bare kunstgenoote V. LovELIKG. V ergeleken bij de vorige werken van deze rijkbegaafde
schrijfster, vertoonen echter hare drie laatste, welke de keurraad
te beoordeelen ontving, volstrekt geen vooruitgang; integendeel.
Wel slaagt zij er nog in, hare romans en vertellingen naar een
eenvoudig, doch goed overwogen en kunstig plan samen te stellen: er is eenheid in en een geleidelijke ontwi];keling. \Vel bevalt
zij nog door hare fijne opmerkingsgave, hare scherp omlijnde
teekeningen, haar talent van beschrijven, het plastische van de
voordracht; het zou zeer onbillijk zijn, degelijke verdienste aan
haar werken te ontzeggen.
Nochlans komt er veel in ,·oor, dat den lezer verhindert ze
met onverdeeld genot te smaken en hem herhaalde malen
bedenkelijk het hoofd doet schudden. De vinding is weinig
oorspronkelijk en zondigt zelfs, althans stellig in Groote mana:uvres, door onwaarschijnlijkheid; de opvatting is partijdig, de
voorstelling eentonig, de grondtoon steeds dezelfde, tot vervelens worden toe; de kar aLterstudie vooral is zwak en soms
gansch mislukt. Tendencin1s zijn al die verhalen en uitingen van
een koud, hardvochtig pessimisme. De stellingen zelve, die verdedigd wur(:en - in ons oog telkens betwistbaar en ja, soms
heclemaal valsch- komen hier niet in aanmerking; maar er moet
toch op gewezen worden, dat het de schrijfster hoofdzakelijk om
de stelling te doen is, en dat dit niet in geringe mate aan de
kunstw:1arde van haar werk afbreuk heeft gedaan. Met serenen,
on benevelden blik be>chouwt zij de dingen niet; alles moet
gekeerd, gewrongen zelfs en voortgestuwd in de bepaalde richting, zoo goed of kwaad het gaat. Zelfs in vormschoonheid kunnen deze verhalen het niet halen bij de vroegere, ofschoon deze
veterane onzer Vlaamsche letterkunde nergens haar talent van
woordkunstenares verloochent en eenepen blijft hanteeren, die
haar menig jongere kunstenaar m:1g benijden.
Insgelijks zou er veel aan te merken zijn, veel te laken bij
werken als Peggers oJidergan/j van P. SELEN. De schrijver schetst
hier een aantal tafereelcn uit het ruwe, wilde leven van smokkelaars en veekooplieden. De innerlijke samenhang en van verraadt

- sozeene nog onzekere, weinig geoefende hand; de feiten en voorvallen maken eene verwarde massa uit : eene hoogere eenheid
van opvatting en van indruk ontbreekt. lVIaar de omgeving, waar
de gebeurtenissen zich in afspelen, is niet zonder talent geleekend : de omringende natuur en de daarin wemelende menschen.
De sociale kringen, waar wij met den schrijver binnentreden, zijn
allesbehalve voornaam; het zijn allen woeste, gemeene kerels,
die ons te gemoet komen; hunne ~evoelem, hunne houding,
hunne daden, hunne woorden, alles even brutaal en onbeschaamd. Er zit echter leven en beweging en aanschouwelijkheid
in de voorsteiling.
Al even onverkwikkelijk van inhoud zijn de zeven schetsen
llit het Net/zedal en de roman Dompelaars van FR. VERSCHOREN,
niettegenstaande er een enkel lief en aandoenlijk tafereeltje in
aangetroffen wordt. Zij verplaatsen den lezer insgelijks onder de
laagste standen der samenleving, doorgaans bij fabriekarbeiders,
wier ellende op weinig aantrekkelijke wijze wordt uitgestald en
beschreven. Sommige stukken zijn louter beschrijvingen, en in
het algemeen lijden de verhalen, die noch fijn zijn noch diepgevoeld, aan overlading; er -vordt te veel in beschreven en vooral
op te veel onbelangrijke zaken wordt gedrukt. Maar beschrijven
is dan ook de sterke zijde van VERSCHOREN; hij heeft kleuren
op zijn palet, die hij aan andere schilders met de pen niet is gaan
ontleenen. Is hiJ in de eerste plaats een stilist met meer dan
gewon en aanleg, als verteller heeft hij eveneens een persoonlij ken
trant. In elke richting nochtans moet zijn talent zich nog ontwikkelen, alvorens hij kunstwerk van blijvende waarde zal tot stand
brengen.
Met die beide laatste schrijvers zijn wij al genaderd tot de
reeds boven besproken groep van overdreven naturalisten, tot
welke zij ook wel ZOLtden kunnen gerekend worden.
Dat er, in het verloopen tijdvak, meer prozaschrijvers naar
de pen grepen dan dichters naar hunne luit, heeft niets opmerkelqks; het tegenovergestelde zou veeleer kunnen verbazen.
Gelukkig hangt de bloei der kunst van het getal harer beoefenaars niet af. MetGEZELLEis een reuzenfiguur verdwenen, zooals er wellicht niet spoedig cene tweede zal opdagen; in den
laatsten tijd zijn echter dichters met groot talent opgetreden; ja,
thans mag de poëzie, met meer vertrouwen dan in de eerste
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Nieuw geluid en oude melodieën weerklinken dooreen, doch
niet steeds tot een volmaakte harmonie samensmeltend, in
enkele verzenbundels. Aldus, om ons bij een der verdienstelijkste bepalen, in de Berfstbloemen van G. DE MEY. De dichter
noemt zijn werk « een boek van kleine poëzie », en waarlijk, de
benaming past uitstekend. Hier en daar geurt nog een bloempje
in den laat geplukten ruiker, maar de meeste zijn niet meer frisch.
Eenigszins afgezonderd staan, in de rij hunner kunstbroeders, G. HERMANS en K. OM. DE LAEY.
Zeer eigenaardig zijn de Bespiegelingen van dezen laatste,
zoowel wat vinding en opvatting als uitbeelding betreft. DE LAEY
was een scherp waarnemer; met een kalmen, wijsgeerigen, overal
doordringenden blik bespiedde hik de menschen in hun dagelijksch doen en zei er het zijne van op een wijze, die hem alleen
eigen was. Hij kan geestig zijn en zacht humoristisch; onder zijn
sarcasme schuilt geen koude onverschilligheid en zijn scepticisme ligt er maar van boven op. Het grillig spel zijner verzen en
rijmen lijkt wel eens wat minder natuurlijk en weinig geslaagd.
Hooge kunst heeft hij niet gegeven, — hij had er later kunnen
geven, had de dood hem gespaard, -- maar dat hij er zeer
oorspronkelijke, zeer onafhankelijke, zeer individualistische heeft
geschapen, verdient dat geen waardeering ?
Van G. HERMANS' Verzamelde opstellen en gedichten kon de
keurraad maar alleen de laatste beoordeelen. Men zal er niet van
beweren, dat het gelikte verzen zijn, dat zij uitmunten door
hunnen verfijnden, precieusen vorm; waarlijk, de dichter had er
nog eens de schaaf mogen laten over gaan. Doch zij overweldigen u door den stouten durf, de machtige fantasie, de klare,
heldere visie, den diepen ernst. Maar 's dichters breede schouders blijken ten slotte toch te zwak om den zwaren last te torsen. Zijne tafereelen zijn veeleer proeven dan voltooid werk;
misschien eene oefenschool tot nog stouter onderneming : een
talent als het zijne zal steeds klein werk versmaden.
De twee reeksen Liederen van H. BROECKAERT behelzen
lieve, welluidende, zangerige stukjes, jolig en levenslustig van
toon ; onder zijn Kneepverzekens is er meer dan een geestig en
scherp puntdichtje. Met eere mag zijne poëzie vermeld worden.
Niet allemaal even prachtige, fijn-ranke bloemen zijn C. GEZELLE'S Leliën van dalen, ofschoon er veel heerlijke onder zijn.

Met zeer ongelijke kleuren, wasdom en jeugd staan zij daar te
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prijken, en het is wezenlijk jammer, dat de dichter de planten,
die te tenger opschoten en armzalig tierden, niet geweerd heeft
om de overige des te weliger te laten groeien. Men kan wijzen
op stukken, die weinig persoonlijks bevatten en, in technisch
opzicht, veel te wenschen overlaten. Daarnaast treft men er
andere aan, die schitteren door hunne kleurenpracht, die in de
ziel grijpen door de innigheid van gevoel, die bewondering eergen voor de krachtige plastiek. Ruimschoots wegen zij op tegen
het minderwaardige werk en blijven den dichter een eervolle
plaats in de rij der woordkunstenaars bewaren. — Dat GEZELLE
meer een teekenaar, een schilder met de pen is dan een gevoelsmensch, een lyrisch temperament, kan men, behalve uit zijn
Leliën, ook afleiden uit de vroeger verschenen schetsen in proza :
Uit het leven dcr dieren, die der jury eveneens ter beoordeeling
werden voorgelegd. Het zijn eene reeks beschrijvingen, zooals
alleen ze schenken kan een liefdevol, aandachtig en scherpziende kunstenaar-waarnemer en taalvirtuoos. Veel lof verdient
de eigenaardige inkleeding : de gekleurde en rijke taal, de klankexpressie, de wondere mengeling van tonen en tinten, de aanschouwelijkheid der voordracht. Alles is echt en natuurlijk,
verrassend getrouw voor het oog van den lezer getooverd. Van
willekeur is de schrijver echter in zijn « taal-kneden > niet vrij te
pleiten en het nu en dan banale van de stof wordt niet telkens
door de schitterende zeggingskracht goedgemaakt. Bevreemding
wekt het ook wel eenigszins, dat die verhaaltjes zoo vaak een
tragischen afloop hebben. Luidens de « Verantwoording » van
den schrijver, zou zijn boek moeten wezen als een verheerlijking van de schepping, doen uitstralen « de glorie en de grootheid van Hem, die 't heeft geschapen, zoo wonderbaar en zoo
heerlijk, met éénen wenk van zijn aanbiddelijken wil ». Toch
maken die schetsen geen blijden indruk, gelijk men zou verwachten; die herhaalde tooneelen van doodgaan en sterven
stemmen veeleer tot droefgeestigheid en ernstige, zwaarmoedige
levensbeschouwing.
Een sombere, treurige grondtoon ruischt ook door de Sonnetten en gedichten van den te vroeg gestorven H. HAENEN. Maar
hij laat zich gemakkelijker verklaren door de omstandigheden
van den dichter, die van het leven de rozige zijde nooit heeft
mogen aanschouwen. De HAENEN die in dit boek, na zijnen dood
door een vriend uitgegeven, beurtelings klaagt, steent en jam-
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mert, die zich overgeeft aan moedeloosheid en kreten van wanhoop slaakt, om daarna weer tot berusting en gelatenheid te
komen en, trots alles, te blijven hopen wie erkent hem niet als
een waar dichter ? Zoo ergens, dan hooren v, ij hier de uiting van
echt, onvervalscht gevoel. Zeer te betreuren is het nochtans, dat
de begaafde zanger met zooveel overhaasting werkte; slordigheden in uitdrukking en versbouw komen in menigte voor en
ontsieren tot de fraaiste stukken.
Van een zeker dichtertalent leggen ook getuigenis af de
Stille festijnen van AD. HERCKENRATH. Het is stemmingspoëzie;
geen weerklank van het veelzijdige leven daarbuiten, doch een
luisteren naar den klop van het teerbewogen en zacht-trillend
hart. Afgezonderd van de wereld om hem heen, zingt de dichter
ira geheimzinnige stilte voor zich zelf. De tonen, welke in die
eenzaamheid ruischen, zijn doorgaans zuiver, maar nog schuchter ; al weerklinkt nergens een krachtige stem, toch blijft zij
steeds vol en welluidend. Wij moeten het echter bekennen : het
lijkt soms een vreemde muziek, die niet altijd even bekoorlijk
onze ooren streelt, omdat zij wel eens ontaardt in galmen zonder
duidelijken zin.
Moderne klanken, maar ook bij poozen eenigszins verward
en als een weergalm van elders, geven van zich uit de Verzen
van J. HAMMENECKER, een dichter met een niet minder lichttrillend en teergevoelend gemoed. Maar hoe anders van stemming! Hier geen pessimisme noch zwartgalligheid, ofschoon een
ernstige levensbeschouwing; een kijken in eigen boezem, maar

zonder zelfbehagen; geen lijdend medeleven en medegeslingerd
worden, maar een aanwakkeren tot de daad; geen onrustig
twijfelen en pijnlijk zoeken, maar een recht omhoog stijgen naar
een in het licht stralend ideaal. Niet minder treffen ons deze
verzen door de innigheid der aandoening dan door de vurigheid
van dit voor het schoone blakende dichterhart. Het is echter nog
geen werk van een tot volle ontwikkeling en tot rijpheid gekomen talent. Nu en dan is nog de uiting ongelijk, onvast de tekening, onklaar de visie en het beeld. In technisch opzicht komen
nog zwakheden voor : onwelluidende, manke verzen. En ten
slotte, nog geen onafhankelijkheid genoeg; wel een nieuw geluid,
maar doormengd met van elders opgevangen tonen.
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Sedert een heelen tijd reeds staat de dichtkunst in het
teeken der lyriek; episch werk wordt door slechts enkelen en als
bij uitzondering geleverd.
Een verhaal in verzen is H. MuYLDER21IANS' Linda. De vindingrijkheid en fantasie van den dichter blijken zeer beperkt;
aan de eischen naar waarheid en natuur voldoet hij niet altijd;
sommige gedeelten zijn wat te langdradig en, eilaas! bezieling en
dichterlijke voorstelling worden vaak gemist.
,,
Beter voldoen ons de tafereelen, die L. LAlliERECHTS in den
bundel Mate en ll:linne bijeengroepeerde. \Vie weet niet, dat
LAlliERECHTS een aangenaam keuvelaar is, die knap kan vertellen
en flink beschrijven? Men zou echter in deze schetsen - want
meer dan dat zijn die meestal korte stukken niet - een boeiender stof, een vluggeren gang wenschen en een lichter heenglijden
over bijzonderheden van weinig belang. Zonderling is het wel,
dat, vooral in de gedeelten met rijmlooze verzen, de vorm soms
zoo onfraai is, geenszins welluidend, maar ontsierd door allerlei
gezochte wendingen. Alles samengenomen, staan die dichterlijke verhaaltjes beneden de vertellingen in proza, welke hij in
hetzelfde tijdvak geschreven heeft (Paaschez"eren"· het J1:li"rakelfeest). Doch deze vertoonen ook erge tekortkomingen: te weinig
perspectief, veel te veel bijzaken, die het lezen vermoeien; een
jacht op eenvoud en naïveteit, alsof die van zelf niet moesten
komen, en bovenal een zeker gemis van objectiviteit : te vaak
wordt over de personen gesproken: ze deden beter zelve handelend op te treden en door hunne daden hun karakter bloot te
leggen.

Van degelijker gehalte, echtere kunst dan al het voorgaande
bleek - althans naar het oordeel van den keurraad - het werk
van eenige andere schrijvers, die na eene tweede schifting
overbleven en wier machtiger scheppingen met meer recht naar
den prijs dongen.
Blijven wij eerst bij een tweetal dichters stil.
De bundel Zz'ngende snaren van A. vVALGRA VE, de tweede
dien hij de wereld inzond, bevat gedichten op den Advent, den
Kersttijd, den lentetijd, de lijdensweek, den Paasch-, zomer- en
herfsttijd. Het is, zooals men ziet, een krans van poëzie om het
kerkelijk jaar gewonden, gelijk GEZELLE dat ook in zijn Tyäkrans
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vreemdsoortige en het mooi-doen. Toch zou men kunnen aanmerken, dat de dichter te vaak zijn toevlucht neemt tot dezelfde
middeltjes, als herhalingen, klanknabootsingen, spelingen met
het rijm. — De overige verzen van den bundel Gedichten ratelen
vaak maar als klatergoud : woorden en klank zonder veel zin of
zelfs zonder gezonden zin; en als men dan, onder den woordenpraal, de gedachte opdiept, ach ! hoe vaak komt er dan maar eene
banaliteit voor den dag!
De Toortscn leeren ons het talent van DE CLERCQ van eene
gansch andere — schoon minder gunstige — zijde kennen. Al
die korte stukken hebben een strekking. Tendens in de poëzie is
een gevaarlijk iets; zij doodt niet zelden al het poëtische. Dubbel
gevaarlijk is zij, wanneer zij onduidelijk blijft, wanneer de dichter
zich achter onklare, nevelachtige voorstellingen schuilhoudt en
zijn lezer zich te vergeefs het hoofd pijnigt om de beteekenis der
verzen te vatten. Is dat hier niet eenigermate het geval ? De
ellende van de door het lot misdeelden; de menschelijke ellende
in het algemeen; de ellende van het bestaan zelf is het uitgangspunt voor wijsgeerige bespiegelingen, die allesbehalve treffen
door hare helderheid; ontevredenheid over de sociale toestanden uit er zich naast vaag-pantheïstische droomerijen. Nogmaals,
het gehalte van de gedachten en voorstellingen laten wij buiten
beschouwing. Maar wij vragen vooreerst of dat oprechte poëzie
is? Misschien spreekt de dichter uit overtuiging; doch wat hij
zegt, schijnt niet altijd uit het hart te komen : hij windt zich op,
zijn gevoel lijkt opgeschroefd, niet natuurlijk, het wordt pose. En
dat is al erg. Voeg er bij, en ziedaar ons tweede bezwaar, dat,
met betrekking tot de uitdrukking, alles lang niet volmaakt is.
De stukken zijn niet alleen eentonig wegens hunne strekking,
maar nog veel meer door het gebruiken van steeds denzelfden
vorm. Indrukwekkende beelden, klankvolle verzen ontbreken
niet, maar zij liggen als verscholen tusschen minderwaardige.
Minder echte kunst is dat tevens; de beelden zijn meer gemaakt
dan gegroeid in de fantasie van den dichter; te pas en te onpas
worden adjectieven gebruikt, die het voorgestelde niet scherper
omlijnen noch duidelijker maken : de visie is niet klaar. De
dichter schijnt als te zoeken naar een zekere nalatigheid en
gewilde slordigheid; is het om de stemming niet te bederven,
om het havelooze en verwaarloosde en beklagenswaardige van
het getypeerde sterker te doen treffen? Enkele maar van die
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« toortsen » verdienen werkelijk haren naam wegens den geweldigen gloed, die er u uit tegenstraalt; dan is het oprechte, diepgevoelde kunst. Men moet er den dichter niet mede gelukwenschen, dat hij zich tot meedoen aan strekkingspoëzie heeft
begeven; daardoor deed hij zijn natuurlijken aanleg geweld aan.
Van alles wat hij heeft voortgebracht, staan zijne bekoorlijke
volksliedjes bovenaan te prijken in hunne rijke verscheidenheid.
Alleen daarom mag hem met volle recht bij de voortreffelijkste
onzer dichters een eervolle plaats aangewezen worden.
Talrijker dan de dichters zijn de prozaschvijvers, die nu aan
de beurt komen.
Naar Limburg verplaatst ons A. JEURISSEN in zijne vertellingen. Zijn Broeder Bertus en andere novellen is verdienstelijk
werk, maar wordt in de schaduw gesteld door zijn uitvoerigen
roman in twee deelen, De heikleuters, een talentvolle beschrijving
van een stuk leven uit het eigenaardig Limburgsch bezembindersvolk. Het is de alledaagsche, doodgewone handel en wandel van
simpele menschen; het zijn veeleer eene reeks tafereelen en
schetsen, dan het verloop eener eigenlijke geschiedenis. Verwikkeling is er niet, en niettemin valt de samenstelling te loven ;
de tooneelen zijn eenvoudig van opvatting, maar met een scherp
oog waargenomen, flink afgelijnd en met juistheid van toets
gekleurd. En wat volheid van leven daar niet uit opborrelt ! Hoe
echt gij daar alles voor u ziet en hoort gebeuren, en hoe gij er
met welgevallen en lust blijft naar staren! Een breed tafereel
durft de schrijver aan en het wordt hem geen « bovenwerp »;
zijne kracht ligt echter meer in het vertellen dan in het zuiver
beschrijven. Een groote hoedanigheid is zijne soberheid ; hij
kleurt fel, maar morst niet met zijne verf; hij rafelt zijne stof
niet te veel uit noch loopt er van weg om aan allerlei bijwerk
zijnen tijd te verspillen. Met dat al heeft hij wel degelijke kunst
geleverd, maar nog geen meesterwerk. Daarvoor moet hij nogdieper en ernstiger kij ken in het leven, meer willen dan de voorstelling van louter feiten, meer zien dan den buitenkant zijner
personages; ook wel met meer zorg zijnen vorm verfijnen en
kuischen, hoeveel goeds ook er nu reeds over gezegd kan
worden.
Lieve, frissche, aantrekkelijke novellen schrijft M. SABBE,
pareltjes van echt-Vlaamsche, nationale kunst. Zijn bundel

-- 5 " -Vlaamsche n2enschen, alhoewel in menig opzicht zeer te prijzen,
kan niet wedijveren met zijn vroeger werk ; maar in zijn Filosoof
,pan het sashuis stijgt zijn talent weer hoog. Het is echter twijfelachtig of hij ooit zal beantwoorden aan de verwachtingen, die
zijn eerste optreden deden ontstaan, of hij ooit een machtig
schrijver zal worden. Voor het penseelen van fijn afgewerkte
genre-schilderijtjes schijnt hij als uitgekozen; ternauwernood zou
men op eenige zeldzame vlekjes kunnen wijzen; om tafereelen
van grooter afmetingen te borstelen heeft hij echter ren toereikenden kleurenvoorraad op zijn palet liggen. Maar ook met
betrekking tot de diepte wil het ons voorkomen, dat er weinig
vooruitgang te bespeuren is; hij blijft staan in het gegraven spoor
zonder het verder uit het delven, ondanks zijn opmerkingstalent
en zijn scherpe ontleding. Hoe het ook weze, wat wederom in
zijn Filosoof te bewonderen valt, is de aanminnigheid der tooneeltjes, de fijne typeering, het natuurgetrouw weergeven van
dit Brugsche kleinleven, de keurigheid van den vorm. Er straalt
van die zonnige, levensblijde novelle een zeldzame bekoring uit;
hoe anders, hoe zachter en hoe ingrijpender tevens werkt dat
op ons gemoed, dan die eeuwige uitstalling van stoffelijke en
zedelijke ellende, die wij in zooveel werken der laatste jaren
aantreffen ! Omdat SABBE zijne pen rein houdt en niet in den
modder doopt, is hij daarom een minder groot kunstenaar ? Zijn
zijne personages minder waar en belangwekkend, omdat zij niet
eene prooi zijn voor allerhande lage driften? Is zijn Mietje, het
lieve, argelooze, onschuldige meisje minder waard de heldin van
een verhaal te zijn, omdat zij geen gemeene slet is ? En zijn
Sasmeester, en de overigen ?
Ook juffrouw L. DUYKERS leidt ons binnen in kringen, waar
-wij een gezonde lucht inademen. Hare twee romans Lena en Rosa
maken samen een groot geheel uit; maar uit een letterkundig
oogpunt beschouwd, verdient de eerste den voorrang. Hare
heldinnen zijn geen zenuwlijdsters, geen geblaseerden, geen
producten van een overbeschaafde en bedorven maatschappij,
maar vrouwen met een normale menschenziel, die leven in een
normale wereld. Een blijde geschiedenis is het niet, die zich voor
ons oog ontrolt; een droevig lot wordt geschilderd : een aanhoudende zelfopoffering, het ten gronde gaan van met recht
gehoopt en bijna gegrepen levensgeluk, het vernietigen van een
schoonen droom. Zooals Lena zich, in het eerste deel van den
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dubbelroman, voor haren vader grootmoedig opoffert, zoo doet
zij het, in het tweede, voor hare jongere zuster Rosa. Licht valt
haar het offer niet en diep gaapt de wonde van haar hart. Toch
is DUYKERS boek geen verhaal dat terneerdrukt. Lena immers
is geen willooze; op den weg van het lijden heeft zij geleerd
krachtig te zijn; nooit laat zij den moed zinken en, hoe zwaar en
hoe lang de beproeving, de smart en het lijden ook geweest zijn,
zij bezweek er niet onder. Zij heeft zich nooit gekweld met ijdele
bespiegelingen, welke geen ander uitwerksel hebben, dan allen
levenslust te dooden. Het lezen van haar treurig lot stemt dan
ook niet tot zwaarmoedigheid noch zwartgalligheid; de strekking
van het verhaal is geenszins pessimistisch. En waarom dat?
Omdat zij het brengen van haar offer beschouwt — terecht of
niet, het verandert niets aan de zaak — als een heiligen plicht,
en omdat de met liefde volbrachte plicht, de vrijwillige onderwerping aan en de naleving ' an de zedelijke wet, nooit een
bron kan worden van pessimistische levensbeschouwing, hoeveel
hartzeer, tranen en bloed zelfs het vervullen van den plicht mag
gekost hebben. Ziedaar wat verklaart hoe Lena zelve, na al het
doorgestane lijden, van haar leven getuigt, dat het schoon is
geweest K door de liefde en het sacrificie zelf ».
Vatten wij ons oordeel over dit werkt beknopt samen. De
samenstelling verdient geprezen, ofschoon overdreven toestanden wel voorkomen en een enkele maal zelfs de grens van het
waarschijnlijke eventjes overschreden wordt. Over het gegronde
van het thema zelf zou men wellicht kunnen redetwisten, nl. of
wezenlijk voor Lena de verplichting bestaat haar opoffering zóó
.

ver te drijven; maar met wat recht zouden wij onze opvatting
aan de kunstenares opdringen? In het dubbele verhaal is karak-

terstudie hoofdzaak, en daarin ligt dan ook de voornaamste
verdienste. Hare figuren heeft de schrijfster uit het leven.gegrepen; ze doorgrondt ze heelemaal en ontleedt ze scherp. Maar
het ontleedmes hanteert ze niet koud, onverschillig; ze voelt het
lijden, dat ze blootlegt, en ofschoon het mes aldoor dieper en
dieper ingrijpt en snijdt met denzelfden bedaarden gang, toch
wordt men gewaar, dat de hand die het, hoe vast ook, omklemt,
onwillekeurig nu en dan trilt. Zwakker, veel zwakker schijnt die
ontleding in het tweede gedeelte; liet ze, in het eerste, aan
natuurlijkheid en waarheid nu en dan wel wat te wenschen
over, hier komen bepaald fouten voor.

^.
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Voelt de kunstenares mede wat zij beschrijft -- beschrijven
om te beschrijven zonder meer doet ze nooit — dan spreekt het
van zelf, dat er, het heele verhaal door, eene warme toon
heerscht. Ze vertelt overigens zoo onderhoudend en boeiend,
dat de lezer haar met onverzwakte aandacht volgt. Daarbij is de
voorstelling eenvoudig, ja, te eenvoudig zelfs. Wij verlangen
niet, dat de schrijfster sommige modernen zou nadoen en haar
publiek verbluffen met allerlei taalvirtuositeit : gezochte woordkoppelingen, verbazende samenstellingen, opeenstapelingen van
adjectieven, zinnen zonder hoofd noch staart en dergelijke
zaken meer. Maar wij mogen wel wenschen, dat zij door grooter
kunstvaardigheid uitmuntte; rijkdom van taal zou aan niets
schaden en een kleuriger, krachtiger, beeldrijker, levendiger stijl
evenmin. En hoeveel forsscher en indrukwekkender zouden
Lena, Rosa, Vincent, Godfried en de andere gestalten niet voor
het oog van den lezer opdagen, waren zij met meer uitbeeldingstalent veraanschouwelijkt! Het eenvoudige van de voorstelling
grenst hier wel degelijk aan onmacht.
Wat groot verschil, uit dit oogpunt beschouwd, vertoont dan
ook dit werk met den Wandelende Jood van AUG. VERMEYLEN,
waarvan de hoofdverdienste juist gelegen is in het heerlijke,
prachtige van den stijl, in het uitbeeldingsvermogen !
Van den schrijver-denker der Veizarnelde opstellen mocht
men onderstellen, dat eene legende, als die van den Wandelenden Jood, in zijne handen tot een parabel met wijsgeerige strekking zou herkneed worden. In dit boek vinden wij zijn filosofie
van het leven en zijn maatschappelijke theorieën neergelegd,
natuurlijk niet systematisch; maar de hoofdlijnen teekenen zich
evenwel duidelijk genoeg af. Ahasverus is de moderne vrijdenker, die aan niets meer gelooft. Ontgoocheld is hij door de
ijdelheid van het aardsch bestaan, gefolterd door de wreedheid
-er van : « een spel van tegenstrijdige krachten en nutteloos
gedoe, zonder samenhang of zin, met den stommen dood daarachter »; hij wordt het beeld van de door onrust verscheurde en
door twijfel als opengereten ziel, op zoek naar de verloren
waarheid, welke kalmte en rust en vrede moet brengen, maar
haar nergens vindende. Scepticisme is het uitgangspunt, ontkenning de uitkomst. Ahasverus is VERMEYLEN zelf ; wat zijn
hart pij nigt, heeft reeds zoovelen vóór hem, in elke eeuw,
gekweld, en wat hij verkondigt, zeiden zij ook reeds. De uit-
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drukking alleen verschilt; hoe gemoderniseerd ook, hoe twintigeetiwsch ingekleed, zijn de gedachten even oud gebleven.
Ongetwijfeld is de Wandelende Jood een merkwaardige
schepping, ofschoon zij meer dan eens een verbijsterender
indruk teweegbrengt. Als geheel beschouwd, bevredigt dit werk
niet ten volle; de vier tafereelen, waaruit het bestaat, worden
niet door een stevigen band bijeengebonden en zijn bovendien
van ongelijke waarde; het slottafereel schijnt ons veel zwakker
dan de andere. De bewerking zelve is niet altijd even uitstekend
geslaagd; op eene reeks schoone bladzijden, die met een statigen gang voorbijgaan, volgen andere, die door platheden en
wanschaak worden ontsierd. Valsch klinkt nu en dan het tragischkomische mengelmoes, en het eeuwig koketteeren met spotternij
en sarcasme maakt een mensch wel eens wrevelig.
Meest van al verbaast den lezer liet zonderlinge pak, dat
VERMEYLEN de legendarische stof heeft aangetrokken. De eeuwenlange omdolingen van Ahasverus heeft hij van alle omstandigheden van plaats en tijd beroofd en, net als een middeleeuwsche schilder in zijne naïeve kunst deed, elk tafereel neergezet
in zijn eigen omgeving en zijn eigen tijd. In het eerste, dat
eindigt met het bloedig drama op den Kalvarieberg, zien wij dat
dadelijk. Het Jeruzalem dat beschreven wordt is de moderne
hoofdstad, waar men geuzenlambik en dubbel-Oudenaarsch
drinkt; de smartelijke kruisweg naar den Golgotha wordt een
soort van kermisoptocht onzer dagen, met brutaal-schelle kleuren
geschilderd, waarin o. a. eene plaats vinden, naast de « japneuzen » en pilaarbijters van Jeruzalem, de « maatschappij tot
bevordering van het vreemdelingen-verkeer » en de « kamer
van huisbazen en grondbezitters ».
Uiterst eigenaardig is dat; moeten wij in die moderniseering
ook een dieperen zin zoeken? En, zal men wellicht nog vragen,
wordt uit een zuiver artistiek oogpunt, die vervlaarnsching of
« verbrusseling » der legende soms niet te ver gedreven en beleedigt zij den goeden smaak niet?
Wat men ook tegen de opvatting en den bouw van dit
gewrocht moge inbrengen, groote kunstwaarde is men verplicht
er aan toe te kennen. Weliswaar zijn de bedoelingen van den
schrijver niet overal duidelijk; weliswaar vraagt men zich soms
af, of hij met zijn lezer geen loopje neemt, of hij heusch wel
meent wat hij zegt, terwijl, aan den anderen kant, zulk een
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tragisch-diepe ernst verscholen ligt onder die wildvreemde voorstellingen en in het moedwillig dooreengooien van denkbeelden,
stemmingen en gewaarwordingen. Maar het is onloochenbaar,
dat VERMEYLEN zich in dit boek alweer den buitengewonen
stilist, den machtigen woordenkunstenaar toont, die met volle
meesterschap den vorm beheerscht. Voor elke gedachte, voor
elke fijne schakeering er van -- en hoevele zijn er wel niet! —
weet hij telkens de juiste bewoording te treffen. Benijdenswaardig talent ! En overal is zijn stijl helder, zijne taal niet ongewoon;
niet met gezochtheid van mooirollende volzinnen noch wonderlijke wendingen, doch met de gewone, eenvoudige middelen
bekomt hij den beoogden indruk : kenmerk van wezenlijk groote
kunst.
Een verbazende werkkracht legt H. TEIRLINCK aan den
dag. Reeds een vorige maal was die jonge schrijver met een
rijken oogst lettervruchten voor den keurraad getreden, en nu
alweer liggen niet minder dan vijf werken, waaronder vier
omvangrijke, ter beoordeeling. Zulk verschijnsel zou verblijdend
mogen heeten, als onmiddellijk de angstige vraag niet rees, of die
groote hoeveelheid niet bereikt werd ten koste der hoedanigheid ?
En, hoe ongaarne ook, men moet ze wel bevestigend beantwoorden. TEIRLINCK schijnt ons op weg aan die veelschrijverij
zijn onmiskenbaar talent te vergooien.
Wij kunnen alvast terzijde schuiven zijn afzonderlijke novelle
De Kroonluchter en zijn roman liet avontuurlj+k leven van Lieven
Kordaat; het is werk van minder gehalte, dat niets zal bijdragen
om zijnen roem te vergrooten.
Zijn bundel schetsen en vertellingen Zon heet hij zelve « een
bundel beschrijvingen ». En niet zonder reden. In sommige
stukken wordt enkel beschreven en in de vorige wordt meestal
het verhalend gedeelte door de beschrijvingen op den achtergrond gedrongen, of juister, het komt er slechts bij om de beschrijvingen: Als TEIRLINCK vertelt, is het maar om te beschrijven,
met ongeloofelijke virtuositeit, de zachte glansen of het hel

gefonkel en de grillige schitteringen, met hare tallooze tinten,
van het vroolijk spel der zonnestralen op menschen en dingen, in
de stad en daarbuiten. Breede, krachtige tafereelen? Niet altijd.
Het zonnelicht speelt ook in een glaasje likeur en op den top
van den koning uit het schaakspel; alweer kleine kunst.. Een
waagstuk was het wel, wat de schrijver ondernam, en -- het
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weze tot zijne eer gezeid — hij kon zich onbehendiger uit den
slag gered hebben; zijne krachten heeft hij goed berekend; hij
sprong niet verder dan zijn stok lang was. Maar zonder donkere
schaduwen is al dat licht niet. Dit beschrijven, met het enkel doel
te beschrijven, laat zich moeielijk wettigen; het is als eene prachtige lijst, waarin het tafereel ontbreekt; wij kunnen er eenige
oogenblikken met welbehagen naar kijken, maar onze aandacht
wordt er niet lang door geboeid. En waarom wordt zooveel talent
aan dit beschrijven verkwist? Geschiedt het om den lezer eens te
laten zien wat de schrijver zoo al kan, om hem te verbluffen ?
Kunstvaardigheid en bedrevenheid, hoe bewonderenswaardig
ook, zijn nog geene kunst, hebben er zelfs, in den grond, geen
uitstaans mede. Daarenboven van gezochtheid, spitsvondigheid
en gekunsteldheid zijn die beschrijvingen niet vrij te pleiten.
Willekeurig springt TEIRLINCK met de taal om; de woorden
schijnen voor hem niet te bestaan met hunne beteekenis, noch
te moeten gebezigd worden om hunne beteekenis. Dat is echter
gevaarlijk; dat moet rechtstreeks leiden tot onklare voorstellingen en ten slotte tot louter klinkklank.
Het zonnelicht speelt bij TEIRLINCK, evenals trouwens in de
natuur, op alle soort van tafereelen : aantrekkelijke en afstootende, reine en onreine. Dat die van de laatste soort bij voorkeur
schijnen gekozen te worden moet ons niet verwonderen, als wij
op het overig werk van den kunstenaar letten. Maar echt Vlaamsche tafereelen, een weergeven van Vlaamsch volksleven zijn zij
zeker niet. Men heeft dat den schrijver al ten laste gelegd, er op
wijzende hoe, o. a., zijne negende beschrijving veeleer eene
afbeelding van het Parijsche nachtleven dan die der Brusselsche
slemppartijen is; met hoeveel meer recht mogen wij beweren dat,
als hij ons buiten, in de Kempen, verplaatst, hij een zeer
ontrouwe, ja valsche, fantastische voorstelling geeft?
Die
En wat gezegd over den novellenbundel De doolage
stukken zijn allemaal om het akeligst van inhoud : tooneelen van
verkrachting, moord en zelfmoord. De personages, met wie de
lezer moet kennis aahknoopen, zijn zonder uitzondering verdierlijkte wezens, enkel bewogen door het verlangen naar
vleeschelijken wellust; een hooger leven kennen zij niet, dan
zich te laten medeslepen door hunne zinnelijke driften en er
voldoening aan te schenken. Zeker, zij kunnen in het werkelijk
leven voorkomen; maar wij vragen, of hunne daden en hande-? —
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lingen z6ó belangwekkend zijn, dat wij in de voorstelling daarvan bevrediging voor ons schoonheidsgevoel moeten vinden ?
Baart het waarachtig zulk een intens aesthetisch genot te vernemen, hoe een van die weinig interessante kerels, na « zijn klakke
diep over zijn ooren » geduwd te hebben, « zijlings en met een
boogsken » een paar « tabakkruimels die op zijn tong raspten »,
wE gspuwde ? Maar voor de hoeveelste maal moeten wij herhalen,
dat alles, wat werkelijk bestaat, daarom nog niet door den kunstenaar moet uitgekozen worden? Bij hen, die beweren, dat de
kunst alles mag, zullen wij niet licht gelijk halen; doch ook zij
zullen moeten erkennen dat, de voorstelling zelve terzijde gelaten, de voorstellingswijze in dit boek aanleiding geeft tot ernstige bezwaren. De samenstelling van die verhalen is zeer
verwaarloosd. Het ziekelijk gemaniëreerde, het zenuwachtige
van den stijl verdient geenszins geprezen te worden; het verwijlen tot bij de kleinste bijzonderheden, het uitpluizen der nietigste
zaken verlamt den gang en bemoeilijkt den blik op het geheel.
Laat de schrijver soms al het bewijs leveren van scherpe opmer-

king en grondige ontleding der getypeerde figuren; die relatieve
verdiensten, wegen zij op tegen de tekortkomingen ?
In Zon was het voornamelijk de beschrijver, in de Doolage
bovendien de psycholoog die optrad; beschrijver en ontleder
tevens is hij ook in de twee uitvoerige romans, die hij sedertdien,
en in de tijdsruimte van ongeveer een jaar, heeft voortgebracht.
Zij stellen nog vollediger de veelzijdigheid van zijn talent in het
licht.
De eerste der twee, Mijnheer Serjanszoon, bevalt nog het
best. De held van liet verhaal is een gepoederde « précieux » uit

de achttiende eeuw; het werk bestaat uit een achttal, met verfijnde kunst ineengezette tafereelen uit het leven van dien « bel
esprit », een kostelijk specimen van den ondraaglijk-onnatuurlijken tijd. Er heerscht volmaakte harmonie tusschen die ver-

schillende tafereelen ; samen laten zij een onuitwischbaren indruk
na. « Licht gepoeier » stuift uit de bladzijden op, gelijk TERLINCK
zelf zegt, en wij ruiken er de sceptische, wufte, lichtzinnige,
geblankette achttiende eeuw in; van het begin tot het einde is
het een goed volgehouden, lichte spotternij met sierlijken, voornamen, fijnen humor. Gewis, een bedreven kunstenaar is hier

aan het woord. Doch op de objectiveering valt wel wat af te
dingen; in zijn onnuitputtelij ke bel-esprit-welsprekendheid en
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filosofische beschouwingen laat de « orator didacticus » zich in
een te modernen vorm uit ; hij schijnt een twijfelaar en epicurist
uit onzen tijd, een woordvoerder van den schrijver zelf. Gaarne
vertoeven wij niet in den duffen dampkring waarin hij leeft; wij
ademen liever de frissche buitenlucht in ; maar wij moeten toch
het vernuft, den geest en den kleurenrijkdom bewonderen
waarmede dit type is gepenseeld.
Hel ivoren aapje,
die titel komt van zeker amulet, dat een
der hoofdpersonages bij zich draagt, -- is een roman uit het
groote-stadsleven, het epos van de tegenwoordige Brusselsche
maatschappij. Het is een log, zwaar gevaarte, dat onhandig
werd opgetimmerd; de grootste fout er van schijnt ons gelegen
in de gebrekkige samenstelling. De zeer ingewikkelde inhoud,
vol hors-d'oeuvres, werkt verbijsterend en verwarrend; het
komen en gaan der zeer talrijke figuren is vaak onvoldoende
gemotiveerd; het waarom hunner handelingen blijft raadselachtig; het verband tusschen de gebeurtenissen komt nipt genoeg
uit en is niet zelden onlogisch ; de hoofdintrige zelve is van
onwaarschijnlijkheid niet vrij te pleiten. De samenleving, welkede schrijver schildert, de hoogere kringen der hoofdstad, schijnt
hij maar slecht te kennen, althans een zeker gedeelte er van;
zijne voorstelling is eenzijdig en fantastisch; wat hij weergeeft, is
niet de bestaande werkelijkheid, maar de door hem gedroomde.
De karakterteekening vooral laat veel te wenschen over; zijne
helden en heldinnen lijken geboren uit het brein van den kunstenaar, niet gegrepen uit het leven. In den grond zijn enkele
van die karakters verkeerd opgevat; maar eens het weefsel van
hunne hartstochten en neigingen klaar, wordt er niet meer aan
gewijzigd : met vaste hand worden dan de wrijvingen en botsingen er tusschen, met alles wat er uit voortspruiten kan, vervolgd
en blootgelegd. Kortom, TEIRLINCK heeft hier een breed aangelegd tafereel ontworpen, waarvan enkele fragmenten zijn
geslaagd, maar dat in zijn geheel beschouwd, niet bevredigt.
Natuurlijk blinken hier en daar zijn groote gaven nog genoeg
uit. Zijn beschrijvingstalent verloochent zich nergens; op veel
plaatsen herkent men den knappen stilist, den begaafden woord
kunstenaar; maar eilaas! meest al zijne goede eigenschappen
worden overdreven. De zucht om alles en nog wat te beschrijven
op een nieuwe, nog nooit beproefde wijze, heeft hem er toe
gebracht zeer gemaakt en onnatuurlijk te worden; zijn stijl is
niet meer zuiver, zijn woord niet meer raak.
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Een fijn, maar ook een zeer verfijnd kunstenaar is TEIRLINCK, tevens iemand met een zeerveelzijdig talent. Het ontvouwt zich echter niet in een vaste, bepaalde richting en met
steeds breeder en machtiger plooien. Het gaat, vol nukken en
kuren, een grilligen gang. De kunstenaar heeft al meer dan eens
het publiek teleurgesteld in zijne verwachtingen, door minderwaardig werk te brengen, waar hij in staat was er puik te leveren;
er is een even groote ongelijkheid als verscheidenheid in zijnen
arbeid. De ontwikkelingsgang er van is als een golvende lijn,
met hoogten en laagten; zal er een nieuwe stijging volgen op de
daling, welke wij in den laatsten roman waarnemen ? Het is niet
te voorspellen en te minder, daar in dit werk de schrijver geen
evenwicht meer houdt tusschen zijne talrijke en prachtige gaven.
In stede van ze te laten samenwerken tot het bereiken van een
harmonieus geheel, schijnt hij ze geweld te willen aandoen. Het
ivoren aapje is maar tot stand gekomen ten koste van zijne oorspronkelijkheid; de vreemde invloed, dien men er in kan aanwijzen, heeft zeer schadelijk gewerkt. Niets natuurlijker, dan dat
een kunstenaar zijnen weg zoekt; het is niet te wraken, dat hij in
verschillende richtingen zijne krachten beproeft. Het wordt echter bedenkelijk, als hij telkens een nieuwen weg inslaat; het is
een veeg teeken als hij zijn eigen gang niet meer gaat, maar in
een door anderen getrokken spoor begint te loopen. En als het
dan nog een dwaalspoor blijkt te zijn? Het ware beklagenswaardig, dat een kunstenaar als TEIRLINCK, door de natuur ruimschoots bedeeld met meer dan noodig is om prachtig, oorspronkelijk en waarlijk groot werk tot stand te brengen, zijne schatten
zou gaan verschacheren tegen prullen en zich zelven veroordeelen
om met den grooten hoop achteraan te komen aangedraafd, in
plaats van met fierheid in het eerste gelid vooruit te stappen.

.

Als dichters en prozaschrijvers tegelijk traden in liet verloopen lustrum C. EECKELS en K. VAN DE WOESTIJNE op.
In zijne twee bundels Ileiwwee en Kruisbloemen vertolkt
EECKELS zijn eigen aandoeningen en stemmingen door min of
meer symbolische beschrijvingen, soms ook rechtstreeks. Treurig
en droef zijn die stemmingen; zijne verzen zijn bijna een aanhoudende klacht; het wordt ten laatste eentonig en de belangstelling verzwakt. Zoowel naar de opvatting als naar den vorm
is die poëzie zeer « modern » : het op den voorgrond treden van
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de eigen persoonlijkheid, het ik; de nevelachtigheid der denkbeelden, gevoelens en verzuchtingen; het sombere en droefgeestige. Doch met betrekking tot dit laatste punt onderscheidt
hij zich van de meeste hedendaagsche dichters hierdoor, dat zijn
droefgeestigheid uit een andere bron opwelt : bij hem is het niet
een uiting van twijfel en wanhoop, een pessimistische levensbeschouwing. Door een innig godsdienstig gevoelen wordt hij
bezield; als hij klaagt, is het over de ellende der menschelijke
ziel, die op dit aardrijk in ballingschap moet leven; maar vurige,
onwankelbare hoop straalt er ook door.
Weinig ingenomen is de keurraad met den « modernen »
vorm waarin de dichter, een zeer gevoelige en teere natuur, zijn
gemoed uitstort. Wat al nieuwe vondsten, nieuwgesmeden substantieven, adjectieven en werkwoorden, echte taalwonderlijkheden, maar veel te vaak, eilaas! afzichtelijke taalmonsters, die
volstrekt niet voor den gelouterden smaak van den vinder of
schepper er van pleiten! En wat gezochtheid in de beelden! Of
erger nog : wat platheden, onzindelijke voorstellingen! Lacht u al
eens een lief, bevallig beeld tegen of treft u een fraaie, aardige
vergelijking, hoe vaak daarentegen stoot gij op gezochtheid en
onkieschheid! Als de dichter ons vergezelt, waar hij « uit slijkerige poelen zwaar gedomp » ziet dichten, zijnen mond « op
moddervuile aarde » perst en ons « bloempjes, zompig-vuil
bemodderd » overreikt, dan zweven wij gewis toch niet in reine
sferen van teere en broze schoonheid. — Handigheid, gevatheid
moet de kunstenaar ook verwerven; hoe onbeholpen is nog
dikwerf zijne techniek ! Wat tal van vermelde taalnieuwigheden
zijn niet te wijten aan versdwang en rijmnood! Wat opeenstapeling soms van epitheta, die het beeld niet duidelijker noch teekenachtiger maken, den indruk niet versterken! Met de allitteratie verricht de dichter soms wonderen ; maar hij maakt er een
zoo onmatig gebruik (of misbruik) van, dat het op kinderspel
gaat gelijken en ons doet glimlachen.
Diep, waar, echt gevoel : dat is het kenmerkende van
EECKELS 's poëzie. Van overwegend godsdienstigen aard zijn de
motieven die hij behandelt, inzonderheid in zijn tweeden bundel,
welke zijn eersten ongetwijfeld overtreft. Verscheidenheid is er
echter niet genoeg in; zijn de voorstellingen minder nevelachtig
geworden, eentoniger i de inhoud : te veel varianten op hetzelfde thema. Het gevoel van den dichter moet trouwens nog
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gelouterd worden. Waar het echt is en zuiver, neemt hij een
stoute lyrische vlucht en bereikt een verbazende hoogte; maar
kijk! Achterwege blijft dan al dat geknutsel en geknoei met
alliteraties, woordopeenstapelingen, smakeloosheden. Een treffend voorbeeld vinden wij, o. a., op blz. 47 van « Heimwee » (het
zeer fraai gedicht : « Nu kom ik weer tot u ») Om niet één
woord te besluiten : geen tot rijpheid gekomen talent, zeer
ongelijk nog en ongeoefend, maar rijk begaafd en wel aangelegd
om ons heerlijke dichtvruchten te laten smaken.
Het spijt den keurraad, dat hij over het proza van EECKELS
niet even gunstig kan oordeelen. In de reeks novellen De strJd
viert de beschrijvingswoede hoogtij; ondanks al het ultra-modern
getuig van neologismen en ongewone wendingen, ondanks het
pijnlijk zoeken om het eenvoudige — en gewoonlijk toch veel
raker -- woord te vermijden, ontaardt dat nieuwerwetsche proza
in ouderwetsche rhetorica : opgeschroefd gevoel en valsche
beelden. Maar toch, wat kracht schuilt er niet in! Met welke
aangrijpende levendigheid wordt herhaalde malen het leven aan
de haven der Schedestad, de « strijd » voor het bestaan bij die
dokwerkers en achterbuurtlui niet voor ons oog getooverd! Een
veel machtiger indruk nog zou de schrijver verkregen hebben,
veel afgeronder van teekening en veel pakkender zouden zijne
personages zijn, veel sprekender zijn tafereelen, had hij afgezien
van dien woordenvloed, van allerlei platte, onbeteekenende en
onkiesche bijzonderheden, van het smakeloos aandikken van de
stof.
Ternauwernood zou men eenig punt van vergelijking kunnen aanwijzen tusschen EECKELS en K. VAN DE WOESTIJNE, den
dichter van De gulden schaduw en den schrijver van Janus met
het dubbele voorhoofd. Wat aanleg, talent, diepte van gevoel en
uitbeeldingskracht betreft, staat de laatstgenoemde alleszins
oneindig veel hooger, en geen oogenblik kan men er aan twijfelen, dat hij is een « dichter bij Gods genade ». Wel degelijk heeft
hij veel van het os mag na soniturum, maar in hoeveel andere
opzichten wijkt hij af van het door Horatius gemaalde ideaal!
Het is een zeer hachelijk iets in enkele trekken die zeer individueële, zeer verfijnde en subtiele poëzie te willen kenschetsen;
en een grondige studie er over kan in onze bedoeling niet liggen.
Laat ons, met terzijdeschuiving van het accidenteele, toevallige en bijkomende — maar met volle erkenning van hetgeen

-- 522 —

daarin verdienstelijks kan liggen — op beknopte wijze beproeven
het wezenlijke of essentiëele van die kunst te bepalen.
In de geschiedenis der wereldletterkunde kan men een
aantal kunstwerken aanwijzen, die te allen tijde en bij alle kunstrechters gegolden hebben voor het hoogste, wat de menschelijke
geest heeft voortgebracht op dit gebied : erkende meesterstukken, in den eigenlijken zin van liet woord. De opvatting en de
uitvoering er van, de motieven en hunne verwerking, de inkleeding of vorm : dat alles heeft afgewisseld volgens tijd en plaats.
Maar geen enkel is er onder, volstrekt geen enkel, dat, behalve
andere kenmerken nog, niet op de zichtbaarste wijze den drievoudigen stempel draagt van eenvoud, duidelijkheid en innerlijk
belang. Natuurlijk zijn die eigenschappen relatief, en zij moeten
niet verkeerd begrepen worden. Zoo is eenvoud heelemaal niet
hetzelfde als armoedigheid of kaalheid, en kan wel degelijk
gepaard gaan met een sierlijken, ja met een rijken tooi; duidelijkheid is niet het zoo maar dadelijk verstaanbaar zijn van alles
en voor ieder, maar dit begrip sluit in zich, dat er bij den schrijver helderheid was in de denkbeelden en gewaarwordingen
benevens klaarheid in de uitdrukking, zoodat hij begrepen en
medegevoeld kan worden door eiken lezer behoorende tot den
min of meer intellectueel ontwikkelden kring, waartoe hij zich

richt, met de bedoeling onmiddellijk verstaan te worden.
Zelfs de vurigste bewonderaars van VAN DE WOESTIJNE
zullen moeten toegeven dat dit drievoudig kenmerk aan zijne
verzen bezwaarlijk of althans maar in beperkte mate eigen is.
Innerlijk belang? — Geen enkele reden om het in twijfel te
trekken. Onbeduidend is zijne poëzie stellig niet, noch in de
behandelde motieven, noch in de voorstelling. Zijn bundel
omvat drie reeksen van gedichten, waarvan de laatste, de
poëmata », drie tamelijk uitvoerige stukken, maar fragmentarisch werk is. De eerste reeks : de « Rei der Maanden » is een
krans van twaalf zinnebeeldige gedichten, een voor elke maand;
twaalf stoute, indrukwekkende beelden, met vaste hand geboetseerd : zeer oorspronkelijk werk, zoo naar opvatting als uitvoering. Het tweede deel van het boek : « het huis van den dichter »,
is eene openbaring van het intiemste leven eener zeer teer en
diep gevoelende dichterziel. De vier afdeelingen er van maken
samen een harmonieus, innig-saamgebonden geheel uit ; zij zijn
als het epos van zijn eigen leven; het is een uitstorting van wat
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zijn hart heeft doorleefd en doorvoeld op de vier plaatsen waar
zijn « huis » heeft gestaan in het stiile dorp te Laethem aan de
Leye; te Boschvoorde bij Brussel, aan den oever der zee en in
de rumoerige wijk der Brusselsche voorstad.
Eenvoudige kunst ook ? — Zij kon het wezen, ondanks het
zeer ingewikkeld, veelzijdige-complexe temperament van den
dichter, zijn heteroclitische natuur, ondanks het zeer subjectieve
van den inhoud. Wel op spontane, maar niet op natuurlijke,
ongedwongen en eenvoudige wijze geeft de dichter weer zijn
denken en voelen, zijne bitterheid en smart, zijn sombere melancholie en aanvallen van wanhoop, zijn leven en genieten « bij
stervende geuren en kleuren die verbloeden. » Zeer gezocht
schijnt hij ons in de uitbeelding van die gedachten en gevoelens ; soberheid is hem te eenen male vreemd. Er komt een
overstelpende macht van beeldwerk en sieraden de gedachten
en voorstellingen inkleeden; onder dien rijkdom, dat overdadig
gezwollene en overladene gaat de zuiverheid van lijnen verloren;
het wordt een log-massieve kunst. En of zij, met dat al, zooveel
treft als het eenvoudig-smaakvolle, en niet veeleer verbijsrert en
vermoeit?
En de duidelijkheid? — Gewis, de bundel in zijn geheel, de
beteekenis en het onderling verband der meeste stukken zijn niet
duister; er heerscht daartusschen een strenge en duidelijke eenheid. Het duistere en moeilijke is meer gelegen in de afzonderlijke verzen zelf, in hetgene door de woorden en woordverbin-

gen wel bedoeld mag wezen. Al kan men dat soms bij benadering
aangeven, klaar en helder is het in veel gevallen niet. Dat de
dichter veeleischend is, dat hij voortdurend aandacht en inspanning vergt; dat hij zich maar uit voor het beperkt getal medemenschen, wier ziel met de zijne kan medetriller en medegevoelen : dat is geen verwijt, welk zijne poëzie mag treffen. De
zoogenaamde duisterheden mogen gedeeltelijk en hoe langer
hoe meer opklaren bij herhaalde lezing en voortgezette studie,
allemaal verdwijnen zullen zij niet; geheel onbegrijpelijke plaatsen blijven bestaan. Niet relatief, volstrekt onduidelijk is de dichter meer dan eens, en naast die gansch onverstaanbare verzen
komen er in menigte voor, waarvan de zin geenszins glashelder
is. Althans, zoolang men van de stelling uitgaat, dat de woorden
aanduidingen zijn van begrippen; dat men, om door anderen
begrepen te worden, de algemeen aangenomen beteekenis er

-- 5 24 —
van niet willekeurig mag wijzigen; dat in elke taal, ook in het
Nederlandsch dus, die woorden naar bepaalde regelen (wederom
niet willekeurig te veranderen, schoon zij een zekere vrijheid
gedoogen) onderling moeten verbonden worden om eene
gedachte of een samenhang van gedachten uit te drukken; en
dat ten slotte, als een dichter of om het even wie daarvan afwijkt
naar eigen subjectieve opvatting, zich niet stoort aan die taalregelen, zijne lezers of toehoorders niet of maar zeer onvolkomen
zullen kunnen begrijpen, wat hij bedoelen wil.
Voor .een zeker gedeelte is die onduidelijkheid bij VAN DE
WOESTIJNE te verklaren door het overmatig aantal beelden en
het ongewone, vreemdsoortige er van. Het eene beeld verdringt
het andere; zij worden vaak niet voltooid, loopen in malkaar,
worden later nog eens hervat. Bovendien roept het eene geenszins het andere; de uiterst grillige fantasie van den dichter
koppelt er ver van elkander liggende samen, verbindt er een
van nog verder herbijgezocht mede... het is soms om duizelig te
worden.
Hebben wij overdreven? Hebben wij te veel nadruk gelegd
op het nevelachtige, onklare, gezochte van die poëzie? Wij zou-

.
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den nog moeten opmerken dat dit alles niet voortspruit uit de

onmacht van den dichter; men kan moeielijk aannemen, dat het
niet opzettelijk aldus gewild is. Met betrekking tot de techniek is
dat niet minder waar. VAN DE WOESTIJNE kan welluidende,
klankrijke verzen dichten; maar het grootste getal er van zijn
willekeurig van bouw. Aan onbeholpenheid is dat niet toe te
schrijven : het geldt hier, gelijk een criticus heeft gezeid, decadentiekunst, zie het dan ook « de prachtige uitbloei eener in
rijke, duistere verfijningen stervende decadentie ».
Wij mogen echter den voorkant der medalie niet bedekken.
Bekennen wij dus, dat VAN DE WOESTIJNE een bij uitstek poëtische natuur is, dat hij eigenschappen bezit, die waarborgen dat
uit hem een groot, machtig, oorspronkelijk kunstenaar kan
groeien. Hij heeft een even rijke als stoute en grillige verbeelding; zijn waarnemingsvermogen is scherp; zijn gevoel is zuiver
en diep; de klank zijner verzen is vol; hij weet kleuren, tinten
en tonen op zeldzame en verrassende wijze te mengelen; zijn
grootsche indrukwekkende beelden getuigen van een ongemeene
scheppingskracht. Een ongeoefend beginner is hij evenmin ; zijn
talent is gerijpt; een dieper inzicht in de kunst zal zijnen smaak
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nog verfijnen, hem leeren het eenvoudige boven het gezochte en
ingewikkelde verkiezen en hem steeds indachtig maken de ngulden regel van den grooten Duitschen dichter : In derBeschrknkung zeigt sich der Meister. Dan zal hij er in slagen poëzie te
scheppen, die ten volle genietbaar is en genietbaar blijven zal en
de onsterfelijkheid tot haar erfdeel mag opeischen.
Het proza van VAN DE WOESTIJNE kenmerkt zich door
dezelfde hoedanigheden en tekortkomingen als zijne verzen. Wie
zal er zich over verbazen ? Eveneens bewonderen wij er van den
statigen gang, het breede gebaar, den machtigen zwier, het
warme en rijke koloriet, den vollen klank, de sierlijke ontplooiïng.• Maar aan den anderen kant, wat gewrongenheid, wat
gemaaktheid, wat duisterheid, wat oneindige en zonderling
gebouwde volzinnen, wat langdradigheid! Uiterst vermoeiend
is het lezen van die stukken, welke in faxins met het dubbele voorhoofd bijeengevoegd zijn. Het is niet te gelooven, tot hoeverre
de schrijver de preciositeit van den stijl drijft en hoe hij zich, als
een Proteus, op alle mogelijke wijzen kronkelt en wentelt om
maar alles, tot de gewoonste dingen toe, anders te zeggen dan
een normaal mensch het zou doen. Het is buitengewoon zware,
onverteerbare kost, zelfs voor gezonde magen. En of hij voedzaam is, veel levend bloed maakt ?
Als wij de drie korte stukken, welke er in voorkomen, drie
evangelische parabelen, terzijde laten, bestaat de bundel uit vijf
min of meer uitvoerige verhalen. Drie daarvan behandelen een
thema, dat reeds in de oude of moderne litteratuur, en ja, door
de beroemdste kunstenaars, werd verwerkt : De zwijnen van
Kirke, de vrouw van Kandaules, Romeo en Julia. De twee overblijvende hebben tot onderwerp de legende van Blauwbaard en
die van Christophorus. Doch men verbeelde zich niet, dat VAN
DE WOESTEYNE maar even navertelt. De oude stof wordt hoogst
eigenaardig aangegrepen. Zuivere verhalen zijn het niet gebleven; zij werden omgeschapen tot stukken met wij sgeerig-satyrische strekking, waarin oude en nieuwe philosophie en stelsels
van allen aard in de bontste mengeling dooreengesmeten en
ineenverward worden. Zoo weinig helder de taal is, zoo nevelachtig en onduidelijk zijn de denkbeelden en voorstellingen,
en het zou heel wat hoofdbrekens kosten om te begrijpen waar
de schrijver eigenlijk naar toe wil, evenals men in zijne poëzie
soms maar heel vaag beseffen kan aan welke gewaarwording de
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Zonder twijfel is BUYSSE een kunstenaar niet buitengewone
gaven, een talent van eersten rang. Zijne kracht ligt niet in het
ontplooien van weidsche tafereelen, die u door hunne grootschheid en vorstelijken luister ontzag inboezemen; hij heeft ook
niet een zeer teer, licht ontvlambaar gemoed; in zijn werk is de
gevoelszijde weinig ontwikkeld; den klop van zijn hart hoort
men nergens en of hij medegevoelt met de smart, de ellende,
liet wee, die hij beschrijft, valt moeielijk te zeggen. Nog minder
is hij een verfijnd kunstenaar, die met teere kleuren schildert en
eierlijk dooreenkronkelende lijnen teelsent. \Vat hij levert, is
kloek en sappig. het staat fiks op zijn pooten, gedijt en verkondigt te allen kante de volheid van zijn leven. Stevig ineen
zitten zijne verhalen; forscli uitgebeeld zijn zijne personen; de
frissche wind van het Vlaamsche landschap waait u tegen, de
geur van velden, weiden en kruiden stijgt tot u op. Diepte van
gedachten moet men bij hem niet zoeken en zelfs gedachten
heelemaal niet : enkel de feiten, zoo objectief mogelijk weergegeven, met kalme onverschilligheid. Daarentegen wel een flinke
karakteriseering, een scherpe ontleding; zijn personages vertoonen niet alleen hunne buitenzijde, maar het binnenste hunner
ziel, den grond van hun gemoed, hun innerlijk leven, de intieme
beweegredenen hunner handelwijze : niets of het wordt voor
-ons oog opengespreid. Bovenal is BUYSSE een boeiend verteller
en zeer flink schrijver. Hoewel tot de school der modernen
behoorende, blijkens de opvatting zijner kunst, onthoudt hij
zich van alle taalgeknoei. Hij kan het zeer wel doen zonder
woordsmederij, gewrongen zinsbouw, nevelachtigheden; aan het
algemeen gangbaar Nederlandsch heeft hij genoeg om, en niet
zelden op weergaloos prachtige wijze, aan al zijne voorstellingen
en gewaarwordingen een passende uiting te geven.
Die verschillende hoedanigheden treffen wij aan in zijne
laatste boeken, maar daarnaast ook de gebreken -- al is het niet
steeds in dezelfde verhouding — welke zijn vroeger werk ontsierden.
Als geheel schijnt aan den keurraad Het leven van Rozeke
Van Dalen, het uitvoerigste van zijn drie jongste verhalen, het
best geslaagd. Die roman kenmerkt zich vooreerst door een
vaste, gesloten eenheid van opvatting. Het volle licht valt op de
hoofdfiguur; alles wordt rondom haar samengetrokken; nergens

verliest de schrijver haar een oogenblik uit het gezicht. Geleide-
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bewaarheid. Maar het wegcijferen van den vrijen wil moet noodzakelijkerwijze leiden tot overdrijving in de karakters ; zij moeten zóó worden opgevat, dat zij niet anders kunnen • handelen,
dat zij niet bij machte zijn aan het noodlot te ontsnappen. Is
aan die scheeve voorstelling de principieële fout niet toe te
schrijven, dat zij om zoo te zeggen nooit eigenlijk handelen,
maar steeds gedreven worden ? Wij zien nooit hoe ze in beraad
komen, wat zij te verrichten hebben; nooit overwegen zij, wat
verplichtingen op hen rusten; zij kennen nooit den zienlestrijd
tnsschen goed en kwaad, alsof liet kiezen hen niet vrij stond.
Uitstekend verstaat BUYSSE de kunst om de personen en
gebeurtenissen in onze onmiddellijke nabijheid te zetten. Zijne
beschrijvingen van het Vlaamsche landschap zijn meesterlijk, met
een helderheid van visie, die onze bewondering afdwingt. Door
en door kent hij de omgeving waarin de gebeurtenissen voorvallen. Sommige zijner tafereelen laten een weergaloozen, onvergetelijken indruk na, als, onder andere, Smul met zijn gespan in
het onweer, de laatste oogenblikken van Anna en de beschrijving van haar praalbed.
Tooneelen van brutaliteit ontbreken niet in het werk; de
landlieden, die in den roman worden afgebeeld, zijn gemeen
boerenvolk, sterk en gezond, maar lomp en onbeschaafd; men
ziet en hoort ze vechten, vloeken, jenever drinken en hunne
zinnelijkheid botvieren; edele gevoelens, als liefde, medelijden,
oprechtheid, trouw, enz., zijn hun schier heelemail vreemd. Zij
scheppen geen vreugde in hun werk, zingen geen vroolijk lied
daarbij, hebben geen levenslust noch levensmoed. Men kent in
hunne rampzalige samenleving niets dan gemor, verdriet, lijden;
geen moedige, jolige jongens; geen bevallige meisjes; geen ongeveinsheid, geen onschuldige, uitgelaten scherts, geen rein genot
in het leven. Alles is somber : het leven is eene aaneenschakeling
van rampen, waaronder het noodlot hen doet gebukt gaan en
waaraan zij zich niet kunnen onttrekken. Dat er daarnaast nog
wel vreugde in het leven bestaat, dat er deugdzame, beschaafde
lieden gevonden worden, huisgezinnen, waar eendracht, vrede
en onderlinge genegenheid heerschen, ziet de schrijver moedwillig voorbij, of althans vindt hij dat niet belangwekkend genoeg
om in zijne verhalen gebruikt te worden, zelfs niet tot tegenstelling. Alsof de werkelijkheid niet overal en altijd zulke tegenstellingen oplevert!
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selender zijn bij hem de uitingen van dit leven niet ! Wij verkeeren niet meer uitsluitend in den kring van verdierlijkte
wezens, ook aanminnige figuren trekken ons aan ; wij wonen
nog wat anders bij dan tooneelen in kroegen of bordeelen, wat
anders hooren wij dan het loeien van den drift. Hoe glanst hier
het leven, het werkelijk « volle leven » in al zijne pracht !
En wat harmonieuzen indruk maken die tafereelen ! Wij
mogen ze gerust bekijken en onze oogen er laten op feestvieren :
niets is er, dat ons den blik doet afwenden. Zuivere, schoone,
met malkaar niet vloekende kleuren... en geene smet, geene
vuiligheid, die het ontsiert als een vetvlek een bruiloftskleed. Als
daardoor die tafereelen geen volmaakter kunst zijn — waarvan
men zoo licht liet bewijs niet zou leveren — zij verschaffen een
vollediger, reiner, dieper aesthetisch genot. Dat kan moeielijk
betwist worden. Dat is het wat, in de oogen van de meerderheid
der jury, den doorslag heeft gegeven; daarom is het dat zij, na
rijp beraad en ja, lange aarzeling, STREUVELS' werken nogmaals
den prijs heeft waardig geacht.
Dit aarzelen van den keurraad sproot niet uitsluitend voort
uit een twijfelen aangaande de wederzijdsche verdiensten der
twee schrijvers. Hij had ook te letten op de inrichting van den
wedstrijd en de voorwaarden waarin de mededingers zich aanboden. Door een lid werd opgemerkt, dat het instellen van die
vijfjaarlijksche wedstrijden evenzeer bedoeld is als aanmoediging
der kunst dan als erkenni ng van verworven verdienste. Aanmoediging kan BUYSSE missen, maar STREUVELS evenzeer. BUYSSE,
die vroeger reeds in aanmerking was gekomen voor de bekroning, heeft in het verloopen tijdvak niet alleen veel en degelij k
werk geleverd, maar, in vergelijking met hetgene hij tot dusver
had voortgebracht, een verbazenden vooruitgang gemaakt. Zijn
talent is nu tot vollen wasdom gekomen. Als scheppend kunstenaar, als schilder van het Vlaarnsche landleven staat hij wellicht
zoo hoog als STREUVELS niet genoeg kan geroemd worden het
talent, waarmede hij zijne werken samenstelt en de volmaakte
objectiviteit van zijn verhaal: geen enkel ander Zuidnederlandsch
artist bezit die hoedanigheid in dezelfde mate; als woordkunstenaar, als schrijver daarenboven van welluidend, sierlijk
en zuiver Nederiandsch wordt hij door niemand overtroffen. Al
erkende de meerderheid van de jury volmondig de gegrondheid
van die beschouwingen, toch heeft zij gemeend dat dit alles
niet kon opwegen tegen hetgene zij beschouwt als het hoofdgebrek
;

.
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van BUYSSE'S gewrochten, nl. hunne eenzijdigheid, ten gevolge
waarvan die werken een valsch beeld, ja een spotbeeld geven
van de samenleving, die er in geteekend wordt. Zij heeft er niet
kunnen toe besluiten die richting aan te moedigen, door daaraan
den prijs te verleenen.
Een blik op STREUVELS' jongste werken zal trouwens den
lezer overtuigen, dat hem niet meer dan loon naar verdienste
werd gegeven, en niemand kan dit onbillijk vinden.
De stukken, waaruit de bundels Het uitzicht der dingen,
Open lucht, Najaar en Doijsg-eheimen zijn samengesteld, bestaan
voor een gedeelte uit schetsen, tafereelen, beschrijvingen, zonder
eigenlijke handeling. Verhalen, meestal met zeer eenvoudige
verwikkeling, komen daarnaast in voor.
Wij vinden er in wat wij verwachtten : den machtigen uitbeelder van het landleven, met zijn geweldig episch talent, ons
zijne boeren teekenend, zóó forsch en scherp, dat wij gedwongen
worden ze te zien gelijk hij ze zelf ziet. Zoo werkelijk, zoo aangrijpend waar, zoo stralend van echt leven staan die figuren
daar vóór ons, dat wij tot de kleinste bijzonderheden kunnen
onderscheiden; wij tasten ze om zoo te zeggen met de handen,
wij gevoelen hunne nabijheid, het zijn als oude bekenden, zoo
natuurlijk en begrijpelijk lijken zij ons in hun doen en laten.
Maar ook den weergaloozen natuurschilder treffen wij er in aan,
den ongeevenaarden kolorist van het Vlaamsche landschap met
zijn zoo persconlijkén, dieppeilenden blik op al wat er in bestaat
en beweegt : aarde en lucht, weiden en velden, huizen en boomen, dieren en planten. En dat alles overgoten met de gouden
pracht van zijn eenige taal en stijl.
Het is waar, in zijne beschrijvingen is de kunstenaar wel
eens wat uitvoerig en hij vervalt in herhalingen, schoon hij de
varianten van een zelfde motief op telkens verrassende wijze
afwisselt; het is nog waar, dat een enkele dier schetsen wat langgerekt is, gelijk dat van jantje Verdure in Dorpsgeheimen. Ja, alles
kan bezwaarlijk even mooi, even prachtig geheeten worden.
Doch in dezelfde hooge sferen der echte kunst blijft de schrijver
zich bewegen; is er een zekere ongelijkheid, het is geen onregelmatig en aanhoudend klimmen en dalen en plomp vallen, laag
bij den grond.
Het schijnt ons overbodig Da te gaan, aan welke van die vier
bundels, in zijn geheel beschouwd, de hoogste lof zou moeten
toegezwaaid worden; er is iets belangrijker, dat onze aandacht

— 533 —
vergt, ni. de ontwikkelingsgang van STREUVELS' kunst, zooals
wij hem kunnen waarnemen in die reeks werken der laatste
jaren. Gebleven zijn de voorname eigenschappen, die van meet
af op schitterende wijze zijnen letterkundigen roem vestigden :
zijn eenvoud, zijn grootschheid en kalmte. Gestegen nog is zijn
vaardigheid van woordkunstenaar ; de vroegere schatten zijn
aangegroeid, niettegenstaande er hier en daar wat minderwaardig
goed. is bijgeworpen. Maar daarbij komen — en dat is de hoofdzaak — nieuwe zijden van zijn rijk begaafd talent te voorschijn.
Merkt gij vooreerst niet, hoe, bij een even eenvoudige samenstelling, de verhoudingen tusschen de handelende personen en
hunne omgeving anders en juister zijn geworden, omdat thans
de menschen de eereplaats krijgen, die hun van rechtswege toekomt ? Overal staan zij nu op den voorgrond en het omgevende
landschap om hen heen is er maar om hunnentwege, terwijl zij,
in de vroegere werken, er door wel eens op het achterplan
werden geschoven. Ziet gij dan voorts niet hoe, ofschoon de
landlieden van 's schrijvers streek nog de hoofdpersonen blijven,
er nu andere bijkomen, en hoe wij niet meer steeds op den
buiten blijven, en hoe tevens een sociale strekking in verschillende van zijne stukken valt waar te nemen? De « Blijde dag »,
uit Najaar, is daar een sprekend bewijs van. In een heel verschillenden kring verplaatst ons dit verhaal, waar wij kennis
maken met Helena Grisar, liet weesmeisje van aanzienlijke
familie, dat sedert haar derde jaar in het klooster was opgegroeid
zonder te vermoeden wat er in Gods wijde wereld gebeurt en
thans, op haar zestiende, onverwachs een « blijden dag » mag
doorbrengen, buiten de kloostermuren, in gezelschap van een
plotseling opdagenden oom en zijne familie. Of er in dit romannetje — want de vertelling wordt een kleine roman en zelfs een
« romantisch » romannetje — of er, zeggen wij, een bepaalde
strekking in te zoeken is, schijnt moeielijk geloochend te kunnen
worden; maar het laat ons onverschillig, want het wil ons voorkomen dat STREUVELS hier een strijd tegen windmolens heeft

aangevangen. Doch dat daargelaten : niet alleen is de stof iets
nieuws en als zoodanig merkwaardig, maar ook de behandeling.
Hier, alsmede in andere stukken, is het niet meer, in strijd soms
met het opschrift der verhalen, het « uitzicht der dingen », dat
de kunstenaa r op zijn doek vastzet; het innerlijke wordt hem
van evenveel en ja, van meer beteekenis. En ziedaar de derde
groote verandering : de psychologische zijde wordt een hoofd-
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gebaren bij den schrijver, zonder onrust noch zenuwachtigheid
noch drukte, maar doodeenvoudig. weg. 0 benijdenswaardige
kunst, die zó6 kan teekenen ! Is daarin niet het geheim der
groote meesters gelegen ? Ook de stijl heeft niets van zijn weelderige pracht verloren, maar de smaak van den kunstenaar
behoedt hem voor alle overdrijving, voor bovenmatigen tooi;
de taal eindelijk heeft gewonnen aan regelmaat, schilderachtigheid, rijkdom en welluidendheid : ook hier bereikt de kunstenaar
het maximum van den indruk op eenvoudige en ongezochte,
natuurlijke wijze.
Onder de verdienstelijke kunstgewrochten, die dit laatste
lustrum heeft zien ontstaan, kan men wellicht Benige werken
aanwijzen, die, wat de positieve zijde, het gezamenlijke der lofbare eigenschappen, het « gespan der schoonheden » betreft,
met den Vlasschaard kunnen gelijk gesteld worden; maar geen
enkel, dat zoo schittert door het afwezig zijn van groote gebreken.
In dit opzicht is er geen, dat een zóó harmonieus geheel uitmaakt
en zoo onverdeeld kan geprezen worden.
Daarom heeft de meerderheid van den keurraad geoordeeld, dat aan dien prachtigen roman van STREUVELS, in verband met de overige werken van den schrijver, de vijfjaarlijksche
prijs met volle recht toekwam.
Hoogwelgeboren heer Minister !
Alvorens dit verslag te sluiten, blijft ons nog over U onzen
dank te betuigen voor het vertrouwen door U in ons gesteld
en U onze gevoelens van hoogachting aan te bieden.
De leden van den keurraad :
De Verslaggever,
C. LECOUTERE.

De Voorzitter,

j.

BOLS.

W. L. DE VREESE, J. BOUCHERIJ, G. SEGERS.

Leuven, Io April 1911.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

LIJST
DER

UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN.
Voor 1912.
1. — Bliddelnederlandsch.
Geschiedenis van de spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch.

Prijs: 600 fr. (1).

Te beantwoorden uiterlijk 3i December zgzz.
2. — Dialectstudie.
Gentsch Idioticon.

Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 3i December i•ii.
3-4. — Letterkunde.

A.
Een onderroek naar de populariteit van
genooten.

VONDEL

bij fijne tijd-

Prijs : 3oo fr.

Te beantwoorden uiterlijk zo December zgz i.
B.
De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden,
in verband met de Duitsche, Fransche en Engelsche. — Doel,
vereischten en ontwikkeling.

Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk zo December zgzz.
(I) Voor elke prijsvraag wordt den prijswinnaar de keus gelaten
tusschen honorarium of gouden gedenkpenning.
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5. —
- Folklore.
Folklore.
Vlaamsche Volksspelen.
Volksspelen.
ennauwkeurige
nauwkeurigebeschrijving
beschrijvingvan
I'andede
oude
Een
ver:ramelingen
Een ver'ameling
oude
en en
Volksspelen»
in Vlaamsch-België,
Vlaamsch-België,met
metdededaarbij
daarbij
hedendaagsche
hedendaagsche «« Volksspelen
» in
ge:rongen
voor zoover
zoover mogelijk,
mogelijk, de
de muziek).
muziek).
gedongen liederen (woorden, en voor
Prijs:
Prijs : 800 fr.
(Verg. b. v. TER Gouw, De Volksvermaken,
Volksvermaken, Haarlem,
1871;; A. DE
Haarlem, 1871
Is. TEIRLINCK,
COCK en Is.
TEIRLINCK, Kinderspel
enKinderlust
KinderlustininZuid
Zuid-Nederland.)
Kinderspel en
Nederland.)
-

Tot leidraad
leidraad wordt
wordt navolgende,
navolgende, niet
nietbindende,
bindende,indeeling
indeelingaanbevolen
aanbevolen:
:
1.
enz., SPRINGSPELEN ::
I. LOOPSPELEN :: eierenrapen,
eierenrapen, zeerioopen
zeerloopen enz.,
enz., enz.,
- 1I.
hinkspelen
enz.; DANSSPELEN
DANSSPELEN : volksdansen,
hinkspelen enz.;
volksdansen, dansliedjes
dansliedjes enz.
enz. —
IL
WERPSPELEN
balspelen, paletspelen,
paletspelen, kegelspelen
kegelspelen enz.
enz. -—
WERPSPELEN : bolspelen,
bolspelen, balspelen,
lIl.
GEZELSCHAPSSPELEN:: ambachtspelen, raadspelen,
raadspelen, kaartspelen
kaartspelen;; doIII. GEZELSCHAPSSPELEN
mino-, bako,
- IV.
SPELENMET
METSPEELTUIGEN
SPEELTUIGEN:: wapens
IV. SPELEN
bak-, schaakspel enz. —
MENSCH EN
EN NATUUR
NATUUR :: Dier.
(boog,
geweer enz.),
slinger enz.
(boog, geweer
enz.), slinger
enz. --- V. MENSCH
Dier,
te
paard rijden
rijden enz.);
enz.); jagen;
jagen; visschen
visschen;; winterspelen
winterspelen (schaatsen
(schaatsen enz.).
enz.).
te paard
MENSCH en KALENDER:
Nieuwjaar
-— VI.
KALENDER : kermisspelen;
VI. MENSCH
kermisspelen; Driekoningen,
Driekoningen, Nieuwjaar
enz.,
VII. MENSCH en MUZIEK:
snaartuigen
MUZIEK : blaasinstrumenten,
enz., enz.
enz. --- VII.
blaasinstrumenten, snaartuigen
enz.
enz. -— VIII. TERGSPELEN enz., enz.

6. - Vak
Vak- en
en Kunstwoorden.
Kunstwoorden.
—

-

Een Nederlandsche
Nederlantische vakwoordenlijst van de
de Beeldende
Kunsten,
Beeldende Kunsten,
t. w. Bouw-,
Beeldhouw-, SchilderSchilder- (met
inbegrip der
der GlasschilBouw-, Beeldhouw-,
(met inbegrip
dering), GraveerGraveer- en Teekenkunst, met
de Fransche,
Fransche, Engelsche
Engelsche en
en
met de
Hoogduitsche
benamingen, en
afbeeldingen zoo
zoo talrijk
talrijk mogelijk.
mogelijk. (De
(De
Hoogduitsche benamingen,
en afbeeldingen
archeologische termen worden niet verlangd.)
(Verg. b. v.
v. }ULES
verlangd.) -— (Verg.
JULES ADELJNE,
des termes
termes d'
d'art.
Paris, Quantin.)
Quantin.)
Lexique des
art. Paris,
LINE, Lexiquc
Prijs:
fr.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31December
December19II.
igii.
^

***
^

if.

Voor
Voor. 1913.
7. —
- Middelnederlandsche
Mlddelnederlandsche Taalkunde.
Taalkunde.
Ontwikkeling van
Il. —
- Een
Een onderondervan Middelnederlandsche
Middelnederlandsche 1I en A.
:roek
naarde
dechronologie
chronologievan
vandede ontwikkeling
ontwikkeling van
van Middelnedl.
Jliddelnedl. rÎ
'oek naar
en
û tot
tot Nieuwndl.
Nieuwndl. ij en ui.
en u
Prijs:
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December1912.
1912.
8. -- Taalzuivering.
Taalzuivering.
Een lijst,
lijst, Too
:roo volledig
volledigmogelijk,
mogelijk,van
vandede Germanismen, die
Een
die
hedendaags
gebruiktworden
wordendoor
doordede£Nederlandsche
fNederlandscheSchrijvers,
Schrijvel's,
hedendaags gebruikt
metmet
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nadere
verklal"ing van
van den
denaard
aardder
der
fout,
opgave
nadere verklaring
fout,
enen
metmet
opgave
vanvan
de de
,uiver
Nederlandschewoorden
Ivoordenofofuitdrukkingen.
uitdl"ukkingen"
'uiver Nederlandsche
Prijs:
600 fr.
fr.
Prijs : 600

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 3i
31 December
December

1912.
1912.

9. —
- Dia,lectstudie.
Dia.lectstudie.
Een beschrijving
beschl"ijvingvan
I'anhet
het Limburgsch
dialect in
p'"ovincie
Limburgsch dialect
in de provincie
Luik
Maze. omvattende :: een
een grammatica
gl'ammatica (klankleer,
Luik beoosten
beoosten Maze,
vormleer,
woordvorming, syntaxis),
syntaxis). een
wool"denboek, een
een kaart
kaart
vormleer, woordvorming,
cen woordenboek,
van
beschreven spraakgebied.
sp,"aakgebied. Vooral
Vooralaan
aanden
del!invloed
invloed
van
van het beschreven
van
hethet
Fransch en
en het
het Duitsch
Duitsch op
opdit
ditdialect
dialect ,al
behooren gewijd
gewijd
aandacht behooren
i al aandacht
te worden.
worden.
Prijs:
600 fr.
fr.
Prijs : 600

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December

1912

10
- Gewesttaal.
Gewesttaal.
10 —
Klankleel'
Gentsch dialect.
dialect.
Klankleer van het Gentsch
Prijs:
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
December
io December

1912.

11. —
- Folklore.
Folklore.
De folklore
bijVondel.
Vondel.
folklore bij
Prijs
fr.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December1912.
1912.
12. —
- Vak- en
ell Kunstwoorden.
Kunstwoorden.
Een
verklarende Nederlandsche
Nededandschevakwoordenlijst
vakwoordenlijstvan
van
Een verklarende
hethet Bak·
Bakkersbedrijf, met teekeningen
teekeningen van
vangereedschappen
gereedschappenenenwerktuigen.
wel"ktuigen.
(Voor de
de gewestwoorden wordt
aanwij,ingvan
vandede streek vereischt.)
wordt aanwij'ing
vereischt.)
Prijs:
300 fr.
fr.
Prijs : 3oo

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December

1912.

13. -- Letterkunde.
Letterkunde.
De geschiedenis van den
den invloed
invloedder
derFransche
Fransche
pleiadeopopdede
Nederjbleiade
Nederlandsche letterkunde.
letterkunde.
Prijs
fr.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December

***

1912.
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Voor 1914-.
14. — Middelnederlandsch.

Klankleer van het Zeeuwsch dialect in de middeleeuwen.

Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1913.
15. — Dialectstudie.

Klankleer van het Hasseltsch dialect.

Prijs

: 600

fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1913.
16. -- Taalkunde.

Een critiek op den «Schat der Neder-Duytscher Spraken » van
Chr. Plantijn.
(Vergelijk Dr. A. KLUYVER Proeve eener critiek op het Woordenboek van Kiliaan; Dr. D. H. G. BELLAARD, Gert van der Schuren's
Teuthonista.)
:

Prijs :

600

fr.

Te beantwoorden uiterlijk 31 December 1913.
17.

Geschiedenis.

Repertorium der werken, verhandelingen en bijdragen betreffende de
Geschiedenis des Vaderlands, hetz ij afzonderlijk, hetzij in tildschriften,
mengelwerken en uitgaven van geleerde genootschappen verschenen tot
en met 1912.

Prijs :

t000

fr.

Te beantwoorden uiterlijk 31 December 1913.
18. — Folklore.

Een onder'oek naar de Volkswijsheid over het weer in de volgende gewesten (spreuken, gewoonten, bijgeloof enz.) :
io) West- en Oost- Vlaanderen.
2°) A ntwer pen met de Antwerpsche en Limburgsche Kempen.
30) Klein Brabant, Zuid-Brabant, Haspegouw en Zuid-Limburg.
Verg. Dr. A. BEETS, in de Verslagen en Mededeelingen der

Koninklijke Vlaamsche Academie, 1908, 553 vlgg.
Prijs : 200 fr. per onderdeel.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1913.
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19. —
- VakVak- en
en Kunstwoorden.
Kunst-woorden.
19.
Een
vakwoordenlijst
van
de
Garenspinnerij
(met inbegrip
znbegrip vary
van
Een vakwoordenlijst van de Garenspinnerij (met
den Garenbleek
Garenbleek en'.),
en,.), met
met opgave
opgave van
van de
de Fransche,
Fransehe,Duitsche
Duitseheerr
en
den
Engelsehe benamingen.
benamingen.
Engelsche
Prijs:: 600
600 fr.
Prijs

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10 December
December 19r3.
1913.
Te

***
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191.c;.
Voor 1915.
20. —
- Middelnederlandsch.
Mlddelnederlandsch.
2n.
Klankleer van het
het Hollandsch
Hollandsch dialect
dialectinindede middeleeuwen.
middeleeuwen.
Klankleer
PriJs:: 600
600 fr.
Prils

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
December 1914.
1914.
10 December
Te beantwoorden
- Taalkunde.
Taalkunde.
21. —

Zuidllede/"lalldsehe bestanddeelen
bestanddeelen van
vanVondel's
Vonderstaal.
taal.
De Zuidnederlandsche
Prijs:: 600
600 fr.
fr.
Prijs

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December1914.
1914.
22.
- Dialectstudie.
22. —

Klankleer van het
het Brusselsch
Brusselseh dialect.
dialect.
Klankleer
Prijs:
600 fr.
Prijs : 600

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
December 1914.
1914.
io December
23. —
- Geschiedenis.
Geschiedenis.

Geschiedenis
het Lager
LagerOnderwijs
Onde/"wijsinin
België
onder
OosGeschiedenis van
van het
België
onder
de de
Oosvan pwciagogisch
predagogisch standpunt.)
tellrijksehe
Regeering. (Uitsluitend van
standpunt.)
tenrijksche Regeering.
Prijs:
400 fr.
Prijs : 4.00

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10 December
December1914.
1914.
24.
ec. Kunstwoorden.
Kunst-woorden.
Vak- en
24. -— VakEen
vakwoordenlijstvan
vandede Katoenweverij (met inbegrip
inbegrip van
van
Een vakwoordenlijst
Katoendruk.
-ververij), met
van de
de Fransche,
Fransehe,
;net opgave van
Katoendruk, -spinnerij,
-spinnerij, -ververij),
Duitsehe
Engelsehe benamingen.
benamingen.
Duitsche en Engelsche
Prijs:
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10 December
December1914.
1914.
25.
Kunst-woorden.
Vak- en Kunstwoorden.
25. -— VakEen
verklarendeNederlandsche
Nederlandsehevakwoordenlijst
vakwoordenlijst
ZeevisEen verklarende
vanvan
de de Zeevisseherij.
de geweslwoorden
aanwij,ingvan
vandede streek
wordt aanwij'ing
gewestwoorden wordt
(Voor de
scherij. (Voor
",reiseht.
vereischt.))
Prijs:
Prijs : 800
fr.
800 fr.

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10 December
December1914.
1914.
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Voor
Voor 1916.
1916.
26. —
- MiddelMiddel- en
en Nieuwnederlandsch.
Nieuwnederlandsch .
26.
• Hetvoegwoord
voegwoord«« DAT
DAT ».
syntaxis van het
het voegwoord
voegwoorddat
dat
». --- De syntaxis
tiet
hetMiddelnederlandsch
Middelnederlandschenenininhet
hetoudste
oudste
Nieuwnederlandsch
in het
Nieuwnederlandsch
(tot(tot
x530).
ongeveer 153o).
ongeveer
Prijs:: 600
600 fr.
fr.
Prijs

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 31
31 December
December1915.
1915.
27. —
- Letterkunde.
Letterkunde.
27.
ontwikkelingvan
vanden
denkunstvorm
kunstvorm(beeldspraak,
(beeldspraak,
woordenschat
De ontwikkeling
woordenschat
klankmctrum) in de Nederlandsche
.Vederlalldilcheletterkunde
lette/"kunde
sedert 1880.
en klankmnetrum)
sedert
Prijs:: 600
600 fr.
Prijs

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
1915.
Te beantwoorden
to December igi5.
28. —
- Dialectstudie.
28.
Dialectstudie.
Topoçraphische
grensvan
vanhet
het
Oostvlaamsch
Brabantseh.
Topographische grens
Oostvlaamsch
enen
hethet
Brabantsch.
Prijs:: 3oo
300 fr.
fr.
Prijs
Q. —
- Deze
Deze vraag
een reeks
reeks die alle
alle Nedervraag is
is de
de tweede
tweede van
van een
N. B.
landsche dialecten
dialecten zal
omvatten. Bij
Bij gebleken
gebleken belangstelling
belangstelling is
is het
het
landsche
zal omvatten.
de bedoeling der
der Academie,
Academie, eerst
eerst de
de hoofddialecten,
hoofddialecten, daarna de
de onderonderte brengen.
brengen.
dialecten in kaart te
dialecten

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10 December
December1915.
1915.
Te beantwoorden
29. --- Kunstgeschiedenis.
Kunstgeschiedenis.
29.
en dieren
dieren in de randversieringen
randversieringen van
vandedeVlaamsche
Vlaamsehe
Planten en
de eeuw. (Nomenclatuur, identifi14de, ilSd.
identifiverluchters uit
uit de
de 14de,
5de en
en ,.66ae
ceering,
stileering.)
ceering, chronologie.
chronologie, stileering.)
Prijs:
1000 tr.
Prijs : l000

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
1915.
to December igi5.
30.
Kunstwoorden.
Vak- en Kunstwoorden.
30. -— VakEen vakwoordenlijst
vakwoordenlijst van
vandede Lakenweverij, met opgave
opgavevan
van de
F'-ansche,
Duitsehe en
en Engelsche
Engelschebenamingen.
benamingen.
Fransche, Duitsche
Prijs:
600 fr.
Prijs : 600

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
1915.
io December igi5.
31.
Vak- en
en Kunstw
Kunstworden.
orden.
31. --- VakEen vakwoordenlijst
vakwoordenlijstvan
van de Hoppeteelt, met
van de
de
met opgave van
F"ansehe,
Duitsche en
en Engelsche
Engelsehebenamingen.
benamingen.
Fransche, Duitsche
Prijs:
Prijs : 400 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10 December
December1915.
1915.

**
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^
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Voor 191''.
32. —
- Middelnederlandsch.
Middelnederlandseh.
32.
Klankleer van het
hetGeldersch-Overij,elsch
GelJersch·Overij\etschdialect
dialect
middelKlankleer
in in
dede middeleeuwen.
eeuwen.
Prijs:: 600
600 fr.
Prijs

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
December 1916.
1916.
Te beantwoorden
10 December
33. —
- MiddelNieuwllederlandsch.
Middel- en
en Nieuwnederlandsch.
33.
Een onder'oek
ondel',oek naar
naarhet
hetontstaan
olltstaallenendedeontwikkeling
ontwikkeling
van
Een
van
hethet
van het
hetvoegwoord
voegwool'd OF, ter
tel' inleiding
inleidingvan
vaneen
eenafhankelijken
afhankelijken
gebruik van
rin met
met de
dewoordschikking
wool'dschikkingvan
vanden
denhoofdkin
hoofd,inachter
achter
ontkennen;in
eeneen
ontkennenhoofd,in.
den hoofdj'in.
Prijs:: 600 fr.
fr.
Prijs

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk zo
10 December
December1916.
1916.
Te beantwoorden
34. —
- MiddelMiddel- en
en Niellwaederlandsch.
Nieawnederlandsch.
34.
Geschiedenis der voorletsels
voorretsclsbij
bijhet
hetoorfakelijk
oOI',akelijk
voorwerp.
voorwerp.
Prijs:
fr.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk zo
10 December
December1916.
1916.
35. -— Letterkunde.
Letterkunde.
35.
Leven en
en werken
werkenvan
I'an R.
R.VERSTELANUS,
VERSTEGANUS.
Leven
Prijs:
fr.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden
beantwoordenuiterlijk
uiterlijkio10December
December1CIS16.
16.

** ***
Voor 1918.
38.
Geschiedenis.
36. -— Geschiedenia.
vraagteen
eenverhandeling,
verhandeling,naar
naar
oorspronkelijke
bronnen,
Men vraagt
dede
oorspronkelijke
bronnen,
over den
den toestand
toestand van
vanhandel
handelenellnijverheid
nijverheidin in
Nederlandsche
de de
Nederlandsche
Heel'schappij.
Provinciën, ten
ten tijde
tijdevan
vandede Oostenrijksche
Oostenrijksche Heerschappij.
Provinciën,
Prijs:
tr.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk zo
10 December
December1917.
1917.
37.
Letterkunde.
37. -— Letterkunde.
Repel'torium
Verhandelingen en
enbijdragen
bijdragenbetreffende
betreffendede de
Repertorium der Verhandelingen
e gde en begin
e gde, Igde
Nederlandsche
Letterkunde inindede
16de17de,
, 17de, ISde,
begin
Nederlandsche Letterkunde
16de,
e eeuw, het,ij
20
af,onderlijk,hetzij
het,ij
tijdschriften en
menge/werkt "
en mengelwerken
het;ij aftonderlijk,
inin
tijdschriften
20e
tot op
op Iglo
verschenen.
1 g 1 o verschenen.
Prijli
Prijs : 800 fr.
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Als model
model voor
voor de
destoffelijke
stoffelijke uitvoering
uitvoering kan
kan dienen
dienen:: Loutt
Louts
Ais

Repe,-torium de;dà Verhandelingen
Verhandelingen en
enbijdragen
bijdragenvan
van
Repertorium
de dt
geschiedenis des
desVaderlands.
Vade,-lands (Leiden, Brill,
Bril], igo5,
Ig05, vlgg.).
vlgg_).
geschiedenis
D.

PETIT'S
PETIT'S

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10December
December1917.
1917.
Te beantwoorden
- Vak- en
en Kunstwoorden.
Kunstwoorden.
38. —
Van het
het raad
:raad tot den
den draad.
d,-aad. —
- Men
Men vraagt
vraagteen
eenlijst
lijstvan
vandede
Van
Vlasnijverheid tot aan de
dt Spinnerij,
Spinnerij,vooral
vOO/'alwat
wat
vakwoordender
der Vlasnijverheid
dede
vakwoorden
veldrote, putrote,
betreft:
Leirote, veldrote,
putrote, zwingelarij,
zwillgelarij, verkoop.
Leiestreekbetreft
Leiestreek
: Leirote,
Met vermelding
\Vaalsche, Engelsche,
Engelsche, Fransche
Fransche en
en Duitsche
Duitsche
Met
vermelding der
der Waalsche,
benamingen.
benamingen. -— Inzonderheid
Inzonderheid worden
worden gewenscht
gewenscht de
de Waalsche
\Vaalsche vakvakwoorden
woorden der
der streek
streek Ath,
Ath, Ghislengien,
Ghislengien, Meslin
Meslin l'Evêque.
l'Evèque. Silly,
Silly,BasBasuit hoofde
hoofdeder
dernauwe
nauweverwantschap
verwantschapvan
van veel
veel woorden
woorJen van
van dit
dit
silly, uit
Romaansch grellsdialect
Nederland~ch.
Rornaansch
grensdialect met het Nederlandsch.
Prijs:: 600
600 fr.
fr.
Prijs

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10December
December1917.
1917.
Te beantwoorden
***
^

* *

,,'oor
]9]9.
Voor 1919.
39. —
- Taalkunde.
Taalkunde.
1l1en
vraagteen
eenproeve
p,-oevevan
vancritiek
critiekopophethet
Vccabularius
Cc,piosus.
Men vraagt
Vccabularius
Copiosus.
Prijs:: 600
600 fr.
fr.
Prijs

beantwoorden uiterlijk
uiterlijk io
10 December
December 1gi8.
1918.
Te beantwoorden

***
^

^

*

Bijzondere Prijsvragen.
Prijsvragen.
1.
I.

Karel Boury-Fonds.
Boury-Fonds.
19]:2.
Voor
en Toondichters.
Toondichters.
Voor Dichters en
Lager
onderwijs:: hoogste
hoogste klassen.
klas yen. --- Verlangd
Verlangd
wo,-den
Lager onderwijs
worden
• :
25
schoolliede"en (gedichten en
en muziek),
mu:riek),waaronder
waaronderio 10
inronderheid
25 schoolliederen
inzonderheid
voor meisjes.
meisjes.
Gedichten
behooren onuitgegeven
onuitgegeven te
te zijn.
zijn.
Gedichten en
en muziek behooren
Prijs:
fr., of 250
fr. voor
voor den
den dichter
dichter en
en 25o
250 fr. voor
den
250 fr.
voor den
Prijs : 500
5oo fr.,
toondichttr.
toondichter.
Pij niet
toekenning van
pIijs, kan
kan hij
hij order
oDderverscheidene
YeHcheiJ(ne
niet-toekenning
van den
den prijs,
mededingers verdeeld worden.
WOl den.

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
zo December
December 19II.
igii,

^
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Uitspraak van den
den keurraad
keurraad :: Mei
Mei

1912.
1912.

in Januari
Januari 1912
1912 te benoemen
benoemen keurraad
keurraad zal
z11 samengesteld
samengesteld worworDe in
leden, waaronder
waaronder 33 voor
voor de
demuziek,
muziek,desnoo.is
desnoojstetebenoemen
benoemen
den uit 6 leden,
Academie onder
onder de
de te
te Gent
Gent verblijvende
verblijvende toondichters.
toondichters.
buiten de Academie
14worden
worden de
de met
met goud bekroonde
B. —
- Na
Na 3o
30 7uni
Juni 19
1914
bekroonde liedeliedeN. B.
ren (tekst
(tekst en
en muziek)
muziek) door
door de
deKoninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie in
in
ren
bundeltje gedrukt
gedrukt en
en kosteloos
kosteloos verspreid.
verspreid_
een bundeltje
de eerste uitgave
uitgave behoort
behoort het eigendomsrecht
eigendomsrecht opnieuw
opnieuw aan
aan
Na de
schrijvers.
de schrijvers.

*'"*

**

Ir.
II.

Salsmans-Fonds.
J. Salsmans-Fonds.
191,.,..
191`7.
MiddeleeUW8che Liturgie.
Liturgie.
Middeleeuwsche

en verspreiding
verspreidingder
der
Middelnederlandsche GetijdenInrichting en
Middelnederlandsche
en Gebedenboeken.
Gebedenboeken.
Prijs:: 600 fr.
fr.
Prijs

Te beantwoorden
beantwoorden uiterlijk
1916.
uiterlijk 10
io December igi6.

***
^

^

*

Voor 1918.
1918.
Voor
vl-olagteen
eenmethodischen
methodisch eninventaris,
inventaris,
met
nauwkeurige bebeMen vraagt
met
nauwkeurige
gedrukte,
schrij,'ing, van
van al
alde
denog
nogbestaande,
bestaande,Too
roogeschrevene
geschrevenealsals
schrijving,
gedrukte,
liturgische
boeken, welke
vóór het
het jaar
jaari600
1600
de vel-schillende
liturgische boeken,
welke vóór
in in
de verschillende
gebruik
waren,
kerken
relfdeVlaamsche
Vlaamschestad
stad
kerken eener elfde
inin
gebruik
waren,
hetrhetrij
j om om
denden
openb:lI-en
uitteteoefenen,
oefenen,hetTij
hetrijom
omde de
kerkplechtigheden
openbaren eerl!dienst
eeredienst uit
kerkplechtigheden
te schikken en
en teteregelen.
regelen.
Pdjs
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk
uiterlijk 10
December ig17.
1917.
io December

VOORWAARDEN.
Voor
en nog
nog niet
niet uituitVoor de wedstrijden
wedstrijden worden
wordenenkel
enkel handschriften
handschriften en
gegeven
geschreven
gegeven stukken
stukken aanvaard.
aanvaard. De
Dewerken
werkendienen
dienenleesbaar
leesbaar geschreven
en
het Nederlandsch
Nederlandsch gesteld
gesteld te
te zijn.
zijn.
en in het
De
Schrijver zet zijnen
zijnen naam
naam op
op zijn
zijn werk
werk niet
niet;; hij
hij voorziet
voorziet dit
dit
De Schrijver
slechts
kenspreuk, welke
met opgave
opgave van
van naam
naam en
en
slechts van
van eene
eene kenspreuk,
welke hU,
hij, met
woonplaats,
een briefje
briefje onder
onder een
een gesloten
gesloten omslag,
omslag, dat
dat dezelfde
dezellde
woonplaats, op
op een
spreuk
Voldoet hij
hij aan
aan de
de 'aatste
'aatstt' bepabepaspreuk tot
tot opschrift
opschriftheeft,
heeft, herhaalt.
herhaalt. Voldoet
ling
niet, dan
dan kan
kan de
de prijs
prijs hem
hemgeweigerd
geweigerd worden.
worden.
ling niet,
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De mededingende
mededingende handschriften
handschriften dienen
dienen vrachtvracht·
vrij, uiterlijk
hierboven aangewezen
aangewezen dag,
dag, ten
ten
vrij,
uiterlijk den
den hierboven
lokale
Academie, Koningstraat,
Koningstraat, 18,
Gent, ingeingelokale der Academie,
18, Gent,
zonden te worden.
worden.
Stukken,
bepaalden dag
dag ontvangen,
ontvangen, of
of dezulke,
dezulke,waarvan
waarvan
Stukken, ná
na den
den bepaalden
de
schrijver zich
zich op
opeenigerlei
eenigerleiwijze
wijzebekend
bekendmaakt,
maakt, worden
worden uit
uitden
den
de schrijver
wedstrijd gesloten.
gesloten.
Alle ingeTonden
inge{onden werkelI
behooren van de
denoodige
noodigeinhoudstafels
inhoudstafeis
Alle
werken behooren
voorfien
{ijn.
voorTien te 'ijn.

Den mededingers
aanbevolen een
een vollevolle·
mededingers wordt
wordt aanbevolen
dig
afschrift van
hun werk
werk te
bewaren, om dit
dit te
te
dig afschrift
van hun
te bewaren,
kunnen
benuttigen ingeval
ingeval de
de keurraad
keurraad het
het bekrobekrokunnen benuttigen
nenswaardig zou achten,
achten, maar
maar wijzigingen
wijzigingenof
ofbijvoebijvoegingen zou
zou bedingen
bedingenvoor
vóortot
totdrukken
drukken kan
kan overgegaan
evergegaan
worden.
geen geval
geval wordt
wordt het
het bekroonde
bekroonde handhandworden. In geen
schrift den Inzender
Inzender teruggegeven.
teruggegeven.
Zijn
aan·eenig
eenig werk,
werk, dat
datbckronenswaardig
btkronenswaardig gekeurd
gekeurd wordt,
wordt,
Zijn er
er aan
wijzigingen
het bedrag
bedrag van
van den
den prijs
prijs
wijzigingentoe
toetete brengen,
brengen,dan
dan zal
zal het
niet eerder
eerder uitgekeerd
uitgekeerd worden
worden dan
dan nadat
nadat de
de keurraad
keurraad het
het handschrift
handschrift
drukvaardig
verklaard hebben.
hebben.
drukvaardig zal
zal verklaard
De
Academie eischt
eischt dedegrootste
grootstenauwkeurigheid
nauwkeurigheid ininaanhaaanhaDe Academie
lingen
verwijzingen; niet
nit! alleen
alleen deel
deel en bladzijde,
de
lingen en
en verwijzingen;
bladzijde, ook
ook de
uitgave
der aangehaalde
aangehaalde boeken,
boeken, dient
dient te
te worden
worden opgegeven.
opgegeven.
uitgave der
De
Koninklijke Vlaamsche
de aandacht
aandacht op,
op,
De Koninklijke
Vlaamsche Academie
Academie vestigt
vestigt er de
dat,
van hare
hare wet,
wet,alle
alleop
opprijsvragen
prijsvrageningezonden
ingezondpn
dat, ingevolge
ingevolge art.
art. 44 van
antwoorden
haar eigendom
eigendom en
en diensvolgens
diensvolgens in
in haar
haar archief
archiefbewaard
bewaard
antwoorden haar
blijven.
blij ven.
ter uitgave
uitgave bestemde
bestemde stukken,
stukken, al
al of
ofniet
nietbekroond,
bekroond,
Van
Van de
de niet ter
kunnen
kosten, een
een afschrift
afschrift bekomen.
bekomen. DesDeskunnen de
de schrijvers,
schrijvers, op
op hunne kosten,
voorkomend
men zich
zich tot
tot den
denBestendigen
BestendigenSecretaris.
Secretaris.
voorkomend wende
wende men

Ingezonden
antwoorden, die
die in
in het
het opzicht
opzichtvan
van
Ingezonden antwoorden,
taal,
stijl en spelling
spelling mochten
mochten te
te wenschen
wenschen overovertaal, stijl
laten,
zullen, ingevolge
ingevolge bijzondere
bijzondere beslissing
beslissing der
der
laten, zullen,
Academie,
meer in
inaanmerking
aanmerking komen.
komen. (VerAcademie, niet
niet meer
slagen en Mededeelingen,
Mededeelingen, Jaargang
1907, blz. 155.)
155.)
Jaargang 1907,
OS
ONDERBESTUURDER,
DE ONDERBESTUURDER,
JAC.
MUYLDERMANS.
JAC. MUYLDERMANS.

DE BESTUURDER,
BESTUURDER,

IS.
TEIRLINCK.
IS. TEIRLINCK.

DE BESTENDIGE
BESTENDIGE SECRETARIS,
SECRETARIS,

EDW.
GAILLIARD.
EDW. GAILLIARD.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
57. --- MANNEKIN.
MANNEKIN is de naam van een zilveren en gouden munt.
Zie Verdam, v° Mannekijn. In het inventaite des Archives de
la Vile de Bruges, door L. Gilliodts-van Severen, MANNEKINNE
GHULDIN, in teksten uit de rekening der stad Brugge over het
jaar 1392-1393. Deze geleerde schrijver meent die munt met de
« Florin imperial » te mogen gelijk stellen en zegt dat zij, ten
jare 1392, voor zeven schellingen grooten gerekend werd. (Zie
ons Gloss. à l'Invent. des Archiv. de Bruges, Suppl., v° Mannekinne gkuldin.)

Naar den hieronder volgenden tekst, was het MANNEKIN,
de « Florin de Hollande» en was het 24 schellingen parisis waard :
Rijksarchief te Brussel, Fonds « Chambre des Comptes », Rekening van den baljuw van Brugge en van het Vrije, van io Mei tot

20 September 1395 : « Item vj florins de Hollande, quon dist
kins, chascun au pris de xxiiij s., valent vij lb iiij s. par. »

manne-

58. — VADER ENDE MOEDER HEBBEN.
Wat door die uitdrukking bedoeld is, kunnen wij niet vaststellen. Zonderling genoeg, omdat iemand « vader ende moeder
had », kon hij soms eene straf ontgaan. Hoe uitgelegd! Ziehier
drie gevallen uit de rekening van den baljuw van Veurne over
1376 en over 1378 :
Zekere Jan van de Walle had Jan Willin vermoord : daar
hij zich evenwel met de familie had verzoend, hij « vader ende
moeder hadde . » en klerk was, mocht hij de zaak mits betaling
eener som van zoo pond bijleggen.
Adriaan de Ram had Jan den Haec een doorgaandé wonde
toegebracht : de jongen had echter « vader ende moeder » en was
minderjarig, en daarom mocht hij de straf met 12 pond ontgaan.
Eindelijk, Jan Herke, van Wulveringhem, had op zekeren
dag de dochter van « Ghijs Belrijx », « die vader ende moeder
hadde » geschr akt : maar 't meisje was een « vulwassen wijf » en
wist derhalve wel wat ze gedaan had; overigens de vader had
Jan Herke niet aangeklaagd en deze kon dan ook aan de boete
met 12 pond ontsnappen.
,
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De tektsen volgen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. Baljuw van Veurne
van 22 Sept. 1376-12 Jan. 1377 n. s. (Rol) : « Jan van den Walle was
ghecalengierd vandat hij Jan Willin brachte vanden live ter doot.
Omme dat partien pais maecten onderlinghe ende hij vader ende
moeder hadde ende hij claerc was, pais omme c. lb. »
« Adriaen de Ram was ghecalengierd vandat hij duergaende
wonde gaf Jan den Haec, daer of de boete es lx. lb . Omme dat hij
vader ende moeder hadde ende onder zing jare was, pais omme xij lb. »
Id., id , Rek. id. van II Jan. 1378 (n. s.) tot 10 Mei daaraanvolgende (Rol : « Wulverinchem : Jan Herke was ghecalengierd vandat
hi Ghijs Belrijx dochtere, die vader ende moeder hadde, ontlede.
Omdat een vulwassen wijf was ende partijen niet ne clagheden, pais
omme xij. lb, »

59. — ROEPER.

Dit woord heeft hieronder de beteekenis van Schreeuwer,
Belhamel (hij die bij een oploop den boventoon voert). Zie bij
Verdane, Middelndl. Wdb., alwaar drie voo beelden daarvan
worden aangehaald. Volgens dien geleerden lexicograaf, komt
het woord vooral in Zuidnederlandsche dialecten voor. Het
volgende voorbeeld, dat aan de rekening van den baljuw van
Veurne over 1384-1385 ontleend is, mag bijzonder belangwekkend heeten.

« Dies wort nu te Vastenavonde een jaer », of met eerstkomende Vastenavond een jaar, — (de rekening sluit met 9 Januari 1385), — was, te Bulscamp, zekere Jan de Bliec, een stroodekker, aangehouden, omdat hij « conincstavel », d. w. z. hoofdman over een troep gewapende mannen was geweest en de
banier van de Engelschen plach te dragen.
Ten jare 1332 was er oorlog tusschen Frankrijk en Engeland
uitgeborsten. « Ende omme dat de grave Lodewijc van Vlaenderen », — aldus schrijft Jan van Dixmude in zijne « Cronike... »
(blz. 218), — « hem hilt an tsconincx zyde van Vrankerike,
« daeromme de Inghelsche en wilden den Vlaminghen gheen
« wulle zenden noch vercoepen, ende daeromme moesten de
« wevers in Vlaenderen gaen om haer broet om Gode ». De
Vlaamsche steden hadden zich echter algauw voor den koning
van Engeland verklaard. Onze tekst herinnert nu aan een episode
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uit dien langen strijd, waarin de Artevelden een zoo gewichtige
rol speelden. Jan de Bliec was een der aanvoerders in het kwartier van Veurne : hij was « een groot roeper », had openlijk voor
de Engelschen partij gekozen en was wellicht een der bijzonderste
opstokers geweest bij het doen schorsen van de wet te Veurne :
« ende halp tghedinghe beletten ». Nauwelijks had evenwel het
gerecht zijn regelmatigen gang hernomen, of de baljuw had Jan
de Bliec doen aanhouden en in de gevangenis zetten. De man
was erg ziek : hij had in het gevang geen enkelen gezonden dag
beleefd en de cipier had hem derhalve, uit medelijden, losgelaten,
zoodat de schuldige, wat de toepassing der straf betreft, den
baljuw ontvallen was. De - zaak werd dientengevolge, door bemiddeling van den maarschalk van Burgondië, mits betaling
eener som van ioo pond, bijgelegd.
De tektst volgt :

Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. van den Baljuw
van Veurne gaande van 19 Sept. 1384 tot 9 Jan. 1385 n. s. (Rol) :
« Bulscampt, Jan de Bliec, de stroedeckere, was ghevaen, dies wort
nu te Vastenavonde een jaer, omme dat hij conincstavel was ende
een baniere vanden Inghelschen plach te draghene, ende was bin
mins sheeren Philips jonghen tiden een groot roeper ter borch te

Veurne ende halp tghedinghe beletten. Waer of dat de bailliu den
vors. Bliec te wetten stelde, ten yersten dat wet int land was, vander
vors. mesdaet. Daer of dat cueriers twewarf haren veurst namen
ende ten derden haer beleet ten drien banken. Ende de vors. Bliec
heft aldore in de vanghenesse gheleghen al siec. Ende de steenwaerder dede hem gracie om sier siecheit wille, so dat hij hem ontlopen es. Daer of pais ghemaect hij min heere den maerschalc van
Bourgoengnien omme c lb. ».
EDW. GAILLIARD.
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Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche A cademie. (Vervolg.)

KAREL BO 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 schooltiederen
(gedichten en muziek), waaronder io inzonderheid voor meisjes.
Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs 500 fr., of 250 fr. voor den dichter en aso fr. voor den toondichter. — Bij
niet- toekenning van den prijs, kan bij onder verscheidene mededingers verdeeld
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

J. SALSMANS FONDS.
-

Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
vlaamsche Academie voor het 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 keet uitFcbrijvcn van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelne derlandsche teksten op het g, bied der
Roomsch-Cattolieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zegeleer, catechese,
homiletiek, hagicgraphie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven ais de bndet littera b en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen uitgaven in deti aard van de onder littera b en c genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgeschreven, t.w. :
Middeleenwsche Lituirgie. — Inrichting en verspreiding der Middel
nederlandsche Gef/den- en Gebedenboeken.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.
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Vergadering van 27 September 1911.
Aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, bestuurder ;
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BOLS, KAREL DE FLOU,
,Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof.
AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Mr. PAUL BELLEFROID,
Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Dr. LEO GOEMANS
en Prof. Dr. Joz. MANSION, werkende leden;
De heeren R. VAN DEN BERGHE, Dr. BAUWENS,
JULIAAN VANDER LINDEN en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, briefwisselende leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Augustus-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

**
Jubelfeesten der Academie. — De Bestendige
Secretaris deelt aan de Vergadering mede, dat, via
Malte, het volgend telegram uit Bloemfontein (ZuidAfrika) aan het adres der Academie is toegekomen :
c Felicitaties 3ubelfeest. Professor REININK afgevaardigd.
Akademie te Bloemfontein »

Prof. Dr. L. Scharpé tot briefwisselend lid verkozen.
De heer Dr L. SCHARPÉ woont de vergade-

ring bij. De heer Bestuurder neemt de gelegenheid te
baat om hem met zijne verkiezing geluk te wenschen.
De heer SCHARPÉ spreekt zijn oprechten dank uit en

-- 55o —
belooft dat hij gaarne zijne beste krachten ten dienste
der Koninklijke Vlaamsche Academie zal stellen.

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

Door de Regeering :

Woordenboek der Nederlandsche Taal. Derde deel, 17de afl.
(5de afl. van het Tweede Stuk), Disr-Doffelen, bewerkt door Dr
J. A. N. KNUTTEL. 's Gravenhage en Leiden, 191. -- Negende deel,
13de afl., Nevel-Nood, bewerkt door Dr. A. KLUYVER. Id. id.
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail.
Office du Travail. Le minimum de salaire et les administrations publi
ques en Belgique, Bruxelles, 1911.
Tooneelgids. Verschijnende vier maal per jaar. IIe jaar, 4e afl. :
Juli 1911.
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 6-7, 1911. — Bulletin des Commissions royales
d' Art et el'Archéologie, nos 11-12, 1911. — Bibliographie de Belgique,
1911. Première partie : Livres, nos 13-16 ; Deuxième partie : Publications périodiques, nos 13-16. — Le Musée belie, no 3, 1911. — Revue
Sociale Catholique, nos zo -11 1911. -- Sommaire idéologique des
ouvrages et revues de philosophic, Aoul 1911 - Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge, nos 6-7, 1911. — Revue NéoScolastique de Philosophie, nos 9-11, Aout 1911. -- Wallonia, nos 6-8,
1911. — Bulletzjn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te
Gent, nr 6, 1911. — Arbeidsblad, nra 13-16, 1911. — Maandschrift van
het Beheer van Landbouw, nr 6, 1911. -- Annales des travaux publics,
,

n o 4, 1 911.
Door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam :

Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. 191o. Amsterdam, 1911.
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde. Vierde Reeks. Tiende deel. Amsterdam, 1911.

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks. Deel XII, nr 1. Amsterdam,
1911.
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Door de Koninklijke Bibliotheek van 's Gravenhage
Verslag der Koninklijke Bibliotheek over 1910. 's Gravenhage, 1911.
Door de Vereeniging « Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres » :
Handelingen van het XIVe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres, gehouden te Antwerpen op 17, 18 en 19 September 1910. Eerste,
tweede en derde stuk. Uitgegeven door het Bestuur der Vereeniging
« Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres ». Gent, 191o.

Door de Kdniglich Preussische Akademie der Wissenschaften,
te Berlijn :
Sitzungsberichte, XXIII-XXXVIII,

1911.

Door de Videnskabs-Selskabet, te Christiania :
Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1910
I. Mathematisk-naturvidenskabelig Klasse. II. Historisk--filosof sk Klasse.

Christiania. 1911.
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1910.
Christiania, 1911.
Door de Reale Accademia dei Lincei, te Rome :
Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCCVIII. 1911. Rendiconto dell' adunanza solenne del 4 Giugno 1911. Onorata Bella presenza
dells LL. Maesta it Ree la Regina e di S. A. R. it Duca degli Abruzzi.

Vol. II. Roma, 1911.
Door de University of Pennsylvania, te Philadelphia :
SEMBOWER (CH. J.). - The life and the poetry of Charles Cotton,
by CHARLES JACOB SEMBOWER, professor of English, Indiana University. New York, 1911.
Door den heer AD. DE CEULENEER, werkend lid te Gent :
CEULENEER (A. DE). -- Eerste Vlaamsch Taal- en Geschiedkundig Congres. Paul van Middelburg en de Kalenderhervorming,
door Prof. AD. DE CEULENEER. Antwerpen, z. j.
Door den heer A. Joos, werkend lid te Sint-Niklaas, vanwege
den heer J. VLERICK :
AUGER A.), HAUSTRATE (L.), LABEAU (A.) en VLERICK (J.). —
Volledige leergang in Opvoedkunde ten gebruike der Normaalscholen,
door Kanunnik A. AUGER, Voorzitter van het Seminarie te BonneEspérance, E. H. L. HAUSTRATE, Diocesanen Schoolopziener. Naar
de derde Fransche omgewerkte uitgave door E. H. L. HAUSTRATE,

Diocesanen Schoolopziener, te Ellezelles, E. H. A. LABEAU, Principaal van St.-Vincentius' college, te Zoningen, vertaald door E. H.
J. VLERICK, Oud-diocesanen Schoolopziener, te Aalst (Oost -Vi.).
De derde Fransche uitgave is door den Verbeteringsraad aangenomen.

Doornik, 191o.
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Tafeln, 237 Abbildungen im Texte nach Originalaufnahmen des
Verfassers. Leipzig, 1911. (IV. Band von : Beschreibendes Verzeich-

nis der illuminierten Handschriften in Oesterreich, herausgegeben von
FRANZ WICHHOFF,

fortgesetzt VOn MAX DVORAK.)

- Die illuminierten Handschriften der Rossiana
in Wien-Lainz. Beschrieben von HANS TIETZE. 12 Tafeln, 187 AbbilTIETSE (HANS).

dungen im Texte zumeist nach Originalaufnahmen des Verfassers.
Leipzig, 1911. (V. Band von : Beschreibendes Verzeichnis der illumi-

nierten Handschriften in Oesterreich herausgegeben von FRANS WICHvon MAX DVORAK.)
- Deutschlands mittelalterliche Kunstdenkmiiler
als Geschichtsquelle von OSCAR DRING. Mi.t 119 Textabbildungem.
Leipzig, 191o. (Hiersemanns Handbiicher, Band VII.)
KEUFFER (M.). - Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften
der Stadtbibliothek zu Trier. Von MAX KEUFFER, RealgymnasiallehHOFF, fortgesetzt
DRING (0.).

rer and Stadtbibliothekar, Mitglied der Gesellschaft fur niitzliche
Forschungen zu Trier Erstes Heft : Bibel -Texte and Komnzentare.
Zweites Heft : Kirchenviiter. — Drittes Heft : Predigten. — Viertes Heft : Liturgische Handschriften. — Fiinftes Heft : Ascetische
Schriften, i. Abteilung. — Sechstes Heft : Id. 2. Abteilung : Nachtrage. Bearbeitet von Dr. G. KENTENICH, Stadtbibliothekar. Trier,
1888-1910.
—

Franck's Etymologisch Woordenboek
Tweede druk, door Dr. N.

VAN

Deutsches Wurterbuch von

der Nederlandsche taal.

WIJK. Afl. 6.

JACOB GRIMM

and

WILHELM GRIMM.

Dreizehnten Bandes. Zehnte Lieferung. Wandeln-Wank. Bearbeitet
von Dr. K. VON BAHDER and Dr. H. SICKEL. Leipzig, 1911.
GILLIODTS (P.). -- Examen der landmeters voor het Brugsche
Vrije. Door P. GILLIODTS. Géometria 144.36 divina est, totiusque divisim utique siremms est veritas. Brugge, z. j. (1792.)
Zentralblatt fiir Bibliothekswesen, 9 U. 1o. Heft, Sept -Okt. 1911.
De Gids, Augustus en September, 1911.
Sint-Lucas, Juni en Juli 1911.

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, 1911. — Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde, nr 3, 1911. — Biekorf, nrs 16-17, 1911, met Bijblad : blzz. LXVXCVI. -- St. Cassianusblad, n rs 9-10, 1911. --- De Vlaamsche Gids,
nr 5, 1911. — Onze Kunst, nrs 8-9, 1911. — De Maasgouw, nrs
2-5,
1911. — Neerlandia, nr 8, 1911. — Het Katholiek Onderwijs, nr Iol
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1911. —

De Opvoeder, nrs 23-26, 1911. — De Opvoeding, nrs 8-9, 1911.
-- Christene School, nrs 19-21, 1911. — De Schoolgids, nrs 32-37, 1911.
— De Student, nr 4, 1911. — Studiën, nr 5, 1911. — Dietsche Warande
en Belfort, nrs 8-g 1911. — Volkskunde, nrs 7-8, 1911. — Schweizer
Volkskunde, nrs 6-9, 1911.
,

Ingekomen brief.
De Bestendige Secretaris stelt
de Vergadering in kennis met den volgenden brief :
—

Bernsch handschrift.
Brief van iq. September,
waarbij de heer PAUL LIEBAERT, uit Kortrijk, striptor
aan de Biblioteca Apostolica Vaticana, aan de Academie
de uitgave voorstelt van het Bernsch handschrift nr 641:
Glossarium latino-belgicum.
De Heer Secretaris zegt, van plan geweest te zijn,
voor te stellen het schrijven van den heer LIEBAERT,
ten fine van advies, te verwijzen naar de Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, maar uit een toevallig gesprek met den heer
Prof. Dr. W. DE VREESE is hem gebleken, dat zulks
waarschijnlijk onnoodig zijn zal.
Daarop deelt de heer DE VREESE mede, dat het
handschrift, dat de Heer LIEBAERT meent ontdekt te
hebben, reeds sedert het begin der 19de eeuw onder de
philologen algemeen bekend is onder den naam van
Glossarium Bernense. Het werd voor het eerst beschreven en grootendeels uitgegeven door GRAFF in het
tweede deel zijner Diutisca (1827), daarna gebruikt door
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN in zijn Niederlandische
Glossare (Horae Belgicae VII, a° 1845 ; 2 e uitgave, 1856)
en door DIEFENBACH voor zijn groot Glossarium LatinoGermanicum; het werd in zijn geheel uitgegeven, met
een voortreffelijke inleiding, door Dr. BUITENRUST HETTEMA, in 1889, onder den titel : Het Nederduitsch Glossarium van Bern. Het is dus duidelijk, — aldus besluit de
Spreker, — dat aan een nieuwe uitgave nog lang geen
behoefte bestaat; dat zal eerst dan behooren overwogen
te worden, als de Academie zal overgaan tot het stichten
—

-

--
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Het verslag over de Augustus-vergadering wordt gelezen en
goedgekeurd.
Na eene korte bespreking over aangelegenheden van huishoudelijken aard, wordt opgemerkt, dat de Commissie het
schriftelijk ontslag van den heer Dr. WILLEM DE VREESE niet
heeft ontvangen. Eerst nadat zulks zal geschied zijn, zal de
Commissie een besluit nemen.
De heer GUSTAAF SEGERS leest daarna een verhandeling
over het jongst verschenen werk : Le Mouvement Walion par
FF,RNAND DAUMONT.
Spreker brengt hulde aan den talentvollen schrijver die het
doel en het streven der Vlamingen ter herstelling hunner taalgrieven aan onze landgenooten doet kennen, die onze taal niet
lezen. Het werk van den heer DAUMONT is merkwaardig in vele
opzichten. De heer SEGERS bespreekt slechts de hoofdstukken,
die aan het onderricht onzer taal, aan haar gebruik als voertaal
bij het onderricht gewijd zijn.
Hij zal zijne lezing in de Novembervergadering voortzetten.
De vergadering wordt te half een geheven.

DAGORDE.
Staatsprijskampen. In de vergaI0) Orde motie.
dering van 21 ,juli 1905 werd door de Academie besloten,
dal aan de met goud bekroonden in de twee Staatsprij skarapen een verguld eeremetaal met diploma zou worden aangeboden. Het Bestuur stelt voor, dat dit voortaan niet meer
gebeure, daar het meent dat ernstige bezwaren er mede
kunnen verbonden zijn.
-

—

Dit voorstel wordt door den heer Bestuurder toegelicht. Het geeft aanleiding tot eene breedvoerige bespreking, waaraan de heeren Dr. EUG. VAN OYE, Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE en G. SEGERS deel nemen.
Ten slotte wordt het voorstel aangenomen. De heer
bestuurder Is. TEIRLINCK doet evenwel opmerken, dat
het aannemen- van bovenstaande voorstel noch af- noch
goedkeuring voor de jury heeten mag : het werk van
de jury is geen werk van de Academie als zoodanig; het
verslag wordt aan de Regeering voorgelegd, welke
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alleen te beslissen heeft. — De leden van de jury voor
den laatsten prijskamp onthielden zich bij de stemming.
Daarop stelt de heer Dr. EUG. VAN OYE voor in
het vervolg het verslag over de twee StaatsPrijskammen
niet meer in de Verslagen en Mededeelingen der Academie
op te nemen. De Vergadering beslist echter dat die
opname zal gedaan worden met de vermelding : « In het
Staatsblad van . . . . is het volgende verslag van de
jury* voor den Vijfjaarlijkschen Prijskamp verschenen ».
2°) Ter uitgave aangeboden verhandeling : Schilderkunst en Tooneelvertooningen oo het einde van de Middeleeuwen, door den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE.
Op
-

voorstel uitgaande van de Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie, beslist de Vergadering dat genoemde verhandeling ter pers mag gaan.
3°) Ten aandenken van Mevrouw CourtmansBerchmans.
Lezing door den heer FRANK LATEUR,

werkend lid. Na een inleidend woord over de beteekenis der eeuwfeesten, wordt een korte levensschets
gegeven van Vrouwe COURTMANS met beschouwingen
over de beteekenis van haar werk voor de Vlaamsche
letterkunde en voor het Vlaamsche Volk. Wordt verder
besproken en vergeleken de letterkundige voortbrengst
der romantische schrijvers met de hedendaagsche, beschouwd in hun tijd en omgeving.
-- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering dat de lezing van den heer LATEUR in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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VERSCHEIDENHEDEN.
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
60.-NAMME.
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OVER VROUWE COURT1YIANS
door

FRANK LATEUR.

MIJNE HEEREN,
Wij vieren het eene eeuwfeest na het andere. Men kan het

een toeval heeten dat vele onzer voormannen, dichters en
schrijvers nu honderd jaar geleden geboren werden. Maar meer

dan toevalligheid en van grooter belang is het feit dat het eeuwfeest onzer kunstenaars en schrijvers door het volk herdacht en
gevierd wordt, — dat men ze niet vergeet en dat, na honderd
jaar hun aandenken nog levend blijft onder de menigte, — dat
hun honderdste geboortedag nog stemt tot vreugde en uiting
van dankbaar herdenken, -- dat die geboortedagen feestdagen
worden die men viert, gelijk heiligdagen.
Het is een goed teeleen als een volk zijne kunstenaars
gedenkt en hunne gedachtenis in eere houdt.
Waar het wereldberoemde geniëen geldt, kunstenaars van
eersten rang, is zulk eene herdenking een van zelfs sprekend
feit — iets dat zich opdringt als eene noodzakelijkheid, iets dat
zich al te zeldzaam voordoet en door heel het volk met spanning
en ongeduld afgewacht wordt. Zulke feesten worden dan ook
met spontane geestdrift gevierd. Groote kunstenaars maken den
roem uit eener natie en het herdenken van hun geboorte- of
sterfdag is voor het volk eene gegronde gelegenheid tot openbare feestviering — dat zijn de nationale Hoogdagen in den
almanak van een volk.
Met kunstenaars van beperkter beroemdheid — schrijvers
en dichters van tweeden of derden rang, met lokale artiesten is
het anders gelegen. Het vieren van zulk een eeuwfeest komt niet
spontaan uit het gemoed der menigte — het gaat meestal uit

van enkele vereerders, van een plaatselijk comiteit en het is
soms eerder eene gelegenheid om zulken kunstenaar na verloop
eener eeuw, uit de vergetelheid weer op te diepen en de herinnering aan hem en aan zijn werk te doen herleven in 't geheugen
der medekunstenaars zoowel als in 't gedacht der menigte.
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De tijden gaan snel, honderd jaar is een lang eind en

beroemdheid is zoo gauw uitgesleten als ze niet bestaat uit
vaste, oorspronkelijke en persoonlijke materie.
Tegenover kunstenaars van dien aard vind ik het bijzonderlijk eene daad van pieteit hun IOOs ten geboortedag in eere te
houden om alzoo hun naam en hun werk eens op te dringen in
de gedachtenis van het volk.
Daarom is het mij vooral aangenaam ter gelegenheid van
Vrouwe CoURTMAN's Tooste n geboortedag, enkele dingen uit
haar leven en over haar werk aan te halen, om alzoo de gedachtenis aan die verdienstelijke vrouw wat op te frischen.

**
JOHANNA DESIDERIA BERCHMANS werd geboren den 6n September 181i te Mespelare, waar haar vader burgemeester was.
Haar eerste onderwijs kreeg zij in de dorpsschool, maar op
negenjarigen ouderdom werd het meisje naar eene kostschool
gestuurd in het walenland waar zij verder in 't fransch werd
onderwezen en opgevoed zoover dat de 16 jarige juffrouw
BERCHMANS, toen zij naar Gent kwam inwonen bij hare tante,
haar eigen moedertaal geheel verleerd had.
De beschaafde wereld eischte dat zoo van de Vlaamsche
freulen te dien tijde.
Te Gent miek juffrouw BERCHMANS, kennis met JANBAPTISTE COURTMANS die aldaar onderwijzer was aan de
stadsschool. Op 25jarigen ouderdom trad zij met hem in het
huwelijk.
Mijnheer COURTMANS, die een zeer begaafd en bekwaam
man was, begon eerst met zijne vrouw te onderwijzen en de
jonge vrouw van haren kant deed haar uiterste best om hare
moedertaal weer machtig te worden.
Als secretaris van K De Taal is gansch het volk» was heer
COURTMANS in betrek en in omgang met RENS, SNELLAERT,
VAN DUYSE, SERRURE e. a... Te zijnen huize was het een soort
cenakel waar de meest gekende letterkundigen en dichters
bijeenkwamen 't zij om hunne eigene werken voor te lezen, 't zij
om over hunne kunst te spreken. De jonge vrouw stelde algauw
belang in die zaken en op korten tijd was zij er zoodanig in
opgegaan, werd zij tevens bewust van haar aangeboren talent,
dat zij eraan mee deed en op eigen hand ging verzen maken.
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Hare eerste dichtproeven dagteekenen van 1835 en in
1841 won haar gedicht over Maria-Theresia den eersten prijs
in de rederijkerskamer der stad Veurne.
Korts daarop behaalde zij meerdere prijzen, bzl. met vaderlandsche of geschiedkundige gedichten in prijskampen te Eecloo,
Dixmuide, Antwerpen, Roeselare en elders nog.
In 1844 werd J. B. COURTMANS tot leeraar bevorderd aan de

normaalschool te Lier. Hij was tevreden met zijne nieuwe
betrekking, en met den opkomenden roem zijner vrouw — het
jonge paar zag eene toekomst van louter geluk te gemoet.
Het lot besliste er anders over en het rad was gauw gekeerd.
De ijverige leeraar werd ziek, kwijnde weg en nadat vrouwe
COURTMANS haren man i8 jaren lang bezorgd had en opgepast,
stierf hij in 1856. Zij bevond zich alleen op de wereld met acht
minderjarige kinderen.
Van hier voort is het leven der dichteres eene lange en
droevige lijdensgeschiedenis. Maar de wijze waarop zij haar
lijden gedragen heeft leert ons dat zij uitmuntte in sterkte en in
goedheid.
Er is moed noodig om zonder eigene middels acht minderjarige kinders groot te brengen en eene deftige opvoeding te
geven. Er is goedheid noodig en geduld om zonder steun of
verweer, alleen op de wereld, mis begrepen, verdacht en vervolgd, kalm te blijven en lijdzaam en bedaard door te werken
en den wrok te smoren en zijn goede inzichten niet in kwade te
keeren.
't Is hier de gelegenheid niet eene uitvoerige levensbeschrijving te geven van Vrouwe COURTMANS. Ik wil enkel de voor-

naamste feiten en gebeurtenissen aanhalen die oorzaak waren
of aanleiding gaven tot ontwikkeling van haar letterkundigen
arbeid.
**

In haren rampspoed verloor vrouwe COURTMANS geen
oogenblik het hoofd. Zonder dralen zocht zij naar middels om
haar huisgezin te redden voor den nood. Hare oudste dochter
kwam toen thuis met een diploma van onderwijzeres en zoo
kwam het als van zelf bij de weduwe op om eene school te
stichten. Door een geheimen drang aangezet en met eene wondere vooringenomenheid bezield voor de plaats die zij niet eens
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kende, wilde vrouwe COURTMANS volstrekt naar Maldeghemi
komen. Daar stichtten zij eene kostschool en alles zou er goed
gaan — de nood was geweerd;... maar nu eerst zou de wilskracht
der weduwe hard op de proef gesteld worden. Zij werd er tegengekant, zij had er namelijk te strijden tegen vooroordeel en
bekrompen dorpsgeest. De plaatselijke overheid scheen er weinig op gesteld dat er onderwijs gegeven werd op het dorp. Zoodanig dat de poging van vrouwe COURTMANS mislukte. Er
moest dus iets anders gevonden worden. 't Was dan dat zij op
't gedacht kwam met boeken schrijven geld te verdienen en haar
huisgezin recht te houden.
De strijd heeft haar als 't ware aangezet tot schrijven
terwijl rond haar de kleine hatelijkheden en de bekrompen
dorpsnijdigheden aan het vunzen waren zat vrouwe COURTMANS rustig voor haar tafel en in haar hoofd verwerkten de
dagelijksche gebeurtenissen uit het dorpsleven mede met de
visioenen harer verbeelding tot stil gemoedelijke verhalen die
zij 't eene na 't andere in de wereld zond. Hare pen werd voortaan het vredig wapen waarmede zij alles wat tegen haar opstond
van zich afkeerde; het schrijven was haar een middel om haar
volgekropt gemoed te ontlasten en de bewijsvoering harer princiepen levend uit te beelden.
Dat die strijdvoering en dat verweer met de pen schade
toegebracht heeft aan den aard van haar letterkundige voortbrengst lijdt geen twijfel. De dorpsgebeurtenissen krijgen in hare
verhalen eene te groote verhouding; de kleine kring harer onmiddelijke omgeving houdt 't overige van den wijden gezichtcinder voor haar gesloten. Zij kent of zoekt geene andere toestanden dan deze waarin zij door haar stelling op 't dorp zelf
betrokken is. Maldeghem en hare eigen verhouding tegenover
hare tegenstaanders zullen haar voortaan al het materiaal leveren voor haar geestelijken arbeid. 't Geen zij daar te verduren
heeft gehad is eigenlijk de schuld geweest dat vrouwe COURTMANS' kunst zich niet breeder heeft ontplooid en dat de opzet
harer verhalen lijdt aan eenzijdigheid.
Na vele kommervolle jaren kwam er eindelijk beternis in
haren toestand. In 1862, na 't verschijnen van de « Gemeente
onderwijzer » schonk het staatsbestuur haar eene geldelijke
toelage -- en later kreeg zij nog meermaals ondersteuning al
dien kant. Dat gaf haar nieuwen moed en zette haar aan om
,
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door te werken. Hare voortbrengsels werden nu ook meer
gewaardeerd en zij zag hare bijdragen in noord-nederlandsche
tijdschriften opgenomen. Voortaan zou haar eigen werk voldoende zijn om hare kinderen eene degelijke opvoeding te
geven en de krachtinspanning der moedige moeder zou beloond
worden. Haar doel was bereikt.
Kalm en bezadigd wrocht zij voort. Jaren naareen kwamen
hare boeken geregeld van de pers en werden met smaak gelezen
en genoten door het volk.
In 1883, op haar 72sten verjaardag, werd de vruchtbare
schrijfster eene plechtige hulde gebracht. De koning vereerde
haar met de leopoldsorde en al wat aan kunst of letterkunde
meêdeed kwam den 14 Mei van dat jaar, naar Maldeghem om
vrouw Courtmans te vieren.
Den 22sten September 1850 overleed de achtbare vrouw,
nadat zij een 50-tal romans en vertellingen had achtergelaten.
**

Welk is nu de beteekenis van vrouwe COURTMANS en haar
werk voor het vl. volk en voor de vl. Letterkunde?
Hare tijdgenooten zijn vol bewondering voor de begaafde
schrijfster. Hare boeken werden gretig gelezen. In eene studie
over haar werk lees ik :
Dat zij begaafd was met eene bevallige bescheidenheid,
fijn gevoel, liefde tot de natuur, afkeer van gruwelijkheden,
geestdrift voor het goede en het schoone. voorliefde om bij lieve
tafereelen van vrede en geluk te vertoeven.
Waar het hare zuiver letterkundige begaafdheid geldt is de
bewondering even hoog gestemd. Z66 luidt het :
Hare taal is zeer zuiver — het is een oprecht genoegen die
gekuischte taal te lezen. Vrouw COURTMANS heeft van die
woorden, waarbij men onwillekeurig stil blijft staan, uitdrukkingen die treffen door hunne dichterlijkheid, hunne figuurlijkheid
of iets schilderachtigs.
Hier geeft de beoordeelaar een aantal voorbeelden ter verg
Buidelijking -- ik pik er een paar uit :
— De ketel die over den haard hangt te zingen.
— Er stonden twee blinkende koeien in den stal.
-- Een poldersknecht met trompetterskaken — enz.
Zijn algemeen oordeel over haar werk vat hij samen in
dezen zin:

564 - De schrijfster tracht meest altijd op het einde harer verhalen den slechten indruk weg te nemen die de fouten of gebreken van sommigen harer personnadjes op den lezer gemaakt
hebben. Zij verschoont hunne misslagen en doet den glans
hunner goede hoedanigheden uitschijnen : zoo laten verre weg
het grootste getal harer werken eenen bevredigden indruk.
Het « Geschenk v. d. Jager » oogste vooral veel bijval en
vestigde de faam der schrijfster voorgoed.
Bovengemelde studie zegt :
-- Al had Mev. CouRTMANS slechts dat ééne verhaal geschreven toch zou zij verdienen gehuldigd te worden als eene
onzer beste romandichters. Het Geschenk van den Jager aarzel
ik niet een meesterstuk te noemen.
Frans de Potter getuigt van haar :
— Dat zij zich beijverde om de oude vlaamsche zeden te
verheerlijken, deugd, werkzaamheid en overleg aan te prediken,
vooroordeel en slechte driften te keer te gaan.
Zulke uitspraken doen ons nu een beetje glimlachen en half
verwonderd opkijken. Zij zijn in elk geval teekenend voor den
tijd en dat bewijst dat de critiek het zoo hoog niet opnam met
zuivere kunst en ook, dat ze van op een raar standpunt hare
uitspraken deed. Letterkundige critiek wordt tegenwoordig anders
gevoerd!
Alles hangt er van af te bepalen wat men bedoelt met kunst
en letterkunde. In den loop van heel korten tijd kan een en
't zelfde woord soms heel verschillende begrippen voorstellen.
Om een zuiveren blik te krijgen op het werk van dien tijd,.
behoeven wij ons vooreerst goed voor te stellen wat de vlaamsche letterkunde was rond de jaren 40-60.
Een toestand die misschien éénig was en niet kan vergeleken worden met dien van een ander land.
De rederijkers — of liever, een late nabloei der rederijkers,
dat waren vooreerst en vooral de vertegenwoordigers der vlaamsche letterkunde hier te lande. Letterkunde als zuivere kunst
beschouwen en beoefenen daar dacht niemand aan.
Alwie de taal- en spelregels kende, achtte zich daardoor al
gerechtigd mee te doen in de gilde en aanspraak te maken op den
titel van dichter of letterkundige. Maar dan mocht zijne bekwaamheid ook enkel aangewend worden, mocht alleen maar dienen
als middel om goed te doen, te onderwijzen in een min of meer
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aangenamen of dichterlijken vorm. Zoo zien we ook meestal die
kunst beoefend door onderwijzers of beambten. Als die lieden,
bij hunne aangeleerde taalkennis ook nog beschikten over aangeboren talent dan schoten ze algauw boven de menigte uit en
verkregen gemakkelijk hunne beroemdheid.
Maar het nuttige bleef altijd noodzaak en 't voornaamste. Een
boek schrijven werd meer aanzien als het verrichten eener goede
daad dan het voortbrengen van kunst. Wat er als « kunst » of
loutere « schoonheid » aan was, gold maar als bijzaak — dat
heette men liefhebberij. Men wist van niets beters; heel de
omgeving der schrijvers en dichters wilde het z6ó.
Van aanvoeling met Europeesche letterkunde, van invloed
door vreemde schrijvers kan er naui=olijks sprake zijn, — van
breede algemeen menschelijke ontwikkeling, van hoog bewustzijn of poging tot ontworsteling evenmin.
En hoe was het gesteld met het Vlaamsch te dien tijde, het
voermiddel, het materiaal van den vlaamschen schrijver? Wie
en hoe waren de vlamingen te dien tijde die vlaamsche boeken
lazen? Als wij met dien algemeenen toestand rekening houden,
zullen we onze eischen niet te hoog stellen, we zullen veeleer de
schrijvers bewonderen die den moed hadden in zulk een tijd,
zulk eene ondankbare taak aan te vatten; -- we zullen vooral
bewonderen hun aanpassingsvermogen, het gezond verstand,
het helder doorzicht waarmede zij hun werk opvatten om in
voeling te blijven met hun volk. Op een wondere manier wisten
zij den toon te treffen en hunne onderwerpen te kiezen waarmede hunne « stichtelijke verhalen » insloegen op de menigte en
't gemoed roerden van de eenvoudige lieden uit hun onmiddelijke omgeving.
Niet te verwonderen ook dat hun werk op spontane wijze
bijval vond en indruk miek. Op korten tijd verrichtten de schrijvers dan ook dat groote mirakel : zij leerden het volk lezen!
De groote oorzaak van dien bijval 't was : dat zij konden...
vertellen ! Dàt hadden zij allen met elkander gemeen : zij bezaten
die kostelijke gave van gemoedelijk, smakelijk, hertelijk te kunnen vertellen. Zij bezaten die kunst die men niet aanleert, die
ingeboren is, die den lezer boeit zonder dat hij ooit denkt aan
onvolmaaktheden van letterkundige samenstelling, aan onbeholpenheid van taal of stijl.
Hunne eenvoudige, ongekunstelde verhalen, met hun elementairen bouw, hun kinderlijke psychologie en hun nuchter
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verloop, ze bezaten die ééne . groote hoedanigheid, ze waren
levend en gezond ; ze bezaten het tooverachtige der middeleeuwsche sprookjes : eens dat ze geboren zijn leven ze voort, ze woekeren overal zonder men nog weet of vraagt van waar ze komen
-- de moeder vertelt ze aan het kind op haren schoot en de
kinderen vertellen ze voort ondereen — zij zijn bevattelijk voor
eenieder. Zoo waren de boeken onzer vlaamsche romantici en
't is gemakkelijk nu nog na te gaan welken invloed ze op 't volk
gemaakt hebben als men enkel bestatigen wil, dat het volk heden
ten dage zoodanig verwend is aan dien gemakkelijken kost, dat
het vroeger te smaken kreeg, dat het er nu nog van geen anderen weten wil en moedwillig erbij blijft zonder smaak te vinden
in 't volmaaktere, 't beschaafder, 't kunstvoller werk dat door de
tegenwoordige schrijvers geleverd wordt. 't Blijft bewezen dat
het volk bij ingeving en met eene fijne gevoeligheid aanpakt
't geen hem past en verwerpt 't geen 't niet verbruiken kan. Of
het kunst is of niet dat laat de menigte onverschillig, maar geef
het smakelijke vertelling, geef het dat greintje ideaal, dat sprankelke bovenwerkelijkheid, de fantazie die 't gewone leven wat
opfleurt en waar elke ziel naar snakt als naar een koelen drank
en het volk zal als één man in jubeling opgaan en 't zal den verteller eeren als een koning, dankbaar blijven als een redder, hem
roem toedragen als een held.
Het is eene natuurlijke behoefte waaraan iedere mensch wil
voldoen; wij allen dragen in ons een nood aan ideaal, aan levensschoonheid en dat vinden wij allen -- de ontwikkelden in zuivere kunst, de mindere man in de voorstelling zelf van die
levens vermooiing, in de verhaalde schoonheid, in de fantazie.
Dat ding staat in onze verbeelding overeind als een tooverpaleis, iets dat geen grond genaakt en wazig is als de
ether zelf, iets dat wisselt en wendt van vorm en fatsoen, iets
dat kleur en schakeeringen aanneemt al naar gelang de omstandigheden het willen. Onze verbeelding bouwt eraan, vermooit of wijzigt er het uitzicht van, maar het paleis blijft er steeds
in zijn zelfde geheimzinnige bekoorlijkheid, als een loksel in
de verte tusschen droom en werkelijkheid. Dat tooverpaleis
werd in onze verbeelding opgetrokken door de sprookjes eerst
eene heele wereld ging er aan 't leven waar de natuur
bezield was, waar de menschen en dingen, dieren en boomen,
sterren en lucht onderling vertrouwd, samen omgingen en één en
-
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dezelfde spraak voerden -- 't was het aardsch paradijs, het
kinderlijk ideaal. Dat zelfde kinderlijke droompaleis zou later.,
verder in onze jeugd, gewijzigd, menschelijker, wezenlijker worden opgetrokken door onze romantische dichters en vertellers.
Hunne boeken zouden in onze verbeelding nieuwe vormen,
nieuwe gedaanten scheppen en onzen noodruft aan wonderbaarheid vullen met de vruchten hunner rijke verbeelding. In ons
gemoed zullen ze doen ontstaan heel en levend worden die
wereld van stemmingen, die bovenzinnelijke gesteltenis die als
een droomwaas zweeft over de werkelijkheid der gebeurtenissen
die zij ons voortooveren.
Met een enkelen oogslag kunnen we beseffen wat zulk een
verhaal uitwerkt, welk een schat het is voor iemand die anders
den dag lang naar den grond gebogen staat en enkel bij korte en
zeldzame verpozing kan genieten van 't geen hem voor zijne
eenvoudige verbeelding aan ideaal geboden wordt.
Een goede 15 jaar geleden, toen ik den eersten keer in het
land kwam en vóór het huizeken stond waar Vrouwe COURTMANS
gewoond had en gewerkt, was het me ineens alsof ik een deelke
van dat romantische droomland daar nu werkelijk vóór me had.
Het kleine, lage huizeke met witte gevels en roode dak, met de
vier gelijke vensters van weerskanten de opene deur en het
vriendelijke hovetje daarvóór, het groen langs den wegel, de
-

bloemen in de perkjes, de groote breedkruinige, donkere ceder
met het witgeschilderde tafeltje en stoeltjes... en boven en rond
dat alles, de zonneglans, de blauwe hemel, de rust der omliggende,
stille streek, het witte zand en de donkere dennebosschen en de

herinneringen aan het oud kasteel...
Ik dacht niet zoozeer aan Vrouwe COURTMANS of aan wie
ook, — ik onderging de stemming dat al die nieuwe dingen mij
bekend en vertrouwd waren, dat ik ze meer gezien had, of er
vroeger in geleefd of gewoond had — heel de verbeelding mijner
jeugdfantazie had ik hier in dat landschap gesynthetiseerd vóór
mij — 't was een kant van het romantische droompaleis, de
algemeene herinnering aan 't geen uit de boeken der vlaamsche
schrijvers in mij was ontstaan en blijven leven als eene werkelijkheid. In één slag ondervond ik hier onder dien ceder 't geen
Vrouwe COURTMANS jaren lang rond haar had gezien en gevoeld
-- hetgeen door langen omgang in haar was opgenomen en verworden was tot idyllische verhalen. Op denzelfden stond werd ik
gewaar hoe liet gegaan was en hoe het niet anders kon gegaan zijn.

-
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kan en veronachtzamen, maar : als een nuttig lid in de samenleving, als de bewerker van het boven-werkelijke -- het edelstewat de menschen aan genot bedenken kunnen.
Die goede tijd is voorbij. En niet te verwonderen zijn er
menschen, schrijvers zelfs die 't betreuren dat die tijd voorbij is.
Nu immers bestaat als middelaar tusschen schrijver en publiek :
letterkundige critiek; nu wordt er jacht gemaakt naar roem en
naam; nu is er kamplust en werkt men om best, nu denkt men
aan taalfijnheid en aan woordkunst en techniek, terwijl de edele
gave van « vertellen » verloren is geraakt en niet meer bestaat.
Is het te verwonderen dat er zijn die beweren dat we een
schakel missen die aansluiting maakt met de vroegere generatie ?
Dat men het eene ramp acht dat er te veel werk gemaakt wordt
van den vorm en te weinig van den inhoud ? Dat kunst een vak
geworden is dat op zich zelf bestaat, een virtuositeit, een goochelkunst met woorden -- een luxe-artikel voor dilettanten, een
wedstrijd om 't best, 't volledigst een stuk werkelijkheid, een
gemoedstoestand, eene zielsontleding weer te geven die enkel
dienen moet om de knapheid, de belezenheid van den schrijver
te doen uitschijnen? Menschen zijn er die 't betreuren dat er niet
meer gedacht wordt bij 't schrijven, aan 't verrichten eener goede
daad, aan 't beleeren van den lezer of aan de deugd en 't genot
dat de lezing moet verschaffen. Dat er om die dingen getreurd
wordt is niet te verwonderen, maar treuren helpt niet.
De tijden zijn veranderd en de dingen ook -- wat voorbij
is blijft voorbij en de verandering is een gevolg van den tijd
en van de duizend andere oorzaken die in den tijd besloten
liggen; die verandering is niet het willekeurig gevolg van de
werkers, zij zelf zijn 't gevolg van hun tijd en hunne nieuwe
omgeving. Wij kunnen enkel en alleen nog denken hoe het
vroeger geweest is. En om dat beter na te gaan heb ik nog eens
eenige boeken uit dien romantischen tijd herlezen. Die lezing
heb ik geëindigd met Het geschenk van den Jager. Ik heb eens
willen nagaan hoe Vrouwe Courtmans het aanlegde om een
landelijk verhaal, dat een meesterstuk heet, op te bouwen en
uit te werken.
Ik heb er inderdaad 't gevoel van frischheid in opgedaan
gelijk 25 jaar geleden, toen ik het boek den eersten keer las, —
dezelfde atmosfeer van stille, gemoedelijke reinheid heb ik erin
gevonden, die zelfde sprookjes -- zachte natuurstemming en die
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wazige teederheid die zweeft als een uchtendmist in de dennenbosschen van het Meetjesland. Maar nu heb ik met meer inzicht
het werk bekeken, de doenwijze nagegaan, den schrijver erin
gezocht en dat heeft me wel eenigszins het loutere genot
bedorven.
De eindindruk was alevenwel bevredigend, na de lezing was
het mij alsof ik eene goede wandeling gedaan had een zomerschen morgen als de zonne schijnt, de vogels fluiten en de
menschen overal nijverig aan de bezigheid zijn. De handeling
der personen vond ik wel romantisch maar de gebeurtenissen
waren de geleidelijke gevolgen der handeling -- zij waren reël
menschelijk.
Nergens werden er zotte sprongen gemaakt of de verbeelding geweld aangedaan. De beschrijvingen vond ik uiterst eenvoudig alhoewel de dichterlijkheid er tamelijk dik op ligt. Want
al spreken de vogels en de planten geen menschelijke taal, toch
gevoelen zij vreugde en leed gelijk de menschen en 's morgens
in de zonne heffen zij, in hun taal, het danklied aan om hunnen
Schepper te loven!
Met een lijntje en een stipje wordt de karakteristiek der personen aangeduid; hunne kleederdracht wordt beschreven; verder kunnen hij zonder verder plastische uitbeelding loopen gaan
het heele boek door — de rest wordt aan de verbeeldingskracht
van den lezer overgelaten. Maar in alles wat de personen doen
en zeggen houden ze de rechte lijn van hun aangeduid karakter.
't Zijn eerder vooropgezette abstracties die « goed » en « kwaad
verbeelden en op elkaar inwerken -- gelijk de zwarte en witte
patakons van het damberd in twee pag tij en geschaard tegenover
elkaar, de kansen zullen uitvechten naar een bevredigend
verloop.
Er is geen engel zoo goed als de brave Regina die na al haar
goedheid en lankmoedigheid, gekweld langs alle kanten, vol
heimwee naar de lieve bosschen die ze verlaten heeft, verdacht
eindelijk, zelfs door haar braven man, nog altijd haar geduld
recht houdt en alleen in 't stille haar lijden durft uitweenen.
Nooit jongeling met dichterlijker gemoed is er geweest dan de
brave Petrus De Bie, de gentsche fabrieksjongen die plots zijn
gemoed voelt loskomen als hij voor 't eerst in aanraking komt
met de vrije natuur. De andere personen dienen slechts als
tegenstelling. Het verloop der gebeurtenissen is uiterst eenvoudig,
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maar wat sterk van contrast. In het bosch is 't de hemel, in
't achterbuurtje te Gent, is 't cle hel. De hemel die verloren was
wordt dan ook ten slotte, na veel leed en lijden weer veroverd
en, als in eene eind-apotheose werpt de kwade partij het
masker af dat haar een tijd af keerig deed schijnen en nu staan
ze allen met den glimlach der tevredenheid getooid en vormen
één zelfden groep, als acteurs die goed hun spel hebben ten
einde gebracht. Maar de toon van 't verhaal is van zulken aard
en zulken ernst dat men nooit een oogenblik twijfelt of 't geen
Vrouw COURTMANS vertelt, is waar gebeurd. Dat is dan ook de
groote hoedanigheid die boeken van dien aard redt en aangenaam lezen laat door 't volk.
Ik heb alle achting voor de schrijvers en voor het werk van
dien tijd, maar eerlijk gezegd : ik kan het niet betreuren dat die
tijd voorbij is! En wat die ontbrekende schakel betreft, dat is
onze, nog niemands schuld. Dat er nu iemand zou gaan schrijven gelijk Conscience of Courtmans, ware effenaf onmogelijk.
Dat er geen voeling meer bestaat tusschen de huidige schrijvers
en het volk, dat het modern werk geen lezers vindt -- daar heeft
de tijd en de omstandigheden alleen schuld aan en dat bewijst
enkel : dat de schrijvers nu, door aanvoeling met den heerschenden tijdstroom, geëvolueerd hebben en dat het volk
onveranderd ter plaats gebleven is. Daarvoor zijn de schrijvers
dus niet verantwoordelijk.
De lezers zijn dezelfde gebleven en de letterkunde is iets
anders geworden; zij is opengebloeid tot Zuivere kunst en is
opgeklomen tot een hoogeren trap van volmaking en verfijning.
De tijd is voorbij dat het enkel schoolmeesters waren en
alwie de taalregels kende, die zich geroepen achtten te mogen
schrijven. Nu is het eene echte « roeping » geworden, een zwaarwichtige taak waar de kennis der taalregels eene kleine bijkomstigheid van is.
Men vraagt niet meer dat letterkunde enkel dienen zou om
te onderwijzen of als voermiddel dienst te doen voor 't verspreiden van zedeleerende tractaatjes. Nu stelt men andere
eischen aan een boek, nu moet de schrijver er anders voorzitten
en er dieper in gaan.
We staan eenvoudig in een anderen tijd. En al wie treuren
wil blijft staan langs den weg en zijn gekerm is zonder nut. Al is
.de zomer nog zoo schoon, er blijft altijd een weemoed over
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hangen om de heerlijke lente die voorbij is. Er zijn menschen die
geen blad van eet boom zien vallen zonder weemoedig te worden ; 't gedacht dat er ter jaren andere en schoonere zullen
uitschieten kan hen niet troosten — zij willen dezelfde bladeren
behouden! Men moet kunnen afbreken en vaarwel zeggen aan
alles wat dood is of vergaan.
Ten andere, wat zin heeft het de richting van een heele
generatie schrijvers uit princiepen te willen afleiden ? Is elke
kunstvoortbrengst niet de eigen uiting van den loopenden tijd ?
Gegeven dat de kunstenaar een weinig « leidende » hoedanigheden bezit, is hij niet altijd : het product van zijn ras en 't geen
hij levert is het niet onbewust gegrepen uit het leven dat rondom
hem woekert, is het niet geschapen uit zijn eigen leven dat ook
het leven is zijner medemenschen?
Mev. COURTMANS, niet meer dan onze huidige schrijvers,
is uit haar zelf geworden 't geen ze was; zij stond niet alleen,
toen ze vooreerst aan verhalen schrijven dacht -- was het uit
nood of door andere oorzaken — gedwongen -- laat het zijn,
maar haar eerste gedacht was : « Waarom zou ik niet doen gelijk
Conscience? »
Hoort ge 't? Conscience en boeken-schrijven was voor
haar één! Is het dan te verwonderen dat ze het doen zal gelijk
HIJ? Hoe zou zij het anders kunnen dan dezen die rond haar
't zelfde werk doen. Als ze niet beschikte over een geweldig
genie die al 't bestaande omverwerpt en bewust is van haar
nieuwe middels, dan lag de weg voor haar gereed en de manier
waarop ze de werkelijkheid tot kalme, zachtvloeiende verhalen
omtooveren zou, was haar vóórgewezen.
Al 't andere, dat kunstmatig wordt uitgedacht en uit doode
gegevens, spitsvondig wordt opgebouwd, heet... pastichage.
Wonderlijk is 't om nagaan hoe men vooral in letterkunde gaarne
met theorieën en princiepen goochelt. In al andere kunstvakken
laat men den kunstenaar gaan, wel wetend dat hij geleidelijk de
bane volgt die de algemeene ontwikkeling hem voorhoudt. Heeft
er al ooit iemand een schilder eenig bezwaar gemaakt omdat hij
niet in voeling is met het volk ? Want het is van eenieder geweten dat de gewone man meer van de figuren houdt die geschilderd zijn op den voorgevel eener kermistent dan van de figuren
door Israëls of Rembrandt op doek getooverd ! Zal het ooit
iemand in den bol komen te beweren dat landschapschilderij
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b. v. eene zedelijke strekking moet hebben om goed te zijn en zal
men eischen van Claus dat hij God-den-Vader in de zon-hemels
zijner landschappen uitbeelde om ons te beduiden dat God al
die landschappen uit het niet heeft geschapen?
De schilderkunst evolueert van de eene manier in de andere; de eene school bestaat nevens de andere -- van stippelachtig worden ze schemerachtig, — de eene zijn gelekt de andere
-gekladderd -- realisme en impressionisme volgen elkaar op.
Het volk gaat meê of gaat niet meê, de schilders gaan hun gang
en later eerst wordt men gewaar dat die gang de geleidelijke,
de onvermijdelijke historische ontwikkeling is eener cultuur —
iets dat aan duizend geheime oorzaken vast is en den tijdstroom
volgt. Later eerst wordt men gewaar dat in alle richtingen het
schoone te bereiken valt — dat men enkel behoeft talent te
hebben en ernstig en rechtzinnig moet zijn.
Waarom aanveerdt men die stelregels niet voor 't geen de
letterkunde betreft?
Heden offert men te veel aan den vorm en te weinig aan
den inhoud. Heden houdt men van verfijnde taal, persoonlijken
stijl, men verwaarloost het verhaal. Maar wie verzekert mij dat
die sappige, eenvoudige manier van vertellen, die men nu verwaarloost, eerstdaags niet weer voor den dag komt in een
rijkeren bloei dan ooit te voren?
Men betreurt het ontbreken der zedelijke strekking in
't moderne werk; maar heeft men al ooit nagegaan of die zedelijke strekking bij de romantici wel altijd een bevredigend uitwerksel heeft gehad? Zou men inderdaad niet mogen spreken van
een verkeerd uitwerksel? Dat de strekking en de meening goed
waren lijdt geen twijfel, maar al schemerde er in elk verhaal eene
tastelijke zedeles, toch kan men wijzen op 't gevaar dat zulke
lezing bijbrengt op jonge en teedere gemoederen, die, na een tijd
met de verbeelding in die heerlijk flauwe, bleek-roze atmosfeer
van romantiekerigheid verwijld te hebben, het ware, werkelijke
leven niet meer aandurven, de verbeelding vervalscht krijgen en
zich in 't benauwd gewone bestaan niet meer wennen kunnen.
Nu is men toch zoover dat men weet hoe een zedelijk tractaat en een roman twee heel verschillende dingen zijn en hoe
gezonde kunst op zich zelf zonder meer, ook al een heilzamen
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onmogelij kheid. Zij hebben het ontstaan van meer ontwikkelde,
vrijer ontschoten en hooger staande kunst bevorderd. Zij hebben den stoot gegeven en den weg gewezen. Wij kunnen hun
nooit genoeg hulde brengen!
Vrouwe COURTMANS miek deel van die bende kloeke werkers; onvermoeid heeft zij haar deel gedaan en haar beste
krachten gebruikt ter verwezenlijking niet van eigen voordeel,
niet van eigen roem, maar 't geen er in haar tijd, met hare
middels, in hare omgeving, in haren toestand kon en mocht
gedaan worden heeft ze gedaan, onbaatzuchtig ter wille van
't geen ze zich had voorgesteld als haar plicht : te werken voor
een ideaal — de verbetering, de opbeuring, de veredeling van
het Vlaamsche Volk.
Haar werk zal nog lang en door veel Vlamingen genoten
worden en wij zullen haren naam in eere houden en hare
gedachtenis hoog stellen.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
6i. — DONSLAGHEN.

De : DONSLACH was de « Ictus sine effiesione sanguinis »,
of « le caup qui est couvert, sans plaie », waarover aanteekeningen
in ons Glossaire à l'Invent. des Archives de Bruges, blz. 59 en
614. Bij Verdam, Slag, waardoor een buil ontstaat, doch geen
bloed gestort wordt.
Vandaar het werkwoord Donslaghen, dat tot nog toe nergens
geboekt werd en dat op het toebrengen van zulke slagen wijst.
Voorbeelden uit eene oorkonde van 1374 volgen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. van den baljuw van
Veurne van 18 Sept. 1379 tot 8 Jan. 1375 (Rol) : « Lysbette Baex
boette iij lb. van haropene ende donslagliene Hannekin Soelin, daer
of de stede, damman ende de clagher hebben dene helt, ende mijn
heere dander helt. Ontfaen xxx s. »
« Michiel van Oeren boette .x. lb. van haropene, donslaghene
ende ter aerde te slane Cateli.ne van Oeren, daer of dat de stede, damman ende de clagher hebben dene helt ende mijn heere dander helt.
Ontfaen van mijns heeren dele v. lb
« Lysebette sDoys boette x lb. van dat zoe ter aerde slouch Moenin Balden. Ontfaen int ghelike .v. lb. »
« Frans Hugheman, ghecalengierd van haropen Xpiaen Ghiselin.
Pais omme iij. lb . 3.
62. -- VERWILDERDE HAEYE.

Of de haaien ooit op onze kusten geleefd hebben, weten wij
niet. In den volgenden tekst is er evenwel spraak van een groote
visch, « quon dist verwilderde haeye », welke op de kusten van

Cadzand was aangestroomd. Wordt in onzen tekst daardoor
niet gewezen op eene haai, die uit zijn vaarwater was afgeraakt,
was vet dwaald ?
Rijksarchief te Brussel, Fonds « Chambre des Comptes », Reke-

ning van den baljuw van Brugge en van het Vrije van 7 Mei tot
17 September 1397, fol. 8 : « Recette de giet de mer. Dun grant poisson,
quon dist verwilderde haeye, liquelx regietta en la coste de Cadsand,
liquelx fu venduz par les serviteurs dudit lieu a ung poissonnier de
lEscluse pour xx s. groz... »

Het aangestrande dier werd door sPrinsen dienaren te Cadzand, tegen 20 schellingen grooten, aan een vischkooper van Sluis
verkocht.
EDW. GAILLIARD.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche 7aal en
Wetenschap te bevorderen, doo r 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 vakkerrter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere 7aal 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 BurgerlUk Wetboek. (1905.)
2.) Dr. A. TEIRLINCK : Behandeling der dip - en navelbreuken on
van enkele zeldzame breuken. (1906.)
3.) Dr. A. J. J.VANDEVELDE : Over Melk- en Melkvervalsehing Eons
studie tot voorlichting van burger en ambtenaar. (1907.)
4) Mr. K. VAN ACKER
België. (1go6.)

ZOON

:

Overzicht der Staatsinstellingen van

5.) Dr. A.-j.-J. VANDEVELDE : Het water in het dagelf ks•h levea.
(1909•)
6.) Dr. C. DE BRUYKER : De statistische methode in de plantonkunde en hare toepassingen op de studie van den invloei
der levensvoorwaardeaa. (1910).

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

KAREZ. BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs - is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder liet volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters
Een-e eerste prijsvraag is voor het jaar 1912 uitgeschreven, t.w. :
Lager onderwijs : hoogste krassen.--Verlamd worden : 25 sc hoolltederen
(gedichten en muziek), waaronder to inzonderheid voor mei sj es.
Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs : zoo fr., of sso fr. voor den dichter en 25o fr. voor den toondichter. --Bi
ziet-toekenning van den prijs, kan bij onder verscheidene mededingers verdeeld
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

4-*
J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Saismans-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 uit.?chri}ven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van inge
zonden-werken op het gebied der. Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese,
homiletiek, h "agiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichtbn, ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of 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
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar1917 uitgeschreven, t.w. :
)Ii.ddel.eeuwsehe Liturgie.— Inrichting en verspreiding ti er Middel
ttederlandsche Get den- en Gebedenboeken,
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.
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Zijn aanwezig :
de heeren : Is. TEIRLINCK, bestuurder; Kanunnik Dr. JAC. MUYLDERMANS, onderbestuurder, en
EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH.
MAN, Eerw. JAN BOLS, KAREL DE FLOU,

CooP-

Jhr. Dr.

KAREL DE GHELDERE, Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN,
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Mr. PAUL BELLEFROID, Dr. EUG. VAN OYE, Dr. LEO
GoEMANS en Prof. Dr. Joz. MANSION, werkende
leden ;
de heeren : OMER WATTEZ, ALF. DE COCK,
R. VAN DEN BERGHE, Dr. Is. BAUWENS, JULIAAN
VANDER. LINDEN, Dr. LEO VAN PUYVELDE en Prof.
Dr. L. SCHARPÉ, briefwisselende leden;
de heer Prof. Dr. FRIEDRICH KLUGE, buitenlandsch eerelid.
Komen achtereenvolgens binnen : Z. D. H.
Mgr. STILLEMANS, bisschop van Gent -- de hee ren : G. COOREMAN, voorzitter der Kamer van
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en A. VERCRUYSSE, leden van den Senaat;
Z. E. H. Kanunnik A. DE BOCK, vicaris-generaal en aartsdiaken van het Bisdom Gent; —
H. DE KERCHOVE D'EXAERDE, arrondissementsde zeer eerw. Pater Joz. SALScommissaris;
MANS, S. J., te Leuven, de milde stichter van het
Salsmans-Fonds bij de Academie ;
de heeren : H. PIRENNE, hoogleeraar te Gent,
afgevaardigde van de Acadérle Royale de Belgique,
Prof. Dr. JAN rE WINKEL, buiten
te Brussel;
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Amsterdam; - Prof.
Prof. Dr.
Dr. REININK,
REININK,
Hoob
eschool., te Amsterdam;
afgevaardigde
van de
de «« Zuldafrikaanse
ZztldafnJ.;aallseAkademmie
Akademie
afgevaardigde van
.voor Taal, Leflenen
Lefteren en
en Kunst
I(ulls! », te Bloemfontein
Bloemfontein
voor
(Orange Rivcr
Dr. G.
G. ROETHE,
ROETHE, bui
bui(Orange
RiverColony);
Colony)- ; Dr.
Lich-tenladscherlid,
tenlandsch eerelid, afgevaardigde
afgevaardigde van de Konib
I(öniglich
Preussische Akademle
Akademie der
derI/kissenschaften,
JlVissenschaflcJl, te BerBerPreussische
Prof. W.
\V, DuF'Lou,
DUFLou, afgevaardigde
afgevaardigde der Vrije
Vr~/e
lijn; - Prof.
Hoogeschool,
Dr. G.
G. VERRIEST,
VERRIEST,
lrussel; - Prof. Dr.
eschool, te 1J~russel;
Hoog
.afgevaardigde
van de
de Jíathoiieke
Rathoit"eke Hoo,glfoogeschool,
eschool, te
afgevaardigde van
P. HAi'th
HAMÉLIus,
Ius, afgevaardigde van
Leuven; - Prof. P.
HoogescILOoi, te Luik; - Dr.
Dr, G.
G. C.
C. NIJHOFF,
NIJHOFF, afgede Hoogeschool,
vaardigde van de RijksRyks- Universiteit,
U!liversiteit, te Groningen;
- Prof. Dr.
Dr. C.
C. BORCHLING,
BORCHLING, afgevaardigde van de
Elamburgische Hochschule
.llochschule en van Verein _fur
für NieNz'eHamburbische
Sp rachfo nch u lIg,, te Hamburg;
Hamburg; - Dr.
Dr.
,derdeutsche Sj5rachforschuna
.derdeutsche
Joz.
het Algemeen
Alg'emeen
van het
CUVELIER, afgevaardigde van
J oz. CUVELIER,
Ryksarchirf, te Brussel;
Brussel; - Dr. G.
G. BOEKENOOGEN,
BOEKENOOGEN,
Rijksarchief,
buitenlandsch eerelid,
eerelid, afgevaardigde van de MaatJl1aatbuitenlandsch
schaPP&' der
Neder/audsche Letterkunde,
Letterkunde, te Leiden;
schappij
der Nederlandsche
-— Dr. BAKHUIZEN
DEN BRINK,
BRINK, uit Den Haag,
VAN DEN
BAKHUIZEN VAN
afgevaardigde van het Algemeen
Algemeen Nederland
Nederlalldsch.
Versch 1/erbond; - FR.
REIN HARD, afgevaardigde
het
van het
afgevaardigd; van
FR. REINHARD,
iVationaa/
Brussel; - Mr.
Vlaannsch Verbond, te Brussel;
Nationaal Vlaamscll
LEO
DE FOERE,
F OERE, afgevaardigde van de Société
soáété d'd'EmuEmuLEO DE
iait'on
t étude
t histo/re et
antiquz'tés de
de
des antiquites
ei des
.lation pour
pour 1'
etude de
de 1'histoire
la
Flandre,
te
Brugge;
V.
VAN
DER
HAEGHEN,
VAN
DER
HAEGHEN,
la Flandre,
archivaris der stad Gent, afgevaardigde van
de
van de
A1aat.schaPPif
Oudheidkunde alMaatschappij van
van Geschied- en Oudluidkunde
.daar;
LEEN, voorzitter en afgevaardigde
daar; - EUG. LEËN,
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van het Leesgezelschaj5, te Hasselt;
eere-kanun--nik E. DE LEPELEER algemeen opziener der
Bisschoppelijke Colleges;
en M r. LEONARD
,

WILLEMS .

Te i o 3/4 wordt de Weledele Heer P. POUL
LET, Minister van Wetenschappen en Kunsten,
door het Bestuur der Academie, aan den ingang
der Hoogeschool ontvangen. Voorafgegaan door
den pedel der Academie en begeleid door den
WelEdelgeboren heer R. DE KERCHOVE D'EXAER DEr
gouverneur der provincie, en door den heer
J. BECKERS, algemeen bestuurder aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, wordt deze
hooge ambtenaar naar de zaal van den Academischen Senaat geleid, alwaar hem, door den Heer
Bestuurder, de heeren Leden en de aanwezige
hooggeplaatste personen beurtelings worden voorgesteld.
Onder het spelen van de « Braban c onne »,
wordt de Heer Minister, te I I uur, in de Aula der
Hoogeschool binnengeleid.

De Plechtige Vergadering vangt onmiddellijk
aan.
Aan het bureel zitten : de heer Bestuurder
Is. TEIRLINCK, hebbende aan zijne rechterzijde den
heer Minister, de heeren COOREMAN, Dr. MUYLDERMANS onderbestuurder, en Mgr. STILLEMANS
zijne linkerzijde, den heer Gouverneur, EDW.
GAILLIARD, bestendigen secretaris, J. BECKERS, A.
SIFFER en Prof, Dr. WILLEM DE VREESE.
,
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Benevens de bovengenoemde ambtenaren en
hooggeplaatste personen, vereeren de plechtigheid
met hunne tegenwoordigheid de heeren : E. ALLEGAERT, opziener der Normaalscholen, te Schaarbeek; Dr. M. BASSE, leeraar aan het Athenaeum
-- 0. BADWENS, hoofdingenieur-bestuurder van
Bruggen en Wegen; A. BLEY, hoogleeraar; --Dr. BRUINSMA, geneesheer; CYR. BUYSSE, letterkundige; --- C. BUYTAERT, beambte aan de Hoogeschool ; A. CASSIERS, opperdeken der stad
Gent; A. CLAEYS, schoolopziener; Dr. A.
CoUNSON, lector aan de Hoogeschool; -- EGID. DE
BACKER, apotheker; Prof. CAM. DE BRUYNE; -A.
A DE CLERCK, schoolopziener; — Eerw. J. DE
FEYTER, schoolopziener;
A. DE GROOTE, krijgsauditeur;
Kapitein J. DE LEENHEER;
L. DE
REU, griffier der Provincie;
Em . DE SORGHER
leeraar aan de Normaalschool;
M. DE VAERE,
conducteur van Bruggen en Wegen; -- E. DE
VYNCK, lid van den gemeenteraad;
Eerw. E.
DUMOLEYN, on derpastoor ;
H. DUTORDOIR,,
hoofdingenieur van den Technischen Dienst der
Provincie; GUSTAAF D'HoNDT, letterkundige;
G. EYLENBOSCH, schepen der stad Gent; EDM.
FABRI, ingenieur, hoofdopziener van den Arbeid;
K. F LACHET, oud-schoolbestuurder; — J. GREYSENS, schoolopziener, te Drongen; Dr. FL.
GOMMAERTS, leeraar aan het Hooger instituut
voor lichamelijke opvoeding; Dr. J. HEYMANS,
hoogleeraar;
LAMHULIN, hoogleeraar;
BRECHT LAMBRECHTS, leeraar aan de Normaal.

—

.
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school; -- K. LAROV, toeziener van Bruggen en
P. LEBRUN, toonkundige, leeraar aan
Wegen ;
het Koninklijk Muziekconservatorium;
HrPP.
J. LIBBRECHT, bestuurder
LEROY, beeldhouwer;
der Middelbare School ; --- L. Loos, hoofdL. MAETERLINCK,
schoolopziener te Aalst;
Prof.
bestuurder van het Stedelijk Museum ;
HIPP. MEERT, leeraar aan
Dr. P. MANSION ;
Dr. JULES MOREL,
het Koninklijk Athenxum ;
E POTJES, leeraar aan het Koninkgeneesheer ;
HERMAN OBRIE,
lijk Muziekconservatorium ;
FR. REYNAERTS, griffier aan
can di Baat-notaris ;
Dr. A. J. C. ROEGIERS, bestuurde Rechtbank ;
HERMAN RONSE,
der der Normaalschool ;
bestuurder van de Hofbouwschool; EMD. SACRÉ,
Jhr.
D.R. SCHEPENS, geneesheer;
photograaf;
Dr.
REMT
ROB. SCHOORMAN, staatsarchivaris ;
POL. STEPMAN, apotheker ;
SIOEN, geneesheer;
- HERMAN TEIRLINCK, letterkundige, te Brussel;
EM. VAN DER MOTTE, gemeenteraadslid ;
G. VAN
JORIS VAN DE VELDE, apotheker;
HAUTE, hoofdingenieur-bestuurder van Bruggen
A. VAN HERSTRAETEN, hoofdopzieen Wegen ;
FLORIM. VAN
ner van het Lager Onderwijs;
KEIRSBILCK, leeraar aan de Normaalschool ;
Mr. O. VAN MALLEGHEM, substituut aan het Hof
CAM. VAN OosT, leeraar aan de
van Beroep ;
Joz. VEROefenschool der Normaalschool;
STRAKTEN, brouwer en burgemeester te Sinay
(Waas); -- Eerw. Joz. WALTERS, leeraar aan het
Bisschoppelijk College, te Oudenaarde, afgevaar--
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C. WASI'EELS, lector aan de Hoogeschool ;
stad ;
FRANS WILLEMS, rustend ambtenaar ;
WILMoTTE, toonkundige;
ook de heeren reporters
van Le Bien public, La Eland re libérale, Fondsenblad, Gazelle van Gent en Vooruit.
Verder nog
een veertigtal dames en talrijke geestelijken, letterkundigen, studenten en belangstellenden.

*

*

De heeren Ivo DE VREESE, EDM. RONSE, WILFRIED SIFFER, Dr. C. A. M. VAN EECKHAUTE en
VICTOR VERMAST waren zoo goed als Commissarissen dienst te doen.

*

**
Nadat de heer Bestuurder de vergadering
voor geopend verklaard heeft, houdt de Weledele
Heer Minister PoULLET de hieronder volgende
,toespraak :

illine Meeren,
Het verheugt afzie, namens de Reg eering, de
Koninklijke Vlaamsche Academie geluk le mogen
wenschen b j de plechtige viering van haar vhf-enJwintibjarig bestaan.
in ware oprechtheid doe ik het, want zelden
-waren g elukwenschen beter verdiend.
Gaarne zou ik Udan ook, tot staving er van,
spreken over de roeping van uwe Instelling en over
de wijze waarop die door UEd. werd begrepen. Ik
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586 ---Onrlerbestuurder~
zie daar
daar echter
echter van
van a/,
af, Ver11Uts
vermits uw Onderbestuurder,
de zeer
de
zeer eerw.
eeres. Kanunnik
Kanunnik MUYLDEHMANS,
MUYLDERMANS, en de heer
PN!lessor
DE VREESE
VREESE deze
deze punten
hier
.Pro
_ fessor WILLEM
WILLEM DE
punten hier
breedvoerig zullen behandelen.
behandeleJl.
Uit hunne
hunne reden
reden zal
zalbi
btykell,
datde
de hoop
hoop welke
welke
iken, dal
Z. M.
JU.Koning
Konin/ILeopold
LeopolddedeTweede
Tweedeininuw
uwgeleerd
geleerd
Genootschap
gqj te jveren;
yvereJl
Genootschapstelde,
stelde,toen
toenHy'
Hij het
het last gal
voor de
bevorderinx der
in
voor
de bevordering
der Nederlandsche
Nederlandsche Letteren
Letteren in
ons vaderland,
gedurende dzt
kwart eener
Cellereeuw,
eeuw, op
ons
vaderland, gedurende
dit kwart
schziterende wipe
filetvasten
vasten
verwezenlijkt wad.
werd. plet
een schitterende
w jze verwezenlykt
stap zzyt
Cy'den
denaangewezen
aangewezeJt weg
weg opgegaan
op/{egaan en
uw
stap
jt Gij
en um
pogen werd met den besten
bestell uitslag
uitsla<1; bekroond.
bekroond.
,pogen
,,-Viet alleen
alleen hier
hier te
te lande
lande worden
wordeJl uwe
uwe uitgaven
uitgavat
Niet
hoo/{
den vreemde
vreemdegenieten
g"C1lieteJl zij
zfi waarhoog /{f'schat,
geschat, ook
ook in
in den
deerin/{. Een sprekend
sprekend bewijs
bewys daarvan is
is de
de aanweaanwedeering.Een
zigheid op
deze vergadering
verg'aderz'ng van
van talr
talrzjke
vertegenzigheid
op deze
jke verlegenuitheemse/ze acadenzién,
acadenÛëll, die
van
woortligers
woordig ers7Jan
van uitheemsche
die z'k
ik van
harte
dank 'Ze/{ voor
voor de
dehulde
huldeen
endedegenegenheid,
gellegenheld y
harte dankgeg
'welke
uwe Koninklijke
Ilo11l'llklyke Instelling
instellin/{en
en
welke zy
z j aldus
aldus aan
aan uwe
aan
België
betoo1lCll.
aan Belg
ie betoonen.

In 't verleden
In
Ligt het heden,
I}! het
het nu,
nu. wat worden
worden zal,
zal,
In

aalt uwe
uwe Academie
.rüademie wordt
stetlig
zong de
de dichter,
dichter, en
en aan
wordt steilig
zy'n woord
woord bewaarheid.
bewaarheid.
zyn
Van oft
op de
de hoogte
hoo/{te welke
welke Gij
Cy' thans
thans bereikt
bereikthebt,
hebt,.
trot\' de vruchten van
van uwe
uweinspanning`
inspannillg'
moogt Gij
Gy' met trots
moogt
wyden akker der
der Vlaamsche
Vtaamscheoverschouwen. Oft
Op den
den wijden
overschouwen.
Taal en Letterkunde arbeldC71 thans krachten, welke-TalenLtrkudbihanscte,wlk
belangstelling en
uweJl steun
steun gesterkt,
gesterkt,.
ons, door uwe belangstelling
en uwen
prachti/{e
oogsteJt
voorberetdeJl.
prachtige oogsten voorbereiden.
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Let, Mijne Heei-en, met den meesten vlot, en die
toewijctine waarvan Gil zoovele blijken hebt eg even,
uwe werkzaamheid voort, en blijve, onder uwe hoede,
de Koninkl jke Vlaamsche Academie het- geestelijk
baken van liet Vlaamsche Volk !
:,.

a. *
Uitbundige toejuichingen volgen op die toespraak. Nadat die gestild zijn, richt de heer
Bestuurder tot de Vergadering de volgende rede :
WELEDELE HEER MINISTER,
MEVROUWEN, MIJNE HEEREN,

Te zien hoe talrijk gij opgekomen zijt om dit statige
feest met ons te vieren, verhoogt niet weinig in mijne
oogen de waardigheid die ik thans met blijden trots
bekleed en die ik nooit met inniger dankbaarheid heb
waargenomen.
Het zal mij echter niet moeilijk vallen de eer, waarmede uw gewenschte aanwezigheid mij hier belaadt, op
te lossen in de breeder pracht welke deze plechtigheid
onistraalt.
In deze zelfde aula der Gentsche Hoogeschool werd
den 10 October 1886 de Koninklijke Vlaamsche Academie ingesteld.
Het was voorwaar een heuglijke dag dien wij met
de gulste vreugde mogen herdenken, vreugde die evenwel met een gewaarwording van weemoed gepaard
gaat.
Baron DE MOREAU D'ANDOY, alsdan Minister van
Letteren en Schoone Kunsten, zat, namens de Regeering, de plechtigheid voor. Hij drukte zijn spijt uit dat
hij de nieuwe Academieleden niet in het Vlaamsch kon
gelukwenschen ; maar toch kwam bij hem een gevoel

-
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van levendige
levendige voldoening
voldoelling op,
op, omdat
omdat het
het eersen
eenenWaalWaalschen
Minister mogelijk
mogelijk was
was geweest,
geweest, het
hetVlaamsche
Vlaamsche
schen Minister
Land te
te begiftigen
begiftigen met
met eene
eene Academie,
Academie, «« waar
waar talentalenten en werkzaamheden
werkzaamheden aan de
de Nederlandsche
Nec1erlanclsche letteren
letteren
uieu wen glans zouden
zouden bijzetten
bijzetten».
\Vij hadden
hadden gehoopt
gehoopt
nieuwen
». Wij
dat de
de heer
heerDE
DEMOREAU
MOREAU hier
op Glit
dit jubelfeest
jubelfeest zou
zou
hier op
aan wezig zijn,
zijn, (lat
dat wij
wij hem
hem geestdriftig
geestdriftig zouden mogen
mogen
aanwezig
begroeten en
en hem
hem toonen,
toonen, niet
nict zonder
zonder zekeren
zekeren rechtrechtbegroeten
trots, de
de bekomen
bekomen uitslagen
uitslagen gedurende
gedut"endehet
hetvijfvijfmatigen trots,
en-twintigjarig bestaan
bestaan der
derdoor
doorhem
hemingestelde
ingestdcleAcadeAcaclehet mocht
mocht niet
niet:: voor
yóor eenige
eenige maanden
maanden werd
wcrd
mie. Helaas, het
mie.
hij door
door den
den dood
duod meegerukt
meegerukt en
en we
we kunnen
kunnen hem
hem enkel
enkel
hij
met een geroerd hart
hart en
eneen
eenrouwgefloersd
rou \\"gefloersd huldewoord
hulc1ewoorcl
herdenken
dankbaar herdenken
De heer
heerAUG.
AUG. BEERNAERT
BEERNAERT was
wastoen
toen kabinetsoverkabinetsoverste. Wij
\Vij betreuren
betreurenhet
hetdat
datbijzondere
bijzondereomstandigheden
omstandigheden
hem beletten
belctten hier bij
bij ons
ons te
te zijn
zijn en
en wij
wij sturen
sturen hem,
hem, den
den
.zoo
oprecht en
en
_zoowerkzaam
werkzaamgebleven
gebleven staatsminister,
staatsminister, een oprecht
zeer hartelijk woord van dank
dank toe
toe . Wij doen
doen het
het met
met zerhatlijkwod
en ware
ware gevoelsverheffing,
gevoelsverheffing, omdat de
de heer
heer
overtuiging en
BEERNAERT alsals
dede
echte
beBEERNAERT
echtestichter
stichter der
der Academie mag beschouwd worden
jaar dat
dat wij
wij
worden en ook omdat hij, juist dit jaar
ons jubelfeest
aan onze
onze Academie
Academie een aanzienlijk
aanzienlijk
jubelfeest vieren, aan
fonds heeft
haar zal
zaltoelaten
toelatenonze
onzejonge
jonge
fonds
heeft geschnnken,
geschonken, dat haar
en reeds zoo
zoo rijke
rijke literatuur
literatuur naar
naarwaarde
waardeaan
aantetemoedimoedite steunen.
steunen.
gen en te
Laten
wij nog
nog zeggen
zeggen dat
dat hier,
hier,inindeze
dezezelfde
zelfdefeestfeestLaten wij
bij de plechtige
plechtige instelling van ons genootschap, aanzaal bij
wezig was de
de achtbare
achtbare Gouverneur
Gou vernenrvan
vanOost-VlaandeOost-Vlaandewezig
ren baron
baron
KERCHOVE-D'ExAERDE. Hij
Hij wenschte
wenschte
ren
R. R.
DE DE
KERCHOVE-D'EXAERDE.
de nieuwe
nieuwe Academieleden,
Academieleden, «« uitmuntende
uitmuntende verdedigers
verdedigers
de
der Vlaamsche
Vlaamscbe taal,
taal, zegde
zegde hij,
hij, en
en bestendige
bestendigevertegenvertegenwoorcligers
onbetwistbare rechten
", van
van harte
harte
woordigers harer
harer onbetwistbare
rechten »,
welkom in Vlaanderens
Vlaanderens hoofdstad.
hoofdstad. En
En daarom
daaromisishet
hetons
ons
een zeer groot
groot genoegen
genoegen hem,
hem, op
op dezen
dezen jubeldag,
jubeldag, in
in ons
ons
midden
treffen en hem gul-erkentelijk
gul-erkentelijk op dit feest
midden aan te treffen
te begroeten.
'te
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Doch voor den mensch, wiens leven zoo kort is,
blijft het vierde eener eeuw eene zeer aanmerkelijke
tijdruimte. En hoevelen der eerste Academieleden en
hunner opvolgers zijn reeds verdwenen ! Allen die in
de Academie voor onze taal en letteren gewerkt hebben
en bij ons niet meer zijn, herdenken wij dankbaar, zeer
dankbaar, gezamenlijk, met een enkel gemoedelijk en
treurend hartenvoord. Wij moeten ze herdenken, op
dezen jubeldag, omdat zij in menige, niet altijd aangename omstandigheden, onze Academische vlag koen en
kloek wisten recht te houden en ze, vrij en vrank, lieten
waaien en wapperen over de Vlaamsche taal- en letterwereld.
Wij danken geroerd onze thans eeuwig rustende
voorgangers !
En toch, is het ons een groot geluk drie Academieleden te bezitten die, voor vijf en twintig jaren, in deze
zaal de plechtige instelling van ons genootschap bijwoonden.
De eerste is Jhr. NAP. DE PAUW, den nestor der
werkende Academie, en we hopen het van ganscher
harte, hij moge het nog lang blijven. Ziekte, die, wenschen wij, kortdurig zal zijn, belet den eerbiedwaardigen man onze feesten bij te wonen, feesten die hij met
ons heeft geschikt en ontworpen NAP DE PAUW schonk
ons in 't verleden menig naar waarde geschatten arbeid,
en hij zal, we zijn er van overtuigd, in onze Academie
nog lang werkzaam blijven. We groeten hem, in uw
aller naam, met vriendelijken eerbied.
En, naast ons, zit onze geachte secretaris, EDW.
de spil waarop in de Academie alles goed
GAILLIARD,
en genoeglijk draait, -- als academielid een der werkzaamste, onze uitgaven bewijzen het ten overvloede;
-- GAILLIARD, tevens lustig en leutig, die voor leuze
heeft : Toujozirs gaillard ! en wiens Fransche naam zoo
echt goed toch bij het wezen en werken van den over-

590 tuigden Vlaming past. Hem, den moedigen Secretaris
der Academie, sturen wij eveneens onze beste .heilwenschen en schenken wij vriendschappelijk onze warme
hulde.
De derde overgebleven is ons zeer geleerd binnenlandsch eerelid Dr. FERD. VAN DER HAEGHEN, die sedert
geruimen tijd aan onze werkzaamheden geen deel heeft
genomen, doch die toch immer aan onze Instelling verkleefd blijft. Hem ook kome, in dame der juichende
Academie, een hartelijk goedheil toe.
DAMES EN HEEREN,
De weledele Heer POULLET, Minister van Wetenschappen en Schoone Kunsten, heeft ons de groote eer
aangedaan op deze feestvergadering aanwezig te zijn.
Hij ontvange hier den oprechten dank der Academie
voor dat blijk van hooge waardeering dat hij haar heeft
gegund. Wij zullen niet vergeten de aangename en
milde woorden die hij onze Academie heeft toegestuurd.
Zij zullen ons een spoorslag zijn om beter, edeler werk
nog te verrichten, want zij zijn ons een klaar bewijs dat
ons genootschap, in de toekomst evenals in het verleden, op de machtige en blijvende ondersteuning der
Regeering zal mogen rekenen.
DAMES EN HEEREN,
Het is niet onze taak U te zeggen wat onze Academie op het gebied van Vlaamsche taal, letterkunde en
wetenschap heeft voortgebracht. Onze achtbare onderbestuurder, Mijnheer MUYLDERMANS, zal dat binnen
eenige oogenblikken doen, en morgen zullen de werkzaamheden der vier commissies worden bekend gemaakt.
Niettemin moeten wij, met éen woord, verklaren dat
de Vlaamsche Academie niet zonder zelfvertrouwen en
een zeker gevoel van fierheid op haar verleden mag
terugzien.
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Daarom vieren wij niet alleen de triomfeerende
vestiging van de academische overlevering in Vlaamsch
België, in de hoofdstad van Vlaanderen, maar het is
ons een vreugde zonder weerga, te mogen vaststellen
hoe doeltreffend reeds de medewerking der Koninklijke
Vlaamsche Academie was in de geestelijke ontwikkeling der gansche Belgische natie.
Wij zijn opgestaan in de volle wedergeboorte van
het Vlaamsche Volk. Wij hebben het volk zien vrij
komen in eigen bewustzijn, zien rijzen in eigen evolutie, zien krachtiger worden in de weelde van eigen
oorspronkelijke vermogens, en nu het zich opwerpt
in de algemeene Europeesche beschaving, nu het met
forsche hand de verloren schakels van zijn eigen,
wondere traditie heeft weergevonden, opgeraapt en
gebonden, nu het bloeien gaat in de klaarten van eigen
wetenschap en de heerlijkheid van eigen kunsten, nu
weten wij en zeggen wij, vijf-en-twintigjarige Academie
van Vlaanderen, dat wij een werkzaam factor waren in
de geestelijke volksverrijzenis.
Doch gelijk de kalme hovenier de wild opschietende takken van den levenden boom met snoeien bedaart,
gelijk hij, met ervaren hand, den iagenden groei beteugelt en leidt en ordent naar de symmetrie der eeuwige
schoonheidsrythmen, zoo beproefde ook de Vlaamsche
Academie van België de vermetele opvaart, van het
rijzende volk te regelen, en inniger, milder te maken
zijn roekelooze pracht. Wat waar is en schoon is, poogden wij te bevrijden van wanorde, die waarheid vertroebelt, en van mateloosheid, die schoonheid benevelt.
Wij weten dat onze Instelling in grootera deele de
herwording van Vlaamsche wetenschap en Vlaamsche
letterkunde heeft bevorderd; menig belangrijke arbeid
werd in haren schoot verricht en onder hare uitgaven
kan men werken aantoonen, die terecht de aandacht
der geleerde wereld hebben getrokken.
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En dat onze Academie de achting der in- en uit_
landsche geleerden en kunstenaars geniet, bewijst de
aanwezigheid van de uitstekende mannen, die wij hier
rond ons geschaard zien :
Uit het buitenland :
De Heeren TE `VINKEL, BOEKENOOGEN, NIJHOFF,
BAKHUYZEN VAN DEN BRINK, tilt Noord-Nederland;
De Heer REININK, uit Zuid-Afrika;
De Heeren KLUGE, ROITH1: en BORCHLING, uit
Duitschland.
En uit ons eigen land :
De Heer PIRENNE, afgevaardigde van de Belgische
Academie ;
De afgevaardigden onzer vier hoogescholen : DE
BRABANDERE en VANDER LINDEN, van Gent, DUFLOU van
Brussel, VERRIEST van Leuven, HAmÉLIUS van Luik;
De heer CUVELIER, afgevaardigde van het Rijks-

archief.
Om die waardeering, welke de geleerde wereld
ons op dit plechtig oogenblik edelmoedig toereikt, is
de Vlaamsche Academie ten uiterste verblijd.
DAMES EN HEEREN,

Is het heden der Vlaamsche Academie volmaakt?
Neen.
Hoeft er niets veranderd te worden?
Ja.
Op aarde bestaat geen menschelijk volmaakt iets.
Ons geacht medelid Dr. WILLEM DE VREESE zal U
straks, met bevoegdheid en naar zijne opvatting, over
de roeping der Academie onderhouden. Doch onze
Instelling is, ook in die richting, niet werkeloos gebleven. Zij heeft, na lange en grondige bespreking, hare
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wetten gewijzigd en deze wijzigingen werden aan de
goedkeuring van de Regeering onderworpen. Zij werden enkel ten bate onzer Academie voorgesteld en wij
zijn overtuigd dat het hooger Bestuur de gedane voorstellen weldra zal goedkeuren.
Biedt het verleden der Academie, buiten de leemten en de onvolmaaktheid olie ieder menschelijke inrichting kenmerken, merkwaardige uitslagen waarop wij,
academieleden in 't bijzonder en het Vlaamsche Land
in het algemeen met reden fier mogen zijn, zoo mogen
wij thans vragen : welke toekomst wacht haar?
Die toekomst zal, hopen wij, heerlijk zijn en onze
taal en letterkunde veredelen en verrijken.
Want een tijdperk van vijf en twintig jaren maakt
een kind tot man, tot sterken, moedigen man, die al
zijne krachten kent, ze ten volle beseft en ze redematig
weet te gebruiken; die niet alleen weet wat hij wil,
doch ook wilskracht en volhardingsvermogen genoeg
bezit om uit te voeren wat moet worden uitgevoerd en
aldus te verkrijgen wat hij wil.
Dank zij den ijver en de standvastigheid harer
stichters en leden, is de Vlaamsche Academie ons land
tot een weldadig sieraad geworden. En toch willen wij
meer voor de toekomst die wij aankijken met gretige

blijdschap en volle vertrouwen.
Wij willen, met al de krachten die ons lichaam en
onzen geest bezielen, wij willen de Vlaamsche Academie beter en grooter maken, ze verheffen.
In 't verleden daagden eenige zwarte wolken op

en ze verduisterden tijdelijk onzen academischen hemel;
doch thans zijn die dreigende wolken door een zoelen,
milden, edelmoedigen wind nagenoeg verdreven; onze
hemel wordt klaar, is klaar.
Doch de zon van kunst en wetenschap, die hem
verhelderen moet, hem moet doen glinsteren in volle
pracht, is nog niet ten hoogste gerezen.
Echter ze klimt, ze klimt!
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Wij hopen dat ze zoo hoog zal stijgen dat hare
zoete en liefderijke stralen niet alleen ons opwekken
en verlevendigen, maar ook het heele Vlaamsche Volk,
dat licht en leven eischt en moet hebben, beglansen en
opbeuren zal : het licht van die glorieuze zon van kunst
en wetenschap zal in den thans ontwaakten geest van
ons volk dieper dringen en hem klaar, goed en edel
maken.
Alsdan, in die schodne toekomst die we hopen en
met betrouwen verwachten, ja, die we zien opklaren
en tot ons naderen, zullen hier in onze Academie de
beste, de sterkste der Vlaamsche krachten werkzaam
zijn; al de geleerdste, de kunstrijkste, de edelmoedigste
Vlamingen, denkers en dichters en kunstenaars, zullen
hier vereenigd zijn om, door hun gezamenlijken, broederlijken en verbroederenden arbeid ons Vlaanderen,
dat wij bovenal liefhebben, de plaats, die haar toekomt
en haar bestemd is, te vergunnen aan den werelddisch
der geleerdheid, wetenschap, kunst en literatuur.

(Toejuichingen.)

*
Het woord is thans aan den heer ED W .
bestendigen secretaris, tot mededee
ling van de ingekomen brieven :

GAILLIARD,

MIJNHEER DE MINISTER,
WELEDELE HEEREN,
MEVROUWEN, MIJNE HEEREN,

Vandaag zou hier aanwezig zijn geweest Zijne
Majesteit Koning ALBERT, die, vijftien jaar geleden,

toen de Koninklijke Vlaamsche Academie haar tienjarig bestaan plechtig vierde, hare Jubelfeesten, namens
Koning Leopold den IIe, onzen doorluchtigen Stichter,
met zijne aanwezigheid vereerde en alstoen een ver--
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Vlaamsche Land door, met de meeste geestdrift werd
begroet. Toen ter tijde had ik de eer bestuurder onzer
Koninklijke Instelling te zijn en met fierheid herinner
ik mij nog de uitbundige vreugdekreten, die op Prins
ALBERT's rede volgden. Jammer genoeg, uit een
schrijven van den WelEdelgeboren Heer Oppermaarschalk van het Hof is gebleken, dat officiëele bezwaren Zijne Majesteit verhinderen ons feest bij te wonen.
Hoogst gevleid acht ik mij, in naam der Academie
aan onzen hooggeschatten Vorst eerbiedig hulde te
mogen brengen en tevens ons aller oprecht leedwezen
uit te spreken Hem op dit feest niet te kunnen
begroeten (Toejuichingen.)
--

Hooggeplaatste ambtenaren, vrienden der Koninklijke Vlaamsche Academie, Leden onzer Instelling en
onderscheidene bijzondere personen, die belang in
hare werkzaamheid stellen, hebben schriftelijk bericht
gezonden, dat zij tot hun innige spijt, deze plechtige
vergadering niet kunnen bijwonen. Het zijn namelijk
de heeren : Baron DE BROQUEVILLE, minister van
Spoorwegen, hoofd van het Kabinet; — BERRYER,

minister van Binnenlandsche Zaken; VAN DE VYVERE,
minister van Landbouw en Openbare Werken.
Bij brieve van 5 October berichtte mij Baron DE
BROQUEVILLE, dat onvoorziene omstandigheden hem
dwingen terug te komen op zijn eerste voornemen om
aan onze feestelijkheden deel te nemen. « Dit neemt
« niet weg, » -- aldus schrijft de WelEdelgeboren heer
Minister, — « dat de bloei van de Koninklijke Vlaam« sche Academie en de vooruitgang van de beoefening
« onzer dierbare Nederlandsche taal mij nauw aan
« 't hart liggen. De aanwezigheid op het plechtige
« feest, van mijn achtbaren collega en vriend, den heer
• POULLET, minister van Wetenschappen en Kunsten,
.« is trouwens een klaar bewijs, dat de Regeering de

-

59
5966 -

c•

nuttige werking
werking van
van de
de Academie
Academie op
op hoogen
hoogen prijs
prijs
nuttige
stelt
macht is,
is, om
om die
die
stelt en
en alles
alleszal
zaldoen
doenwat
wat in
in haar
haar macht
te bevorderen.
bevorderen. »» (Handgeklap.)
•c meer en meer te
(Handgeklak.)

«
«

Ik noem verder:
verder :
Ministervara
vanStaat
StaatAUG.
AUG. BEERNAERT
BEERNAERT en
eerMinister
enden
den zeer
zeer eerwaarden
heerPater
Pater
VAN DE
DE VEN,
waarden heer
VAN
VEN,S.
S. J.,
J., de
de milde
milde stichters
stichters
van Fondsen
Fondsen bij
bij de
de Academie;
Academie; Mevrouw
Mevrouw de
de weduwe
weduwe
van Jhr.
Jhr.ARTHUR
ARTHuR MERGHELYNCK,
MERGHELYNCK, diedie
onze
van
onzeInstelling
Instelling met
met
prachtig Beauvoorde-Kasteel
Beauvoorde-Kasteelzoo
zoo rijkelijk
rijkelijkbegiftigde.
begiftigde.
het prachtig
-— Vervolgens
heeren Jhr.
Jhr. Mr.
Mr.
Vervolgens onze
onze werkende leden, de heeren
NAP. DE
DE PAUW,
HELLEPUTTE, Prof
Dr. JULIUS MAc
NAP.
PAUW, J.
J. HELLEPUTTE,
Prof Dr.
MAC
LEOD en FRANK
FRANK LATEUR;
Kanunnik
\VALTMANVAN
VAN
LEOD
LATEUR;Z.
Z. E.
E. Kanunnik
WALTMAN
SPILBEECK,
lid;Jhr.
.Thr.
FERDINANDVAN
VAN
SPILBEECK,briefwisselend
briefwisselend lid;
Dr.Dr.
FERDINAND
DER HAEGHEN,
binnenlandsch
buitenDER
HAEGHEN,
binnenlandscheerelicl;
eerelid ;-— onze
onze buitenlandsche eereleclen
P. A.
A. QUACK en TACO
tACO
eereleden : Hoogleeraar
Hoogleeraar P.
DE BEER,
BEER, uit
Staat Dr.
Dr.
H. DE
uit Amsterdam;
Amsterdam; Minister
Minister van
van Staat
ABRAHAM KUYPER, uit 's Gravenhage; Prof.
Prof. Dr.
Dr. B.
B. SIJSlJABRAHAM
MONS, uit Groning'en;
Dr.P.P.J.J.BLOK,
BLOK, Dr.
Dr.GGKALFF,
KALFF, Dr.
Groningen; Dr.
A. KLUYVER en
en Dr.
Dr. J. VERDAM,
VERDAM, uituitLeiden;
Leiden;Dr.
Dr. J.-\V.
J.-W. A.KLUYVER
MULLER, uit Utrecht;
Utrecht;J.J.BOLTE,
BOLTE, uit
jjit Berlijn
Berlij n;; Dr.
J. FRANCK,
FRANCK,
Dr. J.
Bonn am
amRhein;
V.BEGEREM,
BEGEREM, volksvertegenwoorvolksvertegenwoorRhein; —- V.
uit Bonn
diger; Senator
Senator
'T KINT
DE ROODENBEKE;
GraafGraaf
'T KINT
DE ROODENBEKE
; —
Senator EDGAR
EDGARDE
DEKERCHOVE
KERCHOVE D'OUSSELGFIEM;
D'OUSSELGHEÀI; -— Graaf
DE BAILLET-LATOUR,
gouverneur
DE
BAILLET-LATOUR,
gouverneurdel'
der provincie
provincie Antweren Baron
BaronRUZETTE,
RUZETTE, gouverneur
gouverneur der
der provincie
provincie
pen, en
\Vest-Vlaanderen;
- AD.
AD. MAX, burgemeester
burgemeester der
der stad
stad
West-Vlaanderen
;—
Brussel, en JAN
JAN DE Vos, burgemeester der stad AntwerAntwerpen; —
- H.
H.BODDAERT,
BODDAERT, provinciaal
raadslid, E. BUsBusprovinciaal raadslid,
SCHAERT, eere-schoolopziener,
DEGRAEVE,
GRAEVE, eere-griffier
eere-schoolopziener, DE
eere-griffier
Provincie, J.
J. D.
D. DOMELA
DOMELA NIEUWENHUIS,
NIEUWENHUIS, predikant
der Provincie,
der Evangelische
EvangelischeHervormde
Hervormde
Kerk,
A. GOETGHEBUER,
Kerk,
A. GOETGHEBUER,
vrederechter, ARMAND
ARMAND HEYNS,
het
HEYNS,bewaarder
bewaardervan
van het
Museum
H.LAATSMAN,
LAATSMAN, preMuseum van
van Nijverheidskunst,
Nijverheidskunst, Ds. J.J. H.
predikant der
der Belgische
BelgischeEvangelische
EvangelischeKerk,
Kerk,E`i.
EM.
MATHIEU,
dikant
MATHIEU,
vanhet
hetKoninklijk
KoninklijkMuziekconservatorium,
Muziekconservatorium,
bestuurder van
P. THOMAS,
THOMAS, hoogleeraar,
A.-J.-J. VANDEVELDE,
VANDEVELDE, behoogleeraar, Dr. A.-J.-J.

--- 597
597—
stuurder
stuurder van
van het Stedelijk
Stedelijk Laboratorium,
Laboratorium, uit Gent.
Gent. Dr. JULIUS
- en
letterkundige, uit Antwerpen;
PERSYN, letterkundige,
Antwerpen ; —
JULIUS PERSYN,
voorzitter van
van den Oudheidkundigen
F.
WILLEMSEN, voorzitter
F. WILLEMSEN,
Oudheidkundigen
Kring
\Vaas, uit Sint-Niklaas.
Kring van
van het Lanel
Land van \Vaas,
Sint-Niklaas.
Hebben
zich ook
ook verontschuldigd
verontschuldigd:: de
Hebben zich
de Technische
Technische
Delft; —
het Rijksarchief, uit 's
Hoogeschool, uit Delft;
- het
's Gravenhage;
Genootschap van Kunsten en Wetenhage; --- het Provinciaal Genootschap
Weten
schappen iJl Noord-Brabant,
Noord-Brabant, uit 's
's Hertogenbosch;
Hertogenbosch; --- det
dat-schafien
KongeligeDanske
Selskab, uit Kopenhagen;
Kongelige Dauske Videnskabernes Selskab,
- het
Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, uit Midhet Zeeuwsch
der Wetenschappen,
Mid.
delburg;
-- de University of
delburg; --of Pennsylvania,
Pennsylvania, te Philadelphia,
-— en
de Kaiscr
Wtlhelms-Universitdrt,
Universitiit, uit Strassburg
Kaiser Wilheln-isen de
Strassburg in
den Elzas.
"-,
** **
41E.

Daarna
wordt overgegaan
overgegaan tot
tot de
de voorlezing
voorlezing
Daarna wordt
der adressen
adressen aan
aan de
deKoninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche AcaAcademie
aangeboden door de
de zuster-academies
zuster-academies alsalsdemie aangeboden
door hoogescholen
hoogescholen en
en geleerde
geleerde genootschapgenootschapmede door
uit het
het binnenbinnen- en
en het
het buitenland.
buitenland.
pen uit
Door
Prof.PIRENNE,
PIRENNE, namens de
de Académie
Académie
Door Prof.
Royale
igue ::
Royale de
de Belg
Belj:ique
1°)
11

De Koninklijke
Koninklijke Academie
Academie van
België brengt
brengt de
de
De
van België
Koninklijke Vlaamsche
en LetterLetterKoninklijke
Vlaamsche Academie
Academie voor Taal en
hare hartelijkste
hartelijkstegelukwenschen.
gelukwenschen.
kunde hare
de zoo
zooafgewisselde
afgewisselde bedrijvigheid
bedrijvigheid van
van België
België
In de
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie een
een aanzienaanzienheeft de
lijke plaats
plaats ingenomen.
ingenomen. Bij
Bij de
dehuidige
huidigewedergeboorte
wedergeboorte
lijke
het Vlaamsche
VlaamscheVolk
Volk vertegenwoordigt
vertegenwoordigtzij
zij bepaaldebepaaldevan het
beweging; zij
zij is
is er
ervolkomén
volkomén
lijk de wetenschappelijke beweging;
bewust. Hare
Hare critische
critische uitgaven,
uitgaven, hare
harewerken
werkenvan
van
van bewust.
taalkunde en
en folklore,
folklore, hare
harelevensbeschrijvingen,
levensbeschrijvingen, enz.,
enz.,
taalkunde
vormen reeds
reeds een
een rijken
rijkenoogst
oogst en
en zijn
zijn een
een zekere
zekere waarwaarvormen
borg voor
voor de
de toekomst.
toekomst. Het
Het is
is niet
nietmet
metgevoelens
gevoelens van
van
naijver, maar
maarvan
vanoprechten
oprechtenwedijver
wedijverdat
datde
deKoninklijke
Koninklijke
naijver,

— 598
Academie van België zich in deze verrijking van het
gemeenschappelijke vaderland verheugt; zij juicht de ry
vooruitgang toe, door het toedoen van hare jongere
zuster gedurende dit kwart eeuws verwezenlijkt.
Namens de Koninklijke Academie
van België :

De Bestendige Secretaris,
Kidder

EDMOND MARCHAL.

^

2°) Door Prof. Dr.

namens
de Koninkijke Academie van kkeienschajpen, te
Amsterdam :
JAN TE WINKEL,

Aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal en Letterkunde te Gent wenscht, bij gelegenheid
der viering van haar vijf-en-twintigjarig bestaan in
October 1911, de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam, voortdurenden bloei toe en
onverzwakte kracht, om door wetenschappelijk onderzoek op haar gebied mede te werken tot vermeerdering
der kennis en verspreiding der waarheid.
Gaarne verklaart zij hierbij bovendien, dat zij de
vriendschappelijke verhouding, die er tot heden tusschen beide Wetenschappelijke Lichamen heeft bestaan,_
op hoogen prijs blijft stellen, en dat nog te meer, omdat .
ook haar, als wetenschappelijke instelling van den,
Nederlandschen Staat, in de eerste plaats de beoefening,
der Nederlandsche taal- en letterkunde ter harte gaat ,
waaraan de Koninklijke Vlaamsche Academie geroepen
is, uitsluitend hare volle kracht te wijden.
Namens de Koninklijke Academie
van Wetenschappen te Amsterdam.

Algemeene Voorzitter,

H. A.

LORENTZ.

Algemeene Secretaris,
J. D.

VAN DER WAALS.
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geschichtliche Bearbeitung der deutschen Literatursprache and der deutschen Mundarten, wie die Inventarisation and Publikation der inittelalterlichen deutschen Handschriften in Angriff genommen. Beide Aufgaben beriihren sich nachbarlichst mit wichtigen Arbeiten der Vldmischen Akademie, and es gereicht unszur besonderen Freude, in diesel- festlichen Stunde fur
den miitelbaren and unmittelbaren Gewinn zu danken,
den wir aus Ihren tatkrdftigen Bemiihungen, zumal
urn die Kunde der mittelniederldndischen Handschriften, geschopft haben.
Moge es der Vldmischen Akademie beschieden sein,
in der gesunden Erweiterung, der ihr natiirliches
Wachstum zustrebt, dem vldmischen Volke auch fiirderhin ein lebenspendender Hort germanischer Geistesart zu bleiben!
Die Kdniglich Preussische Akademie
der Wissenschaften,
W . WALDEYER, A. AUWERS, H. DIELS,
G. ROETHE.

4°) Door den heer V. C. DE BRABANDERE, rector, namens 's Rijks Hoogeschool, te Gent :
's Rijks Hoogeschool te Gent wenscht de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde hartelijk geluk met de vijfentwintigste verjaring van haar
bestaan. Het zijn vijf en twintig jaren geweest van ernstigen, veelzijdigen, noesten en liefderijken arbeid op
het uitgestrekt gebied der Nederlandsche taal- en letterkundige wetenschap, een arbeid die een aanzienlijke
plaats inneemt in de bedrijvigheid van het vaderland
getuige dien rijken oogst aan werken, waardoor de
Koninklijke Vlaamsche Academie naast en met de

-
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zoomenig
menig opzicht
opzicht
harte, dat
aangevuld en
en gesteund
gesteund door
door de
dewerkzaamheid
wc:rkzaamheid
wordt aangevuld
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie,
Academie, wie
wie zij
zij heil
heil en
en
der Koninklijke
bloei toewenscht tot in lengte van dagen, tot meerderbloeitwnsch gevadn,tomr
eer en
en glorie
glorie van
van ons
onsgeliefd
geliefd Vaderland.
Vaderland.
eer
Namens het Academisch
Academisch Leeraarskorps.
Namens
Leeraarskorps,

Rector,
De Rector,

C. DE
DEBRABANDERE.
BRABANDERE.
V. C.
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Prof.W.
W.DUFLOU,
DUFLou, namens de
de V'?ie
Vrije
Door Prof.

Hoogeschool, te Brussel
Brussel::
Vrije Hoogeschool
Hoogeschool te
Brussel neemt
neemt graag
graag de
De Vrije
te Brussel
gelegenheid
die haar vandaag
vandaag wordt
wordt aangeboaangebogelegenheid waar,
waar, die
den, om
om aan
aande
deKoninklijke
KoninklijkeVlaamsche
VlaamscheAcademie
Academie bijbij
deze
plechtige viering
viering van
van haar
haarvijf-en-twintigjarig
vijf-en-twintigjarig
deze plechtige
bestaan, een
een verdiende
verdiende hulde
hulde te brengen.
brengen. Zij
Zij is
is overoverbestaan,
tuigd
de geschiedenis
geschiedenis van uw
uw geleerde
geleerde Instelling
Instelling
tuigd dat
dat de
scheiden is
is van
vande
dewetenschappelijke
wetenschappelijke opleving
opleving
niet te scheiden
en het
het krachtiger
krachtigerzelfbewustzijn,
zelfbewustzijn,die
diezich
zich in
in het
het Vlaamsche Land
Land sedert
sedert het
hetvierde
vierdeeener
eenereeuw
eeuwhebben
hebbengeopengeopenbaard.
Opent het
het jaar
jaar 1883
1883 een
een nieuw
nieuw tijdvak
tijdvak in
in de
de
baard. Opent
ontwikkelingsgeschiedenis
gewesten, doordat
doordat
ontwikkelingsgeschiedenisvan
van die
die gewesten,
toen
uitsluitend Fransch karakter
karaktervan
vanhet
hetmidmidtoen met het uitsluitend
delbaar
onderwijs gebroken,
gebroken, en
meteen in
in deze
deze stad
stad
delbaar onderwijs
en meteen
hooger onderwijs
onderwijs op Nederlandschen
Nederlandschen grondslag
grondslag ingeingehooger
richt werd,
werd, zoo
zoo was
was de
de stichting
stichting van
van de
de Academie
Academie niet
niet
alleen
huldebetoon van regeeringswege
regeeringswege aan
aan onze
onze
alleen een huldebetoon
taal en
maar tevens
tevens de
de ambtelijke
ambtelijke erkenning
erkenning
en letteren, maar
van
het bestaan
bestaan van
een Vlaamsch
Vlaamsch wetenschappelijk
van een
van het
leven.
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Het lag en
in den
den werkkring
werkkring van
van uwe
uwe inrichillrich~
en ligt
ligt in
een gezaghebbende
gezaghebbende rol
rol te
te vervullen.
vervullen. Daartoe
Daartoe
ting hierin een
heeft zij
zij gedurende
gedurende een
een vierde-eeuw
vierde-eeuw een
eenveelzijdige
veelzijdige
heeft
bedrijvigheid ten
toon gespreid.
gespreid. Vroeger
Vroeger veronachtveronacht~
bedrijvigheid
ten toon
zaamde gebieden,
gebieden, zooals onze dialecten, de
de folklore
folklore der
der
Vlaamsche
de vaktaal
vaktaal onzer
onzerambachten,.
ambachten r
Vlaamsche provincIën,
provinciën, de
heeft zij
hare werkzaamheden
werkzaamheden
heeft
zij binnen
binnen den
den omvang
omvang van hare
getrokken. Hare prijsvragen
prijsvragen zijn
zijn een
een heilzame
heilzame prikkel
prikkel
geweest voor
voor menigen
menigen machteloozen
machteloozen of
of sluimerenden
sluimerenden
geweest
goeden
die zich
zich anders
anders wellicht
wellicht niet
niet zou
zou hebben
hebben
goeden wil,
wil, die
betuigd, en
en wekken
wekken voortdurend
voortdurend jongere
jongere en
ennieuwenieuwe
betuigd,
tot vruchtbare
vruchtbare krachtinspanning
krachtinspanning op.
op.De
Deaanaankrachten tot
zienlijke
uitgaven der
der Academie
Academie legt
legt getuigenis
getuigenis af
af
zienlijke rij
rij uitgaven
de wetenschappelijke
wetenschappelijke bedrijvigheid,
bedrijvigheid, die
haar
van de
die van haar
uitgaat, en
en van
van den
den hoogen
hoogen ernst,
ernst, waarmee
waarmee zij
zij hare
hare
uitgaat,
plichten vervult.
Ofschoon
geen doceerend
doceerend lichaam,
lichaam,oefent
oefentzijzij
Ofschoon zelf geen
niettemin een
een gelijksoortigen invloed
invloed uit
uit als
als de
de univeruniversiteiten,
en daarin
daarin juist
juist ziet
ziet de
deVrije
VrijeHoogeschool
Hoogeschool de
de
siteiten, en
Koninklijke Instelling
Instelling met
met het
het
hoogere eenheid, die uw Koninklijke
academisch onderwijs
onderwijs vereenigt.
vereenigt. Daarom
Daarom insgelijks
insgelijks isis
academisch
deze
feestelijke gelegenheid
gelegenheid voor haar
haarBene
eene welkome
welkome
deze feestelijke
aanleiding om
om aan
aan de
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
VlaamscheAcademie:
Academie
hare welgemeende
welgemeende gelukwenschen
gelukwenschen aan te
te bieden.
bieden. Zii
ZiJ
spreekt de
de hoop
dat het
hetUU gegeven
gegeven moge
moge zijn,
zijn, den
den
hoop uit dat
bloei u wel' Instelling krachtig te bevorderen en haaibloeiuwrInstligkrachtebvordneha
aanzien te
te zien
zien stijgen,
stijgen, tot
tot verhooging
verhooging van
van onze
onze beschabeschavingswaarcle en ons stambewustzijn,
stambewustzijn, tot verrijking
verrijking van
van
vingswaarde
het Vaderland!
Vaderland!
het

*
60) Door
DoorProf.
Prof.Dr.
Dr.
GUSTAAFVERRIEST,
VERRIEST, namens
60)
GUSTAAF
namens
KatholiekeH000eschooi,
Hoogeschoot, te Leuven
Leuven::
de Katholieke

de Koninklijke
Koninklijke Vlaanasche
Vlaamsche Acaderie.
Academie.
Aan de
Bij gelegenheid
gelegenheid der feestelijke
feestelijke viering,
viering, waarop
waarop de
de
Bij
Koninklijke Vlaamsche
vijf-en-twintigKoninklijke
Vlaamsche Academie
Academie haar vijf-en-twintigjarig bestaan
bestaan herdenkt,
herdenkt, brengt
brengthaar
haarde
deKatholieke
KatholiekeHooHoojarig
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geschool te Leuven een hartelijken groet en welgemeende gelukwenschen.
Ofschoon die vijf en twintig jaren nog maar een
kort tijdperk uitmaken, toch heeft de Koninklijke Vlaamsche Academie reeds niet geringe verdienste verworven
door hare bemoeiingen om den vooruitgang der wetenschap te bevorderen. Daarvan getuigen de lange reeks
tekstuitgaven, woordenboeken, studiën en monographieën op verschillend gebied, inzonderheid op dat der
vaderlandsche taal- en letterkundige wetenschap, en
welke ofwel door haar eigen leden werden ondernomen
ofwel door haar toedoen of haren steun tot stand
kwamen.
Tevens heeft zij daardoor krachtig medegewerkt
tot heropbeuring van het Vlaamsche Volk.
Moge de Koninklijke Vlaamsche Academie slagen
in het volbrengen der schoone taak welke zij aldus op
zich heeft genomen en steeds toenemen in bloei, ten
bate van de wetenschap en tot verheffing van het volk.

De Rector magnifictts der Hoogeschool,
P. LADEUZE.

De Secretaris,
J. VAN BIERVLIET.
-4E

70 ) Door Prof. P.

HAMÉLIUS,

namens 's Rijks -

Hooboeschool, te Luik :
De gelukwenschen der Hoogeschool, door koning
Willem I der Nederlanden in de oude hoofdstad van het
bisschoppelijk vorstendom Luik gesticht, ben ik gelast
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie uit te spreken.
— De Waalsche Belg staat, met het 'oog op zijn letterkundig leven, nagenoeg in dezelfde positie als zijn
Vlaamsche landgenoot. Buiten de grenzen van het
gemeenschappelijk vaderland ligt voor beiden het cen-
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trum van het geestesleven, maar beiden hebben op den
geboortegrond eenen rijken voorraad van volksoverleveringen en tongvallen, wier onderzoek niet minder
eene behoefte voor ieders stamgevoel dan eene taak der
philologische wetenschap is. Van weerskanten leggen
ontleende woorden en denkbeelden uit het naburig
gebied getuigenis af van onderling verkeer en eeuwenlang samenleven. De Koninklijke Vlaamsche Academie
heeft niet alleen bouwstoffen vergaderd, die ook den
Waalschen geleerden nuttig blijken te zijn; zij heeft hun
bovendien den weg gewezen tot het bereiken van dergelijk doel ; verder onderzoek van het Waalsche volksleven en van den Waalschen woordenschat.
Het weze mij toegelaten te sluiten, met de hoop dat
de studie der gewestelijke taal en overlevering in beide
gedeelten van ons land nog verder, door samenwerking
onzer beide stammen, zal groeien en bloeien.

8°) Door Prof, Dr. JAN TE WINKEL, namens de
Universiteií, te Amsterdam :
Aan de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal en Letterkunde te Gent biedt de Universiteit van
Amsterdam haar welgemeenden gelukwensch, nu zij
het heuglijk feit mag gedenken, dat voor vijf en twintig
jaar Z. M. Koning Leopold II haar het aanzijn schonk.
Was het reeds toen een verblijdend verschijnsel,
dat ook de Vlaamsche gewesten van België eene Vorstelijke Instelling mochten erlangen, waaraan de wetenschappelijke beoefening van de Nederlandsche taal en
letteren van hooger hand werd opgedragen, nog verblijdender voor alle beoefenaars der Wetenschap en
voor die van den Nederlandschen stam in het bijzonder
is het, dat na eene kwart eeuw van vruchtbaren arbeid,
haar aanzien onder de zusterinstellingen gevestigd,
haar bloei verzekerd is.
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Moge zij,
bij voortduring
voortduring gevormd
gevormd door
door wetenwetenMoge
zij, bij
leden, krachtig
krachtigblijblijschappelijke en vaderlandslievende leden,
de vermeerdering
vermeerdering van
van degelijke
degelijke kennis
kennis
ven bijdragen tot de
op het
het haar
haar aangewezen
aangewezen arbeidsveld
arbeidsveld en
en daarmee
daarmee ook
ook
op
de liefde
liefde versterken
versterken voor
voor de
de Nederlandsche
Nederlandsche taal
taal en
en
de
letteren, terwijl
terwijlzij
zij den
den roem
roem ervan
ervanverhoogt
verhoogt!
letteren,
!
wenscht de
de Universiteit
Universiteit van
van Amsterdam
Amsterdam haar
haar
Dat wenscht
van harte
harte tod.
toe.
den Senaat
Senaat der Universiteit
Namens den
van Amsterdam
Amsterdam::
C. WINKLER
\VINKLER
Dr. C.
Rector lMagnifiells
Rector
lagnificzcs..
.J. D.
D.VAN
V,\N DER
DER WAALS
VIA ALS jr
J.
Secretaris.

go) Door
G. C.
C. NIJHOFF, namens de
9°)
Door Prof.
Prof. Dr. G.
R~iks- Universiteit,
Uni'versiteit, te Groningen
Groningen::
Rijks-

Aan de
de Koninklijke
Koninklijke Vlaanisclie
Vlaamschc Academie
Academie te
te Gent.
Gent.

Waar de
de moedertaal
moedertaal isis te
te beschouwen
beschouwen als
als een
een kostWaar
bare schat,
en de
de zorg
zorg voor
voor dien
dien schat
schat als
als een
eenheilige
heilige
schat, en
plicht,
welks verwaarloozing
tot nadeel
nadeel van
van een
een
plicht, welks
verwaarloozing strekt
strekt tot
volk,
van zijne
zijne ontwikkeling
ontwikkeling en
en zijn
zijn zelfbewustzijn,
zelfbewustzijn, is
is
volk, van
het
streven om
om de
de eigen
eigen taal
taal teteverheffen,
verheffen, om
om het
het
het streven
gevoel
en hare waardigheid
waardigheid aan
aan te
te kwee
kweegevoel voor
voor haar
haar en
ken, schoon
schoon en
en loffelijk.
loffelijk.
Vandaar
dat dedestichting
stichting
de KONINKLIJKE
Vandaar dat
vanvan
de KONINKLIJKE
VLAAMSCHE
ACADEMIE, die
zich de
de zorg voor
en de
de
voor en
die zich
VLAAMSCHE ACADEMIE,
beoefening
doel stelt,
stelt, indertijd
indertijd
beoefeningvan
van de
de moedertaal
moedertaal ten doel
als
eene heuglijke
heuglijke gebeurtenis
gebeurtenis is
is begroet
begroet door
door allen,
allen,
als eene
wie
wie haar
haar bloei
bloei en
en
wie de
de Nederlandsche
Nederlandschetaal
taallief
liefisis en
en wie
hare zuivere bewaring ter harte
harte gaan.
gaan.
Thans,
nu deze
deze Instelling
Instelling mag
mag terugzien
terugzien op
op een
een
Thans, nu
vierde
eeuw van
van onvermoeide
onvermoeide en
en vruchtbare
vruchtbare werkwerkvierde eeuw
zaamheid en
opmaakt om
om haar
haarvijf-en-twintigjarig
vijf-en-twintigjarig
en zich opmaakt

6o6 -bestaan feestelijk te herdenken, is er voor de Noordnederlanders alle reden om zich die werkzaamheid
met dankbaarheid te herinneren en zich van ganscher
harte te verblijden in de viering van het feest.
Door eene reeks van belangrijke uitgaven tot stand
te brengen, door in tal van prijsvragen het onderzoek
van de Nederlandsche taal in al hare uitingen aan te
moedigen, door krachtig mede te werken tot de veredeling van die taal en tot verhooging van hare plaats in de
rij der talen, heeft de Academie in de vijf en twintig
jaren van haar bestaan zich de grootste verdiensten
verworven voor de instandhouding en beoefening van
de gemeenschappelijke taal van Noord en Zuid en de
Nederlandsche taalwetenschap ten zeerste bevorderd.
Rector en Senaat van de Rijks Universiteit te Groningen, zich verheugende in den bloei van de Academie,
naderen haar op dezen gedenkdag met een oprechten
gelukwensch, stellen er prijs op, aan de uitnoodiging
gevolg gevende, in den persoon van den Rector bij de
viering tegenwoordig te zijn, en spreken de hoop uit,
dat het de Academie gegeven moge zijn, tot in lengte
van jaren in toenemende mate hare grootsche taak te
volbrengen.
Namens den Senaat :
G. C. NIJHOFF.
-

Rector Magnificus.
J. H. KERN,

Secretaris.
10°) Door Prof. Dr. C. BORCHLTNG, namens de
Hambu"gische Hochschule en Verein far Nieder deutsche Sfvaclforschung, te Hamburg :
HOCHANSEHNLICHE FESTVERSAMMLUNG!

Einen doppelten Gliickwunsch and Gruss habe ich
der Jubilarin zu ihrem heutigen Ehrentage auszuspre-
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mi r von
ehen.
Einmal ist
ist mir
,"on der
der Hamburgischen
Hamburgischen UnterUnterchen. Einmal
richtsverwaltung der
der ehrenvolle
ehrenvolle Auftrag
Auftrag zuteil
zuteil geworden der
Königlichen Flämischen
der Kdniglichen
Fldmischen Akademie
Akademie zu
zu ihrer
25
]ubelfeier die aufrichtigsten Gluckwunsche
Glückwünsche
25 jährigen
jdhrigen Jubelfeier
der Hamburgischen
Hamburgischen Unterrichtsverwaltung and
und der
der ihr
ihr
unterstellten
wissenschaftlichen Institute zu
zu ubermitübermitunterstellten wissenschaftlichen
teln.
teln.
Vielseitig und
alter Zeit
Zeit die
die BeziehunBeziehunand eng sind seit alter
gen gewesen,
Hamburg mit
mit den
den
gewesen, die
die gerade
gerade die
die Stadt Hamburg
verknüpfen. 'Vir
in der
der HamburHamburNiederlanden verkniipfen.
Wir besitzen in
gischen
Stadtbibliothek als
eins ihrer
wertvollsten
gischen Stadtbibliothek
als eins
ihrer wertvollsten
Kleinodien die Handschrift des
sogenannten Hartedes sogenannten
Harte
boeks, die älteste und wertvollste Sammlung mittelnie--boeks,diltanwrvoseSmlugitnderdeutscher Gedichte. Aus
angeseheAus dem
dem Besitze
Besitze der
der angesehenen Briiderschaft
Brüderschaft der Flanderfahrer ist
istdie
die Handschrift
einst
in die
die Stadtbibliothek
Stadtbibliothek ge
langt ; entstanden
aber
einst in
Belangt;
entstanden aber
ist sie
sie ohne
ohne Zweifel
Zweifel im
im alten Emporium des flandrischen
Handels selbst,
Brügge.Nach
Nach
selbst, im
imhansischen
hansischenKontor
Kontor3UBrugge.
Brügge
der Handel
Handel der
derHamburger
Hamburgerim
imMittelalter
Mittelalter
Brugge war der
ganz wesentlich
Brügge aus ergoss
ergo ss sich
sich
ganz
wesentlich gerichtet, von Brugge
auch ein starker
starker Strom
Strom altfl
altflämischen
literarischen and
und
msschen literarischen
künstlerischen Einflusses,
Hamburg vermittelt,
vermittelt,
kiinstlerischen
Einflusses, durch Hamburg
nach dem
dem deutschen
deutschen Norden.
Norden.
und erkennbarer
erkennbarer spricht
spricht sich
sich fur
für
Deutlicher noch and
den heutigen
heutigen Hamburger
Hamburger der
derniederldndische
niederländischeEinfluss
Einfluss
den
in der
der 2. Hdlfte
Hä!fte der
16. Jahrhunderts
]ahrhunderts aus.
aus. Eine
Eine ganze
ganze
in
der i6.
Anzahl gerade
gerade der
der vornehmsten
vornehmsten heutigen
heutigen HamburgiHamburgiAnzahl
schen Familien
Familien ist
dam als aus
ausden
denNiederlanden
Niederlanden
ist damals
geflüchtet und
hat hier den
den holldndischen
holländischen Brook
Brook zu
zu
gefliichtet
and hat
einem Sitze
rührigsten Gewerbfleisses
Gewerbfleisses and
und aufstrebenaufstrebeneinem
Sitze riihrigsten
gemacht. Bis auf den heutigen Tag bewahrt
bewahrt
der Bildung gemacht.
das architektonische
architektonische Bild
Bild des
des alten Hamburgs
Hamburgs einen
einen
niederländischen Charakter.
Charakter.
ausgesprochen niederldndischen
diese historischen
historischen Beziehungen
Beziehungen dropen
drohen allDoch diese
mählich zu
versinken ; in
in dem
dem brausenden
brausenden Leben
Leben der
der
mdhlich
zu versinken;
Gegenwart scheinen
scheinen allein
allein noch die kommerziellen and
und
Gegenwart
mcrkantilen Interessen
Interessen das
das Wort
'Vort zu
zu fuhren.
führen. Umso
Umso
inerkantilen
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lebhafter ist
ist es
es darum
darum zu
zu begriissen,
begrüssen, wenn
wenn die
die Stadt
Stadt
lebhafter
Hamburg
sich jetzt
jetzt anschickt,
anschickt,auch
auchdem
dem geistigen
geistigen and
und
Hamburg sich
wissenschaftlichen Leben
in ihrem
ihremHochschulwesen
Hochschulwesen
wissenschaftlichen
Leben in
eine breite
breite lebenskrditige
lebenskräftige Basis
zu geben.
geben. Keine
Reine der
der
Basis zu
neubt'gründeten
hat einen
einensolchen
solchen
neubegriindeten Professuren
Professuren aber
aber hat
Widerhall in den
den Herzen der Hamburgischen BevölkeBevolke
gefunden, wie gerade
ge rade die
die germanistische Professur,
rung gefunden,
weil sie
sie in
in erster
erster Linie niederdeutsche
niederdeutsche Sprache
Sprache and
und
weil
Literatur pflegen
pflegen soli.
solI. Eine
Eine wahre
wahrewissenschaftliche
wissenschaftliche
Behandlung
niederdeutschen Philólogie
Philólogie ldsst
lässt sich
sich
Behandlung der niederdeutschen
aber,
ebenso wie die praktische Unterstiitzung
U nterstütZL1 ng der
der
aber, ebenso
lebenden
Mundart, nur
nul'
lebenden niederdeutschen
niederdeutschenLiteratur
Literatur und
and Mundart,
durchführen, wenn auch
auch die
die Geschichte
Geschichte der
dereinzigen
einzigen
durchfiihren,
heute noch auf rein niederdeutscher
niederdeutscherGrundlage
Grundlage aufgeaufgeLiteratursprache, des
des Niederldn
Niederlänand Literatursprache,
bauten Schrift- und
dischen, ausgiehig
ausgiebig herangezogen
herangezogen ",ird.
ist eine
eine
wird. Damit ist
Brücke zwischen
zwischen Hamburg
Hamburg and
undden
denNiederf
Niederneue feste Briicke
landen, zwischen niederdeutscher
niederdeutscher and
und niederldndischer
niederländischer
Art überhaupt,
überhaupt, geschaffen
geschaffen worden, die hoffentlich
hoffentlich eine
eine
2eit regen Gedankenaustausches herbeifiihren
herbeiführen wird.
winl. So
So
Zeit
soli
eine tiefere
tiefere Bedeutung
Bedeutung haben,
haben, wenn
wenn heute der
der
soli es eine
germanistische Professor
Professor der
der werdenden
werdenden HamburgiHamburgischen Hochschule vor Ihnen
Ihnen steht
steht and
undder
derKdniglichen
Königlichen
Flämischen
Akademie die
die herzlichsten.
herzlichsten Gliickwiinsche
Glückwünsche
Fldmischen Akademie
der Stadt
Stadt Hamburg
Hamburg zuruft,
zuruft, ihr
ihr dankt fur
für die
die mannigmannigfaltige
und wertvolle Arbeit,
Arbeit, die
die sie
sie in
in den
den verver
faltige reiche
reiche and
flos:oenen 25 jahren geleistet hat, und ihr einen-flosen25Jahrgit,nde
glücklichen
ihrer gelehrten
gelehrten
gliicklichen und
and erfolgreichen
erfolgreichen Fortgang ihrer
Bestrebungen auch
auch fur
für die
die Zukunft
Zukunft wiinscht,
wünscht, zum
zum Heile
Heile
niederdeutschen Sache.
Sache.
der gemeinsamen niederdeutschen

Hamburg
aber auch
auch der
derSitz
Sitzdes
desVereins
Vereins fiir
für
Hamburg ist aber
niederdeutsche Sprachforschung,
seit 1875
r875 die
die
niederdeutsche
Sprachforschung, der
der seit
gelehrte Forschung
Forschung auf
auf niederdeutschem
niederdeutschem Gebiete
Gebiete in
in
gelehrte
Deutschland anfiihrt.
anführt. Von
Von ihm
ihm kommt
kommt der
der zweite
zweite nicht
minder herzliche
herzliche Gluckwunsch,
Glückwunsch, den
ich heute
heute hier
minder
den ich
abzustatten
habe. Der
Der Verein
Verein fur
fürniederdeutsche
niederdeutsche
abzustatten habe.
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Sprachforschung hat auch seinerseits daran festgehalten, dass die wahre niederdeutsche Philologie nicht an
den niederldndischen Grenzen halt machen diirfe, sondern das Gesammtgebiet des Niederdeutschen umfassen
miisse. So sind denn auch in den 37 bisher erschienenen
Banden seines Jahrbuches, neben der iiberwiegenden
Zahl rein niedersachsischer Arbeiten, niederrheinische
and niederlandische Stiicke nicht selten.
Welch grosses Arbeitsgebiet tut sich aber auch
heute noch dein niederdeutschen Philologen auf, wenn
er allein die jahrhundertelangen literarischen and
sprachlichen Beziehungen zwischen Niederdeutschland
and den Niederlanden aufzeigen will. Zwar das Hinund Herfluten der episch -ritterlichen Stoffe berï hrt das
eigentliche Niederdeutschland «eniger, auch ist genade
hier schon Bute Arbeit geleistet worden. Aber wig unsicher sind doch z. B. noch die ?Vege, die Willems
Meisterwerk gegangen ist, his es als Prunkstiick der
ausgehenden mittelniederdeutschen Literatur wieder
auftaucht. \Ver hat die naheren Beziehungen der im
Harteboek vereinigten geistlichen and weltlichen Alle
Romanzen aufgezeigt? wer den ganzen-gorienad
breiten Einfluss niederlandischer Frommigkeit auf die
erbauliche Literatur Niederdeutschlands auch nur zu
skizzieren versucht ? wer endlich den verborgenen Faden
in der reichen niederdeutschen Dramatik des Mittelalters nachgespiirt? Niederlandische and deutsche Forschung muss sich die Hand reichen, urn von beiden
Seiten her diese Grenzgebiete aufzuarbeiten. Mogen
auch die Konigliche Flamische Akademie and der
Verein fur niederdeutsche Sprachforschung sich stets
ihres gemeinsamen Forschungszieles bewusst bleiben,
eingedenk des alten niederlandischen Wahlspruches :
Eendracht maakt macht !
—

.

-- 610 -100) Door Dr. Joz. CUVELIER, namens het Ai remeen Rijksarchief, te Brussel
Het Bestuur der Rijksarchieven in België heeft mij
met de eervolle en aangename taak belast de Koninklijke Vlaamsche Academie ter gelegenheid der feestviering van haar vijf-en-twintigjarig bestaan hartelijk geluk
te wenschen.
Tusschen de leden eener wetenschappelijke instelling wier doel is onze taal zoowel in hare geschiedkundige wording en ontwikkeling als in hare hedendaagsche
letterkundige voortbrengselen te bestudeeren, en ambtenaren aan wie de bewaring en de beschrijving onzer
oude handvesten wordt toevertrouwd, moesten ras
nauwe banden gesloten worden. Zuiver wetenschappelijke betrekkingen zijn doorgaans goede betrekkingen
en met genoegen mogen wij heden bestatigen, dat nooit
de kleinste wolk onzen gemeenzamen hemel kwam verduisteren. Met recht verheugt zich dan ook het Bestuur
der Rijksarchieven dat dit zilveren jubelfeest hem de
gelegenheid verschaft aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie zijnen innigsten dank en zijne beste gelukwenschen uit te spreken voor de voortreffelijke wijze
waarop de leden der Academie onze nationale geschiedkundige schatten aan de lezende gemeente hebben leeren kennen.
Men neme het ons niet kwalijk zoo wij ons in
't bijzonder gelukkig achten een onzer beste vroegere
ambtgenooten en tevens een uwer oudste leden in uw
midden eene eereplaats te zien bekleeden .
Goed heil!

---
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Verder heeft de Academie de hieronder volgende adressen en telegrammen ontvangen :
10) Vanwege de Boheemsche Keizer FransJozef Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Kunst, te Praag ( Ceska Akademic Cisare Franliska
yosefa pro vedy, slovesnosi a .umeni) :
Irnperatoris Francisci josephi Academia scientiarum litterarum artium Bohemica Academiae litterarum
Gandavensi vicesima quinta natalicia sua sollemniter
per hoste dies celebranti salutem plurimam dicit omniaqne prosperrima precatur sincere ex animo.
Dabamus Prag in Bohemia die V mensis Octobris MCMXI.
D r A. eques RANDA,
fiyases Academia.

Dr S.

WINTER,

secretarius Academi a.
2°) Vanwege den Senaat van de Technische
Hoogeschool, te Delft :
De Senaat van de Technische Hoogeschool te Delft
heeft met groote belangstelling kennis genomen van Uw
mededeeling, dat het den 8sten Juli a. s. vijf en twintig
jaar geleden zal zijn, sedert de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal en Letterkunde door Z. M. Leopold II werd gesticht, — den Ioden October, vijf en
twintig jaar, sedert zij plechtig werd ingesteld.
De Senaat, tot zijn leedwezen niet in de gelegenheid te voldoen aan Uw vereerende uitnoodiging om
zich te doen vertegenwoordigen bij de plechtige viering
klezer heugelijke dagteekeningen, wenscht door dit
schrijven uiting te geven aan de gevoelens van waar.cleering en sympathie die hem bezielen voor al hetgeen
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door Uw Academie is bijgedragen tot de geestelijke ontwikkeling van het Vlaamsche Volk.
Hij dankt U voor Uw tot onze Technische Hoogeschool gerichte uitnoodiging, biedt U zijn oprechte
gelukwenschen aan en spreekt de beste wenschen uit
voor den verderen bloei van de Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Namens den
Senaat der Technische Hoogeschool.

J. CARDINAAL, Voorzitter.
M. DE HAAS,

Secretaris.

3°) Vanwege den Senaat van de Rijks- Uzive;'siíeit, te Leiden :
De Senaat der Rijks-Universiteit te Leiden zendt
aan de Vlaamsche Academie te Gent een hartelijken
gelukwensch bij gelegenheid der viering van haar vijfen-twintigjarig bestaan. Hij doet dit met groote ingenomenheid, want de Vlaamsche Academie mag wijzen
op eene nuttige en vruchtbare werkzaamheid gedurende
de eerste kwart-eeuw na hare stichting : op verschillende uitgaven van teksten, dialectwoordenboeken, en
andere werken, o. a. het omvangrijke over den Vlaam-

schen Taalstrijd, die door hare zorg het licht hebben
gezien.
De Academie heeft zich daardoor voor de wetenschap in het algemeen en de Vlaamsche wetenschap
in het bijzonder verdienste verworven en de zaak der
Vlaamsche Universiteit indirekt bevorderd.
Terwijl de Senaat van Leiden om deze redenen van
ganscher harte zijne gelukwenschen voegt bij de vele,
die aan Uwe Academie op dezen dag zullen geworden,
geeft hij tevens uitdrukking aan zijne gegronde verwachting dat zij ook in het vervolg zal blijven en in
steeds meerdere mate worden de waardige vertegen-

—
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3 -woordigster der
der Nederlandsche
Nederlandsche wetenschap
wetenschap in
111 Zuid
Zuid-woordigster
Nederland.
-Nedrland.
Senaat
De Senaat
Rijks-Universiteit
te Leiden,
der Rijks
- Universiteit te
F. PIJPER,
Rector inagnifi.cus.
magnifiClls.
Rector
D. EERDMANS,
EERDMANS,
B. D.
Secretaris.

*
40)
4°) Vanwege de Univcrsz'tas
Caro/ina, te Lund
Universilas Carolina,
(Zweden) ::
Universitas
Lundensis
Universitas Carolina
Carolina Lundensis
cl. j.
p.
Regice Acad
Academice
Regie
enzia Plandrensi
Flandrensi s. ti.
Magnam vobis
gratiam quod
quod quinque
quinque lusMagnam
`obis habemus gratiam
tra feliciter
feliciter peracta celebraturi
celebraturiferiis
feriis Vestris benigne
benigne
voluistis nos
nos interesse. Ad que
qme sollennia
sollennia legatum
legatum aszit
mitoccasionem dolemus.
his
tere nobis non esse occasionem
dolemus. Attamen his
litteris
Vobis ex
ex animi
animi sententia
sententia congratutamur
congratulamur quod
quod
litteris Vobis
iam quinque et viginti annos litterarum
litterarum studiis
studiis sacratos
sacratos
plenos operis successu prosperos
prosperos bene confecistis vota
vota-plenos
Academire Vestra
Vestrre salute,
salute,
que addimus pia
pia pro perpetua Academie
exoptantes ut usque crescat
crescat et
et floreat
floreat ad
ad commune
commune sciensciencommodum patriwque
patrireque honorem.
honorem. Datum
DatumLundee
Lundre
tiarum commodum
Kal. Jul
MCMXI.
Jul. MCMXI.
AXEL KoeK,
KOCK,
Rector.

*
5°)
Sächsische Gesell.Gesel/50) Vanwege de KÖJll;!;lz'ch
Kóni lich Sdchsische
schaft
Wissenscha(ten,
Leipzig ::
schati der Wissenschaf
en, te Leipzig
^

An die
die Koninklijke
voor Taal en
Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Gent.
Letterkunde
Letterkunde in Gent.
~ie
die

Die
Königliche Vldmische
Vlämische Akademie
Akademie zu
zu Gent hat
Die Kdnigliche
Freundlichkeit gehabt,
gehabt, die
die Koniglich
Königlich Sachsische
Sächsische
Freundlichkeit
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Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig zur Feier
ihres 25 jdhrigen Bestehens einzuladen. Sind wir auch
nicht in der Lage, einen Delegierten zu dieser Feier zu
entsenden, so mochten wir doch diese Gelegenheit nicht
voriibergehen lassen, ohne die Konigliche Vldmische
Akademie aufrichtig zu begliickwiinschen zu dem, was
Sie in diesem kurzen Zeitraum geleistet hat. Von Kdnig
Leopold II. am 1o. Oktober 1886 fiir das Studium and
die Pflege der n iederldndischen Sprache and Literatur
gegri ndet, hat Sie durch die Arbeiten ihrer Mitglieder
and durch die Veroffentlichung der von ihr gekronten
Preisarbeiten auf diesem ihrem enger umgrenzten
Gebiete die wissenschaftliche Erkenntnis wesentlich
gefdrdert. Wenn auch ihre Aufgaben zunachst einen
nationalen Charakter haben, so ist doch das Niederldndische and Vldmische in Sprache und Literatur ein so
integrierender Teil des germanischen and europdischen
Geisteslebens, dass jede Erkenntnis auf diesem Gebietê
auch der allgemeinen Wissenschaft zugute kommt and
weit liber Belgiens Grenzen hinaus bei Sprachforscherrr
and Philologen eingehende Beachtung findet Indem
wir den hochgeehrten Gelehrten, die gegenwdrtig die
Vlaamsche Academie bilden, unsern Gluckwunsch Ben den, wiinschen wir der Akademie, dass sie auch ferner
hin eine erfolgreiche Wirksamkeit entfalte, zum Nutzen
and Frommen ihres Landes and zur Forderung der
Wissenschaft.
Die Koniglich Sdchsische Gesellschaft
des Wissenschaften,
E. WINDIScH,

Vorsitzender Sekretdr.
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6o) Vanwege de Toni fiche Gesellschaft der
Wissenschaft en, te Gottingen :
Der Koninklijken Vlaamschen Academie voor Taal en
Letterkunde
zu Gent

entbietet die Kdnigliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, da es leider nicht moglich war der
liebenswurdigen Einladung entsprechend einen Abgesandten zu Ihrem. Feste zu deputieren, zum 25 jahrigen
Jubil.um ihre herzlichen Gluck- and Segenswiinsche.
Die K. Vlaamsche Academie dad auf das erste
Vierteljahrhundert Ihres Bestehens zuriickblicken mit
dem wohlberechtigten Stolze, den ein reiches and
fruchtbares Schaffen verleiht. Sie hat Ihrem Vaterlande and der Wissenschaft vom ersten Tage an mit
seltener Zielbewusstheit gedient. Die lange Reihe der
Publicationen, durch welche Sie die mittelalterliche Litteratur Flanderns and Brabants der litterarhistorischen
and grammatischen Forschung erschlossen hat, ist der
Trager Ihres Ansehens in allen Landern germanischer
Zunge.
In Belgien aber hat Ihr riihriges Wirken zugleich
die Geltung der lebenden flamischen Sprache gehoben,
hat sie den flamischen Unterricht gefordert and dem
litterarischen Wettbewerb in flamischer Sprache hohe
Ziele gesteckt.
Die Pflege des flamischen Volkstums, deren Kraft
mit seiner Sprache wachst, and die Pflege der n.rittelniederlandischen Philologie bieten der K. Vlaamschen
Academie auch fur die Folgezeit ein weitel Arbeitsfeld,
and wir haben das wohlbegriindete Vertrauen, dass die
tuchtigen wissenschaftlichen Krdfte, welche die Bahn
der ersten fiinf Lustren mit einee so reichen Production
geschmiickt haben, Ihr auch in Zukunft nicht fehlen
werden. Und wenn in diesen festlichen Tagen unsere

.
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Wiinsche in erster Linie der Vollendung der auf breitester Grundlage aufgefiihrten « Bibliotheca neerlandica manuscripta » gelten, so sind wir doch dessen
gewiss, dass eben mit diesem Werke auch fur Sie kein
Abschiuss erreicht, sondern vielmehr das verheissungsvolle Portal eider noch reicheren Wirksamkeit
errichtet wird.
Die Kdnigliche Gesellschaft der
\Vissenschaften zu Gottingen.
E. EHLERS.

Société d'Emulation tour
l'étude de l.'histoire et des antiquités de la Flandre,
70) Vanwege de

te Brugge
WAARDE HEEREN,
Ik acht het mij eene uitstekende eer afgevaardigd
geweest te zijn om de « Société d'Emulation » van
Brugge in deze plechtige zitting te vertegenwoordigen.
Heden, immers, herdenkt de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal en Letterkunde hare stichting, en
viert zij feestelijk haar vijf-en-twintigjarig bestaan, en
van den eersten dag af trad onze Maatschappij in
nauwe betrekkingen met dat verheven gesticht door
Z. M. Leopold II ingesteld, zoo tot geestelijke ontwikkeling van het Vlaamsche Volk als tot bewaring en
uitbreiding der Vlaamsche taal.
Iedereen weet tot hoeverre en hoe uitmuntend de
Koninklijke Vlaamsche Academie deze taak onophoudelijk vervuld heeft. Wij wenschen er haar hartelijk geluk
over en wij bewijzen er haar bijzondere hulde voor.
Wij twijfelen geenszins of- zij zal de ingeslagene baan
met eenen nieuwen ijver werkzaam voortbewandelen.
Onze Maatschappij, aan haren kant, tracht het
hare bij te brengen tot bevordering der moedertaal,
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want zij legt zich bijzonderlijk toe op de studie der
geschiedenis en der oudheden van Vlaanderen, en in
waarheid mogen wij het zeggen, in hare Jaarschriften
wordt er daaromtrent even zooveel gebruik gemaakt
van de Vlaamsche taal als van de Fransche. Tegenwoordig nog bewerkt een harer leden eene belangrijke
Bibliographie van West-Vlaanderen, die welhaast zal
verschijnen.
Aanvaardt, Waarde Heeren, het bewijs onzer hoogachting.
Namens de « Société d'Emulation »,
de Secretaris,
LEO DE FOERE.

80) Vanwege de K orlinkliikc Hoofdkamer van
Rhetorica « De Fonteyne », te Gent :

GEACHTE HEER BESTUURDER,
In naam der Koninklijke Hoofdkamer «DeFonteyne»
.en der Vlaamsche Kamers van, Rhetorica wensch ik U
van harte geluk met het Jubileum uwer Koninklijke
Academie.
De uitnoodiging die ons bij deze gelegenheid werd
gestuurd tot bij woning der plechtigheden is een blijk
-van waardeering en van eerbied voor onze oude gilden,
die op letterkundig gebied uwe reeds zeer beroemde
Academie zijn voorafgegaan. Laat ons dus toe hier onze
erkentelijkheid uit te drukken voor deze groote oplettendheid, alsook voor het reuzenwerk dat door uwe
leden academisten sinds de verloopen 25 jaren werd tot
stand gebracht. Wij hopen dat onze Vlaamsche Academie, onder de bescherming van 's Lands bestuur steeds
zal mogen voortbloeien tot meerder heil der Belgische
Natie, en dat zij den ouderdom zal mogen bereiken van
onze Koninklijke Kamers, waarvan de leden, met den
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Nogmaals, Heer
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Namens
Namens de Koninklijke Hoofdkamer
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de Vlaamsche
Vlaamsche KamersKamersen de
De Hoofdman,
A. WOEDSTAD.

*
go)
F. LEVI]
LEVITICUS,
aan
90) Vanwege
Vanwege Dr. F.
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de Hoogüe
Bur:gerschool, te Amsterdam
Amsterdam::
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De Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie vivat, floreat,
floreat, crescat
crescat in
in
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ternum !
F. LEVITICUS.

I10°)
BLOK, lauitenlandsch
b-uitenlandsch
o°) Vanwege
Vanwege Dr.
Dr. P. J,J, BLOK,
hoogleeraarteteLeiden
Leiden:
eerelid, hoogleeraar
:

Vlaamsche Academie,
Academie, Gent.
Gent.
Hartelijkgeluk
geluken
cnverdere
verderevoorspoed.
voorspoed.
Hartelijk
BLOK.
BLOK.
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I 1°) Vanwege Dr. J. W. MULLER, b u iten l an dsch
eerelid, oud-redacteur van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, te Utrecht :

Koninklijke Vlaamsche Academie, Gent.
Hulde aan het verleden!
Beste wenschen vocr de toekomst!
Prof. MULLER.

Vanwege de K ZUIDAFRIKAAN SE ACADEMIEVOOR TAAL, LETTEREN EN KUNST », te Bloemfontein (Orange River Colony) :
12 °)

Via Malte, Akadentie Gent.
Bloemfontein. Felicitaties yubelfeest.
Professor Reinink afgevaardigd.
Akademie.
4fE

Vanwege de Keizerlijke Academie voor
Wetenschappen (« ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES »), te Sint-Petersburg :
130)

Koninklijke Vlaantsche Academie,
Gand Belgique.

Académie iníjériale des Sciences de St. Pétersbourg envoie
à Académie Flamande sincères félicitations tour le vingtcinquième anniversaire de son existence.
Secrétaire fierrétuel,
SERGE F. OLDENBURG.

--
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de KAISERLICHE
14°)
I4°) Vanwege de
KAISERLICHE AKADE;\HE
AKADEMIE DER
WISSENSCHAFIEN,
te Weenen:
Weenen :
WISSEN
SCHAFTEN, te

Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie,
Academie,
Gent,
Gent, Konil1gstraat,
Koningstraat, 18.
Der Königlich
Vlaamschen Academie
Gent entbietet
entbictet
Koniglich Vlaamschen
Academie in Gent
zum yubilàum
Jubiläum des
des 25fiihrigen
25Jährigenruhnnreichen
ruhmreichen Bestands
ihre
zuna
Bestand s ihre
wärmsten
Akademie der
der Wiswdrmsten glückwünsche
gliickzviinschedie
die Kaiserliche
Kaiserliche Akademie
Wis
-senchaft ziWen.
senschaften Zit Wien.

.*
I 50} Vanwege
Vanwege ddee
IS°)

REALE
ACCADEMIA
RE ALE ACCADE
M IA DE[
DE [ LmcEI,
L I NCEI,

Rome :
te Rome:
Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche Academie,
Academie,
Koningstraat,
Koningstraat, 18.
18, Gent.
Roma. In
In nome
Accademt:a Lincei,
Lincei, invio
invio codesta
nopte Reale Accademia
Roma.
codester
illustre Accademia
Accademia cordiali
cordiali congratitlazioni,
congratulazioni, auguri
auguri vivissivivissilieto prospero
prospero avvenire.
mi, licto
Presidente BLASERNA.

*ge
16°)
DEI' KONGELIGE
KONGELIGE DANSKE
VIDENS16°) Vanwege
Vanwege DET
DANSKE VIDENSKABERNES SELSKAB, te Kopenhagen
Kopenhagen ::
KABERNES

Koninklijke Vlaamsche
Gent.
Koninklijke
Vlaamsche Academie, Gent.
Det Kongelig
Kongeligee Danske videnskabernes
videnskabemes Selskab
Selskab envoie
en7Joie
sincères félicitations
ses sincères
VILHELM THOMSEN
THOMSEN

Président.

**""
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luidruchtig harrewarren
harrewarrenop
opvelervelerlei gebied,
met de
de hope
hope vleien,
vleien, dat
dat zij
zij
lei
gebied, dan
dan durf
durf Ik
ik mij
mij met
allen
herte
allen wien
wien de
de bloei
bloeionzer
onzertaal
taalen
en letterkunde
letterkunde ter herte
gaat, de
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie zullen
zullen dank
dank
en toejuichen.
toejuichen.
weten en
De Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie werd ingeingesteld
door Koninklijk
Koninklijk Besluit
Besluit van
van den
den 88 juli
Juli1886,
1886, dat
steld door
van 's Konings
Konings wege
wege onderteekend
onderteekencl was
was door
door Minister
Minister
Ridder DE MOREAU.
MOREAU. Het
Hetgetal
getalwerkende
werkende leden
leden werd
werd op
op
25
bepaald, waarvan 18
dat zelfde
zelfde besluit
besluit benoemd
benoemd
18 door dat
25 bepaald,
werden. Eilaas!
Eilaas! de
de dood
dood heeft
heeft onmeêdoogend
onmeêdoogend onder
onder die
die
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werkers van 't eerste ure gemaaid : enkel nog twee.,
nog drij houden stand, als ware 't om door woord en
·daad aan de jongeren te getuigen, dat de ouderen, hunne
voorgangers, zich met noeste vlijt en belanglooze edelmoedigheid van de taak kweten welke zij, ter opbeuring
van 's vaderlands bewustzijn, op het gebied der Nederlandsche taal en letterea eens opvatten. Wij begroeten
die yeteranen in onze hooggeachte collega's, de heeren
Jhr. NAP. DE PAuw en Eow. GAILLIARD, werkende
leden, en den heer FERD vAN DER HAEGHEN, binnenlandsch eerelid. Door kiezing va1~ den 27 October en
van den 25 December r88ti werd het getal 25 werkentie leden volledigd.
Buiten die werkende leden erkent het Koninklijk
Besluit van den 15 Meert r887, hetwelk de \Vetten der
Academie goedkeurde, nog als deel uitmakende van de
Academie 25 buitenlandsche eereleden, ro inlandsche
briefwisselende leden, en een onbepaald getal inlandsche eereleden, zoo die vroeger werkende leden waren.
Op de heuglijke plechtigheid der instelling van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, den ro October r886,
eindigde haar eerste bestuurder, wijlen Dr. P. WILLEMS,
zijne rede met de volgende woorden : «Nemen wij, bij
« deze plechtige gelegenheid, de strenge verbintenis,
« het verheven doel der Koninklijke Instelling immer
« en alleen te betrachten. Onze leuze zij: Verheerlijking
« der moedertaal, geestesontwikkeling van het Vlaam« sche volk » ( r).
Vijf-en-twintig jaren verliepen sinds. Hoe heeft de
Koninklijke Vlaamsche Academie op het braak liggend
veld gewerkt?
Hij die wil oordeelen over hetgene zij uitwrocht,
raadplege hare 25 Jaarboeken, raadplege de Verslagen m
(I 1

Cfr. Jaarboek der Koninklijke Vlaamsene Acaiemie, r887, eerste

jaar. Gent, drukk. S. Le\iaert, A. Siffer en C'•, blz. 44•
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Mededeelingen van hare maandelijksche vergaderingen,
hare menigvuldige uitgaven en hare met goud bekroonde
verhandelingen. Onmogelijk in een kortbondig verslag
de waarde van die verschillende reeksen hier beurtelings te onderzoeken ; onmogelijk stap voor stap dat
academisch leven en streven van 25 jaren op te volgen
en te ontleden, dat werk naar aard en doel te rangschikken; doch wie zal 't mij na kennisneming betwisten?
Die allerhande uitgaven leggen getuigenis af van 't rusteloos eerlijk werken onzer Koninklijke Instelling ter
betrachting van 't aangewezen doel
Doorbladert hare vaarboeken : het eerste, in 1887,
telde 188 blzz. en het laatste, in 1911, 400 blzz. ; doorbladert hare Verslagen : het eerste jaar, in 1887, maakten zij een boekdeel uit van 35o blzz., en, het laatste
jaar, in 1910, telde die verzameling 1092 blzz Welnu,
ik hoorde die va arboeken en die Verslagen wel eens eene
mijn van wetensweerdige dingen noemen, en ik durf
er bijvoegen : te recht. Soortgelijke uitgaven komen
menigeen voor als van weinig tel, als eene opsomming
van huishoudelijke besprekingen; maar zoude men geen
ongelijk hebben zulk lichtveerdig oordeel te strijken ?
In onze vaarboeken en Verslagen liggen tal van
zaakrijke verhandelingen, deze in verband met de geschiedenis van het verleden, andere met den huidigen
toestand en de ontwikkeling van de taal, en de jonge,
leergierige lezer zal er door verrast en verwonderd
staan.
Men vrage me niet hier bijzonderheden aan te halen,
evenmin waar het geldt een overzicht te geven van het
gezamenlijk getal van hare andere uitgaven. Ik denk
hier onwillekeurig op de volksspreuk, hoe uit vele
beekskens het groote water groeit. In dien rijken voorraad van 25 jaren werkens komen uitgaven voor van
zeer verscheiden aard : wat uit te leggen valt door de

-

624
62
4—
-

instelling van Bestendige Commissiën
instelling
Commissiën 1I1
schoot der
in den schoot
Academie.
Die
Commissiën werken
goed valle 't uit.
uit.
Die Commissiën
werken niet
niet op
op goed
als
het bereik
bereik der
derAcademie,
Academie, neen
neen;; zijn
zijn zij
zij wel
wel
als buiten
buiten het
op
moeten al hunne uitgaven,
uitgaven,
op zich
zich zelf
zelf bestaande,
bestaande, toch
toch moeten
van
welken aard
aard ook,
ook, aan
aan het
hetBestuur
Bestuur der
derAcademie
Academie
van welken
vooraf onderworpen
onderwor'pen en
en door
door haar
haargoedgekeurd
goedgekeurd worden.
worden.
Vier
verschillend gebied
gebied werkende
werkende met
met
Vier in
in getal
getal en op verschillend
eigen
als uit
uit vier
vier vruchtbare
vruchtbaregewesten
gewesten
eigen doel,
doel, voeren
voeren zij als
het
naar den
den molen
molen Ja,
Ja,zijzijzijn
zijneenigszins
eenigszins de
de
het water naar
krachten die
die den
den molen
molendoen
doen draaien,
draaien, en
enhet
hetininmenig
meniggeval mogelijk
mogelijk maken,
van den
den vadervadermaken, dat
dat malsche
malsche tarwe van
landschen akker
akker tot
tot bloemig
bloemig meel
meel wordt
wordt omgewerkt,
omgewerkt, om
om
vandaar op allerhande gebied
gebied van
van 't'tVlaamsche
Vlaamsche volksvolksleven rondgevoerd en uitgedeeld
uitgedeeld te worden
worden tot
tot versterversterkend voedsel.
voedsel.
De
dier Commissiën
Commissiën werd
werd gesticht,
gesticht, krachkrachDe eerste dier
tens art.
art. 14
14 der
der Wetten
Wetten van
van de
de Academie,
Academie, op
op den
den15
15
tens
Meert 1887.
1887. Zij
is belast
belast «« met
met
Meert
Zij bestaat
bestaat uit
uit 10
10 leden,
leden, en
en is
"« het bevorderen
bevorderen van de
de studie
studie der
derOud-Germaansche
Oud-Germaansche
«
uitgeven van
van
en Middelnederlandsche
Middelnederlandsche talen,
talen, met
met het uitgeven
« en
«
Middelnederlandsche werken
het bevorderen
bevorderen
werken en
en met het
« Middelnederlandsche
de studie
studie der
dergewestspraken
gewestspraken ». De
De reeks harer
harer
«« van de
bevat thans
thans18
18 nummers.
nummers.
uitgaven bevat
tweede Commissie
Commissie van
van 10 leden is
is werkzaam
werkzaam
Eene tweede
op het gebied der Nieuwere Taal- en Letterkunde. ZijophetgbidrNuwTal-enLtrkd.Zij
gesticht, op
op voorstel
voorstel der
derheeren
heerenTH.
TH. COOPMAN
COOPMAN en
en
werd gesticht,
FR. DE
DEPOTTER,
POTTER, bij
bij beslissing
beslissing der Academie,
Academie, op
op den
den 15
15
FR.
Mei 1889.
1889. Zij
hetgeen in
in
Mei
Zijisisbelast
belast ««met
met de
de studie
studie van al hetgeen
staat met
met de
de beoefening
beoefening en de
de belangen
belangen der
der
«« verband staat
huidige taalen letterkunde,
letterkunde, met
met inbegrip
inbegrip van
van de
de
taal- en
«« huidige
Nederlandsche tooneelletterkunde;
tooneelletterkunde;met
metde
deuitgave
uitgavevan
van
«« Nederlandsche
verzamelingen kunst- en
en vakwoorden,
vakwoorden, met
met inbegrip
inbegrip
«« verzamelingen
Nederlandsche, zoo
zoo oudere
oudere als
als nieuwere,
nieuwere, rechtsrechts«« van Nederlandsche,
van eene
eenebloemlezing
bloemlezll1g uit
uit de
de werken
werkenonzer
onzer
« termen; van
I7 e - en 18
I8ee - eeuwsche schrijvers, bij
bij voorkeur
voorkeur uit
uitden
den
«« 17e-
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« schat der volksliederen uit gemelde tijdvakken, en
« van eene bijzondere verzameling der voorname too« neelwerken van Nederlandsche schrijvers sedert het
« begin der 16e eeuw ». -- Zoo luidde de paragraaf die hare
werkzaamheden bij hare stichting aanduidde. Later heeft
men die nog nauwkeuriger bepaald, en het heette nu :
« De werkzaamheid dezer Commissie omvat de Neder« landsche philologie en letterkunde van het jaar 1500
« tot heden, of meer bepaald : -- de fraaie letteren
« met inbegrip van letterkundige verhandelingen, le« vensberichten, critiek, reisbeschrijving, de geschie« denis van de taal en letteren ; -- het tooneel en de
« tooneelletterkunde; -- de Nederlandsche folklore,
« met inbegrip van de oudere en de nieuwere liederen;
« -- de vak- en kunstwoorden ; -- de nieuwere gewest
« spraken ; — het heruitgeven van de oudere schrijvers
« na 1500; -- het uitbrengen van verslagen over alle
« haar door de Koninklijke Vlaamsche Academie over« gelegde handschriften, boekwerken, voorstellen, enz.;
« het beheer van het Van de Ven-Herenans' Fonds »
(aldus werd haar werkkring opgegeven op de 107e vergadering der Commissie, den 20 Juni 1906), waarbij later
nog het beheer van het Karel-Boury-Fonds kwam. —
Ook voor deze Commissie tref ik 18 nummers aan op de
lijst van hare uitgaven.
Op die zelfde vergadering van den 15 Mei 1889 besliste de Academie, insgelijks op voorstel der heeren
TH. COOPMAN en FR. DE POTTER, eene bestendige Commissie van io leden te stichten, belast, zooals de beslissing vermeldt, « met de studie der vaderlandsche ge« schiedenis en der Vlaamsche kunst; met de uitgave der
« algemeene levensbeschrijving der in België geboren
« Nederlandsche schrijvers, der algemeene Vlaamsche
« bibliographie en van oude Vlaamsche geschiedschrij« vers ». — Ik tel 8 nummers op de lijst van hare uitgaven, en hieronder het standaardwerk der heeren
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hie
COOPMAN en
wijlenJ.J.BROECKAERT
BROECKAERT:: Bibliogra
Bibliographie
en wijlen
TH. COOPMAN
van den
den Vlaamschen
Vlaamsehen Taalstrijd,
Taalstrijd, waarvan
waarvan reeds
reeds acht
acht
van
verschenen, en
enwiens
wiensvoltooiing
voltooiinghet
hetVlaamsche
Vlaamsche
deelen verschenen,
vaderland met
met bijzondere
bijzondere belangstelling
belangstelling te
te gemoet
gemoet ziet.
ziet.
vaderland
vierde Commissie
Commissie werd
werd gesticht
gestichtbij
bij beslissing
beslissing
Eene vierde
Academie, den
den 18
18 Juli
Juli 190o,
1900, en op voorstel des
des heeheeder Academie,
renTH.
TH.COOPMAN.
COOPMAN. Zij is werkzaam
werkzaam op
op het
het gebied
gebied der
der
ren
school, ieverend
ieverend voor
voor het
het «« Onderwijs
Onderwijs in en
en door
door het
het
school,
Nederlandsch ". Hare « Handelingen ", die in de maan-Nedrlansch».H«deign, madelijksche
en Mededeelingen
Mededeelingen der Academie
Academie
Verslagen en
delij
ksche Verslagen
worden insgelijks
insgelijks afzonderlijk
afzonderlijk gedrukt, en
en
voorkomen, worden
zij n thans ten
ten getale
getale van
van18.
18.
zijn
Vveze ter
ter vlucht
vluchtingelascht,
ingelascht,dat
datiedere
iedereCommissie
Commissie
Weze
minste zesmaal in
vergadert.
ten minste
in het jaar
jaar vergadert.
Nu, ten einde
einde op
op die
die verschillende
verschillende terreinen
terreinen den
den
Nu,
werklust, ook buiten
buiten de
lokken en
en op
op
de Academie,
Academie, uit
uit te lokken
aan te
te moedigen
moedigen en te ondersteunen,
ondersteunen, schreef
schreef
te wekken, aan
de Academie
prijsvragen uit,
uit, en,
en,alalheeft
heeftzij
zij
Academie menigte
menigte van prijsvragen
niet altijd
altijdin
indegelijke
degelijke antwoorden
antwoorden mogen
mogen verheuverheuzich niet
gen, toch mag
mag zij
zij reeds op
op eene
eene reeks
reeksvan
van39
39met
metgoud
goud
gen,
werken wijzen,
wijzen, die
die door
door den
den druk
druk ten
ten dienste
dienste
bekroonde werken
van ons volk staan; mag
mag zij
zijgetuigen,
getuigen,zeg
zegik,
ik,ininmenig
menig
opzicht ware diensten
diensten bewezen
bewezen te
te hebben
hebben en in
in drindrinopzicht
gende
behoeften te hebben
hebben voorzien.
voorzien. Daar
Daar zijn
zijn b.
b. v.
v.
gende behoeften
hare verschillende
verschillende uitgaven
uitga ven van
van VakVak en Kunstwoorden,
waarvan reeds
reeds een
een nieuwe
nieuwe druk
druk in
in bespreking
bespreking kwam.
kwam.
Weze bijgevoegd,
bijgevoegd, dat
op dit
dit oogenblik
oogenbJik nog
nog ruim
ruim een
een
dat op
tiental
werken ter
terperse
perseliggen
liggenofofininvoorbereiding
voorbereidingzijn.
zij n.
tiental werken
-

Eveneens mag
mag in 't't voorbijgaan
voorbijgaan gewezen
gewezen op
op eenige
eenige
tijdelijke
Commissiën die in
in den
den schoot
schootder
derAcademie
Academie
tijdelijke Commissiën
werden
ingesteld:: de
de eerste,
eerste,uit
uitdrij
drij leden
leden bestaande,
bestaande,
werden ingesteld
in betrekking tot het Woordenboek
Woordenboek der
der Nederlandsche
Nederlandsche taal,
bestaat
sedert den
den io
IO Februari
Februari1891;
18gl; eene
eene tweede,
tweede, belast
belast
bestaat sedert
met
het opzoeken
opzoeken van
van de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke en
en latere
latere
met het
schrijfwijzen
der
Zuidnederlandsche
plaatsnamen,
is
schrijfwijzen
Zuidnederlandsche plaatsnamen, is
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sedert 1899
1899 bestaande;
eindelijk zij
zij nog
nog vermeld
vermeld de
de
bestaande; en eindelijk
Commissie,
Dr. \VILLEM
Commissie,op
opvoorstel
voorstel van
van den
den heer Dr.
WILLEM DE
VREE SE benoemd, aan wie
wie opgedragen
opgedragenwerd
werd.
alle in
in BelBel,, alle
VREESE
« gische
aanwezige
t<
gischeopenbare
openbare en
en bijzondere
bijzondere bibliotheken aanwezige
« wiegedrukken of
of incunabels op
op te
te sporen
sporen en
enteteinversin ven« tariseeren ».
". In de
de vergadering
vergadering van
"an den
den 20
20 Juli 190I
1901
werden 5 leden
leden daartoe aangesteld.
aangesteld.
`eerden
Middelerwijl oordeelde
Academie ook.
de
Middelerwijl
oordeelde de
de Academie
ook, dat de
herziening
harerwetten
wetten« «een
dringendeeisch
eischdes
destijds
tijds»
herziening harer
een dringende
»
was, en (lat
dat haar
reglement, in
in het
het belang
belang der
der wetenwetenwas,
haar reglement,
schap,
met de
de hedendaagsche
hedendaagsche toestanden
toestanden in
in overeenovereenschap, met
stemming
gebracht worden.
worden. Op voorstel van
van den
den
stemming mocht
mocht gebracht
heer
\V. DE
DE VREESE,
VREESE, werd
werd daar
daar in
in 1909
1909 aanvang
aanvang
heer Dr. W.
meê gemaakt; eene
eene Commissie
Commissie van
"an 55 leden werd
werd belast
belast
meê
met
\Vet aan
aan het
hetoordeel
oordeelder
derAcadeAcademet « een
een ontwerp
ontwerp van Wet
mie te
», en, na
na grondige
grondige bespreking, werd
werd
mie
te onderwerpen »,
dit ontwerp, met
met eenparigheid
eenparigheid van
van stemmen,
stemmen, in
in de
cle ververgadering van
den 77 Juli
Juli 1909 aangenomen,
de
aangenomen, en
en aan de
gadering
van den
goedkeuring der Regeering onderworpen.
onderworpen.
Dunkt
u niet,
niet, Mijne
Mijne Heeren,
naar dit
dit uiterst
uiterst bebeDunkt u
Heeres, naar
knopt verslag
verslag te
te oordeelen, dat de
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Academie harer zending
zending niet
niet onweerdig
ol1\,."eerdigbleef?
bleef?
sche Academie
niet. dat zij
zij met
met reden
reden zich
zich over
over haar
haar 25-jarig
25-jarig
Dunkt u niet,
bestaan verheugen mag? Uwe vereerende deelnemingbestanvrhugm?Uwerndlmig
feest vieren waardeert zij
zij ten
ten volle
volle:: zij
zij ziet
ziet er
er
in haar feestvieren
eene
goedkeuring ininvoor
uur van
van heden,
heden, doch
doch
eene goedkeuring
voor't't uur
tevens
aanmoediging uit
uit voor
voor den
dendag
dag
tevens spreekt er eene aanmoediging
van
morgen :: een
een spoorslag
spoorslag isis het
om, in
in 't'tvolle
volle
van morgen
het om,
bewustzijn van
hare nationale
nationaleenenmaatschappelijke
maatschappelijke
bewustzijn
van hare
plicht, voort
voort te
te werken
werken naar
naardedeopgegeven
opgegevenleuze
leuzevan
van
plicht,
eersten bestuurder.
bestuurder. Doet
Doet goed
niet om
om ::
goed en
en ziet
ziet niet
haren eersten
zoo handelde
handelde zij
zij 111
uurder
dermoeilijkheden..,
moeilijkheden ... met
met
zoo
i n 't't uur
moeilijkheden van
binnen of
of buiten
buiten heeft
heeft immers
immers alle
alle
moeilijkheden
van binnen
menschelijke
instelling
te
kampen
...
Doet
goed
en
ziet
menschelijke instelling
kampen... Doet goed en ziet
niet om! zal
in de
de toekomst,
toekomst, sterk
sterk
zal hare gedragswet zijn
zijn in
de duurzame
duurzame eendrachtigheid
eendrachtigheid van
van hare
hare
gelijk zij is door de
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leden en door de krachtige ondersteuning van hare
vrienden.
Aan die behulpzame vrienden, aan die edelmoedige
beschermers zij hier openbare hulde betoond; trouwens, het is dank aan hen, dat de Academie van dag tot
dag beter in staat gesteld wordt zoo menige practische
uitgave ten goede te brengen.
Eenige woorden tot opheldering wezen hier ingelascht nopens de Fondsen, welke de Academie aan de
milddadigheid van eenige uitstekende personen te
danken heeft.
Vooraan komt het Karel Boury fonds. Het is eene
schenking van zo.000 fr., tot aandenken van hunnen
broeder gedaan door de juffrouwen SOPHIE en MARIE
BOURY, te Brugge. De jaarlijksche intrest zal gebruikt
worden tot het bevorderen van de « Vlaamsche taal en
« zeden, namelijk door het aanmoedigen van het dichten
« en verspreiden van Vlaamsche liederen, gesteld op
« eenvoudige, gemakkelijke en zangerige wijzen ». Door
Koninklijk Besluit van den g October 1895 werd die
schenking aanveerd. In gevolge van dit fonds, onder
het beheer staande der Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, werd eene eerste prijsvraag
uitgeschreven, waarbij 25 schoolliederen ten dienste
der hoogste klassen in het lager onderwijs verlangd
worden. God geve, dat de Academie daardoor hare
krachtige hulp kunne bijdragen om mede deftige liederen in den mond van het volkskind te leggen ! Wee
immers het volk dat het deftige lied verleeren zou!
-

-

Een tweede fonds is het Van de Ven Herenzans fonds.
Het is eene schenking van 20.000 fr., die wij danken
aan de milde gunst van den eerw. Pater JAN FRANS
HENDRIK VAN DE VEN der S. J. te Aalst. De jaarlijksche intrest er van wordt aangewend tot bevordering
« der Nederlandsche taal en wetenschap, inzonderheid
-

.
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• door het uitgeven, in deze taal, van nieuwe werken
« over natuur- of geneeskundige wetenschappen, over
« rechtsgeleerdheid en over het vak van den inge« nieur ». Een Koninklijk Besluit van den 10 Meert 1903
aanveerdde die schenking, en op heden komen reeds
6 nummers op de lijst der uitgaven van dit fonds voor.
Het wordt insgelijks door de Bestendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde beheerd.
Het Salsmans fonds : zoo heet de derde schenking.
Zij bedraagt insgelijks 20.00D fr. en werd gedaan door
den eerw. Pater JOZEF SALSMANS der S. J. te Leuven.
Het Koninklijk Besluit van den 10 November 1908, dat
de aanveerding van die schenking bevat, geeft tevens
de doeleinden op, zooals de edelmoedige schenker die
onder vier litterae vaststelde. Twee prijsvragen werden,
ingevolge hiervan, uitgeschreven met betrekking tot de
middeleeuwsche liturgie : de eerste verlangt eene verhandeling over de inrichting en verspreiding der Middelnederlandsche getijden- en gebedenboeken ; bij de
tweede wordt gevraagd een inventaris van al de nog
bestaande liturgische boeken, voor het jaar 1600 in de
kerken eener Vlaamsche stad in gebruik.

Eene vierde schenking heet het Arthur Merghelyncklegaat. « Bij testament van den 2 Februari 1905 ver« maakte Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK aan den Belgischen
« Staat, ten behoeve der Koninklijke Vlaamsche Aca« demie, zijn Beauvoorde-kasteel te Wulveringhem, in
« West-Vlaanderen, met al de kunstwerken welke
« daarin ten dage van zijn overlijden zouden bevonden
• worden, tevens met al de onroerende goederen hem
toebehoorende, in genoemde gemeente gelegen ». Den
19 April 1910 machtigde een Koninklijk Besluit die
vorstelijke schenking te aanveerden.

Eene vijfde schenking werd ons door het Bestuur
der Academie in hare vergadering van den 19 April
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1.1. bekend gemaakt. Een schrijven van den veeled.
Heer Staatsminister AUG. BEERNAERT berichtte aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie, dat hij voornemens
was haar eene schenking van 17,000 fr. te. vereeren
« voor het stichten van een tweejaarlijkschen prijs van
« l000 fr. ter aanmoediging van de Vlaamsche Letter« kunde ». De Academie besliste, dit nieuwe fonds, naar
zijn hooggeachten stichter, het Aug.-Beernaert fonds te
noemen. Het werd bij Koninklijk Besluit van den 10 Juni
1911 goedgekeurd.
Mijne Heeren, gij zult me niet euvel opnemen, (lat
ik in dit bondig overzicht eene bevoorrechte plaats afsta
aan het opsommen der verschillende fondsen, waar onze
Koninklijke Instelling over beschikken mag. Dankbaarheid past te allen stonde en te aller plaatse, en dorst ik, .
ik zoude hier in u aller naam, in den naam aller Vlamingen, in den name des Vaderlands, dank, innigen dank
toeroepen aan die edele weldoeners der Koninklijke
Vlaamsche Academie, want hunne weldaad werd niet
persoonlijk 6ns bewezen : zij werd aan Land en Volk
geschonken... geschonken « ter verheerlijking der
moedertaal, ter geestesontwikkeling van onzen stam ».
In dien geest en met die bedoeling werkt de Koninklijke Vlaamsche Academie, en dus werkend denkt zij .
de taak te vervullen waarvoor haar doorluchtige
Koninklijke Stichter heur verantwoordelijk stelde.
Klaarder nog zou dit blijken, konde er beurtelings gewezen op de besprekingen en beschouwingen waarmede
hare besluiten gepaard gaan ; konde terloops aangehaald wat al werks elke van hare Commissiën heeft
verricht of ondersteund; konde de uitgebreide lijst opgegeven der vaak belang- en leerrijke voorlezingen op
de maandelijksche vergaderingen; konden de waarde
en het nut van hare talrijke uitgaven worden voorgesteld. Edoch, het oogenblik is er niet toe geschikt, en
't ware u aller aandacht vermoeien. Ten slotte durf i k.
echter eenen wensch uiten, en uwe vereerende instem-
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ming ermede ware ons loon op dit ure : Moge mijn kort,
ik zei bijna, oppervlakkig verslag u overtuigd of uwe
overtuiging hebben versterkt, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie aan hare zending trouw bleef. Vóór
25 jaren sprak wijlen Dr. WILLEMS : « Geachte Mede« leden, het is onze plicht eensgezind de handen krach« tig aan het werk te slaan. 's Konings gunst, die de
• Vlaamsche Academie in het leven riep, het blij gejuich
« waarmede het Vlaamsche Volk onze Instelling be« groette, vergen dat wij onzen plicht gewetensvol
« kwijten » (I). Welnu, 25 jaren hebben wij gewerkt op
het ruime veld dat ons werd aangewezen. Dank aan de
Regeering, die dat werken aanmoedigde en ondersteunde; dank aan de vrienden en weldoeners, die ons hulp
en raad schonken! Vol vertrouwen in aller gerechte
waardeering, zeggen wij tot onze landgenooten : « Ziet,
daar ligt ons werk ! dat is de oogst ! Oordeelt ! » Intusschen hernieuwen wij hier plechtig de heilige belofte
der ouderen, en in 't aanschijn des Vaderlands herhalen
wij : Meer dan ooit zij onze leuze : « Verheerlijking van

de moedertaal, en geestesontwikkeling van het Vlaamsche
(Toejuichingen.)
Volk ! »
^
^*

Vervolgens houdt Prof. Dr. WILLEM DE VREESE
eene voordracht getiteld De roeping der Academie.
EXCELLENTIE,
MIJNHEER DE VOORZITTER,
DAMES EN HEEREN,

Waren de wenschen van de hoofdmannen van het
herlevende Vlaamsche Volk in vervulling gegaan, zoo
zou de Koninklijke Vlaamsche Academie thans niet een
één kwart-eeuws-, maar weldra meer dan een driekwart-eeuwsfeest vieren.
jaarboek der Koninklijke Vlaamsche llcademie, 1887, blz. 4 4.
(i) Cfr.Jaarboek

- 632 BEHAEGEL, beruchter gedachtenis, besloot het eerste deel van zijn Nederduytsche SSraekkunst, dat in 1817
verscheen, met een overzicht van de wijzigingen die
z. i, behoorden toegebracht te worden aan de toenmalige spelling, om, zooals hij het uitdrukt, « het algemeen
schryfgebruyk te verbeteren » (1); maar hij toonde er
zich wel van bewust te zijn, dat het getheoretiseer van
een spraakkunstenaar maar weinig vat heeft op het
publiek dat leest en schrijft, door de noodzakelijkheid te
erkennen, « dat de groote meerderheyd der schryvende
de voorgestelde verbeteringen aennéemen » ( 2) : immers,
hij sluit zijn boek met deze, voor menigen tegenwoordigen lezer zeker verassende paragraaf
« Tot bereyking van dit oogwit, dunkt my geen
beter middel vóorhanden te weézen, dan de aenstelling
éener vergadering, gekozen uyt de meest beschaefde en
geoefendste in de taelkunde, bekragtigd door het hoog
bestuer » (3).
Ofschoon BEHAEGEL het woord Academie niet uitspreekt, kan er geen twijfel zijn, of dat was zijn bedoeling; verder dan tot die uitspraak is hij echter niet gekomen, althans niet zoover ik weet; maar dezelfde beweegredenen, die hém leidden, bezielden zeventien jaar later
een jong priester, die een open oog had voor, en een
helderen blik op het vele, dat het Nederlandsch, zooals
het toen in onze gewesten geschreven en gesproken
werd, te wenschen overliet. Iedereen begrijpt, dat ik
JAN DAVID op het oog heb, wiens Nederduytsche Spraekkunst reeds een jaar na haar verschijnen, in 1834, herdrukt werd. De nieuwe grammaticus was zeer omzichtig; hij dorst nog niet leeren, dat de nominatief van het
mannelijk bepalend lidwoord de is, en niet den; noch dat

(i)

blz. 499.

(2) a. w., blz.

500.

(3) a. w., blz. 529.
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de klanken
klanken ei en
ui met
met een
een i, en
niet met
met een
een GriekGrieken iii
en niet
ij behooren
bel1üoren geschreven
geschreven te
te worden,
worden,ofschoon
ofschoon hij
hij de
de
sche ij
wenschelijkheid dezer
veranderingen zeer
zeer wel
wel inzag.
inzag.
wenschelijkheid
dezer veranderingen
In het
het VOO1'berigt
van •zijn
verklaart
In
Voorberigt van
zijn tweede
tweede uitgave
uitgave verklaart
DAVID uitdrukkelijk wat hem daarvan
daarvan weerhouden
weerhouden had:
DAVID
zijn eigen
dan het
het
zijn
eigen gezag
gezag achtte
achtte hij
hij te
te gering;
gering; een ander dan
noodig, meende
0111 het schrijversschrijverszijne was - er
er toe noodig,
meende hij, om
gild tot het
het gebruiken
gebruiken van
van deze
deze en
en dergelijke
dergelijke vormen
vormen
gild
oyer
halen.
over te halen.
Zijn eigen
luiden als
als volgt
volgt::
Zijn
eigen woorden luiden
«
de taek zyn
zyn van
van een
een letterletter« Dusdanige
Dusdanige verbeteringen
verbeteringen zouden
zouden de
kundig Genootschap,
Genootschap, door
Staetsbestier ingerigt,
ingerigt, ter
terbeschabeschakundig
door het Staetsbestier
ving en
voltooying onzer schoone
schoone moedertael.
moedertael. Dit
Dit alleen
alleen zou
zou met
met
ving
en voltooying
het vereyschte gezag,
gezag, na
na behoorlyk
behoorlyk onderzoek,
onderzoek, over
OHf alle
allegeschilgeschilpunten in
in dit
dit vak
vakkunnen
kunnen uytspraek
uytspraek doen,
doen, en
en die
die verbeteringen
verbeteringen
punten
welke het
bevordering onzer
onzer nationale
nationale letterkunde
letterkundevoordeelig
voordeelig
welke
het tot bevordering
oordeelen,aen
onze landgenooten
landgenooten voorstellen.
,"oorstellen. Het
Het ware
ware zeker
zeker
zoude oordeelen,
aen onze
hoogst
wenschen dat
dat zulke
zulke instelling
instelling konde
konde tot
tot stand
stand gebragt
gebragt
hoogst te
te wenschen
worden:
welhaest •de
de zoo
te vergeefs
vergeefs gewenschte
gewenschte
worden : men zoude welhaest
zoo lang te
eenparigheycl
in tael
tael en
en spelling
spellmg zien
zien geboren
geboren worden,
worden, de
dezucht
zucht tot
eenparigheyd in
vaderlandsehen letterroem meer algemeen aengroeyen, en onzevaderlnschtomeralgnoy,ez
landspraek gebragt
hoog punt
punt van
vanvolmaektvolmaektlandspraek
gebragt worden
wordentot
tot een
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(I).
heyd »» (I^.

Daar hebben
hebben wij
wij opnieuw
opnieuw wél
wél het
het begrip,
begrip,ofschoon
ofschoon
nog niet het
het woord
woord Academie,
Academie, dat
dat het
het eerst
eerst zou
zou uitgeuitgenog
sproken worden
worden door
door J.-F.
].-F. VVILLEMS
zijn brief
brief aan
in zijn
WILLEMS in
DAVID van
23 Januari
Januari 1836
1836 (2),
(2), toen
toen deze
deze hem
hem voorDAVID
van 23
gesteld en aangewakkerd had, de handen ineen
ineen te
te slaan
slaan
gewenschte doel
doel te
te bereiken.
bereiken.
om het gewenschte
trouwensook
ook nog
nog niet
niet het
het gehééle
gehééle
Wij hebben daar trouwens
op dat oogenblik
oogenblik maar één zorg
zorg:: uit
uit
begrip. DAVID
DAVID had op
spellingmoeras te
komen. Hij
moge de
de eerste
eerste de
de
het spellingmoeras
te komen.
Hij moge
(I)
J. DAVID,
DAVID, Nederduytsche
Nederduytscne Spraekkunst,
Spraekkunst,Eerste
EersteDeel.
Deel.Spelling
Spelling
enen
(I) J.
IX: vlg.
vlg.
Vormleer. Tweede
TweedeUytgave.
Uytgave. (Mechelen,
(Mechelen, 1834), blz. Ix
(2) Niet
Niet 3 Jan. 1836,
zooals Leonard
Leonard Willems
Willems zegt,
zegt, Verslagen en
t!n
1836, zooals
(2)
derKoninklijke
KoninklijkeVlaamsche
Vlaamsene
Academie, 1899, blz. 94
94;; 1902,
19°2,
Mededeelingen der
Academie,
Il, blz.
blz. 43.
43.
dl. II,
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stichting van een Academie gewenscht hebben,WILLEMs
heeft de verwachtingen die men destijds van een dergelijke instelling koesteren kon, het eerst met eenige uitvoerigheid omschreven, t. w. in zijn prospectus voor
het Belgisch Museum.
Sedert lang », heet het daar heeft men in de nederduitsch
sprekende provincien van België behoefte gevoeld, en het verlangen
te kennen gegeven, om voor de aldaer nationale tael eene Academie te zien oprichten, by wier verlichte kennis het staetsbestuer, zoowel
als elk letterlievend ingezetene, mocht te rade kunnen gaen, wanneer de noodzakelijkheid zich voordeed om de uitspraak van tael
kundige mannen in te roepen » (I .

Maar nog duidelijker, nauwkeuriger, vollediger

werden die verwachtingen onder woorden gebracht,
toen een paar jaar later, WILLEMS en Kan. DE SMET van
minister De Theux de verblijdende opdracht ontvingen,
een « plan ... voor de Nederduitsche Academie » op te
maken, een reglement te ontwerpen en een voordracht
van benoembare candidaten in te dienen (2).
Het 4de artikel van het ontworpen reglement luidde
nl. als volgt :
« De werkzaemheden der gewoone leden hebben tot doel al wat
tot de nederduitsche letterkunde behoort, doch zullen voornamelyk
strekken om de regels der spraekkunst vast te stellen. Deze leden
zullen bovendien zich bezig houden met het samenstellen van een
woordenboek der nederduitsche tael en het uitgeven van hoeken
voor het onderwys en de opvoeding, geschikt ten gebruike der
scholen » (;).
(t) Prospectus van 't Belgisch Museum, bij P. VAN DUYSE, Nalatenschap van J.-F. WILLEMS, blz. CVII.
(2) « Met den heer Kan. De Smet heb ik dezer dagen, op vernieuwd
verlangen des Ministers, het plan gemaakt voor de Nederduitsche Academie.
WILLEMS aan DAVID, 19 Nov. 1838.
Een voornaem letterkundige werd belast met het leveren van het
ontwerp eener vlaemsche Academie, en het opgeven van de namen der
letterkundigen, die wegens hunne verdiensten regt schenen te hebben er
deel van te maken. Doch het bleef daer by. s SNELLAERT, Belg.•Mus. 4
(1840), 21.
(3) Naar officieels bescheiden aangehaald bij COOPMAN en SCHARPÉ,
Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde, blz. 72, noot 2.
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Volgens art. 8 zou het gewenschte woordenboek
bewerkt worden door den secretaris der Academie, en
in art. 10 werd bepaald :
« De nederduitsche Academie vermag pryzen uit te loven by
het publiek tot het bekomen van verhandelingen of andere schriftelijke opstellen wegens de nederduitsche tael- en letterkunde, of
voor boeken van onderwys en opvoeding, volgens een door haer
opgemaekt programma, goedgekeurd door onzen voornoemden
Minister ».

Met « boeken van onderwijs en opvoeding » werd
ongetwijfeld ben « vlaamsche » grammatica bedoeld,
zooals uit een anderen brief van WILLEMS aan DAVID
duidelijk blijkt (z).
Men had ook nog andere verwachtingen, die in het
ontwerp van reglement niet tot uiting kwamen, maar
door DAVID werden uitgesproken in een brief door hem
tot den Minister gericht, waarin hij o. a. schreef :
« D'ailieurs it est nécessaire de donner une bonne direction a la
littérature renaissante, de peur qu'elle ne subisse l'influence de
cette littérature bátarde, qui est à la mode en France, et dons les
productions inondent la Belgique pour le malheur de la religion et
de la morale. Or une académie me parait être le seul moyen efficace
-pour atteindre ce but, et opposer ainsi une digue au torrent » (2).

Het is de bedoeling niet, en ook niet noodig, de
geschiedenis van het begrip dat men zich in dien tijd
(i) Zie Brieven van J.-Fr. Willems,... verzameld door MAX RoosEs
(Gent 1874), blz. 166.
(2) Naar officieele bescheiden aangehaald bij COOPMAN en SCHARPÉ,
a. w., blz. 78. Verg. daarmede de volgende uiting van een vertrouwd leerling
en vriend van DAVID :
Zou er inderdaed geen oneindig nut kunnen spruiten uit eene instelling
die bestemd ware, om in ons midden als geleerd gezag op te treden, om de
echte beginselen der letterkunde in eere te houden, en de afzonderlijke en
verschillende strevingen der jongere schrijvers derwijze tot een eenig doel
te rigten, dat dezelve als natuurlijk tot den bloei der nationale letteren en
tevens tot de verheerlijking des Vaderlands moesten strekken? » E. VAN
STRAELEN, in het Jaarboek der Katholieke Hoogeschool van Leuven, 18 45,
61-62; aangehaald door P. WILLEMS, Verslagen der Koninkl ijke Vlaamsche Academie, 1887, blz. 303.
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van een Vlaamsche Academie maakte, hier verder in
.den breede na te gaan. Het was alleen onmisbaar te
doen uitkomen, dat een dergelijke instelling ook door
de hoogst ontwikkelden in den lande werd opgevat en
bedoeld als een wetgevend lichaam, dat met behulp van
woordenboek en spraakkunst het taalgebruik naar alle
zijden zou regelen, en dus in eersten en laatsten aanleg
zou uitmaken, wat goed Nederlandsch was, wat niet;
hoe men wél schrijven zou, hoe niet; over wat men
schrijven of dichten zou, over wat niet.
Deze opvatting is niet uitgestorven met het afspringen der door WILLEMS, DAVID en DE SMET gevoerde
onderhandelingen. Toen de Koninklijke Vlaamsche Academie een halve eeuw later eindelijk tot stand kwam,
waren velen overtuigd, dat onze Instelling in een aantal
twijfelachtige gevallen het taalgebruik zou vaststellen
en beslissingen zou nemen, waaraan iedereen zich zou
hebben te houden. Dat denkbeeld was niet alleen zeer
verspreid in de onderwijzerswereld, maar had ook zijn
aanhangers, toen en nog later, in den schoot der
Academie zelve.
Het lijdt geen twijfel, of deze opvatting vond haar
oorsprong in het denkbeeld dat men zich maakte, en
veelal nog maakt, van de werkzaamheid en het gezag
der Fránsche Academie. In dezer statuten wordt
bepaald
La principale fonction de l'Académie sera de travailler, avec
tout le soin et toute la diligence possible, à donner des règles certaines a notre langue et a la rendre pure, éloquente et capable de
traiter les arts et les sciences. Les meilleurs auteurs de la langue
francaise seront distribués aux académiciens pour observer tant les
dictions que les phrases qui peuvent servir de règles générales, et
en faire rapport à la compagnie, qui jugera de leur travail et s'en
servira aux occasions. Il sera composé un Dictionnaire, une Grammaire, une Rhétorique et une Poétique sur les observations de l'Académie (I) H.
(t) Naar den tekst hij PETIT DE JULEVILLE, Histoire de la langue et de
la littérature francaise, t. 4, p. 138.
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Wie er aan mocht twijfelen, of de oorsprong dezer
opvatting werkelijk dáár te zoeken is, herleze den brief
dien J.-F. WILLEMS aan DAVID schreef, toen minister
De Theux niet langer geneigd bleek eene Vlaamsche
Academie te stichten, maar aan WILLEMS voorstelde,
zich met een koninklijke maatschappij te vergenoegen.
« Wat gezag kan eene maatschappij hebben? »
vraagt onze verbolgen WILLEMS. « De schoolmeesters
roepen allen naar eene Academie, want zij hebben het
in het hoofd, dat slechts eene Academie de taal kan
regelen, evenals in Frankrijk » (z).
En ECREVISSE schreef aan WILLEMS :
« Dat er eene commissie worde benoemd, welke zich wille
belasten met het ontwerpen van een zuiver Vlaemsch Woordenboek... dit woordenboek zou voor ons zijn, wat de Dict. de l'académie voor de franschen is. Nog meer, het zou een nationaal
(2).
gedenkstuk zijn en den harrewar uit de tael bannen

Hoe begrijpelijk deze opvatting ons ook toeschijne
hij het gewoon publiek, ze verbaast ons toch eenigszins
vanwege mannen als WILLEMS en DAVID. Niet dat men
zou kunnen eischen, dat zij de moderne taalbeschouwing
in haar ganschen omvang zouden voorzien hebben.
Maar het gezond verstand heeft zijn rechten, en dat
gezond verstand heeft dan ook bij de stichting der
Fransche Academie onmiddellijk gesproken. PELLISSON
verhaalt dat de pluimstrijkers van Richelieu van diens
plan met overdreven lof gewaagden, maar, gaat hij
voort : « ses envieux et ses ennemis traitaient ce dessin
de ridicule, accusaient l'Académie d'inventer des mots
nouveaux, de vouloir imposer des lois à des choses qui
n'en pouvaient recevoir » (3). Het gezond verstand sprak

vooral door den mond van

SES

MÉNAGE,

die in zijn Requête

(I) Brieven van JAN FRANS WILLEMS,... verzameld door MAX Roo(Gent, 1874), blz. 158.
(2) Bij BoLS, Brieven aan jan-Frans Willems (Gent, 1909), blz. 475.
(3) Aangehaald bij PETIT DE JULEVILLE, a. w., t. 4, p. 141.

638 —
des Dictionnaires toonde, levendig te beseffen, dat de
menschelijke taal niets minder is dan onveranderlijk,
dat alleen het gebruik beslist, en dat het dus volstrekt
onmogelijk is, ze vast te stellen met behulp van spraakkunst en woordenboek.
Spottend klonk het :
Vous n'en êtes qu'à l'A B C
Depuis plus d'un lustre passé
Que l'on travaille à cet ouvrage
Or, nos chers maitres du langage,
Vous savez qu'on ne fixe point
Les langues en un même point;
Tel mot qui fut hier à la mode,
Aujourd'hui se trouve incommode,
Et tel qui fut hier décrié
Passe aujourd'hui pour mot trié;
C'est après tout monsieur l'Usage
Qui fait ou défait le langage,
Si bien qu'il pourrait arriver
Quand vous seriez prêts d'achever
Votre nouveau vocabulaire,.
Et votre nouvelle grammaire,
Que grand nombre des dictions
Et plusieurs des locutions
Qu'on trouve maintenant nouvelles,
Et qui vous paraissent très belles,
Ne seraient plus lors de saison.
MANAGE had het bij het rechte eind : als men wil
uitmaken wat goede taal is of niet, welk woord, welke
beteekenis, welke constructie als hét woord, als dé
beteekenis, al dé constructie gelden kan, dan beslist
alleen het beschaafd gebruik van het eigen tijdperk. Het
dient tot niets er geleerdheid of logica bij te halen; de

spraakmakende genieent bekommert zich om het een
evenmin als om het andere. Het dient vooral tot niets,
zich te beroepen op het gebruik uit vroegere tijdperken,
toen de taal (zooals men ook nu nog vaak beweren
hoort) zoo veel zuiverder was dan nu. Want welke
periode zal men als norm nemen ? De zeventiende
eeuw ? de zestiende? of de middeleeuwen? En in dit
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laatste geval, waarom niet een nog oudere periode,
b. v. het Oudnederfrankisch of het Gotisch? Als er verscheidenheid blijkt te bestaan in een oudere periode,
wien zal men dan volgen ? of als men het gebruik bij
één gezaghebbend schrijver vaststellen kan, maar bij
een anderen niet, wat dan? En waarom zal men zich in
't een geval naar « de Ouden » richten, in 't andere
niet? Waarom beslist b. v. de 17de eeuw in 't eene geval,
de middeleeuwen in 't andere?
Wij kunnen trouwens uit de geschiedenis van ons
eigen tijdperk de proef op die som leveren.
De geheele 19de eeuw door, tot op den huidigen dag
toe, hebben tallooze spraakkunsten geleerd dat in het
Nederlandsch van dezen tijd vier naamvallen bestaan;
maar geen enkel man uit een der « lage landen bider see »
is door die boeken er toe gebracht zelfs een eenvoudig
zinnetje als geef den minne zijne pruik weer, geef den
moeden paarde zijnen haver, te gaan zeggen.
Laten wij een voorbeeld uit den woordenschat
nemen, dat een gehoor, waaronder zoovele Gentenaars
zijn, niet onwelgevallig zijn kan ! Toen in 1868 de
ijzeren vélocipède ook in onze gewesten bekend werd en
in zwang kwam, werd naar een Nederlandschen naam
gezocht. Het Gentsche dagblad De Stad Gent kwam met

allerlei namen voor den dag, waaronder ook wieler.
MATTHIJS DE VRIES achtte dit woord naar vorming en
beteekenis zoo voortreffelijk, dat hij niet aarzelde het
{dadelijk bij open brief van 31 Augustus 1869 in het Leid£che Dagblad aan te bevelen; hij hield zich overtuigd
dat het licht, en spoedig, ingang zou vinden ; daarnaast
zou wielen komen voor : met den wieler rijden; tweewieler
en driewieler zouden er zich hij aansluiten. Toen de
opmerking gemaakt werd, dat er ook een woord noodig
was voor velocibedist, wijzigde DE VRIES zijn voorstel :
het rijden met den zweler zou heeten wielenen, de berijder
wieleraar; waardoor tevens verwarring met het dichterlijke wielen = draaien zou vermeden worden.

-- 64o

-

DE VRIES' gezag was onbetwist, zoo groot, zoo
niet grooter, als dat eener Academie ; maar waar zijn
de sporen van wielen, wielen, wielerera en wielenaar? Wie
onder ons kent die woorden nog ? Het eenige wat men
soms nog eens hooren kan, is tweewieler en driewieler.
Meer geluk bleef een ander woord, dat door DE
VRIES niet werd aanbevolen, beschoren, nl. rijwiel, dat
nog wel gebezigd wordt door menschen die eenigszins
vormelijk spreken of puristisch aangelegd zijn, maar in
de geheel natuurlijke, ongekunstelde spreektaal niemand over de lippen wil : in Noord-Nederland heeft fiets
alle andere namen verdrongen; in Zuid-Nederland wordt
het ook al heel wat gebruikt, maar toch alleen door
hen, die beschaafd Nederlandsch kennen ; ons volk heeft
de Fransche verkorting vélo overgenomen. Faktoren,
die niets met het gezag van een academie of van een
geleerde te maken hebben, en maar moeilijk meer na te
gaan zijn -- waarschijnlijk de voorkeur van een ambtenaar nl. —, hebben,bewerkt dat rijwiel nog voor geruimen tijd voor verdwijnen behoed is, doordien de Hollandsche belastingwet het handhaafde in samenstellingen als rijwielbelasting, -tad, -handel(i). Aan dat voorbeeld kan men zien, dat het werkelijk niet volstrekt
onmogelijk is, eenigen invloed op het taalgebruik uit te
oefenen, maar tevens, dat die invloed niet komt uit den
hoek waaruit menigeen hem het liefst zou verwachten.
Slechts in één geval lijkt er eenige kans op succes
nl. als men het volk in zijn nationaal zwak weet te
tasten, dat wil zeggen op 't gebied der bastaardwoorden;
maar alles wel beschouwd blijkt ook dat succes toch
nog zeer gering. In Duitschlancl wordt, evenals hier,
een nogal hardnekkigen strijd gevoerd tegen vreemde,
vooral Fransche woorden. Maar wie bij onze oosterburen zijn oor en te luisteren legt, bemerkt en verneemt
al spoedig, dat al de moeite, om de vreemde woorden

,.

(I) Verg. C. G. N. DE V oovs, Iets over spontane en bewuste nieuwvorming in de Taal, in : De Nieuwe Taalgids, dl. 5 (191 I), blz. 161 vlgg.
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door vanouds bestaande of nieuwgevormde, hoe goed
op zich zelf ook, te vervangen, vrijwel vruchteloos
blijft. Men schrijft en men drukt op uitstallingen en in
advertenties wel Fer ssrecher en Fernruf : dat staat zeer
vaderlandslievend, maar men zegt toch liefst telefort !
Men heeft trouwens, toen als nu, een belangrijk iets
uit het oog verloren. Men heeft zich vergaapt aan het
programma der Fransche Academie, maar niet bemerkt,
dat die veelgeroemde instelling dat werkplan bij lange
niet heeft uitgevoerd, het zelfs vrijwel in den steek
heeft gelaten. Geen wonder! Wat het bewerken van
een grammatica, een rhetorica en een poetica door
een vergadering van veertig man zou geweest zijn,
kan men eenigszins afmeten naar wat dat van het
Dictionnaire de 1'Académie is geweest : een lijdensgeschiedenis ! En welk gezag men aan dat woordenboek
ook moge toegekend hebben : nooit is het scheppen van
nieuwe woorden, noch het wijzigen van de beteekenis
der bestaande woorden, er door belemmerd, laat staan
onmogelijk gemaakt. Het eenige gebied, waarop de
Fransche Academie iets tot stand heeft gebracht, is dat
der spelling, en dan nog komt de verdienste daarvan
háár niet toe, en heeft zij op dat stuk willens en wetens
niets nieuws ingevoerd. Het is, inderdaad, ten allen
tijde volkomen onmogelijk geweest het initiatief van de
woordkunstenaars te niet te doen : nooit ofte nimmer
hebben dezen genoeg gehad aan de woorden, die alleman kende en bezigde; altijd zijn ze woorden te kort
gekomen, hetzij ze bepaalde woorden werkelijk niet
kenden, hetzij die hun op een bepaald oogenblik niet
invielen, hetzij ze hun, om een of andere reden, b. v.
metri causa, onbruikbaar waren. Het vaststellen van
de spelling, daarentegen, is in geheel Europa door het
werk geweest van de eerste drukkers. Zoolang er niets
dan handschriften geschreven werden, stond de spelling nog zeer onder den invloed van het gesproken
woord ; de kopiisten toonden zich soms zeer vindingrijk
in het bezigen en verbinden van de letters en andere
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teekens, om bepaalde klanken af te beelden. Maar toen
de boekdrukkunst uitgevonden was, werd daaraan
spoedig van zelf paal en perk gesteld, daar men voor
het zetton nu eenmaal maar beschikte over een alfabet
dat onveranderlijk hetzelfde was. Kwam ergens een
boekdrukker op de gedachte, daarin verandering te
brengen (zooals het meer dan eens, en in alle landen is
voorgekomen --- men denke b. v aan de pogingen van
den Ge ntenaar Joos Lambrecht —), hij bleef alleen staan
en onmachtig. In Frankrijk is het niet anders toegegaan
dan elders, en toen de Fransche Academie had te
beslissen, welke spelling voor haar woordenboek zou
gebruikt worden, dan heeft zij niet de minste poging
gedaan om iets nieuws in te voeren, om een spelling te
vestigen, die een redelijke afbeelding van de gesproken
taal zou geweest zijn. PELLISSON meent de aanvallen
op de Academie niet beter te kunnen ontzenuwen dan
door te getuigen, dat hij en zijn confraters niets anders
gedaan hebben, « que chercher l'usage, qui est le grand
mastre en semblable matière », en uit de cahiers der
Academie, blijkt dat hij volkomen waarheid sprak. Toen
de Fransche Academie gesticht werd, was de Fransche
spelling in de hoogste mate verscheiden en onvast;
dezelfde klank werd op vele verschillende wijzen afgebeeld ; onder den invloed van het humanisme was me n
in een groot aantal gevallen zekere letters gaan invoegen, die niet moesten uitgesproken worden, maar
waarmede men den oorsprong der woorden wilde
aanwijzen en de -- ware of vermeende — etymologie
voor het oog duidelijk maken. Omstreeks 1672 vatte de
Fransche Academie het goed re voornemen op, aan dien
toestand, die even hinderlijk was voor de drukkers
als voor de lezers, een einde te maken. Maar zij slaagde
er niet in : het eenige wat zij bereikte, was, dat de
bestaande onregelmatigheid tot op zekere hoogte gewettigd werd. Uit de verslagen harer beraadslagingen
blijkt, dat er niet naar werd gestreefd, eenige eenheid

.
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te brengen in de ongerechtvaardigde verscheidenheid,
maar, deze met al haar tegenstrijdigheid tic behouden.
In 1673 nam de Academie, op voorstel van MÉZERAY,
de volgende beslissing :
La Compagnie déclare qu'elle désire suivre l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les
simples femmes, et qu'il faut la maintenir partout, hormis dans les
mots ou un long et constant usage en aura introduit une contraire « ( 1'.

De « ancienne orthographe » die MÉZERAY bedoelde, is die welke in de I5de eeuw opgekomen was,. en
volgens dewelke men schreef aultre, advocat, doigt,
soubs, poids, subject, faict, enz., ofschoon men uitsprak
autre, avoca, dos, sou, poi, sujè, fè. Daar MÉZERAY, aan
den anderen kant, aanneemt dat men eenvoudiger zal
kunnen spellen bij woorden, waarbij dat sedert lang en
vast gebruikelijk was, kwam zijn voorstel neer op de
consecratie van de bestaande onregelmatigheid.
MÉZERAY was een vijand van het streven naar een
phonetische spelling, en de meerderheid zijner medeleden was met hem. Men leest dan ook in het voorbericht van de eerste uitgave van het Dictionnaire de
l'Acadérnie (1694) :
L'Académie s'est attachée a l'ancienne orthographe receuë
parmi les gens de lettres, parce qu'elle ayde a faire connoistre 1'origine des mots. C'est pourquoi elle a creu ne devoir pas authoriser
le retranchement que des particuliers, et principalement les imprimeurs, ont fait de quelques lettres .. parce que ce retranchement
oste tons les vestiges de l'analogie et des rapports qui sont entre les
mots qui viennent du latin ou de quelque autre langue. Ainsi elle a
-écrit les mots corps, temps, avec p, et les mots teste, honneste avec une s,
pour faire voir qn'ils viennent du latin tempus, corpus, testa, honestus... Il est vray qu'il y a aussi quelques mots dans lesquels elle n'a
pas conservé certaines lettres caractéristiques qui en marquent
l'origine, comme dans les mots devoir, fevrier, qu'on écrivait autrefois debvoir et febvrier, pour marquer le rapport entre le latin debere
.et februarius. Mais l'usage l'a décidé au contraire... »
(s) Canters de remarques sur l'orthog raph e fraufoa'se, publ. p ar
CH. MARTY-LAVEAUX (Paris, 1863), p. ix.
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Terecht heeft G. PARIS gezegd : « .L'Académie,
abusée par l'apparence, crut faire une ceuvre de science
en adoptant l'orthographe traditionnelle : elle ne fit
qu'ceuvre de routine et de confusion » (i). En toch is dat
ceuvre de routine et de confusion » twee eeuwen lang
overeind gebleven, al werden er gedeeltelijke verbeteringen aan toegebracht, door het weglaten, vooral in
de derde uitgave (die immers het persoonlijk werk is
geweest van één man, nl. van D'OLIVET) van een aantal
letters die niet uitgesproken werden.
Langzamerhand verkreeg de spelling der Académie
meer gezag; de pogingen der voorstanders van een eenvoudiger spelling verslapten en verliepen van lieverlede
geheel, niet omdat dezen overtuigd waren dat de Academie zulk voortreffelijk werk had tot stand gebracht
maar doordien een andere factor, machtiger dan zij, in
't spel was gekomen. De drukkers, die niet meer, zooals
in de 15de en 16 je eeuw, zelf geleerden waren, maar
vakmannen, zonder meer, vonden het gemakkelijk,
zich te richten naar de spelling van het Dictionnaire de
l'Acadérnie; zij hebben een eind gemaakt aan de onzekerheid, door die spelling zooals zij reilde en zeilde, met al
haar onregelmatigheid, verscheidenheid en tegenstrijdigheid, steeds te volgen, wat men hun niet kwalijk
nemen kan, want dat was een eisch van hun handel en
bedrijf.
Men ziet, dat het gezag der Fransche Academie
altijd vrij problematisch, en althans nooit aan haar eigen
verdienste is te danken geweest. In strijd met wat velen
meenen, heeft ze nooit het gebruik gemaakt, ze heeft
het slechts gevolgd, en altijd haars ondanks. « Les
étrangers seuls s'imaginent qu'elle exerce sur notre
langue une sorte de tyrannie volontaire », zegt de groote
BRÉAL in zijn bekende studie over La Réforme de l.'Or
thographe francaise (2), en in het voorbericht van de derde
,.

(1) Bulletin du Bibliophile, t. XXXI V (1868), p. 4 77.
(2) In de Revue des deux Mondes, t. 96 (1889), p. 615.
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veelzeggende woorden :
La profession que l'Académie a toujours faite de se conformer

á l'usage universellement recu, soit dans la manière d'écrire les
mots, soit en les qualifiant,

l'a forcee d'admettre des changemens

que le public avait faits ».

Uit dat alles schijnt toch wel onbetwistbaar te blij-.
ken, dat zij, die in de Fransche Academie een navolgenswaardig voorbeeld voor een Vlaamsche Academie
hebben gezien, verwachtingen hebben gekoesterd, die
onvervulbaar waren. Wat J.-F. WILLEMS, DAVID,
SNELLAERT en velen mét hen en na hen droomden, was
-en is grootendeels onbereikbaar; wat dat wél was, is
ook zonder een Academie tot stand gekomen. Ware
onze Academie destijds gesticht, zij had onvermijdelijk
haar werkzaamheid in een andere richting moeten leiden, zooals zij het dan ook heeft gedaan toen ze in 1886
tot stand kwam. Het is zeker geen toeval, dat in haar
reglement geen gewág meer gemaakt wordt van het
bewerken van een woordenboek en een grammatica,
van het regelen der spelling, van het in 't goede spoor
houden der letterkunde, maar dat art. r van dat reglement kort en bondig luidt : De werkzaamheden der Koninklijke Vlaamsche Academie bevatten al de vakken der Nederlandsche taal en letterkunde.

Het is geen toeval, dat onze eerste voorzitter, de
geleerde PIETER WILLEMS, in zijn inwijdingsrede geen
gewag maakte van eenig soort van wetgevenden arbeid,
maar verklaarde :
it Op de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Nederlandsche
« Taal en Letterkunde drukt bijzonder de plicht, krachtig te werken
tot het heropwekken der Nederlandsche taalstudie in België.
« Zeker is onze Instelling eene allernuttigste aanmoediging tot de
K ontwikkeling der Vlaamsche letterkunde; maar deze bloeide ook
zonder haar. In de geschiedenis onzer Vlaamsche letterkunde
« mag de verloopen halve eeuw met de bloeiendste tijden van
4 weleer wedijveren. Maar voor de bevordering der taalstudie is de
4 inrichting, de medewerking van een bestendig, door het hooger
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Gezag ondersteund Genootschap, het verleden bewijst het, teene
« maal onontbeerlijk ».

-,

Wellicht zal menigeen geneigd zijn, mij tegemoe t
te voeren : de tijden waren veranderd ! Om een woordenboek, om een grammatica, om een spelling hoefde
niet meer gevraagd te worden, en zoo meer. Edoch,
waarom het verheeld ? Zelfs thans nog vijf en twintig
jaar later, wordt het veldwinnen der beschaafde uitspraak door sommigen met leede bogen aangezien en
met woord en daad bestreden; men schermt met wat
men noemt de rechten van het Zuidnederlandsch ; nog
altijd ontbreekt bij velen het inzicht, dat het taalgebruik
afhankelijk is van psychische en physische, maatschappelijke en economische factoren, die niets gemeens
hebben met de strenge logica noch met het abstracte
recht.

.

.

**
^

Als de Vlaamsche Academie niet zijn kan, zooalsmenigeen ze gedroomd heeft, wat kan ze dan wel zijn?
Wat mag het Vlaamsche Volk van ik zeg niet de, maar
van een Vlaamsche Academie verwachten ? Uitvoerig
kunnen we de vraag niet beantwoorden, maar enkele
grepen zullen wel veroorloofd zijn.
Zij is het in de eerste plaats aan zich zelve verplicht
wetenschap en kunst te bevorderen door den persoonlijken arbeid harer leden, woordkunstenaars én beoefenaars der wetenschap. Maar het getal leden van dergelijke instellingen is uit den aard der zaak beperkt;
daarenboven heeft elk zijn vasten werkkring of zijn
ambtsplichten; wat de leden individueel presteeren
kunnen, blijft dus, ook bij de uiterste krachtinspanning,
betrekkelijkerwijze gering. Vandaar dat het zwaartepunt 'van de werkzaamheid eener Academie noodzakelijk elders moet liggen. Haar beraadslagingen kunnen
en moeten strekken, o. a. tot het nagaan van de behoeften en nooden van de vakken die haar zijn toever.

-
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de onze? Het spreekt van zelf, dat daarmede niet bedoeld
wordt, dat háár het bezorgen van den Nederlands ;chen
tekst van wetten, besluiten en bescheiden eenvoudig
zou worden opgedragen. Maar waarom zou haar advies
niet worden ingewonnen, telkens als een belangrijk
ontwerp van wet of besluit in bewerking is? Heeft niet
het Hollandsche Wetboek van strafrecht zijn zuiverheid
van taal en stijl, en ten gevolge van beide zijn helderheid en ondubbelzinnigheid, grootendeels te danken aan
de welbekende adviezen van een taalkundige van beroep, van MATTHIJS DE VRIES ?
Kleinigheden maken de som des levens, en kleinigheden maken ook de som der wetenschap. De omvang
van het onbekende krimpt slechts in, dank zij tallooze
onderzoekingen die, op den keper beschouwd, elk op
zich zelve een kleinigheid betreffen, onderzoekingen die
alleen door een enkeling kunnen worden ondernomen,
voortgezet en ten einde gebracht. Wij weten allen, wat
Descartes getrokken heeft uit de opmerking, « que souvent il n'v a pas tant de perfection dans les ouvrages
composés de plusieurs pièces, et faits de la main de
divers maitres, qu'en ceux auxquels un seul a travaillé »,
en het is volkomen begrijpelijk dat menigeen alleen van
individueelen arbeid heil verwacht.
Toch is onderlinge samenwerking van verschillende personen op het gebied van wetenschap of kunst
zeker niet ondenkbaar : verschillende treffende voorbeelden daarvan zijn algemeen bekend; maar ze is
alleen mogelijk en vruchtbaar bij een zeer diep gaande
overeenkomst van aanleg, kennis en karakter; vandaar
dat ze zóó zeldzaam is. Vandaar ook dat de kans op
vruchtbaren uitslag omgekeerd evenredig is aan het
getal der samenwerkers. In het gunstigste geval komt
de samenwerking, alles wel beschouwd, eigenlijk neer
op verdeeling van den arbeid, en dat grondbeginsel moeten alle samenwerkende lichamen in de ruimste mate
trachten toe te passen en vruchtbaar te maken.
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want op het gebied der wetenschap is er immers
nog wat anders te doen dan te onderzoeken.
Het onderzoek is niet denkbaar zonder bouwstoffen, en het bijeenbrengen daarvan eischt niet zelden
evenveel kunde, en meestal meer werklust en werkkracht dan het onderzoek zelf.
Er is meer. Dat bijeenbrengen der bouwstoffen gaat
in menig geval de krachten van een enkeling te boven,
hetzij vanwege de kosten, hetzij vanwege den omvang,
niet zelden vanwege 't een én 't ander.
Dergelijk werk kan dan alleen tot stand gebracht
worden door verdeeling van den arbeid en samenwerking, waartoe een middelpunt noodeg is vanwaar alle
draden uitgaan en waarheen ze alle terugkeeren; waar
de verdeeling z66 geschikt wordt, dat elk dat onderdeel
voor zijn rekening krijgt, waartoe hij het best berekend
is; waar er tevens voor gewaakt wordt, dat alle afzonderlijke bijdragen samenvloeien tot een goed samensluitend geheel ; een middelpunt dat tevens over de noodige
financieele middelen beschikt. Zulk een middelpunt is
eene officieele instelling, die de bescherming en hulp
der Hoogere Regeering geniet.
Haast alle dergelijke genootschappen -- juist de
Académie Française is een der weinige uitzonderingen
hebben dan ook uitgebreide wetenschappelijke ondernemingen op het getouw, waarvan bewerking en uitvoering vaak slechts voor een gering gedeelte door hun
eigen leden, meestal door er buiten staande geleerden
worden tot stand gebracht.
Ook op het gebied der Nederlandsche taal en letterkunde zijn er vele wetenschappelijke noodwendigheden
van dien aard, en kan en zal de Koninklijke Vlaamsche
Academie het voorbeeld harer zusterinstellingen volgen,
wat stellig haar zegenrijksten arbeid wordt. In dit
opzicht is er zóóveel te doen, dat men er niet buiten
zou kunnen, een beroep te doen op allen, die bekwaam
en goed van wil zijn, en iedereen beseft, wat het te
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beteekenen heeft, zoowel voor de wetenschap als voor
den mensch, en dus voor het Volk, als allen, die werken
kunnen en werken willen, daartoe ook de gelegenheid
wordt geboden.
Er is zelfs werk te doen, dat niet door één genootschap te ondernemen is, en dat alleen mogelijk kan
worden door de samenwerking van verscheiden genootschappen. Zoo hebben de Academies te Berlijn, Weenen,
München, Leipzig en Gottingen zich vereenigd om den
bewonderenswaardigen Thesaurus Latinus tot stand te
brengen, en deze vereeniging voor één werk is de aanleiding geworden tot de stichting van een bestendig
verbond, het zoogenaamde Cartell der Duitsche Academies, met het doel « wissenschaf tliche Arbeiten allg emeiner
Art anzuregen und bei deren Verfolgung rogliche Collisionen
zu verhsndern und mogliche C000erationen zu fordern »
Wat een kostbare vingerwijzing is dat niet voor
een Vlaamsche Academie ! Om mij opnieuw te beperken
tot het gebied, waarop eenig recht tot meezeggenschap
mij niet zal worden ontzegd : op het gebied der Nederlandsche taal en letterkunde werd herhaaldelijk belangrijk werk aangesticht, dat voortgezet noch voltooid kon
worden, daar de middelen van één genootschap ontoereikend bleken om het zoover te brengen. Waarom
zouden de Academies van Holland en België het voorbeeld harer Duitsche zusters niet volgen? Bij een andere
gelegenheid heb ik betoogd, aan welke bouwstoffen het
vak mijner keuze het eerst en het dringendst behoefte
heeft (i). Is het een waan, als men zich voorstelt, dat
dergelijke desiderata, die thans vrijwel hersenschimmen
lijken, zouden te verwezenlijken zijn door overeenkomst en samengaan van onze Academie met andere
,

(t) Het zij me vergund te verwijzen naar de toespraak, waarmede ik
den 20 januari 1909 het Bestuurderschap der Koninklijke Vlaamsche Academie heb aanvaard : Verslagen en Mededeelingen der Koninkl ij ke Vlaam.
sche Academ ie, 1909, blzz. 7-20.
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dergelijke genootschappen? Zelfs is samenwerking met
de zusterinstellingen van over den Rijn niet uitgesloten..
Onder de groote ondernemingen, waaraan het Cartell
der Duitsche Academies thans reeds de hand heeft geslagen, is er eene die al de Nederlanden raakt van nabij,
nl. het corpus van de middeleeuwsche catalogi der Duitsche kloosters, waaronder ook hoogst belangrijke boekenlijsten uit Nederlandsche en Belgische gestichten
begrepen zijn. Lou het niet voor de hand liggen, dat
ook Nederlandsche en Belgische geleerden aan dien
arbeid zouden deelnemen ?
Wij hebben in groote trekken gezien, wat een
Academie niet doen moet, wat zij wel doen kan. Onze
Koninklijke Instelling is slechts een Academie voor
Nederlandsche taal en letterkunde. In hoeverre zij,
met de geringe middelen waarover zij beschikt, aan de
verwachtingen die ze mocht wekken, heeft beantwoord,
staat niet aan mij hier te beoordeelen; maar met vertrouwen ziet zij de toekomst te gemoet. Want het
Vlaamsche Volk wenscht niet alleen en uitsluitend aan
zijn eigen ontwikkeling te arbeiden; het is eerzuchtig
genoeg, om ook zijn aandeel te willen bijbrengen tot
de ontwikkeling van de algemeene gemeenschap. Indien
ieder onzer er een plicht in ziet en er een eer in stelt,
zijn werkkracht en zijn werklust ten dienste te stellen
van onze engere gemeenschap, van ons Volk, zoo is het,
niet alleen om dat Volk zijn plaats onder de zon te
helpen veroveren, maar ook op dat ons Volk als geheel
zijn plicht doe en zijn eer kavele. Trouwens, de wetenschap is immers één en ondeelbaar; de verdeelingen en
begrenzingen die dagelijks talrijker worden zijn slechts
schijnbaar, ze bestaan alleen in onzen geest, aan wiens
beperkt vermogen zij ons aldaar herinneren; ze worden
alleen gemakshalve getrokken. Van lieverlede zal de
wetenschap in haar geheelen omvang, zullen alle vakken
ook door den Vlaming in zijn eigen taal beoefend
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En als
als de
de volheid
volheid der
der tijden
tijden zal
zal zijn
zijn gekomen;
gekomen;
worden. En
vurigste wensch
wensch dien
dien een
een vurig
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Vlaamsch hart
hart
als de
de vurigste
gekoesterd, werkelijkheid
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geworden;
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met een
een woord,
woord, de
de Vlaamsche
Vlaamsche Hoogeschool,
Hoogeschool, brandbrandals, met
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landouwen
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handgeklap;; den
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zal spreiden
dán eerst zal
zal de
de Vlaamsche
Vlaamsche AcadeAcadeeen ovatie gebracht), dan
mie ten volle
volle kunnen
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aan de
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terecht op
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mag bouwen!
bouwen!
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kunnen en
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Hoogeschool en
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die tot
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en waarvan
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ookten
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landen
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duurzaam worden.
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ook een
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Volk tot
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gemeenschap,
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die men de
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ware roeping
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de Menschheid
Menschheid noemt; ziedaar
van de
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie der
der toekomst.
toekomst.
Het
zij zóó
zóó!!
Het zij

(Langdurige toejuichingen.)
toejuichingen.)

** ***
De Bestuurder verleent
verleent thans
thans het
hetwoord
woord aan
aan
den heer EDW.
GAILLIARD, bestendigen
EDW. GAILLIARD,
bestendigen secretaris,
tot mededeeling
mededeeling van
van den
denuitslag
uitslagder
derwedstrijden,
wedstrijden,
welke
de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie
welke door de
voor het jaar 191
uitgeschreven::
I 9 f 1I werden uitgeschreven
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MIJNHEER DE MINISTER,
WELEDELE HEEREN,
MEVROUWEN, MIJNE HEEREN,

De Koninklijke Vlaamsche Academie had voor het
jaar 1911 vijf prijsvragen uitgeschreven. Twee daarvan
zijn onbeantwoord gebleven.
De prijsvraag over de Nederlandsche vakwoorden
van de Brouwerij had talrijke werkers uitgelokt : vijf
antwoorden, alle bijna even verdienstelijk, werden
ingediend.
Hoe zeer is het te betreuren dat onze Koninklijke
Instelling niet over genoegzame geldmiddelen beschikt,
om de studie van onzen ouden en thans nog bestaanden
woordenschat op het gebied van ambachten en nijverheid, meer en meer uit te breiden en op breeder schaal
voort te zetten! Zijn in de laatste tijden niet duizenden
Vlaamsche vakwoorden teloorgegaan, welke nog door
bejaarde werklieden gekend waren en steeds gebruikt
werden, en die door de jongeren, onder den invloed
van opleiding in den vreemde, allengs door uitheemsche.
benamingen vervangen werden! Aldus hebben in de
vaktaal van onze Vlaamsche werklieden talrijke vreemde uitdrukkingen een soort burgerrecht veroverd en,
jammer genoeg, onze meer eigenaardige en meer karaktervolle benamingen, onze nationale benamingen daarenboven, langzamerhand verdrongen.
Is het dan ook niet betreurenswaardig dat, in ons
tweetalig land, de Monograahies industrielles van het
Office du travail uitgaande, uitsluitend in de Fransche
taal verschijnen, alsof de Vlaamsche bevolking met die
uitgaven niets te maken had ! Kon er wel een meer
gepaste gelegenheid, dan het uitgeven van bedoelde
studien, uitgedacht worden, om den woordenschat van
onze ambachtslieden voor de toekomst te bewaren? God
betere 't!
.
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De keurraad voor den prijskamp over de Brouwerij
was samengesteld uit de heeren JOZEF VERSTRAETEN,
brouwer en burgemeester te Sinay, en Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE, bestuurder van het Stedelijk Laboratorium te Gent, welke den hun toevertrouwden last met
de meeste welwillendheid aannamen, alsmede uit de
heeren Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD en Dr. LEO GoEMANS, leden der Academie. Allen spraken met lof over
de ingezonden prijsantwoorden ; echter spant het antwoord, met kenspreuk « Geschiedenis der Brouwerij,
ongetwijfeld de kroon, om de rijkheid van zijn woordenschat, om de talrijke Duitsche, Engelsche en Fransche
uitdrukkingen die er bij gaan, en om de technische en
wetenschappelijke bekwaamheid waarvan het menig
bewijs geeft. Aan dit stuk werd derhalve de prijs toegekend. Het doet mij oprecht genoegen te mogen zeggen,
dat de schrijver daarvan is de heer ACHILLE QUICKE,
leeraar aan cle Middelbare School te Andenne, die reeds
vroeger door de Academie werd bekroond. Ik ben zoo
vrij den Weledelen Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten te verzoeken aan den heer QUICKE het hem
toegekende diploma te willen uitreiken.

Onder de toejuichingen van de aanwezigen,
ontvangt de heer QUICKE het hem toegekende
diploma en wenscht de Weledele Heer Minister
hem geluk met de opnieuw bekomen onderscheiding.
De heer

GAILLIARD

zegt vervolgens :

Het prijsantwoord, dat voor den wedstrijd over de

T000graphische grens van het West en Oostvlaamsch dialect
-

werd ingezonden, is, naar Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
eerste verslaggever, getuigt, een werk dat onmiskenbaar den indruk van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid geeft, iets wat voor studiën van dien aard een
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heerenmag.
mag. De
De gevolgde
gevolgde methode
methode is
hoofdvereischte
goed.
goed,aldus
aldusschreef
schreef de
de tweede
tweede verslaggever,
verslaggever, Kanunnik
AMAAT
en de
de bevindingen
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zijn nauwkeurig.
nauwkeurig. Zulks
AMAAT Joos,
JOOS, en
was
was insgelijks
insgelijks het
het gevoelen
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van den
den heer
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FRANKLATEUR,
LATEUR,
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eenparig
derden verslaggever.
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heeren JOZEF
De schrijvers
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en EUGEEN
DEN
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BRou, allebei
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allebeistudent
student in
in de
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aan de
de Hoogeschool
van LeuGermaansche
philologie aan
Hoogeschool van
ven. Ik
Ik noodig
noodig die
dieheeren
heeren uit,
uit, hun diploma uit de handen
handen
ven.
van den Weledelen
van
Weledelen Heer COOREMAN,
COOREMAN, voorzitter
voorzitter van de
Kamer
van den
den WelWelKamer van
van Volksvertegenwoordigers,
Volksvertegenwoordigers, en van
Edelgeboren heer
heer Baron
Edelgeboren
Baron DE
KERCHovE D'EXAERDE,
D'ExAERDE,
DE KERCHOVE
gouverneur der Provincie,
f;0uverneur
Provincie, te
te komen
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ontvangen.

De weledele
weledele heer COOREMAN
COOREMAN overhandigt aan
den heer
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heer JOZEF VAN
HEUVEL het
hem toegetoegeVAN DEN
DEN HEUVEL
het hem
kende
en richt tot
tot dezen
dezen eenige
eenige woorden
woorden
kende diploma en
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van
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EuG. BROU,
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schrijvers dezer verhandeling,
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verhinderd
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bij tetewonen.)
wonen.)
de Plechtige
Bestendige Secretaris
Secretaris gaat
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aldusvoort
voort:
De Bestendige
:
Voor de
de prijsvraag
prijsvraag over
over de
de vakwoorden
vakwoorden van
van de
de
Voor
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Zeevisscherij heeft de
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Academie twee antwoorden
antwoorden ontontvangen. Alhoewel
Alhoewel het eerste
eerste der
deringezonden
ingezondenhandhandvangen.
schriften een vrij gunstigen
het echter
echter
schriften
gunstigen indruk
indruk maakt,
maakt, is het
te onvolledig
on volledig om
om in
in aanmerking
aanmerking te
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komen. Met
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het prijsantwoord, ingezonden onder kenspreuk « ZooZoo-hetprijsanwod,gzerknspu«
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t' huis tikt,
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nergens)),
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het,God
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beter gesteld. De heeren Prof. Dr. JULIUS
JULIUS MAC
MAC LEOD,
LEaD,betrgsld.DhnPofr
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Prof. Dr.
Dr.C.
C. LECOUTERE
LECOUTERE en
en Jhr.
Jhr. Dr.
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KAREL DE
DE GHELGHELDERE,
DERE, verslaggevers,
verslaggevers, zijn
zij n het
het eens
eens om
om te
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verklaren, dat
dat
het verdienstelijk
verdienstelijkwerk
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het
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enkele opzichten,
opzichten, laat
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schen over
over en
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uit dien
dien hoofde
hoofde stelden
steldende
deheeren
heerenverslagverslagschen
gevers voor,
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opnieuwuit
uitte
teschrijven,
schrijven,om
omalzoo
alzoo
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den schrijver
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verschaffen aan
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wenschen gevolg
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slotte brengt
brengt de
deBestendige
BestendigeSecretaris
Secretaris
Ten slotte
eerbiedig hulde
hulde aan
aan de
de sedert
sedertde
delaatste
laatstePlechtige
Plechtige
eerbiedig
afgestorven Leden
Leden der
der Academie,
Academie, en
f'n
Vergadering afgestorven
hij den
den uitslag
uitslag der
der verkiezingen
verkiezingen mede
mede:
deelt hij
:
Sedert onze
onze laatste
laatste plechtige
plechtige vergadering
vergadering van
van
Sedert
IglO. werd de Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche Academie
Academie
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diep beproefd
beproefd:: zij
had het afsterven
afsterven van
van
zij had
harer Leden
Leden te
tebetreuren
betreuren!
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!
Den 13 Augustus 1910
IglO ontviel
ontviel haar
haar Prof
ProfDr.
Dr.ERNST
ERNST
MARTIN, buitenlandsch
man
MARTIN,
buitenlandscheerelid
eerelidtete Strassburg,
Strassburg, een man
van buitengewoon
buitengewoon groote
op het
het gebied
gebied der
der
groote verdienste
verdienste op
en letterkunde
letterkundeen
ender
der dialectdialectMiddelnederlandsche taal- en
studie;;
studie
den
de zeer
zeer geleerde
geleerde
den 5 September daaraanvolgende, de
heerPater
Pater
ALEXANDERBAUMGARTNER,
BAUMGARTNER, S
heer
ALEXANDER
S JJ ,, buitenlandsch eerelid
eerelid te
te Luxemburg,
Luxemburg, die
die zich
zich de
de geheele
gehee1e
landsch
wereld
door een
een grooten
grooten naam
naam verworven
verworven heeft
heeft met
met
wereld door
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Geschichteder
derWeltliteratur;
Ï eltliteratur;
den
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de koene
koene Vlaamsche
Vlaamsche strijder
strijder
den 22 November,
EDWARD
COREMANS, werkend
werkendlid,
lid,die
dietot
tot zijn
zijn dood toe
EDWARD. COREMANS,
Volks veronverpoosd
onversaagd werkte
werkte"
om '9
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onverpoosd en
en onversaagd
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"4 loren rechten
terug te
te winnen
winnen en
en meer
meer rechtvaardigrechtvaardigrechten terug
"« heid
wetten bij
bij te
te zetten
zetten»
beid 's Lands wetten
» ;;
(

den 17
17 November,
November,Kanunnik
Kanunnik
HENDRIKCLAEYS,
CLAEYS,
Dr.Dl'.
HENDRIK
werkend lid, de gemoedelijke dichter en redenaar, wiens
wiens
roerende gedichten, wiens
wiens krachtige
krachtige stem
stem geheel
geheel VlaanVlaanderendoor,
wat waar
waar.t
deren door, gedurende
gedurende een
een halve
halve eeuw,
eeuw, al
al wat
goed, schoon en edel was, verspreidden en verdedigden;
verdedigden ;.goed,schnlwaverpidn
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Februari1911,
19 II , de
de grijze
grijze JAN
JAN BROECKAERT,
BROECKAERT,
den 99 Februari
werkend lid,
lid, een
een onzer
onzeroudste
oudsteen
enwerkzaamste
werkzaamsteleden,
leden,
samen met
heer THEO
THEO COOPMAN,
COOP~fAN, de
de schrijver
schl'ij ver van
van
samen
met den heer
de Bibliog
BibliograPhie
Vlaanzschen Taalstrijd, een
een echt
echt
raahie van
van den
den Vlaamschen
cie
standaardwerk, dat
dat de
de Vlaamsche
Beweging in helder
helder
Vlaamsche Beweging
standaardwerk,
zal stellen
stellenen
endoor
doorvele
vele Vlamingen
Vlamingen beter
beter doen
doen
daglicht zal
begrijpen.
16 Mei,
Mei. JAN
JAN BOUCHERIJ,
BOUCHERI], werkend lid,
lid, een letterletterden 16
kundige van verdienste,
verdienste, die
die zich
zich jarenlang
jarenlang met
metmoed
moed
kundige
zelfopoffering aan
opvoeding der
der volkskinvolkskinen ware zelfopoffering
aan de opvoeding
wijdde, en een
een aantal
aantal zeer
zeer gewaardeerde
gewaardeerdeVlaamVlaamderen wijdde,
schreef;
sche schoolboeken schreef;
eindelijk, den
Dr. GEORG
GEORG
eindelijk,
den 17
17Juli
Juli laatstleden,
laatstleden, Prof. Dr.
\VENKER, buitenlandsch
buitenlandsch eerelid
eerelid te
te Marburg
Marburg bij
bij Cassel,
Cassel,
WENKER,
zich, door
door het
het bewerken
bewerken van
van den
denDuitschen
Duitschen Taaldie zich,
die
Germaansche philologie
philologie bijzonbijzonop het gebied der Germaansche
atlas, op
maakte.
der verdienstelijk maakte.

Aan al die
die afgestorven
afgestorven broeders
broeders en
en medewerkers
medewerkers
Aan
breng ik
Ik met
met weemoed
weemoed hulde,
hulde, om
om de
de menige
menige blijken
blijken van
van
waardeering door
door hen
hen aan
aanonze
onzeKoninklijke
KoninklijkeInstelling
Instelling
gegeven. om
om hunne hooggeschatte
hooggeschatte belangstelling
belangstelling in
in onze
onze
gegeven,
werkzaamheid en
de vele
vele diensten
diensten die
die zij
zij aan
aan de
de
werkzaamheid
en om
om de
bewezen.
Koninklijke Vlaamsche Academie hebben bewezen.
verkozen :
Werden tot werkend lid verkozen:
den 21 December 1910,
1910, de
de heer Dr. EUG.
VAN QYE;
EUG. VAN
°YE;
den 18
18 Januari 19II,
1911, de heer FRANK
FRANK LATEUR;
LATEUR;
den 15
15 Maart Igl!,
GOEMANS;
1911, de heer Dr. LEo
LEO GOEMANS;
en den 14
14 Juni 19II,
de
heer
Prof.
Dr.
JOZEF
Prof.
JOZEF MAN1911,
SION.
SION.
In hare Juni-vergadering van dit jaar, is de Academie
overgegaan tot de
de aanvulling van de
de alsdan openmie overgegaan
staande plaatsen
plaatsen van briefwisselend
briefwisselend lid
van buitenbuiten
lid en van
landsch eerelid.
-landscherlid.
Werden tot briefwisselend
briefwisselendlid
de heeren
lid verkozen, de
JULIAAN
VAN PUYVELDE
PUYVELDE en
LEO VAN
JULIAAN VANDER
VANDER LINDEN,
LINDEN, Dr. LEO
Prof.
Dr.
LOD.
SCHARPÉ;
Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ;
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tot buitenlandsch eerelid, de heeren G. KALFF,
hoogleeraar te Leiden, en JOHAN BOLTE, hoogleeraar
te Berlij n.
+

*

Vooraleer de vergadering voor gesloten te
verklaren, betuigt de heer Bestuurder, Is.TEIRuNcK,
nogmaals den oprechten dank der Academie aan
den Weledelen Heer Minister en aan al de overheden en hooggeplaatste personen, tevens aan alle
Dames en Heeren, voor hun zeer gewaardeerde
aanwezigheid op deze Plechtige Vergadering en
voor het aldus gegeven blijk van belangstelling
in het werken en streven der Koninklijke Vlaamsche Academie.
De vergadering wordt te 11/4 gesloten.

FEESTELIJKE MAALTIJD.
Na afloop van de Plechtige Vergadering,
komen de Heeren leden, hoogambtenaren en
uitgenoodigden in de Salons der Academie bijeen,
om den Heer Minister en den Heer Gouverneur
der provincie af te wachten.
De feestelijke maaltijd heeft plaats in de groote
feestzaal van de Academie en vangt te 2 uur aan.
De Weledele Heer Minister wordt stoetsgewijze
naar de feestzaal geleid.
De eeretafel wordt voorgezeten door den heer
Is. TEIRLINCK, bestuurder der Academie, heli
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bende aan zijne rechterzijde den Weledelen Heer
Minister POULLET, Kanunnik Dr. JAC. MUYLDER
MANS,. onderbestuurder, de heeren A. SIFFER,
eersten schepen der stad, en V. DE BRABANDERE,
rector der Hoogeschool; en aan zijne linkerzijde
den WelEdelgeboren Heer Baron R. DE KERCHOVE
D'EXAERDE, gouverneur der Provincie, de heeren
EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris, J. BECKERS, algemeen bestuurder aan het Ministerie van
Wetenschappen en Kunsten, J. VAN DER LINDEN,
beheerder-opziener der Hoogeschool, en Dr. J. TE
WINKEL, buitenlandsch eerelid.
Zitten verder aan, de heeren

Prof. A. DE CEULENEER, Dr. GUSTAV ROETHE,
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Prof. Dr. FRIEDRICH
KLUGE, Dr. GUSTAAF VERRIEST, Prof. Dr. REININK,
TH. COOPMAN, Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN, Prof.
Dr. C. BORCHLING, Prof. Dr. Joz. MANSION;
Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Dr. G. BOEKENOOGEN,
TAN BOLS, GUSTAAF SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST,
Dr. EUGEEN VAN OYE, V. VAN DER HAEGHEN, OMER
WATTEZ, R. VAN DEN BERGHE en Prof. Dr. LOD.
SCHARPÉ ;

Z. E. Heer Pater Joz. SALSMANS, S. J. , KAREL
DE FLOU, Dr. JOZ. CUVELIER, Kan. AMAAT JOGS,
Prof. HAMÉLIUS, Dr. LEO GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Dr. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK en ALF. DE COCK ;
V. DELA MONTAGNE, Prof. H. PIRENNE, Prof.
Dr. C. LECOUTERE, Prof. DUFLOU, Prof. Mr. PAUL
BELLEFROID, Dr. NIJHOFF, JULIAAN VAN DER LIN-
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DEN,

Dr. Ts.

BAUWENS, FR. REINHARD

en Dr.

LEO'

VAN PUYVELDE ;
IVO DE VREESE, EDM, RONSE, WILFRIED SIFFER,

Dr. C. A. M. VAN EECKHAUTE, en

VICTOR VERMAST,

feestcommissarissen, alsmede de vertegenwoordigers van La Flandre liberate, .fondsen blad, Le

Bien public en Gazette van Gent.
**
Onder den maaltijd, stelt de heer Is,TEIRLINCK,
bestuurder der Academie, een heildronk in ter
eere van Z. M. den Koning, van H. M. de Koningin en van de Koninklijke Familie :
MIJNE HEEREN,
Dat Hij, de hoogstgeplaatste Burger van het Land,
die waakzaam het roer van het Belgisch staatsschip in
de echter nog jonge handen heeft en liet ter veilige
haven wil voeren, gezondheid, moed en wilskracht
genoeg bezitte om, naar de 'rechtvaardigheid, het Hem
opgelegde grootsche en vaderlandsche werk te volbrengen; dat Hij nog lange jaren leve, onze hooge
Beschermer, onze Koning ALBERT, en dat Hij onze
Instelling onder Zijne machtige hoede blijve nemen!
Dat Hij gesteund blijve en gesterkt door de mildheid, de goedheid, de zoetheid, de geestesklaarheid
zijner Gemalinne, onze welbeminde Koningin ELISABETH; dat de ziekte die Haar aan de vurige en eerbiedige liefde aller Belgen schier ontnam, voortaan van
onze edellieve Koningin verwijderd blijve, en dat rozen
zonder doornen geurend bloeien, daar waar Zij haar
lichten voet zet!
Dat Beiden gelukkig wezen door hunne lustig
opgroeiende kinderen, evenbeelden van Vader en Moe-
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der, hoop en trots van het Vaderland; en dat Hun
grootste heil weze, het heil en de blijvende liefde van
hun Volk.
Dat wenschen wij, Mijne Heeren, uit den grond
van ons harte en met juichenden geest. En daarom
heffen wij samen en ledigen wij vroolijk den vollen
beker.
(Geestdriftige toejuichingen, onder het spelen
van de « Brabanconne »,)
^
^

*

Als gevolg op dien heildronk, stelt de Bestendige Secretaris voor een telegram luidende als
volgt aan Z. M. den Koning te zenden :
AAN ZIJNE MAJESTEIT

ALBERT,

KONING DER BELGEN, TE BRUSSEL.

De Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie,
ter gelegenheid van haar vijf-en-twintigjarig jubelfeest,
aan den feestdisch vereenigd met den Weledelen HeelMinister van Wetenschappen en Kunsten, den WelEdelgeboren heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen,
den weledelen beer vertegenwoordiger der stad Gent,
,de afgevaardigden van binnen- en buitenlandsche Academies en hoogescholen, tal van andere hooggeplaatste
personen en geleerden, ledigen met juichende harten
en geesten den vollen beker op het heil van Zijne
Majesteit Koning ALBERT, van Hare Majesteit Koningin ELISABETH en van hunne edellieve Familie. De
heer Bestuurder der Academie, Is. TEIRLINCK, tolk der
Vergadering, sprak de hoop uit dat Zijne Majesteit nog
lange jaren het roer van het staatsschip moge in handen hebben en onze Koninklijke Instelling onder Zijne
hooge bescherming blijve nemen. Hij wenschte dat
Zijne Majesteit voortdurend steun en sterkte vinde
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bij Zijne edelhartige levensgemalinne, de welbemind eKoningin ELISABETH en dat de ziekte voortaan van
Haar moge verwijderd blijven. De Heer Bestuurder sprak nog den wensch uit dat Hunne Majesteiten zouden gelukkig zijn door hunne lustig opgroeiende kinderen en door de blijvende liefde van hun Volk.
Lang leven Koning ALBERT, Koningin ELISABETH, de Koninklijke Familie!
.

De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
^

^ ,4

Na een poosje, neemt de Heer Bestuurder
opnieuw het woord, om op de gezondheid van
den Weledelen Heer Minister POULLET te drinken :
MIJNE HEEREN,

Onze Academie is een Staatsinstelling en bijgevolg.
afhankelijk van de Regeering. Dezen morgen op onze
feestvergadering dankte ik den weledelen Heer POULLET, die als Minister van Wetenschappen en Kunsten
aan het hoofd der Academie staat, om het blijk van
hooge waardeering dat hij ons gunde met aanwezig te
zijn op ons Jubelfeest. Thans hebben wij een tweede
genoegen Zijne Excellentie hier met ons aan tafel te
zien. Ik bid U, Mijne Heeren, heft den beker ten tweeden male en ledigt hem op de gezondheid van Minister
POULLET, met de hoop die niet zal verijdeld worden,
met de vaste hoop dat hij nimmer onze Academie zijn
krachtdadige bescherming zal ontzeggen en hij, met
ons, onze Instelling op de hoogte zal brengen waar wij
alien haar wenschen te zien.
Goedheil, Excellentie, goedheil!

(Toejuichingen.)

.

—
De Weledele Heer Minister POULLET, zich
naar den Heer Bestuurder keerende, antwoordt
als volgt :
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Ik dank U, Mijnheer de Bestuurder, voor uw hartelijken heildronk en U allen, Mijne Heeren, die er U
zoo welwillend hebt bij aangesloten.
Op mijne beurt stel ik U voor te drinken op het
Bestuur der Academie :
op uwen Bestuurder, den heer TEIRLINCK, die als
letterkundige, taalkundige en folklorist, onschatbare
diensten heeft bewezen;
op uwen Onderbestuurder, den heer Kan. MUYLDERMANS, die ons heden een zoo prachtige schets heeft
gegeven van de geschiedenis van uw geleerd Genootschap;
en op den heer GAILLIARD, die, bij het Besluit tot
instelling der Academie benoemd, geheel het leven van
uw korps heeft medegeleefd, en thans in zijne hoedanigheid van Bestendi g en Secretaris, de spil uwer werkzaamheid is.
Ik ledig mijn glas op hunne gezondheid en op den
groei en den bloei der Koninklijke Vlaamsche Academie.

(Toejuichingen.)

*

^

Vervolgens brengt de Z. E. Heer Kanunnik
Dr. JAC. MUYLDERMANS eene gezondheid uit ter
eere van de heeren Afgevaardigden, van de heeren
Eereleden der Academie en van al de deelnemers
aan ons Jubelfeest
:

MIJNE HEEREN,

Ik heb de eer en het genoegen eenen heildronk in
te stellen op de gezondheid van de heeren Afgeveer-
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digden der verschillende Academies, Hoogescholen en
Maatschappijen, die zoo vriendelijk onze uitnoodiging
aannamen; op de gezondheid der heeren Eereleden
onzer Koninklijke Vlaamsche Academie, die op dit
Jubelfeest de banden die hen aan de Academie hechten,
nog nauwer komen toehalen; op de gezondheid van
allen die, gisteren wellicht nog vreemdelingen voor
ons, vandaag de vriendenhand in de onze hebben
gelegd, bij het vereeren onzer feesten met hunne tegenwoordigheid... in den name der Koninklijke Vlaamsche
Academie stel ik eenen heildronk in op hun aller welzijn! Aan ieder en aan allen wenschen wij heil en
zegen op 's levens loopbaan; aan hunne geleerde
Genootschappen wenschen wij groei en bloei op het
veld hunner werkzaamheden! U dien hertewensch toesturend, Mijne Heeren, vervullen wij eene heilige en ook
aangename plicht van dankbaarheid. Uwe deelneming
in ons jubelfeest vereert ons; wij zijn er te rechte fier
op; edoch, zij zal ons tevens aanwakkeren, zij zal een
spoorslag zijn om op het veld van taal en letterkunde
met verschen moed voort te werken en uwe hooge
waardeering immer weerdig te blijven. Op dat veld der
wetenschap zijn wij allen broeders, werken wij zijde
aan zijde, ondersteunen wij elkander, verheugen wij ons
in elkanders welslagen . Huldige nu ieder buitendien
zijn eigen dierbaar vaderland, o ja! 't is plicht, eene
(lure plicht! Maar Vlaamsche Belgen als wij zijn en met
hert en ziel aan 't lieve vaderland verknocht, steken
wij toch vandaag, over onze enge grenzen, eene broederhand uit tot de talrijke geleerde Genootschappen die
het werk en het doel onzer Academie hoogschatten :
wij danken hen uiter herte. In hunne afgeveerdigden,
die aan onze tafel kwamen aanzitten en in onze jubelfeesten deelnemen, huldigen wij ook hun vaderland.
Eene vriendenhand steken wij uit naar het naburige
Noorden, naar het land der taalgenooten, dat zoolang
met ons te zamen de Nederlanden heette en lief en leed
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..00k deelde; naar het Oosten, waaruit zoo menig glanzend licht over het veld der wetenschap opdaagt, en
met wiens kloeke zonen wij nog menigen alouden familietrek gemeen hebben; naar het diepe Zuiden, de zeeën
over, naar het verre Afrika, het land der kloeke, hardnekkige vrijheidsliefde; — en dichter bij steken wij de
hand uit naar onze Waalsche landgenooten, die, wat
men ook zegge, Germaansch bloed 'lijk wij in het lijf
.dragen, en ons dubbel dierbaar zijn door het samenwonen onder hetzelfde dak en de gemeenschap der
maatschappelijke belangen. 0 ja, tot u allen, mannen
uit Noord en Zuid en Oosten, taalgenooten van hier en
ginder, voorvechters der wetenschap, tot u allen
steken wij de broederhand uit Gij zijt hier geen
vreemdelingen meer, gij zit hier aan een Vlaamschen
heerd, aan een gezelligen heerd, gij zijt de dischgenoo,ten der aloude Dietsche herbergzaamheid...
Nog een woord, Mijne Heeren : Germanen en ook
de aloude Belgen vergaderden geerne op een feestmaal.
Tacitus getuigt dit alreede. En na de gewone dronken
was 't dan hun geliefd gebruik bij 't ledigen des bekers
hunne daden te herinneren en te roemen, en daarop

volgde de belofte groote en mannelijke ondernemingen
uit te voeren. Met dezelfde vroolijke stemming zitten
wij hier thans, Mijne Heeren, wij hunne verre naneven,
kloch die nog immer fier zijn ons familiewapen van hen
te hebben ontvangen. Daareven, op het academisch
morgenfeest, hebben wij ook onze werken herinnerd
geroemd, neen, wij laten die werken zich zelve prijzen.
Maar thans de belofte. Het zal niet zijn groote ondernemingen uitte voeren, o neen ! maar beloven doen wij toch,
met mannelijken moed, met echt Germaansche taaie
wilskracht en volherding, de vaderlandsche taak onzer

koninklijke Vlaamsche Academie te betrachten, te
werken ter verheerlijking van onze dierbare Dietsche
moedertaal, ter geestesontwikkeling van ons nog
levende krachtig, niet uitgeput noch versleten Vlaam-
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sche volk;
en dus doende, Mijne Heeren, zijn wij
zeker, immer de hooge waardeering te verdienen waarvan gij ons heden een openbaar bewijs kwaamt geven,
en waarvoor wij u nog eens uites herte dank zeggen.
Op u aller welzijn, heeren Afgeveerdigden van binnen- en buitenland, heeren Eereleden onzer Koninklijke Vlaamsche Academie, heeren deelnemers in ons
jubelfeest, op onze onderlinge behulpzaamheid en verknochtheid drink ik in den name der Koninklijke
Vlaamsche Academie !
(Handgeklap.)

^*
^

In name van de afgevaardigden der Academies en H oogescholen en verder aanwezige uitgen oodigden , antwoordt de heer Prof. Dr. J. TE
WINKEL, buitenlandsch eerelid der Academie en
afgevaardigde van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen te Amsterdam, in dezer voege :
-

.

EXCELLENTIE,
MIJNHEER DE BESTUURDER,
MIJNE HEEREN,

Na de vriendelijke woorden van den Onderbestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie, uit naam
van onze gulle gastheeren gericht tot de buitenlandsche
eereleden der Academie en de aan dezen disch vereenigde afgevaardigden uit zoovele verschillende streken, dacht ik terstond aan de versregels van onzen
dichter DE GENESTET :
« Zoo u het hart te spreken dringt,
Zoo spreek?

Want inderdaad, omdat het het hart is, dat mij
dringt te spreken, spreek ik. En daar ik meen, dat allen,
tot wie de woorden van den Onderbestuurder gericht
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waren, gaarne, evenals ik, hem daarvoor hun dan k
wenschen te betuigen en niet iedereen hier aan het
woord zal kunnen komen, veroorloof ik mij ook uit hun
naam, met of zonder opdracht, het woord te voeren.
Men zie daarin geen aanmatiging, want onmiddellijk wil
ik dezelfde versregels van DE GENESTET ook tot hen
richten met anderen klemtoon ;

.

« Zoo u het hart tot spreken dringt,
Zoo spreek? •
In de eerste plaats dan breng ik U dank, Mijnheer
de Onderbestuurder, namens de buitenlandsche eereleden, en ik meen dat met eenig recht voor allen te
mogen doen, omdat ik tot de oudsten onder hen behoor,
daar ik nu al sinds vier en twintig jaar het voorrecht
heb, eerelid onzer Academie te zijn : een voorrecht,
waarop ik trotsch ben.
Met meer schroom maak ik mij ook tot tolk va n
hen, die hierheen zijn overgekomen uit verschillende
streken van Duitschland, het classieke land der wetenschap, die zij hier onder U zijn komen vertegenwoordigen in haar vollen omvang, maar toch ook wel in
't bijzonder -- zoo als hier wel het meest past als
Germanistische wetenschap, waarvan de beoefening der
Nederlandsche taal en letterkunde een onderdeel uitmaakt.
Als geleerden hebben zij met U hetzelfde groote doel
van elke wetenschap voor oogen : het zoeken naar de
waarheid en niets dan de waarheid; en daarnaar streven
ook de Koninklijke Academiën van Wetenschappen in
België en Nederland, die hier vertegenwoordigd zijn.
Daarvan getuigen ook de leerstoelen aan de Belgische
en Nederlandsche Universiteiten, die hierheen hare
afgevaardigden hebben gezonden en die U volgaarne
hun dank brengen voor de heusche ontvangst hun
bereid. Voor de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam en voor de Universiteit van Amster-

.

.
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,dam doe ik dat volgens mijn recht, voor de Groningsche
Universiteit op vereerend verzoek.
Maar wij, vertegenwoordigers der Nederlandsche
wetenschap hebben nog iets anders met U gemeen, dan
den zuiver wetenschappelijken studiegeest. Het onderdeel der wetenschap, dat uitsluitend aan Uw onderzoek
is opgedragen, is ook bij ons zeker niet het minst
beoefende, en zeker het meest nationale : het onderzoek
van eigen taal en letterkunde : den kostbaarsten schat,
U door Uwe, ons door onze voorvaderen nagelaten.
Op den Gentschen belfroet heeft men tot nog voor
korten tijd een geweldigen draak kunnen zien prijken.
Van oudsher zijn bij de Germanen de draken als schatbewaarders beschouwd. De draak, die den Nibelungenschat bewaakte, is slechts één uit vele. Welnu, ook de
draak van den belfroet was sinds eeuwen een schatbewaarder, wakend voor de Gentsche vrijheden, voor
het echt Vlaamsche karakter der Gentenaren, hunne
oudvaderlandsche zeden, hun oudvaderlandsche taal.
Op het oogenblik prijkt die draak daar niet meer; maar
van morgen heb ik hem aanschouwd in de voo hal
Uwer Universiteit. Mag ik dat aannemen als een gunstig
voorteeken, dat ook daar voortaan die schatten veilig
zullen zijn? dat zij ook daar hoeder zal zijn van den
Vlaamschen taalschat !
Dat gij met te meer liefde uwe wetenschap beoefent,
omdat het de wetenschap der Vlaamsche, der Nederlandsche taal is, wie begrijpt dat niet? Daarom zal het
U ook zeker genoegen doen, dat hier ook een vertegenwoordiger aanzit van het Vereenigd Zuid-Afrika, wiens
tolk ik hier mag wezen. Dáár toch, aan de andere zijde
van den a equator, wordt Nederlandsch gesproken, evenals hier en bij ons ; en dat Zuid-Afrika is evenals Uw
vaderland, een tweetalig land, waar twee talen zijn,
van welke elk nu nog het overwicht over de andere
zoekt te verkrijgen, maar waarvoor toch eens de gulden
tijd zal aanbreken, dat zij in evenwicht zullen zijn en
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in vrede naast elkaar zullen bloeien Ook in Zuid-Afrika
zullen zij dat zeker, wanneer daar de rechte Afrikaners
zich blijven scharen om de banier, die Generaal Herzog
zoo moedig omhoog houdt.
Van tweetaligheid is — gelukkig voor onze rust —
in Noord-Nederland geen sprake, en daarom kan daar
ieder, die de landstaal als kunstenaar of geleerde dient,
lid worden van de Maatschappij der NederlandscheLetterkunde, die het zelfde doel heeft, als Uwe Academie, maar zonder eene staatsinstelling te zijn, als zij.
Ook haar vertegenwoordiger evenals die van het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft mi j opgedragen,
Uwen Onderbestuurder dank te zeggen voor de gesproken woorden.
Terwijl ik hier - ik hoop niet te lang voor uw
geduld het woord sta te voeren, lees ik daar tegenover mij aan den wand de gulden woorden van JAN
FRANS WILLEMS. « Mijn vaderland is mij niet te klein ».
Hij had volkomen gelijk. Voor een grooten geest is
het vaderland nooit te kle n, want die geest overschrijdt
ver de enge grenzen van zijn land, om ook daarbuiten
te werken en te heerschen. Ook den Vlaamschen geest
mag ik vergelijken bij een reus : eene beeldspraak, die

niet vreemd zal klinken in Zuid-Nederland, waar de
reuzen bij alle feesten en optochten zulk eene belangrijke rol spelen.
En toch — ik zeg het met leedwezen -- toch komt
het mij voor, dat er zijn, die het Belgische vaderland te
klein vinden voor dien Vlaamschen reus, die hem te
groot achten om daar in zijne volle lengte onder dak
gebracht te worden ; want het bovenste, het beste
gedeelte ontbreekt hem nog, schouders heeft hij ; dat is
de Koninklijke Vlaamsche Academie waar de taal van
dien reus wordt beoefend in hetzelfde gebouw, dat ons
nu hier bijeen ziet; maar op die schouders behoort een
hoofd, met een mond : een mond, die de Vlaamsche
wetenschap zal verkondigen aan de Vlaamsche jongelingschap, in eigen Vlaamsche taal.
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En nu verzoek ik, een enkel woord te mogen rich-.
ten tot Uwe Excellentie persoonlijk, tot U, die door
Uwe keurige toespraak, zoo even in de Nederlandsche
taal tot ons gehouden, zooveel belangstelling hebt betoond voor de werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche
Academie. Ik zal tot U spreken met al die bescheidenheid, die ik weet, dat mij hier past, en ik zal mij wel
wachten, mij te mengen in de zaken van Uw land, dat
mijn vaderland niet is. Ik zal spreken als onderdaan
van het koninkrijk der Nederlanden, en dat zult gij mij
zeker niet euvel duiden.
Welnu dan, de Belgische Regeering heeft eene
staatscommissie benoemd, om met eene soortgelijke,
door de Nederlandsche Regeering gevormd, te overleggen, op welke wijze de band I usschen België en
Nederland nauwer zal kunnen worden toegehaald.
Allerlei middelen daartoe worden overwogen, allerlei
maatregelen zullen genomen kunnen worden om dat
goede doel te bevorderen. Maar één maatregel is er, die
doeltreffender zal blijken, dan eenige andere : de stichting eener Vlaamsche hoogeschool, om op wetenschappelijk gebied België nog inniger met Nederland te doen
samenwerken ; want.... bij ons zijn alle hoogescholen
Vlaamsche hoogescholen. (Levendige en langdurige toe-

juichingen.)
Onwillekeurig.... neen, niet onwillekeurig, opzettelijk ben ik afgedwaald van mijn eigenlijk onderwerp.
Ik haast mij nu, daartoe terug te keeren.
Eereleden van de Koninklijke Vlaamsche Academie, afgevaardigden uit verschillende landen zijn getroffen door de hartelijke ontvangst, die zij hier hebben
gevonden, door de hartelijke woorden, hun namens de
Academie door den Onderbestuurder toegesproken.
Niet minder hartelijk is daarvoor onze dank, waaraan ik een oprechten heilwensch verbind.
Moge het U, Mijnheer de Onderbestuurder, gegeven
zijn, nog tal van jaren deel te nemen aan de vruchtbare
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der Koninklijke
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(Handgeklap.)
(Handgeklak.)
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Alhoewel het voorstellen van heildronken
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dem sie
sie entwachsen.
entwachsen.
lch fi
fühle
Gerade weil
weil
Ich
hle hier diese
diese Gesundheit
Gesundheit und
and Kraft.
Kraft. Gerade
Deutschlands grossen Verhaltnissen
Verhältnissen das Sonderin Deutschlands
leben der
der Landschaften wenig,
wenig, vielleicht
wenig zur
ZUl'
vielleicht zu
zu wenig
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Geltung kommt,
kommt, habe
habe ich einen
einen so
so starken und
und wohlwohl~
Geltung
tätigen Eindruck
Eindruck von
von der
derautsteigenden
aulsteigenden Frische
Frische und
und
tatigen
Eigenart dieses
diesesniederdeutschen
niederdeutschenStammes
Stammesempfangen.empfangen.
Eigenart
Sie mich
mich meine
meine Freude
Freude an
an diesen
diesen Eindriicken,
Eindrücken,
Lassen Sie
Dank und
undmeine
\iVünsche fiir
fürdie
die Zukunft
Zukunft der
del<
meinen Dank
meine Wiinsche
Flaminge zusammendrängen in den Ruf: DAS FLdFLä-Flamingezus dr enRuf:DAS
MISCHE VOLK,
ES LEBE
LEBE
MISCHE
VOLK, ES

HOeH HOCH
RoeH HOCH!
HOeR!
HOCH
(Levendige toejuichingen.)
toejuichingen.)

zeven uur
uur was
was het
het banket
banketafgeloopen.
afgeloopen.
Te zeven

***
Als antwoord
antwoord op
op zijn
zijn telegram
telegram heeft
heeft de
de
Als
Bestendige Secretaris,
den rI rI October,
October. namens
namens
Bestendige
Secretaris, den
Z. M. den Koning het hieronder volgende teletele-Z.MdenKoightrvlend
ontvangen::
gram ontvangen
Del! Heer EDW. GAILLIARD,
GAILLIARD,
Den
besteJldigen secretaris
secretaris der
der Koninklijke
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsc7u,
bestendigen
elt Letterkunde, Gent.
Gent.
voor Taal en
Academie voor
hoogemate
mate gevoelig
gevoelig geweest
geweest voor
voor den
deu
De Koning isisininhooge
tOU3t,
zijnereere
eerealsmede
alsmede ter
tereere
ure der
der Koningin
Koningin en
en der
toet, tetezijner

den feestdisch,
feestdiseh, die
die ter
ter
Koninklijke
Familie ingesteld
ingesteld op
op den
Koninklijke Familie
vijf en
en twintigsten
twinttgsten verjaardag
verjaardag van
van de
gelegenheid valt
gelegenheid
van den
den vijf
stichting der
Koninklijke Vlaamsche
Vlaamsche Academie
Academie voor
voor Taal
Taal
der Koninklijke
de Leden
Leden van
vandat
datgeleerd
geleerdGenootschaft
Genootschap en
eli
en
Letterkunde, de
en Letterkunde,
andere
hooggePlaatste personen
heilandere hooggeplaatste
personen vereenigde.
vereenigde. De
De warme heil
wenschen,
TEIRLINCK,
wenschen, welke
welke door
door den
den Heer
Heer Bestuurder Is.
Is. TEIRLINCK,
1Iit
naam van
van gansch
gansch de
de Vergadering,
Vergadering, werden
werden toegebracht
toegebracht
uit naam
Majesteit en
de Koninklijke
Koninklijke Familie,
Familie, en
en
aan
aan Zijne
Zijne Majesteit
en aan
aan de
de roerende
ror:rende woorden
woorden gericht
Onze DoorDoorinzonderheid
inzonderheid de
gericht tot
tot Onze
zijn Onzen Vorst uiterst
uiterst aangenaam
aangenaam geweest.
geweest.
luchtige Vorstin, zijn
Ook
mijopgedragen
opgedragen U
U tete verzoeken
verzoeken zijne
zijne harteharteOok heeft
heeft Hij mij
lijkste dankbetuigingen over te
te brengen
brengen aan al
al degenen
degenen wieg'
wie/'
tolk U
U geweest zijt.
zijt.
De
Konings Huis.
De Minister
Minister van
van 's
's Konings

MAANDAG, 9n OCTOBER

1.

VERGADERING
IN DE GROOTE FEESTZAAL DER ACADEMIE.

De vergadering vangt te io uur aan.
Zijn

aanwezig :

de heeren : Is. TEIRLINCK, bestuurder; KanunMUYLDERMANS, onderbestuurder, en
EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;

nik Dr. JAC.

de heeren : Prof. Mr. JULIUS OBRIE, JAN BOLS,
KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE,
Mr. PRAYON-VAN ZUYLEN, Dr. L. SIMONS, Prof. AD.
DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, Kanunnik AMAAT Joos, Dr. HUGO
VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, VICTOR DE LA
MONTAGNE, Mr. PAUL BELLEFROID, Dr. EUG. VAN
OYE, Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr.

JOZ.

MANSION ;

de heeren : OMER WATTEZ, ALF. DE
VAN DER LINDEN,

CocK,,

Dr. Is. BADWENS, JULIAAN
Dr. LEO VAN PUYVELDE en

R. VAN DEN BERGHE,

Prof. Dr. L. SCHARPÉ, briefwisselende leden;
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de Z. E. Heer Pater VAN DE VEN, S. J, stichter
van het Van de Ven -Heremans-Fonds ,•
de heeren Prof. FRIEDRICH KLUGE, Prof. Dr.
Dr. G. BOEKENOOGEN, Prof. Dr.
GUSTAV ROETHE, Dr. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK,
Prof. Dr. BORCHLING, Prof. Dr. W. DUFLOU, Prof.
Dr. GUSTAAF VERRIEST, Prof. HAM É LIUS, Prof. Dr.
NIJHOFF, Mr. REININK en Mr. LEONARD «!ILLEMS.

JAN TE WINKEL,

ik

Aan de dagorde staat :
r°) Beknopt verslag, namens de verschillende
bestendige Go77271missienn, over wat de Academie voor
de verschillende onderdeden harer werkzaamheid
heeft ontworpen en tot stand gebracht.

a] Verslag door den heer Prof. Dr. C. LEcouTARE : over Middelnederlandsche Taal- en Letter-

kunde.

b] Verslag door den heer Kan. Dr. JAC. MUYL: over Nieuwere Taal- en Letterkunde.

DERMANS

c] Verslag door den heer G.

SEGER S

: over

het Onderwijs in en door het Nederlandsch.
Deze drie verslagen worden als aanhangsel
in het Gedenkboek opgenomen. (De heer NAP. DE
PAUW,

die op zich genomen had verslag te doen

over Geschiedenis, Bio- en Bibliographie, was
door ongesteldheid verhinderd de vergadering bij
te wonen.)
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20) Rede over Letterkunde,
Dr. HUGO VERRIEST :

door den

heer

MIJNE HEEREN,

Als ik, voor deze feestelijke Vergadering, mijne
studie schrijve, zette ik voorenaan, in gouden letter, de
twee woorden die op het voetstuk staan onzer Academie, en de grond zijn van haar wezen en werk :

TAAL EN LETTERKUNDE.
Ik bezie die twee woorden, vlak, en ontroere
stillekes, en zegge :
Wat zijt gij

PRACHTIG,
EN MACHTIG.

Letterkunde, gij zijt PRACHTIG!
Gij zijt de blijvende schoonheid van een volk.
Alle oude volkeren hebben hunnen luister, en dragen ginds aan den verren einder eenen glans van
schoonheid. Hunne macht mag gebroken zijn, hunne
sterkte gevallen, hunne steden en paleizen mogen in
puinen liggen; hunne kunst en letterkunde blijft omhoog, en overstraalt de jongere wereld, die met blijde
oogen en gretig hert die pracht bestaart, met dorstige
lippen drinken gaat aan die eeuwig spruitende bronnen
van licht, daarin tracht het mysterie van schoonheid te
doorpeilen en er uit over te nemen wat onze menschheid
past en voeden kan.
Ook in onze tijden kunnen volkeren groot en sterk
zijn; maar al die macht zal slinken, al die glorie tanen,
buiten deze van Kunst en Letterkunde die een volk
bekroont met haar onsterfelijk licht en nimmer duikende schoonheid. Wij bezien die volkeren. Wij noemen
hunne groote mannen, en weten dat na eeuwen als
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hunne macht, als hunne grootschheid en overheersching
zullen dood zijn en half vergeten, — als, zooals de
dichter zegt, op de puinen der ingevallen bruggen over
den Thames, een schaper zal te fluiten zitten bij zijne
kudden die grazen boven 't oude Londen, dan nog zullen Letterkunde en Taal te schitteren hangen in de
bloeiende lucht van kunst en wetenschap, in glorieglans
over de bewonderende nieuwe werelden.
En de taal : wat PRACHTIG WONDER
Uit een woord straalt de geest van een mensch,
van een volk, en geheel het menschelijk denken.
In een woord roert het hert van een mensch, van
een volk en geheel het menschelijk gevoelen.
In het woord en rythmus ligt zijn lijf- en lippenroering.
Door het woord schittert de kunst van een volk.
Op dat woord studeert de wetenschap en zoekt er
het worden en ontwikkelen van een volk.
In dat woord zoekt de geschiedenis het leven en de
tochten van een volk over de aarde.
Met dat woord verbindt de wetenschap de stammen
en volkeren door dagen en eeuwen.
Dat woord ontleedt de wetenschap en zoekt en
boekt de wetten van de menschelijke sprake.
Met dat woord is de wereld bezig en laat niet af.
Met dat woord zinkt of rijst een volk.
U Taal, alleen met eerbiedige handen mag men u
raken.
Taal, Gij zijt prachtig.
Letterkunde en taal, Gij zijt. prachtig.
Letterkunde en taal, GIJ ZIJT MACHTIG.
Als wij kijken door het lang verleden en bezien
wat gij doet rondom ons, wij bewonderen uwe macht
en uw werk, en noemen u, zoetjes en vol dank.
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En ja, dat werk is zoo vatbaar niet en gemakkelijk
om bespeuren. Wakkere oogen moeten het zijn die het
vervolgen. Het springt in de oogen niet noch ruischt
in de ooren. Het zijn geen kanonnen die Tripolis bedon deren. Gij wint in geen korten veldslag.
Velen denken dat Taal en Letterkunde zijn... aangenaam tijdverdrijf, en onschuldige bezigheid in ledige
uren, een stil vereerend werk voor die niets te doen
hebben, een hevige kinderachtige strijd tusschen scholen en kampen, eene pose soms en eene pommade voor
den knevel. Ja ook ginds, buiten de ware wereld, eene
vergadering van eerlijke geleerden clie vereerend werk
doen.
Neen, niet waar, Gij hebt grooter werk en hooger
macht.
-- Gij ontwaakt een volk en geleidt het naar boven.
— Gij geeft aan dat volk zijn hoogste genot en leven.
— Gij geeft hem sterkte, fierheid en bewustzijn,
gezondheid en ate en drank door de eeuwen.
Gij voert den eeuwigen strijd tegen alles wat het
volk ontwonden en verzinken doet, en Gij overwint.
Dat is uw werk, Taal en Letterkunde. Dat is uwe
macht. Maar daartoe volstaat geen liefhebberij, zelfs
geen wetenschap. Daartoe wordt vereischt Gods eeuwige macht. Gij moet geschapen zijn. Gij moet geworden zijn : gegroeid; niet gemaakt. De groote krachten
van Gods natuur moeten liggen in U.
De Dichter, de Schrijver, de Spreker moeten zulk
een wezen hebben dat oer- en stamkracht door kop en
hert ademen in hun woord, zinderen in hun woord,
leven en leven blijven in hun eeuwig levend en van
leefte sprietelend woord.
De natuur met al haar beelden, de mensch met al
wat in hem denkt en voelt, met zijn luchtvlakten, met
zijn zeediepten, met zijn licht- en watermonkelen moet
in hen spiegelen en door hun wonder woord, van uit,
van in, weerkaatsen. Het stambloed moet in hun rui-

-
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schen
volk moet
moet in
ltl hunne
hunne aderen
aderen
schen en
ende
de pols
pols van
van een
een volk
kloppen.
Anderzijds,
in hun
hun woord
woord
Anderzijds,het
hetvolk
volkluistert,
luistert, en
en in
bekent
diepst gevoelen,
gevoelen, zijn
zijn
bekent zijn
zijn hoogste
hoogste denken,
denken, zijn diepst
millioenenvoudig wezen dat trilt, zindert, zingt en miloenvudgwzatril,neg
juicht en schatert,
dat weent
weent en
en klaagt
klaagt en
en huilt
huilt zijn
zijn wee.
wee.
schatert, dat
De
kunstenaars zijn
zijn de
de eeuwige
eeuwige stem
stem van
van
De ware
ware kunstenaars
het
eeuwig volk,
volk, dat
dat altijd
altijd blijde
blijde is,
is, dat
dat altijd
altijd lijdt,
lijdt, dat
dat
het eeuwig
tintelt
n, dat
den nacht
nacht;
tintelt in
in den
den zonneschij
zonneschijn,
dat benevelt
benevelt in den
;
dat
priemt en
en groeit
groeit en
enbloeit
bloeitmillioemillioedat leeft
leeft en
enbot
hot en
en priemt
nenvoudig,
ll1oederaarde, uit
uit de
de aardemachten,
aarde machten,
nenvoudig, uit
uit de
de moederaarde,
uit licht, lucht
lucht en
en warmte.
warmte.
Anderen
voeten,
Anderen zijn
zijn knappe menschen, met rappe voeten,
met
Zij hebben
hebben veel geleerd
geleerd en
en weten
weten
met rappe
rappe vinz~ren.
vingeren. Zij
veel.
Zij speuspeuveel. Zij
Zij hebben
hebben veel
veel vernomen
vernomen van
van anderen.
anderen. Zij
ren,
onbewust misschien,
dichters en
en
ren, onbewust
misschien, wat
wat denkers
denkers en
en dichters
schrij
vers en
en sprekers
sprekers zeggen.
zeggen. Zij
Zij herzeggen het
het heusch
heusch
schrijvers
en
Zij gaan
gaan
en mooi.
mooi. Zij
Zij herschrijven
herschrijvenhet
het in
in lieve
lieve kunst.
kunst. Zij
mede
letterkunde, en
en wat
waterertegenwoordig
tegenwoordig
mede met
met eene
eene letterkunde,
gevraagd wordt,
hebben zij
zij gereed
gereed en
en geven
geven het.
het.
gevraagd
wordt, dat
dat hebben
Zij zijn smaakveerdig.
smaakveerdig.
Zij
werk is
is kunst
kunst in
in den
den minderen
minderen zin.
zin. Hun
Hun werk
werk
Hun werk
is namaak; wat zij
zij ook doen,
onbewuste ongeongedoen, namaak;
namaak; onbewuste
wilde namaak,
verre of
of hij,
bij, grof
grof of
of fijn,
fijn, behendig
behendig
wilde
namaak, van verre
of onhandig.
Zij zeggen niets uit hun
hun eigen.
eigen. Zij
Zij hebben
hebben niets
niets te
tc
Zij
hun eigen.
eigen. Uit
Uit de
deschool
schoolwel
wel;; uit
uitde
dchoeken
boeken
zeggen uit hun
wel;; uit
uit de
de mode
ml)deook
ooken
enuit
uitden
dentijtijd.
wel
cl.
minachte ze
ze niet.
niet.Zij
Zij hebben
hebben fijn
fijn verstand.
verstand.Zij
Zij
Ik minachte
ht!bben fijn
gouden pen
pen en
en
hebben
fijn besnedcn
besneden lood.
lood. Zij
Zij hebben
hebben gouden
zwarteninkt
inktschemeren
schemerenalle
allekleuren.
kleuren.Aan
Aanzooveel
zooveel
uit zwarten
Kamers, aan
aan zooveel
zooveel Scholen,
Scholen, aan
aan zooveel
zoovcel Dagen
Dagen brenbrenzij genot
genot en geven
geven hulp.
hulp.
gen zij
Maar om
om hen
hen waaien
waaien er
er geen
geen winden,
winden, stralen
stralen er
er
Maar
geen zonnen,
zonnen, borrelen
geen bronnen.
bronnen. Zij
Zij zijn
zijn niet
nict
geen
borrelen er
er geen
moederbloed. Zij
Zij hebben
hebben geen
geen wortelen
wortelen
gegroeid uit het moederbloed.
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in den moedergrond. Niets welt, noch dreust, noch
bortelt uit Gods gaven.
Schijn genoeg, maar geen wezen.
Kunnen wél, maar geen zijn.
Kunstenaars, daartegen, zijn dikwijls niet knap,
niet veerdig, niet behendig, en zoo komt het dat zij
weleens miskend worden, geloochend en gelasterd. Zij
komen in eenen tijd van geboekte vormen, van nauweren smaak, van heerschende school en leering. Corneille en Vondel worden ja door eene Academie veroordeeld, en Shakespeare is « un sauvage ivre ». Zij
passen niet. Zij staan buiten. Wel wordt hun raad
gegeven. Zij luisteren niet. Zij kunnen niet. Zij zijn
booroen die hunne kroone dragen vol levende groene
bladeren. Zij waaien in den wind; zij tintelen in den
zonneschim ; zij wiegen in de frissche lucht.
O schoone boomen!
O schoone dichters!
maar zij sterven soms, onbekend, in armoede en
ellende.
De kunstenaars hebben niet alleen zulke binnenkrachten; zij hebben ook een Woord, een Zang, een
Rythmus, eene taal die is de levende klank van hun
levende ziel.
Dat woord, die taal leeft en roert geweldig en zoet
in den mond van hun duizendvoudig wezen, dat uitspreekt, uitschrijft, uitzingt, uitneut let, uitlispelt al dat
daarbinnen roert en poert, wiegt en waagt, licht en
donkert, schemert en straalt.
Wederom zal kunde en kunst dat wel nadoen, in
lieven, onbespraakten namaak. Maar gelijk lijf en leden
roeren en rythmeeren, zoo rythmeert in haar eigen en
volgens haar wezen de levende taal. Zij heeft eigen
plooibaarheid, vloeibaarheid, roering en dans, volgens
roerende ziel door eigen bewegende leden en letten.
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Geen
met dat
dat leven
leven in
in evenevenGeen woordkunst
woordkunst komt
komt met
wicht. Zij
Zij kan
kan eene
eene hulp
hulp zijn,
zijn,eene
eenevolmaaktheid,
volmaaktheid,
wicht.
maar kan het
het leIc ven
\'en niet
niet vervangen.
vervangen.
zeker de
de taal,
taal, gelijk
gelijk de
de mensch,
mensch, moet
moet gekuischt,
gekuischt,
Ja zeker
gekamd, beschaafd
beschaafd worden,
worden, maar
maar zij moeten
moeten beide
beide
gekamd,
leven of....
of. ... begraven
begraven worden.
worden.
De eerste vragen
vragen zijn
zijn dus
dus::
Leeft de Kunst in den kunstenaar
kunstenaar?
?
Leeft zijn
zijn woord,
woord, zijn
zijn ry
rythmus,
zijn zang,
zang. zijne
zijne
Leeft
thmus, zijn
taal, en
en zijn
zijn zij
zij de
de weerklank
weerklank van
van de
delevende
levenderoering,
roering,
ontroering, in
in zijn
zijn wezen?
wezen?
Leeft
ee draagt
draagt zij
zij klaar
klaarhet
hetbloeiénde
bloeiende
Leeft zijne
zijne taal; en
leven in het
het levende
levende volk
volk?
?
In het levende volk?
Ja, niet waar,
waar, dat
dat isisde
demacht
machtder
derletterkunde
letterkundeen
en
durend werk.
werk. Zij geeft
geeft niet
niet alleen
alleen een
een stondeke
stondeke
haar durend
genot,
een korte voldoening
voldoening bij
bij het
het lezen.
lezen Zij
Zij heft
heft het
het
genot, een
en bloei naar
naar boven
boven
volk in groei en
Zij
geest door
door medeverstaan
medeverstaan; ;
Zij ontwaakt
ontwaakt den geest
Zij ontwaakt het hert
hert door
door evengevoelen;
evengevoelen ;
Zij
Zij
ontwaakt het
het woord.
woord.
Zij leert
leert en ontwaakt
Zij verheft,
zij veredelt,
veredelt, zij
zij verfijnt
verfijnt keelkeel· en
en tongtongZij
verheft, zij
en
voert haar
haarvolk
volktot
totvoorname
voornamelijflijf- en
en
en lippenslag,
lippenslag, en
en voert
ledenroering, tot
tot losser
losservoetvoet- en
envingerspel.
vingerspel.
Dat
volk nu,
ontwakend, voelt
voelt alle
alle trillingen
trillingen der
der
Dat volk
nu, ontwakend,
kunst in
in zijne
zijne ziel.
ziel. Zijn
Zijn hoogere
hoogere vermogens
vermogens vernemen
vernemen
en breiden
breiden uit.
Zijn verstaan verstaat
verstaat wijder.
wijder. Zijn
Zijn hert
hert
uit. Zijn
roert door
door alle
alle diepten.
diepten. Zijn
Zijn woord
woord spreekt
spreekt mede
mede en
en
verklankt zijn
sluimeren lag
lag en
en
verklankt
zijn gevoelen.
gevoelen. Al
Al dat
dat te sluimeren
zonder
krachten, ontwaakt,
ontwaakt, staat
staat recht,
recht, wordt
wordt zijn
zij n
zonder krachten,
eigen bewust en gaat aan 't jubelen: Ik leef! Ik voeleignbwusta'jeln:Ikf!vo
mijn geest,
dat
mijn hert,
mijn
hert, mijn
geest, mijn
mijn lippen
lippenveerdig.
veerdig. Ik
Ik weet dat
ik
sta in
in een
een stam,
stam, in
in een
een bloed,
bloed, in
in mijn
mijn lucht,
lucht, op
op
ik sta
een wordende
wordende schoonheid.
schoonheid.
mijnen bodem,
leve in
in een
mijnen
bodem, en
en leve
.

Letterkunde gij
gij verheft
verheft een
een volk,
volk, —
- en
en geeft
geeft hem
hem
een genot dat
dat eeuwig
eeuwig blijven
blijven moet.
moet.
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Bij de Meesters waait de adem der schoonheid uit
de natuur. Uit de Meesters waait de adem der schoonheid in het woord. Uit de natuur en uit het woord waait
de adem der schoonheid over het volk, dat verrukt en
bewust nu fluistert : Ik wist niet dat alles zoo schoon
was, zoo vol waarheid en wezen, zoo vol vrede en
vreugde, en veredelende schoonheid. Het geniet zijn
buitenwereld.
Het geniet zijn binnenwereld in geest en hert en
lijf en alles overstralende ziel.
Het geniet zijn woord; zijn schoon woord, zijn vrij
woord, zijn zoete woord, zijn sterk woord, gelijk de
vogel zijnen bek geniet en vogellied.
Het geniet zijn levende kunst, zijn levend woord,
zijn hooger schooner leven.
Letterkunde en Dichters, Gij zijt het hooger wezen
van ons volk. Gij zijt zijn hooger genot. Gij zijt zijn
grooter wordende Ik.
Andere gaven zijn wij haar schuldig :
Zij, de Letterkunde, geeft ons onze sterkte, onze
volksster kte ; niet alleen gelijk zij aan Duitschland zijne
sterkte en grootheid heeft gegeven, en in kort verleden
dagen zijnen kop en hert, zijn denken en willen gesmeed; maar zoodat door haar een volk sapt in ons.
Zij geeft ons onze stamsterkte, want met haar bortelen
wij uit onzen stam en komen uit zijn verre krachten.
Zij geeft ons onze bloedvroomheid. Het is ons bloed,
het onze, dat blijde vaart door onze aderen . Wij zijn
ons eigen geworden en kunnen het heerlijk zcggen In
ons vrij woord.
De Letterkunde geeft ons rijkdom.
Wij hebben het gevoeld, niet waar. Ik heb in mijn
jonge jaren honger geleden en vond geen brood. Ik
hebbe dorst gehad en vond geen drank. Ik ben quasi
naakt door mijn jong leven gegaan, en had geen kleed,
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tenzij 't geleende hulsel dat mij kwalijk paste en mijne
armoe niet bergen kon. Ik was zoo arm en in armoede
zoo verzonken, dat ik preusch was met het kleed van
mijnen gebuur.
Vandaag hef ik mijnen kop omhoog en sta gekleed
in mijn schoon woord, waarin teekenen : mijn denken
en doen, mijn willen en wenschen, mijn streven en
pogen, mijn vreugde en mijn leed, mijne kunst en schoonheid, mijne hoop. De hoop van een herwordend volk.
Letterkunde en taal, gij hebt mii gezond gemaakt.
Ik was ziek in mijn hoofd, ziek in mijn hert, ziek in
mijne lippen. Ik was ontzenuwd en kon noch gaan,
noch staan, uit mijn eigen macht, noch spreken in mijn
eigen woord.Gij hebt mij genezen en gezond gemaakt,
veerdig en vrij. Ik ben veerdig in mijn eigen. Ik ga
zonder krukken Ik heffe mijn hoofd op en sterke
schouders en roepe den vreemde :
Uit den weg!
Dat doet de groote, de ware letterkunde, dat doet
het levende woord. Daartoe helpt de mindere kunst.
Zij brengt de borstels en kuischt. Zij brengt het lood
en teekent Zij brengt het staal en schaaft. Zij doet kop
en hert en vinger en woord de kunst beproeven en
geeft veerdigheid en hulp.
Maar zij, de Letterkunde, de edele, — en dat is mijn
laatste woord, -- zij is de groote macht van het volk.
Zij ontvangt den geest van een volk en spreekt
hem uit. Zij voelt den herteklop van een volk en
spreekt hem uit. Zij draagt de lippen van een volk en
vangt en spreekt zijn woord.
En wederzijds.
De Letterkunde verlicht het denken van haar volk
en wordt zijn herwordende geest.
De Letterkunde ontroert alle verten en diepten
van het hert van een volk, en wordt zijn herwordend
hert De Letterkunde geeft hem den rijkdom van zijn

woord en wordt zijne herwordende schoone taal. Zoo
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voert zij den eeuwigen strijd, en viert den eeuwiger
zegepraal die, onder Gods licht en zegen, een Volk
maken moet : een Schoon Volk.
Ja zeker, gelijk er in die groote werelden krachten
zijn die alle banden willen ontbinden; gelijk er in onze
aarde krachten loopen die alle banden zouden doen
bersten zoo dat zij moete in stof verstuiven; zoo bestaat
er eene Kunst die niet verheft, die niet omhoog houdt,
die niet sterk leven doet, maar alle krachten lost, en
alle lucht verduistert, en een volk doet zinken en ten
onderen gaan.
De sterren kunnen dolen.
De mensch kan dolen.
De kunst kan verdolen.
0 Groote Letterkunde, breng ook aan die verdoolde
Zuster, waarheid, licht, schoonheid, vreugde en leven.
Daarom staat de Koninklijke Vlaamsche Academie
op den berg, in het licht, zij luistert naar woord en
kunde en speurt na waar de moederkrachten van dat
herlevend volk vol-schoonheid groeien en bloeien. Zij
ruimt den weg en geeft lucht aan levenszappen, opdat
het volk door zijne TAAL EN LETTERKUNDE naar de
hoogte gae
en leve!

(Toejuichingen.)

Vooraleer de' vergadering voor gesloten te
verklaren, richt de heer Bestuurder de hieronder
volgende woorden tot de aanwezigen :
MIJNE HEEREN,
Onze Jubelfeesten zijn ten einde en we mogen ons
verheugen in den goeden uitslag. Deze drie feestdagen
zullen, evenals de dag der solemneele instelling, heuglijke dagen zijn voor onze geëerde en geleerde in- en
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heele Vlaamsche Volk. En alvorens onze laatste vergadering te sluiten moet ik, met een enkel woord, de
bewerkers van dien heerlijken uitslag bedanken. Dit
woord van dank wordt gericht tot allen die ons met
raad en daad, met pen en woord, of door hun stilzwijgende goedjonstige aanwezigheid hebben geholpen,
gesteund en aangemoedigd. En het gaat eindelijk tot de
leden der feestcommissie, den heer DE CEULENEER,
voorzitter, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, Mr. J. OBRIE, die met onzen Secretaris,
alles zoo goed hebben geschikt en geordend. Ik vraag u
allen, Mijne Heeren, vooraleer te scheiden, door uw
handgeklap het simpele dankwoord dat ik hun van ganscher harte stuur, wel te willen bekrachtigen.

De vergadering wordt te

12

uur gesloten.

Vergadering van 18 October 1911.
Aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, bestuurder;
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris ;
de heeren : Prof. Mr. JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN,
JAN BOLS, KAREL DE FLOU, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Prof Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT
JOOS, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE,
FRANK LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. Joz.
MANSION, werkende leden;
de heeren Dr. BAUWENS en Dr. LEO VAN PUYVELDE,
briefwisselende leden.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW en VICTOR DELA
MONTAGNE, werkende leden, alsmede de heer JULIAAN
VAN DER LINDEN, briefwisselend lid, hebben laten weten
dat zij verhinderd zijn de Vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
September-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
^
^

*

Jubelfeesten der Academie. -- De Bestendige
Secretaris deelt aan de Vergadering mede, het telegram
uit Brussel, vanwege den Koning, aan hem gezonden,
als antwoord op het telegram namens de Academie aan
Zijne Majesteit gestuurd.
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Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
—

Door de Regeering :
Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques et Classe des Beaux-Arts. Mémoires, Collection in 4°. Deuxième série, tome IV, fasc. III (dernier) : DENUCÉ
(JEAN).
Magellan. La question des Moluques et la première circumnavigation die Globe, par JEAN DENUC1, docteur en philosophie et
—

lettres. Bruxelles,

1911.

Coutumes des pays et comté
de Flandre. Quartier d'Ypres. Coutumes de la salle et chatellenie
d' Ypres, par L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, docteur en droit, membre
de la Commission Royale pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de la Belgique. Tome I. Bruxelles, 1911.
Carte de la Belgique. Les feuilles I, 2, 3, 6, 7, 9. xo, 18, 24, 25, 26,
32 , 36, 37, 38, 39, 52 , 57.
Carte géologique internationale de l'Europe. Livraison VII. Contenant les feuilles DI, EV, EVI, EVII, FV, FVI, FVII. Berlin, 1911.
TIJDSCHRIFTEN.
Académie Royale de Belgique. Bulletin de la
GILLIODTS-VAN SEVEREN IL.).

—

—

Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des
Beaux-Arts, x911, nr 8. — Bulletin des Commissions Royales d' Art et
d'Archéologie, nos 1-2, 19x1. — Bulletin de la Commission Royale pour
la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Vol. IX,
fasc. 4-5. — Arbeidsblad, nrs 17-18, 1911.

Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, te 's Hertogenbosch :
De Grafzerken in de St. Danskerk te 's-Hertogenbosch. Ie stuk,
bewerkt door Dr. C. F. SMITS. 's Hertogenbosch, z. j. (x911.)
Door de Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien :
Denkschriften. Philosophisch-historische Klasse. Band LIV, II.
Wien, 1911.
Sitzungsberichte. Philosophisch- historische Klasse. 165. Band, 6.
Abhandlung. — 166. Band, 1. Abhandlung. — 167. Band, 6. Abhandlung.
Door de Kdnigliche Gesellschaft der Wissenschaften, te Gdttingen :
Nachrichten.9Philolog isch-historische Klasse. 1911, Heft I and- 2.
Door de Kaiser Franz-Josef Akademie, te Praag :
Rozpravy Ceské Akademie Cisare Frantiska Josefu pro Vedy, Simslost a Umeni. Trida I, Cislo 40, 42 en 43. — Trida II, Rocnik XIX.

— Trida III, Cislo 33-35.
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Sbirka pramenuv ku poznani literarnilao zivota v cechach, na
i norave a v slersku. Skupina I, Rada I, Cislo 9. — Skupina II,
Cislo 14

Bibliografie Ceske Historie. Svazek 2.
Académie des Sciences de 1'Empereur Francois Joseph. Bulletin international, Résumés des travaux présentés. Classe des Sciences
mathématiques, naturelles et de la médecine. XVe année (191o).
Almanach Ceské Akademie Cisare Frantiska josefa pro Vedy,
Slovesnost a Umeni. Rocnik XXI.
Sbornik filologicky. Vvdava. III Trida Ceske Akademie Cisare
Frantiska Josefa pro Vedy, Slovesnost a Umeni. Rocnik I. V Praze,
191o.
SIMAK (Dr. J. V.). — Die Handschriften der Graf Nostitz'schen
Majoratsbibliothek in Prag. Beschrieben von Dr. J. V. SIMAK. Prag,191o.
KREJCI !AUGUSTIN). — Biblioteka Klassiku Reckych a Rimskych, Vydavana III. Tridou Ceské Akademie Cisare Frantiska
Josefa pro Vedy, Slovesnost a Umeni. Cislo 19. Lysistrate. Komoedie
Aristofanova. Prllozil AUGUSTIN KREJCI, professor C. K. Gymnasia
v zitné ulici v Praze. V. Praze, 1911.
Door de Académie Impériale des Sciences, te St.-Petersburg :
Bulletin, nrs 12-13, 1911.
Door den heer Dr. EUG. VAN OYE, werkend lid te Oostende :
OYE Dr. E. VAN). — De Grieksche Metriek in de Nederlandsche
Dichtkunst. Eene aesthetische Taalstudie door Dr. EUGEEN VAN OYE.
Brugge. (Bijblad van « Biekorf », 't jaar 1911.)
Door den heer Dr. FR. KLUGE, buitenlandsch eerelid te Freiburg
im Breisgau :
KLUGE (FR.). - Grundriss der germanischen Philologie, herausgegeben von H. Paul. Dritte Auflage. I. Die Elemente des Gotischen.

Eine erste Einfuhrung in die deutsche Sprachwissenschaft. Von FRIEDRICH KLUGE. Strassburg, 191I.
Door den heer LEO TEPE VAN HEEMSTEDE, buitenlandsch eerelid te Oberlahnstein :
TEPE VAN HEEMSTEDE, (LEO). - Lepanto. Draznatisches Gemdlde
in fzinf Bildern von L. V. HEEMSTEDE. Paderborn, 1911.

Door den heer Dr. AUG. LAPORTA, geneesheer te Lier :
WEILAND ). — Nederduitsche Spraakkunst, door P. WEILAND.

Uitgegeven in naam en op last van het Staatsbestuur der Bataafsche
Republiek. Antwerpen, 1844.
Door de heeren EM. VAN HEURCK, briefwisselend lid der AcaRoyale d'Archéologie de Belgique te Antwerpen, en G. J.
BOEKENGOGEN, buitenlandsch eerelid der Academie te Leiden :

démie
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Histoire de
l'imagerie populaire flamande et de ses rapports avec les imageries étrangères, par EMILE H VAN HEURCK, Membre de la Commission AdmiHEURCK

(E. H. VAN) et

BOEKENOOGEN (G. J.). —

nistrative du Musée de Folklore d'Anvers, et G.
Docteur ès Lettres à Leyde. Bruxelles, 191o.

J. BOEKENOOGEN,

letterkundige te Hasselt :

Door den heer EM.

GIELKENS,

GIELK F N S (EM.).

La Cour d' Amour ou le Baron d' Aix. Drame.

-

Bruxelles-Paris, 1911.
HERMAN RONSE,

bestuurder der Hofbouwschool,

MATTHEWS (WASHINGTON). --

Etnography and philology of the

Door den heer
te Gent :

Hidatsa Indians. By

WASHINGTON MATTHEWS,

assistant surgeon

United States Army. Washington, 1877.
Door den heer Dr. M. C. SCHUYTEN, bestuurder van den Paedologischen Schooldienst, te Antwerpen :
SCHUYTEN (Prof. Dr. M. C.). -- Invloed van de School op de

Energie- Ontwikkeling van het Kind en een nieuw Peedagogisch Begrip,
door Prof. Dr. M. C. SCHUYTEN, Directeur van den Pwdologischen
Schooldienst te Antwerpen. Rede, gehouden op de openbare vergadering van de afdeeling Den Haag der Vereeniging voor vereenvoudiging
en verbetering van examens en onderwijs, op 25 Maart 1911. 's - Gravenhage, 1911.
Door de Redactie
Museum, nr 1, 1911. — De Vlaamsche Hoogeschool, nrs 1 -7, 1911.
— Tijdschrift der Gemeentebesturen, nr 9, 1911. — Onthouding, n' 9,
1911,

Ingekomen boeken.

—

Voor de Boekerij der Aca-

demie zijn ingekomen
Frank's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Tweede druk, door Dr. N. VAN WIJK. 's-Gravenhage, 1911.
De Gids, October 1911.

Ruildienst.
Tegen ruiling van de Verslagen eh
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
—

Boekerij der Academie de laatst verschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, nrs 8-9, 1911. — Nederlandsch A rchievenblad,
Biekorf, nrs 18-x9, 1911, en Bijblad XCVII-CXV met
Bladwijzer. -- Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het
aloude Hertogdom Brabant, Sept. 1911. — St. Cassianusblad, nr 11,
1911 ; Bijvoegsel, nr 16-17 -- De Katholiek, Oct. 1911. — Onze Kunst,

nr I, 1911. -

.
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689 --at. 10, 1911. -- Neerlandia, nr 9, 1911. — Het Katholiek Onderwijs,
nrs 11-12, 1911. — De Opvoeder, nr 27, 1911. — De Opvoeding, nr 10,
1911. -- Christene School, nrs 22-23, 1911. - De Schoolgids, nrs 47,
1910 en 38-39, 1911. - Studiën, 11r 1, 1911. -- Tijdschrift voor Boek-

en Bibliotheekwezen,

0' 3, 1911. —

Volkskunde,

nrs 9 - 10, 1911.

Mededeelingen namens Commissiën.
1 °) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer K. DE FLOU,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehou-

den :
Zijn aanwezig : de heeren Dr. C. LECOUTERE, ondervoorzitter, EDW GAILLIARD, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, TH.
COOPMAN, Kan. AMAAT JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, leden, K. DE FLOU, secretaris.
1°) Mededeeling van een brief, houdend ontslagneming van
den heer Dr. W. DE VREESE, als lid der Commissie.
De heer LECOUTERE vindt dat er geene aanleiding is om
deze demissie aan te nemen, daar toch niets of niemand in de
Commissie voor Mnl. letteren betrokken is bij de omstandigheden over welke Dr. DE VREESE zich beklaagt. Spreker stelt
voor, Dr. DE VREESE te bewegen tot het intrekken zijner demissie. — (Aangenomen.)
20) Verslagen over het Bouc vander Gheesteliker Upclimminghe, waarvan de druk voorgesteld werd door Jhr. N. DE
PAUW. - Lezing wordt gegeven van de verslagen daarover
door de heeres. Dr. W. DE VREESE en Dr. C. LECOUTERE uitgebracht.
3°) De heer Dr. LEO GOEMANS zegt dat hij voornemens is,
in de December-zitting, eene lezing te houden.
De Vergadering wordt te 12 uur gesloten.

2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. -- De heer TH. COOPMAN, secretaris,

legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door
de Commissie gehouden.
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Dagorde.
Lezing
den heer
heer Prof.
Prof. Dr.
Dr. J.
J. Mansion.
Mansion. Lezing door
door den
De heer J. MANSION
voornaamMANSIONbespreekt
bespreekt de aanwijzende voornaamde Germaansche
Germaansche talen.
talen. Hij
woorden in de
Hij wijdt vooreerst zijne
aandacht aan
aan den
den overgang
overgang van
van de
de demonstratieve
demonstratieve tot
tot
de
persoonlijke beteekenis in
in de
de pronomina
pronominamndl.
mndl. soe,
de persoonlijke
m.
nndl. ie, voorzoover
uit die
m. eng. shee en
en nndl.
voorzoover dit
dit laatste uit
voortkomt.
Aangaande het wgerm.
wgerm. *siiJ
doet hij
hij
voortkomt. Aangaande
"siv ezij'
zij' doet
opmerken dat de tot hiertoe
hiertoe gegeven
gegevenuitleggingen
uitleggingen geene
geene
rekening
houden met
met ags.
ags. slo
men dezen
dezen
rekening houden
so edeze'
deze';; als
als men
vorm
het hoofd
hoofd wil
wil zien,
zien, is
is men
men verplicht,
verplicht, tot
tot
vorm niet over het
de
oude uitlegging
uitlegging terug
te keeren
keeren en
en *sio
de oude
terug te
gelijk te
*si0 gelijk
stellen
skr sya.
derde hoofdpunt
hoofdpunt vormt
vormt het
het
stellen met
met skr
syd. Een
Een derde
onderzoek van het drietal
drietal hie,
hw ie in het OudsakOudsakhie, thie, hwie
sisch.
in Hoogduitsch
Hoogduitsch er,
der, wer
wcr is
de rijmrijmsisch. Evenals in
er, der,
is de
verhouding dier drie woorden
woorden niet
niet oorspronkelijk
oorspronkelijk zooals
zooals
de
de andere
andere Germaansche
talen aande vergelijking
vergelijking met de
Germaansche talen
toont. Bijgevolg
Bijgevolg moet
aannemen,
moet men
men een
een uitgangspunt aannemen,
van waar
waar de
de nominatief
nominatief op
op -ie, d,
d.. w.
w. z.
z. op
op e
van
e22 ,, zich
zic h
analogisch
kon
uitbreiden.
Dat
uitgangspunt
zal
analogisch kon uitbreiden.
uitgangspunt zal waarschijnlijk
in hwie te
te zoeken
zoeken zijn,
zijn, vermits
vermits de
de andere
andere
schijnlijk in
lndogermaansche talen getuigenis
getUigenis afleggen
afleggen van het
het bebeIndogermaansche
staan
eener i-i-formans
formans in
in den
den nominatief
nominatief van
van dit
dit woord.
woord.
staan eener
Daar wederzijdsche beïnvloeding der drie voornaam-Darwedzijschbnvlogderiamzoo kan
kan eene
eene
woorden buiten den nominatief vaststaat, zoo
van the tot *the
onder invloed
invloed
analogische vervorming van
*th e-2
- t onder
van *hwe
*hwe 22 en
en van
van *he
aangenomen worden,
worden,
*héi2 gerust aangenomen
Bij deze uitlegging blijft
blijft de
de afleiding
afleiding van
van *h
*hee- 22 duisduisBij
meer dan
dan vermoedens
vermoedens aangaande
aangaande den
den oorsprong
oorsprong
ter; meer
woord kan men
men niet uitspreken.
uitspreken. Maar
Maar het
het schijnt
schijnt
van dit woord
de Nederlandsche
Nederlandsche vorm
uit
zeker dat de
vorm niet
niet rechtstreeks uit
he! kan ontstaan
ontstaan zijn,
zijn, zooals
zoo als Dr.
Dr. van
van Wijk
Wijk het
hetheeft
heeft
hë
willen bewijzen
eveneens van Wijk's
Wijk's
willen
bewijzen en
en spreker
spreker meent
meent eveneens
zienswijze aangaande
aangaande de
dedubbele
dubbelevertegenwoordiging
vertegenwoordiging
zienswijze
inden
denauslaut
auslautvan
vanNederlandsche
Nederlandsche woorden
woorden te
te
van ó0 in
afwijzen.
moeten afwijzen.
.
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Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering dat de voordracht van den heer MANSION
in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De Vergadering wordt te vier uur gesloten.

KLEINE_ VERSCHEIDENHEDEN.
63. — PAERTCOEN.

Dit woord is eerre verbastering van het Ofr. Faloon = Partage. (LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, DZct.)
Na den dood van zekeren Christiaan Baroen, die bastaard
was en wiens goederen derhalve gedeeltelijk aan den Prins toekwamen, werd dcor den baljuw, namens den heer, met de rechthebbenden tot een « paertcoen » of verkaveling der nagelaten
goederen in der minne overgegaan. Dientengevolge viel de
molen van den overledene in den kavel van den Prins. Boven
't gene dat de baljuw aan den molen « gheleit » had (I), d. i.
boven de kosten door hem gedaan, bracht de molen 20 spint
tarwe op, welke, tegen 7 grooten het spint, 140 grooten (= 140
schellingen parisis) of 7 pond parisis verkocht werden.
De tekst volgt
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. van den baljuw
van Veurne van 2 Maart 1384 n. s. tot 19 Sept. daaraanvolgende
(Rol! : « Xpiaen Baroen, bastaert, staerf ende bachten hem bleef een
quaet huus, catelen, de cledere van sine wive ende een muelen. Van
den welken een paertcoen ghemaect was ende metter cavelen so was
gheset thuus ende de catelen jeghen de muelen, so dat de muelen bij
gherechten lote gheviel mijn heere, de welke ghewonnen heft xx
spint tarwen boven datter de bailliu haen (2) gheleit heft. Daer of
dat tspint vercocht was vij gr.; gherekent in een somme ghedraacht
(sic) (3) vij lb. par. Ontfaen vij. lb. »

EDw.
(i) Zie Verdam, v° Leggen 4°.
(2) haen voor aen (aan ).
(3) Een voorbeeld van het gebruik der dubbele a.(1384.)

GAILLIARD.

DE

AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN
IN DE

a ER ISZ A .A.NSCI—IE

T .A.L E N'

-

door Prof. J.

MANSION.

i. Ags. heo, mndl. soe, mengl. shee zij (I).
Een deel der aanwijzende voornaamwoorden van het Germaansch is uitgegaan van idg. *i- (vgl. lat. i s, i-d, skr. i darn,
enz.). Tot dezen stam behooren namelijk de vormen die in het
Gotisch en in het Hoogduitsch dienst doen als persoonlijke
voornaamwoorden van den derden persoon. Men vergelij ke b. v.
-

m.
Sg. Gen.
Dat:
Acc.

is
imma
ina,

Pl. Gen.
Dat.

im

Got.
ntr.

-

Ohd.
f.

f.

m.

ira
int
(sia)

iziis
izai imu
ita tja
in, man,
iro
im
int

Os.
m.

imu
ina
iro
1111

Verder kunnen wij got. nom. sg . m. is ohd. ir (naast er
van een stam *e-) vergelijken (2). M aar nevens deze overeenkomsten zijn ook belangrijke afwijkingen te constaieeren. De
nominatief enkelvoud voor het mannelijk begint in een aantal
dialecten met h en in het Engelsch en Friesch vindt men deze h
in heel de verbuiging. Os. he, oltd. (frankisch) her (zelden he),
fri. he (hi), he (he), ags he chij'. Buiten den nominatiefvorm van het
masculinum is de h zeer waarschijnlijk niet oorspronkelijk. Dit
zal duidelijk blijken uit de vergelijking van de Angelsaksische
—

(t) Veel van de hier voorgestelde beschouwingen zijn ver van nieuw.
Nochtans heb ik ze willen uitvoerig uiteenzetten om het betoog niet te verzwakken door het weglaten van een of ander belangrijk deel van de argumentatie.
(2) Over de verhouding der e-vormen tot de t-vormen, zie beneden,

blz. 699-70o.
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naamvallen van liet vrouwelijk met de overeenkomstige van
het Gotisch.
Got.
Ags.
Sg. Gen.
Dat.

Acc.
Pl. Gen.
Dat.

izos
izai
ija
iz
im

(*hira, onder invloed v. Dat., hire)
hire = h + *ire
hie =h *ie
hira == h + *ira
him = h + *im

Overal vindt men de klankwettig ontwikkelde vormen *ire,
*ze, *ira, maar met eene h vooraan : deze is blijkbaar ontleend
aan het mannelijk he. Op soortgelijke « ijze zal men verklaren
G. sg. msc. ntr. his, vgl. got. is; Noin. sg. ntr. hit, got. ita; enz.
Zoo ook is hilt, heo (Nom. sg. fern.) czij' naar Dat. hire, Acc. hie
gevormd.
Is de hier voorgestelde verklaring juist (I), dan zal men ook
de overige h- vormen van het pronomen hij buiten nom. sg.
msc. in de andere dialecten als onoorspronkelijk beschouwen en
met Brugmann (t. a. pl.) aannemen dat alleen de vorm he chif
van oudsher een h gehad heeft. Die toestand is over 't algemeen
nog te herkennen in het Oudsaksisch.
De vrouwelijke nominatief van het voornaamwoord sa adie'
luidt in het Gotisch só uit idg. spa (skr. sa, grie. á, ^, enz.); de
vorm keert terug in het Noorsch (ijsl. szí) maar is op ééne uitzondering na uit het Westgermaansch verdwenen. Mndl. soe czij'
(naast si, su) vooral in Vlaamsche teksten gebruikt, moet als de
voortzetting van een elders onbekend wgerm. *só cdie, deze'
beschouwd worden. De overgang van de demonstratieve beteekenis tot het gebruik als persoonlijk voornaamwoord is op zichzelf gemakkelijk te verklaren e n in het onderhavig geval is hij
ten deele door invloed van het persoonlijk voornaamwoord si,
si 'zij' uit te leggen.
Het voornaamwoord die bezat aanvankelijk s- vormen in
den nominatief enkelvoud msc. en fem. naast t- (germ. Zh-) vormen in de rest der verbuiging : got. sa, sO ntr. j5atp. In alle talen

i) Zie BRUGMANN, Die De?nonstrativpronomina der idg. Sprachen
(Abhandl. sachs. Ges. Wiss. 1904), blz. 54, waar ook substitutie van h voor s
in den nom. sg . fe rn . hio, heo, voor *siu (os. siu) verondersteld wordt. Deze
laatste hypothese is m. i. minder juist. Zie beneden, blz. 697.
(
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zegeviert de neiging om de b ook in den nom. msc. en fem. in
te voeren ; ags. se seo fret, later (I I e eeuw) fie fro peet; os. the,
thin, that ohd. ther (der), thin (din), thaz (daz) reeds in de oudste
teksten. Aan deze neiging heeft het Nederlandsch niet weerstaan : oudnfr. reeds thie, *thin, that mndl. die, die, dat. In plaats
van. *sv (got. si)-) is waarschijnlijk in aansluiting met de andere
fi- (d-) vormen onfr. thin (of /Ha?) mndl. die gekomen (zie v.
Heften, Die Aonfr. Psalmenfragmente, II Teil, § 86). Bij het opkomen van thie, thin moest *s& in onbruik geraken, daar het
alleen stond; en feitelijk is dat ook vroeger of later in alle dialecten geschied. Als nu in Vlaanderen soe zijn bestaan heeft kunnen voortzetten, dan is dat alleen te danken aan twee gunstige
omstandigheden : ten eerste heeft men het demonstrativum als
personale gebruikt (vgl. ndl. als die komt — als hij of zij komt); ten
tweede heeft het zich met si, si czij' (sg. fern., plur. der drie
geslachten) geassocieerd.
Volkomen evenwijdig met de evolutie van soe is die van she
in het Engelsch. Ags. se, se°, fret adie, die, dat' werd in den loop
der tijden (I I e eeuw) fie, feo, fiat. A ls demonstrativum werd dus
seo doorpo vervangen. Nu zien wij om denzelfde.n tijd in Noorden centraal Engeland een fem. sche, sché, schv, sclió opkomen :
deze vorm levert wel is waar moeilijkheden op, maar ongetwijfeld gaat hij tot sco terug. En de weg is weer juist dezelfde als
bij soe : de f-vorm po doet sao in onbruik geraken en deze
wordt dan een vrouwelijk voornaamwoord van den 3 n persoon.
Dit is des te gemakkelijker geschied, daar in het Middelengelsch
in de meeste dialecten he (msc chij') en heo (fern. zij') beide
door he moesten vertegenwoordigd worden (i).
Misschien zou hier nog een voorbeeld bij te voegen zijn uit
het Nederlandsch. Prof. Logeman heeft er de aandacht op gevestigd, dat de toonlooze vorm van hii moest zijn a gelijk ma van
wo van wij, za van zij, enz. Nu is de gebruikelijke vorm niet
a maar ie, wat volgens Logeman tot die terug te brengen is (2).
A priori is dit zeer aannemelijk. Maar er dient opgemerkt dat
voor een deel der Noordnederlandsche dialecten het uitgangs-

(i) Over den oorsprong van she, zie
Grundr. d. germ. Ph. I2 , blz. 1o66.

SWEET,

N. Engl. Gr. § i068, KLUGE,

(2) Lo GEMAN, Archiv f. d. Stud. d. neuer. Sprachen,

117,

blz. 40.
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punt zal geweest zijn hie eerder dan hij (1) en bijgevolg blijft de

mogelijkheid van een klankwettigen oorsprong van ie bestaan;
te meer daar de Zuidnederlandsche dialecten, waar hij als beklemtoonde vorm heerscht, ie als zwakken vorm niet schijnen te
kennen.
2.

Nom. sg. fern. wgerm. *sio.

Tusschen os. ohd. siu zij' (nom. sg . fem. van het persoonlijk voornaamwoord van den derden persoon) en ags. siu, séo
cdeze, die' (nom. sg . fern. van se 'die', demonstrativum, ook als
lidwoord gebruikt), bestaat uit het oogpunt van de klankleer
geen verschil; en op grond van de even behandelde voorbeelden
(soe demonstrativum, later personale; séo adie' --> she zij' ; die
ie =hij'), zal het verschil in de beteekenis geen bezwaar
kunnen zijn, om ons te beletten aan beide voornaamwoorden.
een gemeenschappelijken oorsprong toe te kennen. Seo is dus
niet te scheiden van olrd. os. sist; en hierop moet met des te
meer nadruk gewezen worden, daar voor sill uitleggingen zijn
voorgesteld die met séo geene rekeni ng houden.
Het pronomen siu séo vindt men alleen in het Westgermaansch; het Gotisch heeft si en sv maar geen*sip; het Noordgerrnaansch kent *si vermoedelijk in sid deze' (*si + *Oh) en
*so onder den vorm sti cdie', maar *sio evenmin als het Gotisch..
,

Hieruit kan men geneigd zijn af te leiden dat * sib- een uitsluitend

Westgermaansche formatie is, waarvoor aanknoopingspunten in
de andere Germaansche of Indogermaansche talen te vergeefs
zouden te zoeken zijn. Deze opvatting schijnt in den laatsten
tijd de heerschende te zijn geworden. Brugznann, afgaande op
een reeds door E. Sievers (P. Br. Beilr. 2, blz. 119) uitgesproken
vermoeden verklaart ohd. os. siu als neutrum door de combinatie
van si (got. ohd. si zij') met .vormen van den pronominalen stam
*z- (respective *e-) (zie boven, blz. 692, (93). Men stelle naast
elkander de paradigma's :
Ohd. si
Got. N. sg. f. si
G.
izis
ira
D.
izai
iru
sia
ija
A.
N. pl. f. ijus ntr. ija
sio ntr. sin
iza
iso
G. f.
(i) N. VAN WIJK, Tijdschrift voor Ndl. Taal en Letterk., 27, blz. 44.
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De ohd. s- vormen sia, sio, sin (acc. sg . fern., n. pl. fem. en
ntr.) zijn gelijk aan de i- vormen van het Gotisch, plus vooraangestelde -s. Deze is blijkbaar ontleend aan den nominatief
Op grond nu van deze nieuwe s- vormen, kon een nominatief
sin met den nominalen uitgang -u van de ó- stammen (ohd. geba :
*gebu = sia : x; *gebu met -u naar ags. giefu) ontstaan. Tegen de
mogelijkheid dezer uitlegging voor zoover zij alleen sin betreft,
laat zich niets inbrengen (I ).
Ook voor Wilmanns is ohd. siu eerst in het Westgermaansch
ontstaan (Deutsche Grammatik, III, blz. 414 en vlg.). Aan si, nom.
sg. fern., aan the-, toonloozen vorm van het demonstrativum,
zijn nominale uitgangen aangehecht :
-{- -u n. sg. fern. = sin thin, vgl. ags nom. giefu, ohd. =gebu;
si
the 1 -1- -a acc. sg . f. = sia thees thia, vgl. ohd. acc, geba;
-o n. pl. f. = sio theo, vgl. ohd alem. kepo;
+ -a n. pl. msc. = siu sie thees, vgl. ohd. taga;
(sie met e uit a na i, vgl. hirte : taga).
-u n. pl. ntr. _ siu thin, vgl. os. fatu,
-}-

-}-

Dat dit stelsel van Wilmanns eerie verlokkelijke hypothese

is zal niemand ontkennen. Het is zeer vernuftig uitgedacht en
heeft het voordeel dat het met ééne enkele hypothese de moeilijkheden van siu en van thin uit den weg ruimt. Nochtans moet
opgemerkt worden dat zij heel en al kunstmatig is. Ook verdient
daarom naar mijne bescheiden meeningBrugmann's opvatting
de voorkeur, omdat hij als uitgangspunt kiest een zeker gegeven,
nl. de verbinding van si met i-vormen tot één paradigma (got.
si, izós; ohd. si, ira). Wilmanns bouwt integendeel eene pronominale verbuiging op met nominale uitgangen, die ten deele
in het Oudsaksiscn en nog meer in het Oudhoogduitsch zuiver
theoretisch zijn (ohd. *gebu; kebo alleenstaande vorm; fatu os.
niet ohd.).
Van eene derde uitlegging — de oudste in datum, daar ze
reeds door Bopp gegeven wordt — beweert Wilmanns (D. Gr.,
(t) BRUGMANN, Pronominale Bildungen der idg. Sprachen (Ber.
sdchs. Ges. W. 1908), blz. 5o en 73. Brugmann spreekt nergens duidelijk
zijne meening aangaande nom. f. siu uit, maar de boven gegeven uitlegging
is de logische conclusie van zijne redeneering. Zie ook Grundr. II, 22
,

blz. 320.
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III, blz. 415) dat ze is « eine Vermutung, die jedes Grundes
entbehren wurde ». Ik meen evenwel dat deze opvatting ook
tegen die van Brugmann kan verdedigd worden en zelfs dat ze
de eenige mogelijk is. Naar deze zienswijze zou os. ohd. siu met
skr. syá deze' gelijk te stellen zijn.
Het ags. séo, zooals boven opgemerkt, staat feitelijk alleen,
zonder verband met het personale (he, héo, hit); aan een anderen
kant is het etymologisch van ohd. os. siu niet te scheiden. Bij
gevolg moet elke verklaring van siu ook op séo toepasselijk zijn.
Nu bestaat in het Angelsaksisch geen vorm si; derhalve heeft
men het recht niet met een pronomen *si te opereeren om b. v.
hiu, héo te verklaren, zooals Brugmann (Demonsír., blz. 54) dat
doet. Waar Brugmann (Pronom. Bild., Ber. sachs. G. Wiss. 1908,
blz. 5 0 en 73) eerst ohd. os. sin onuitgelegd laat, en later ags. séo
daarmee gelijkstelt en gebruikt om íhiu te verklaren, daar treft
hem het verwijt dat hij de moeilijkheid weggoochelt (zie boven,
blz. 695). Hetzelfde bezwaar kan men met nog meer reden tegen
Wilmanns doen gelden. Het bestaan van ags. séo bewijst dat vóór
de verhuizing der Angelsaksers naar Grootbretanje, de Westgermaansche talen reeds een pronomen *sió (of reeds *siu ?)
bezaten. Wil men dezen vorm laten ontstaan onder invloed van
*si, dan moet eerst het bestaan van den nominatief si in alle
Westgermaansche talen nagewezen worden. Welnu dat bestaan
is voor het Anglo-Friesch uiterst twijfelachtig, aangezien in het
Angelsaksisch en in het Friesch de vorm hiu (hiu, héo) heerscht,
die zeer goed buiten *si om (zie boven, blz. 693) kan uitgelegd
worden.
Als deze redeneering juist is, blijkt het dat het Westgermaansch, hoe hoog wij ook opklimmen, altijd een vrouwelijk
demonstrativum *sió heeft bezeten. Dat het uit si zou voortkomen, is niet waarschijnlijk en moet in elk geval nog bewezen
worden; dat het eene versmelting van *si en * sv zou zijn, is
vroeger door van H el ten aangenomen (P. Br. Beitr. 16, blz. 286),
nu erkent hij zelf dat deze zienswijze « kaum befriedigt » (1. F.,
2b, blz. 182). Wij meenen derhalve dat niets ons verbiedt tot
de oude opvatting terug te keeren en wgerm. *sij gelijk te
stellen met skr. ved. syai (eigenlijk sip te lezen, zooals de
scansie dikwijls bewijst). Mocht het verwondering baren dat

deze alleenstaande vorm uitsluitend in het Westgermaansch
bewaard bleef, dan zou het volkomen gelijk geval van rendl. soe,
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eveneens een voorbeeld van een idg. vorm die in de overige
wgerm. talen ten volle verloren is gegaan, ons voor dit merkwaardig taai voortbestaan eene treffende parallel verschaffen.
In het Ohd. werd siu door si aangetrokken en versmolt ten
slotte met dit laatste woord. Dezelfde ontwikkeling vermoedt
men in het Oudsaksisch .(waar si niet voorkomt). In het Angelsaksisch is séo, oorspronkelijk demonstrativum, niet personale
geworden, daar het vrouwelijke « zij » door htu, héo uitgedrukt
werd. De natuurlijkste associatie was dan aansluiting met een
ander s- demonstrativum, nl. se. De vraag is alleen hoe en
waarom *so (got. so, mndl. soe) uit het Engelsch verdween. Maar
deze vraag zijn wij niet in staat op te lossen.
Ik was reeds tot de bovenstaande conclusie gekomen toen
ik kennis kreeg van het opstel van v. Helten (I. F. 26, blz. 174.186 [ 19Io]) Zur pronominalen Flexion im Altgermanischen. Het
verheugt mij te constateeren dat v. Helten thans ook tot de
meening gekomen is, dat ags. séo met skr. syd op ééne lijn te
stellen is. Alleen begrijp ik 's schrijvers bedoeling niet zeer
goed, waar hij het voortbestaan van ags. séo toeschrijft aan
invloed van het personale sio, siu (blz. 183). Juist voor het
Angelsaksisch is de afwezigheid van alle s-vormen in de verbuiging van het persoonlijk voornaamwoord kenmerkend. Ook
daarom heb ik gemeend de hypothesen van Brugmann en
Wilmanns te moeten afwijzen, daar ze op de onderstelling van
een personale si in het Ags. berusten. Nog erger is het met
*siu (personale) in het Ags. gesteld : noch voor s noch voor iu
kan ik eenige rechtvaardiging vinden.
Is het ons gelukt de oude opinie dat wgerm. *siJ skr. syu
zou vertegenwoordigen, weer eenigszins waarschijnlijk te maken,
dan blijkt hieruit volstrekt niet dat de overeenkomstige vormen
met tha-(di.) anlaut in het continentaal Westgermaansch tot
idg. *tjo- (skr. lya ) zouden moeten teruggebracht worden. Ohd.
os. thiu, theo, thio, thea, thia, thie hebben zeer waarschijnlijk
hun ontstaan te danken aan eene reeks analogische processen
waarin twee stroomingen duidelijk te herkennen zijn :
A) Het streven om aan the (nom. sg. masc.), als stam gevoeld, (nominale of pronominale) uitgangen e, a, o, u te
hechten. Zoo ontstaan thee, thea (n. pl. msc., acc. sg . 1.) theo
(n. pl. f.) thiu (n. pl. ntr. ; thiu instrum. naar hiu, hautu d. i.
—

-

-

hi + u).

-

-

-

-
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B) De neiging om de verbuiging van der nader te brengen
bij die van er. Zoo thie naar sie (ouder tltea, dea), tltia, dia naar
sia, thio, dio naar sz"o (r).
Aangaande de naar a) gevormde casussen wijst van Wijk
(Tijdsch. v Ndl. taal en let!erk. 2j, blz. 43) op de verbuiging van
die in het mndl., die juist dezelfde analogische werking vertoont,
nl. het hechten van buigingsuit<rangen aan een nominatief dien
men als stam opvatte: die-s, dz"e-r(e), dze-1z in plaats van des,
der, den.

Misschien is door een soortgelijk proces de mannelijke
vorm van die in het tegenwoordig Antwerpsch ontstaan. Fem.
dte is (regelmatig) dï; het masc. daarentegen diJ(n) alsof het
uitgangspunt was *dee(n) (met scherplange ee, vgl. zee: zz:~) (2).
Als men in het oog houdt dat -J bij veel adjectieven het kenteeken van het mannelijk is tegenover het femininum (msc..
goeden : gzqil(n}. fem. goede: gr~j; eveneens sltûtZJ(n), shûn =
schoonen, schoone (zie Smout, blz. 7ó), dan zal wellicht dïJ als
fcm. dï, plus uitgang -J, kunnen uitgelegd worden.

3. Ohd. er, der, hwer, os. hie, thie, hwie.
In veel vormen van os. tltie, ohd. der is de e-klinker onoorspronkelijk. Behalve thes, des en tltero, dero, die reeds in het Got. z"
hebben (pis, jt>:ë, jizö), vertoont zich deze uitbreiding van het
e-vocalisme in dat. tlzemtt, demu, acc. thena, then, den (nevens
os. thamo, than enz.). Bij het voornaamwoord er daarentegen
vertegenwoordigt de e-klinker, ten minste in een deel der vormen, een Indogermaansehen stam *e-, daar ohd. er, Oudnoorsch a!r, eR, er, ohd. os. gen. es. enz., niet anders te verklaren
zijn dan door vergelijking met skr. asya, asmäi uit idg. *esjo,
*esmäi. Dezee-stam was van oudsher met een stam *i- in één en
( 11 Z1e over b) SIEVERS, P. Br. Beitr. 2, blz. 119 (1876) en BRUG:IIANN,
Eer. sächs. Ges, Wiss. 1908, blz. 73; over a) J. FRANCK, Z. f. d. A., 40,
biz. 1-24, WILMANNS, D. Gr., Ili, blz. 4 I 5 vlg.- Zie ook hierboven, blz. 696;
(2) In zijn Antwerpsch dialect bew~ert Dr. H. S:~~our op verschillen•le
plaatsen (o.a. blz. 9, 10, 158, 159) dat de ee, oo vao den Aotwerpen1ar î, û

+

zijo, niet ï, ü
;o-naslag. Dat zal wel over 't algemeen juist zijn, ten minste
voor de jongere generatie. Nochtans kan men dikwijls, bij trager uitspraak en
vooral in den mood van. bejaarde personen, den 3-klank nog duidelijk hoore11,
Historisch meen ik dus dî.1 te mogen vooropstellen:

-

JOO-

hetzelfde paradigma verbonden (skr. im-am : asya. en soortgelijke alternanties in andere talen; vgl. Brugmann, Grzmdr., II, 2',
blz. 324 vlg.). Daar nu de i-vormen in de Germaanscheverbuiging
deel~ uit i, deels uit on betoonde e kunnen verklaard worden, is
er niet aan te denken oorspronkelijke i- en e-vormen te onderscheiden, te meer daar inwerking van des op es even mvgelijk en
waarschijnlijk is als b. "· op den nominaJen genitief wo/fes, tages
(klankwettig schijnt alleen *woljis, *tagis geweest te zijn). Omgekeerd zal het vocalisme van er, es niet zonder invloed geweest
zijn op het opkomen der e-vormen bij der: demu, den enz. Dit
schijnt inzonderheid het geval met den nominatief. Wgerm. *sa
(Ags. *sm _,.. se) moest ohd. *sa, of met ontleening van den
th-anlaut der andere naamvallen, *tha worden. Waar nu reeds
gen. dat. en acc. e-vocalisme vertoonden is de nominatief ook the,
de geworden. Deze vorm, waarvoor bewijsplaatsen genoeg te
vinden zijn (Braune•, § 287 an. I, a., Franck, Ajî-ä. Gr., § 175,
Schatz, Abair. Gr., § I 29) is als echte nominatiefvorm te beschouwen en met korte e te lezen. Dit blijkt onder meer uit de samenstelling tlte +se, de+ se gelijk oornoorsch sdsi uit sá + si. Verder
veronderstelt der een uitgangspunt dë niet d?, daar alleen hieruit
*der kon ontstaan; daar nu *der in blinler een steun had de
gevonden, zouden wij zeker nog sporen van dien nominatief
met langen klinker maeten aantreffen. - Een laatst analogisch
proces gaat uit van er en schept tlzer, der naast the, de (zie o. a.
Sievers, P.Br. Beitr. 2, blz. II8-119) (I).
vVederzijdsche invloed heeft in plaats van ouder ir : d~
(er: de), de rijmverhouding er: der doen zegevieren. Een dergelijken invloed zal men vermoedelijk moeten aannemen om
uit te leggen hoe wer eveneens een nominatief op -er heeft
gekregen gelijk de andere pronomina. Idg. *quz's kon klank(1) Aangaande these enz. ontwikkelt V. HELTEN I. F. 27, blz. 278-293
eene nieuwe theorie, die ik hier niet bespreken kan. Zeer juist wordt er op
gewezen dat veel moeilijkheden voortkomen uit het feit dat vormen met
z~vocalisme, die elders niet bestaan, deel uitmaken van het oudste paradigma.
Misschien kan men met Jankodenken aan invloed van i·t(a), hitt(a) (IF.
Anz., 27, blz. 32). Wat er ook van zij, de oplossing hangt af van de beoordeeling der Oudnoorsche vormen. In het Westgermaansch schijnt de z~ overal
van een ntr. *pit- uitgegaan te zijn. En het wil mij voorkomen dat een nom.
sg. msc. *sisi (!) (t. a. p. blz. 280) niet veel instemming zal vinden.
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Ags. iizvd te oordeelen, zou men eerder geneigd zijn voor het
Ohd. van *hzvaz uit te gaan (I). Waar nu de genitief reeds ug.
was hwes = gr. T£o, oslav. c'eso uit idg. *yueso, daar verstaat
men de schepping van hwer van zelf door associatie met der, des.
Aan ohd. er, der, hwer beantwoordt in het Oudsaksisch
he, the, hwe (he, the, hwe) of hie, thie, hwie. Deze rijmtoestand is
zeker niet oorspronkelijk daar voor the a- vocalisme te verwachten is (got. sa) en de twee andere pronomina noch met het Angelsaksisch noch met het Gotisch volkomen samengaan. Wij zullen
nu trachten na te gaan langs welke analogische wegen deze eigenaardige rijmtoestand, afwijkend van het Ohd., verkregen is.
De overeenkomst tusschen ohd. de, the en os. the, het bestaan
van Mesa deze' met ko,rte e schijnen te bewijzen dat the in het
Oudsaksisch juist op dezelfde wijze als ohd. de (zie boven,
blz. 700) gevormd is (2). Daarnaast vertoonen de drie voornaamwoorden een vorm met langen klinker he, the, hwe, die afwisselt
met ie vocalisme. Uit deze afwisseling zal moeten opgemaakt
worden dat de klinker is ug. 0, wat verder gestaafd wordt door
ohd. Mie bij Tatianus, een tekst waar C 2 regelmatig reeds door ie
weergegeven wordt, en door wie (=wer) op ééne enkele plaats
(5q.3) in denzelfden tekst. Nu schijnt een ë 2 - vocalisme, dat tot
idg. ei terug te brengen is, niet oorspronkelijk te kunnen zijn in
de verbuiging van idg. *to-, met zijn opvallend taai o- vocalisme
(BRUGMANN, Gricndr., II, 22 blz. 325). Daarentegen vindt men
i-formantiën in den nominatief van de interrogativa idg. *qui*quo- *qua; en van den stam *e- bestaat een vorm *e2- (Brugmann t. a. p , blz. 355 , 356 ). Een nominatief idg. *quéi (--> *hzve 2 )

of *k'ei (_ . hee) is wel is waar niet aan te wijzen. Maar voor het
eerste voornaamwoord levert de vergelijkende spraakkunst al de
elementen op, die in *quéi gecombineerd voorkomen. Oudlatijn yoi, lat. quae, benevens av. Owc i ede uwen' en de andere door

(t) Als de beneden verdedigde zienswijze aangaande os. hwie juist is,
dan wordt het bestaan van wgerm. *hwaz zeer twijfelachtig. Maar dit doet
niets ter zake daar hwer zeker niet oorspronkelijk is.
(2) Waar g. sg. thieses voorkomt, is dat invloed van nom. thie (Gallée,
As. Gr. 2 , § 367 anm. t). Dit bewijst juist dat theses, thesemu uitgaan van
nom. thc.

'
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de stam *quo- of * rá- een nominatief op i kon vormen. Daar nu
het bestaan van *que- (*queso = r , slag. c'eso) vaststaat, en deze
stammen in het Germaansch (got. his, ijst. hues, ohd os. hwes)
vertegenwoordigd zijn, zoo is het niet te gewaagd een voorgermaansch .*kwei waaruit ug. *hzvée als nominatief te postuleeren.
Wat deze i- formans was weten wij niet; of het misschien een
echt partikel gelijk au in skr. asáu (a-sa-au te ontleden, niet
*a- sá - u, zooals Brugmann wil [Grundr. II, 2 2, blz. 355, Demonstr.,
blz. Too] want dit is voor het mannelijk onbegrijpelijk) was
kunnen wij niet uitmaken. Maar a priori is *que- (uit *que-so
geabstraheerd) + ei niet onwaarschijnlijker dan asa + au of zelfs
dan go + i (I). Zooals Brugmann opmerkt was de i- formans
gelijkluidend met den i- uitgang van den locatief. Of ze etymologisch in verband stonden kan in het midden gelaten worden.
Er moesten aldus verwarringen van dezen nominatief op i- met
locatiefvormen voorkomen en feitelijk kan men er enkele ook
aanwijzen. Zoo zijn b. v. homonyma lat. qui hoe' (misschien als
locatief op te vatten, zie Lindsay-Nohi, h atein. Sprache, blz 512,
513; zie evenwel Brugmann, Grundr., II, 2 2 , blz. 592 en 366) en
lat. qui cdie, welke' (2). In het Ohd. bestaat dezelfde verhouding
tusschen zvie (twee voorbeelden bij Tatian) wie' en wie choe',
uit *hwë 2, zooals oudere vormen hwe, hwea, wia bewijzen. Met
J. Franck (Z. f d. A. 4o, blz. 20) moet dit laatste woord van
ohd. hureo, got. hwaiwa gescheiden en gelijkgesteld worden met
got. hwé, instrumentaal van hwa. Eveneens oudnfr. unie wie' naast
biuuie cutquid, quare' (v. Helten, Die aondfrcz. Psalmen, II, blz.
175). Als wij nu opletten dat het Os. geen vorm hwie hoe' kent,
maar alleen hwó, hweo, hwiu, hwi, hu als instrumentaal van hzve
gebruikt; dat omgekeerd het Ohd. wie als nominatif heeft verloren; dan zullen wij hieruit de zeer natuurlijke gevolgtrekking
maken dat *hwl oorspronkelijk nominatief en locatief-instrui) Aan een Germaansche samenstelling van hwe -{- ee, ei zijnde het got.
ei is niet te denken, want het resultaat kon niet anders dan *hzeïei of *hwi
zijn. Als eene samenstelling aan te nemen is, dan is die reeds vóór-Germaansch.
(2) Men zou wel is waar kunnen opwerpen dat qui nominatief uit qoi
voortkomt, terwijl qui 'hoe' als oudsten vorm quei heeft. Maar quei kan uit
*quoi komen (Lindsay-Nohi, blz. 513, neemt zulks aan voor den nom. plur.),
wat men dan met grie. iroi zou kunnen vergelijken.
(
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mentalis was. Daar echter dezelfde vorm voor cwie' en hoe' tot
verwarringen aanleiding gaf, hebben zekere talen den eersten,
andere den tweeden naamval opgegeven. Het Got., het Ohd.,
hat Ags. en een deel van het Ngerm. (run. huaR, Grundr. I 2,
blz. 625), hebben nieuwe formaties voor den nominatief. Het
Noordgermaansch vertoont als instrumentaal ijst. hue' (in het IJslandsch zonder overeenkomstigen nominatief). Het Os. heeft
integendeel hzvie als nominatief, maar niet als instrumentalis
bewaard. En eveneens zegt het Mndl. wie in de nom. maar
gebruikt hoi (uit Ie -}- *hwi) als instrumentalis (I) (zie beneden).
Mocht men er aan twijfelen dat de nom. sg. msc. *hzve 2 in
het Germaansch een zekere uitbreiding genoot, het staat buiten
twijfel dat een gelijkluidende nom. Fhe2 ver verbreid voorkomt :
in het Anglo-friesch, Oudsaksisch en Ohd. zijn er duidelijke
sporen van aan te wijzen. In de laatste taal komt he (kort of
lang?) voor in het Ludwigslied en het zeer veel gebruikte her
der Frankische dialecten is ongetwijfeld eene versmelting van he
en er. De bijvorm hie in het Os. wijst op e 2 , wat goed klopt met
de lange quantiteit van Ags. he. In zijn reeds genoemd opstel
(Tij v. Ndl. T. en Lett. 27, blz. 41) neemt van Wijk eveneens
e2 als uitgangspunt aan. Maar als onze redeneering voor hwe
juist is, dan heeft v. Wijk ongelijk waar hij den nominatief *hee
als geheel geïsoleerd beschouwt. De reden waarom deze vorm
alleen staat, is ons bekend : de overeenkomstige nominatief

*hzoé 2 is door de concurrentie van loc.-instr. *hwé 2 grootendeels
verdwenen. Maar aanvankelijk moeten beide vormen *hee en

*hzoe2 elkander steun verleend hebben, en één van beide is tot
op onze dagen blijven voortleven.
Wat is nu *hee? Samenhang met gr. zei, ixci , (i)-xeivo; is
onwaarschijnlijk, sedert Havers (II: 19, blz. 94) dit woord in
xe -{- evo; ontleedt, waaruit regelmatig zeivo; en xrvos naar de
dialecten, en ixsi eerst uit Éxcivo; laat afgeleid zijn (BRUGMANN,
Grundr. II, 2 2 , blz. 323). Op dezelfde wijze is ijsl. hánn (2) _
(i) Mndl. wie 'hoe' kan zijn uit wio gelijk siele (v. Helten, Mndl. Spr.,
§

73).

(2) A. Kock (zie IF. Anz. 27, blz. 135, het artikel zelf heb ik niet kunnen inzien) ontleedt hánn in he- (ags. een equivalent van got. jains.
Dit is mogelijk maar minder bevredigend dan Havers' hypothese, daar de
hoofdmoeiiijkheid, de oorsprong van he blijft bestaan.
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xrivo; ontstaan (v. Wijk, 7 (Ischr. 27, biz. 42). Als nu &xei, xe-4
voor den stam k'i buiten beschouwing vallen, blijft voor dezen
pronominalen stam geen enkel voorbeeld van andere dan ichDeixis. Daar deze deaca,is ook in het Germaansch heerscht, o. m.
in een woord dat uiterlijk veel op *hé 2 lijkt, ni. hier uit *hee r,
zijnde een locatief van k'i- (voorgerm. *kei), plus adverbiaallocatieve formans r (vgl. got. //war, hiri ohd. heres enz., Brugmann, Grundr. II, 2 2, blz. 735), zoo is het hoogst onwaarschijnlijk dat *héz iets gemeens zou hebben met ii - in got. himina daga,
ohd. hiutu, os. hiudu, hindag enz. (zie Gallée, As. Gr. 2 blz. 2 43 244). Bij gevolg, als *hé 2 tot een der ons bekende pronominale
stammen behoort, kan alleen aan *k'e met « allgemein-deiktische »
beteekenis gedacht worden. Bezat dit voornaamwoord een nominatief *k'éi reeds in liet Idg. (met een ei vorm van e;'i, skr. avam,
asya, enz.); of geschiedde de versmelting eerst in het Germ.
(zooals Brugmann, t. a. pl. blz. 356, schijnt te gelooven) de zaak
is moeilijk te beslissen. Wat er ook van zij, de nominatieven
*li7eré2 en *hee zijn solidair ; daar i-formantien bij den stam
quo- qul- van oudsher in den nominatief aan te wijzen zijn, kan
-

-

,

-

men gerust dien stain als het uitgangspunt of ten minste als een
aanknoopingspunt voor geheel de ontwikkeling beschouwen. En
op het gebied waar *hee en *hzve 2 naast elkaar zijn blijven voortleven, in het Os., heeft zich bij deze twee vormen een derde,

nl. *fté- 2 aangesloten. Deze heeft zelfs de grootste uitbreiding
genomen want thie heerscht op een deel van het Ohd. gebied.
Dit is o. i. hierdoor te verklaren, dat de overeenkomstige instrumentalis *fé 2 (got.e) in het Ohd. door thiu vervangen was.
Een laatste punt hebben wij in de geschiedenis van liet
voornaamwoord hi nog te behandelen, nI. den vorm van het
pronomen juist in liet Nederlandsch, waar, naar os. hie, thie,
hwie te oordeelen, de vormen hie, die, wie te verwachten zouden
zijn. Feitelijk vertoont een deel van ons taalgebied, nl. een
aantal dialecten van Noordne_lerland, vormen die tot hie eerder
dan tot hit terug te brengen zijli. Waarom nu zeggen de andere
dialecten (o. a. geheel Zuidnederland) en de schrijftaal hij en
niet hie (over de verdeeling der vormen, vgl. v. Wijk, ldschr.
27, blz. 43-44)
Voor het westelijk deel van de Nederlandsche streken, dat
zoo krachtig zijn invloed op de schrijftaal . deed gelden, zal
zonder twijfel eene voorname plaats moeten ingeruimd worden
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dezen factor heeft n:Jk van Wijk geelacht (t. a. p blz. 45), maar
hij verklaart cle hypott1ese voor onnoodig. Wij verschillen hier
van meening met hem. l\1eer en meer is hy een persoonlijk
voornaamwoord geworden, het heeft zich van dze, lidwoord en
demonstratief losgemaakt om zich nauwer bij gij; zij', wij' aan te
sluiten. In het l\Indl. is het voornaamwoord der tweede persoon
reeds normaal gij (mndl. i, ji, glti) veel meer dan du. In eenc
oudere taalperiode (oudfr. os) was dae an:-tlogische werking
uitgesloten d!)(Jr den vorm der pronomina (os. msc. /ie, fem. si11,
niet 'si; 2° pers. tliu). Of kon misschien de :-tlternantie mncll.
si: stil (vgl. ohd. si, acc. sia) eene soortgelijke afwisseling /ii: /;ie
in het le1·en roepen? - Deze laatste uitlegging komt ons ietwat
ge"·aagd ,·oor.
Buiten het eigenlijk Frankisch gchieJ, in Saksische en
Friesche tongvaJien doet zich de kwestie aangaande de vertege" \VOordiging 1·an e2 eenigszins anders voor. Reeels in oude
tijclen vindt men er voorbeelden van 117 en kir en vcrder nog
kan men os. blsl, jormïdc (Gallée 2 , blz. 64-65), frie. mïde naa't
mede (Siebs, Gmnrlr. dergenn. Pit. P, blz. 1218) aanvoeren, dus
ecne duidelijke nntwikkehng 22 _,.. ï.
Hetzelfde geldt in zekere mate van het oostelijk Nederlandsch In hand-;chriften uit het oostelijk gebied staat dikwijl,;
i \'OOr ie en daar ook Wl'rdt di, wi, ,·oor die, wie gevonden
(v. Helten, Mndl. Spr., 34ï opm., § 360 c, 363 c). Deze laatste
vormen keeren in het Tongersch terug als daj, waf (clloe' mndl.
zeie choe') en liof chier' behoort insgelijks hierbij (uit Me v. Helten ib.§ 131.- Grootaers, Diétl. v. Tongeren, Leuv. Bi;'dr. VliJ,
blz. r64); eveneens Leuvensch doe "die' woe "hoe' (oe verbeeldt
den diphthong die regelmatig uit (/ontwikkeld is). Hoever deze
oostelijke eigenaardigheid zich uit~trekt zou aan de hand van
de aanpalende Rijndialecten en van het handschriftenmateriaal
in de Oostnederlandsche dialecten moeten onderzocht worde11.
A priori acht ik het onwaarschijnlijk dat het westelij:-: Nederlanclsch, waar nu nog e2 en l overal duidelijk van malkaar
gescheiden voorkomen als it en ij, in den auslant klankwettig
tot een vorm !zij' kon geraken.
In zijn reeds meermalen aangehaald opstel ( Tijd,·c!Jr., 2ï,
blz. 38 en vlg.) neemt N. v. Wijk voor Wgerm. e2 en u in den
auslaut een dubbele ontwikkeling aan : ofwel als in den inlaut

s
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d. i. ndl. ie en oe (mndl. die en soe), ofwel i en u` waarvan voorbeelden zouden zijn mndl. bedi, twi vgl. got. bzjié, hwe en mndl.
hu, choe' (naast hoe) vgl. Os. hu. Een steun voor cie ontwikkeling
--> t vindt schr. natuurlijk in hij uit *hee.
Tegen deze opvatting zal ik eerst doen opmerken dat de
gelijkstelling bedi = biié slechts formeel waar kan zijn en niet
phonetisch hoeft juist te wezen. Dat een reflex van got. fi e in het
mndl. zou bewaard zijn gebleven is niet waarschijnlijker gemaakt
door het feit dat de instrumentalis van dat in het Ohd. en Os.
thzu is. En wat got. hwe os. bwt betreft, het staat evenmin vast dat
deze twee woorden identisch zijn als dat b. v. ohd. wio (uit
hweo, got. hwaiwa) en wia (uit *hzvé 2 got. Izwe, vgl; Franck
Z. f. d. A, 40, blz. 20) tot één vorm zouden teruggaan. Als wij verder
opmerken dat het Noordgermaansch naast dat. hut ook een partikel hue 'hoe' kent ; dat eveneens fit en fie naast elkaar staan
(Noreen, Grundr. 1 2, blz. 621, 626), dan zien wij dat de afwisseling
tusschen t en t niet alleen wgerm. is. Het uitgangspunt kan zeer
goed geweest zijn eene reeds in het idg. bestaande alternantie
*g ut en *quti (vgl. Brugmann Grundr. II, 2 2, blz. 366 en vgl. 175
locatief op ti); hieruit zouden al de vormen van het Westgermaansch analogisch kunnen verklaard worden. Of Got. Ngerm.pt
een anderen oorsprong kan hebben moet in het midden gelaten
worden : de vormen pui en fine' van het IJslandsch wijzen op
invloed van hut, hue, maar deze kan eerst laat gegolden hebben.
Om zijn betoog aangaande hij, bedi, twi overtuigender te
maken, neemt van. Wijk eene dergelijke ontwikkeling aan voor
Wgerm. v in den auslaut. In mndl. soe en hoe zou oe dezelfde
behandeling van wg. v als in den inlaut vertoonen, het zeldzame
hu choe' en misschien su czij' zouden daarentegen eene afwijkende ontwikkeling vertegenwoordigen. Wat su betreft, u is met
v. Helten (111ndi. Spr., § 337 b.) als voortzetting van izi te verklaren; misschien is voor hzc dezelfde uitlegging mogelijk. Als dat
zoo is, dan meenen wij het recht te hebben de voorkeur te geven
aan de hypothese eener dialectische differentieering, die v. Wijk
(blz. 40) zelf als eene der mogelijke verklaringen vermeldt voor v,
te meer daar zij ook geldt voor twee door hem niet besproken
voorbeelden, nl. koe en mndl. doe toen'. Anglo-friesch (en
Noordgerm.) u : Ags. frie. + deel van liet Saksisch : Ags.
frie. hu, klz, ijsl. kyr (acc. ku) en su (= mndl. soe), os. hit (zeldzamer

dan h zvó).
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Saks. ó ndl. oe : saks. hwó, kó, thó ndl. hoe, soe, koe, doe (i).
Het spreekt van zelf dat men bij de uitlegging van woorden,
die aan zooveel vervormingen blootgesteld zijn als voornaamwoorden en adverbia, er alleen aanspraak kan op maken, ééne
mogelijkheid als waarschijnlijk, ten hoogste als de waarschijnlijkste te doen uitkomen. Meer heb ik in deze — overigens geenszins persoonlijke — polemiek tegen Dr. v. Wijk betracht. Nochtans moet in. i. nog op één punt de aandacht gevestigd worden.
Dr. v. W ij k wil niets hooren van « de hypothese dat zoo'n vorm
[als hij enz.] een oorspronkelijk zwakbetoond woord zou zijn, dat
onder zekere omstandigheden weer met een accent werd gesproken, en onder invloed daarvan weer een lange vocaal aannam.
Zulke hypothesen zijn... vaak hoogst onwaarschijnlijk » (blz. 45).
Ik geloof niet dat de hierin opgesloten meening juist is. Waar de
wetten van den auslaut van die voor den inlaut zooveel verschillen en waar de minder beklemtoonde lettergrepen zoo afwijkend
van de hoofdlettergrepen behandeld worden als dit in de Germaansche talen het ge val is, daar moet men voor woorden, die
even goed hoofdbetoond als minder betoond kunnen voorkomen,
de twee accentuaties afzonderlijk beschouwen. Waar zooals b. v.
het Oudengelsch, monosyllaben duidelijk eene neiging vertoonen
tot rekking van den klinker in den auslaut, dan is het in acht
nemen van dezen fac:ur niet alleen geoorloofd maar geboden.
Hetzelfde geldt van het Nieuwengelsch. Wij zien in oudere
perioden het lid woord the dikwijls afgekapt voor klinkers (th' other,
th' enemy, th' hilt) ; tegenwoordig zegt men da voor consonanten,
di voor vocalen en meest is de klinker zeer kort en toonloos.
Maar bij langzame uitspraak, vooral als men weifelt of naar een
woord zoekt wordt duidelijk i gehoord : the... animal (d2) of met
nadruk : the malt (dt). Wie deze feiten naar v. Wijk's aprioristische
beginselen wou beoordeelen, zou veel moeite hebben om te
verklaren hoe de toonlooze a later door i vervangen is. Nochtans
is de geschiedenis van the uiterst eenvoudig als men in het oog

houdt dat het bepaald lidwoord met zeer verschillenden nadruk
kan uitgesproken worden.
(i) De oorsprong van doe is niet volkomen duidelijk en er ontbreken
overeenkomstige vormen in het Engelsch en Friesch evenals in het Gotisch.
Maar 5 wordt bewezen door ohd. en os. uo (thuo, dhuo, duo) naast ó.
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Slotsom.
In de voorafgaande bladzijden hebben wij getracht waarschijnlijk te maken :
t . Dat het Wgerm reeds een bronomen *si() f. czij' bezeten
heeft.
2. Dat het voornaamwoord os. thé, /hie, ohd. thie uitgaat van
een vorm op e2 die naar het model van nominatieven *hwe 2 en
*hé2 gevormd is; hé is niet verwant met ha-.
3. Dat hij in het Nederlandsch niet de klankwettige voortzetting is van *h0.
4. Dat wij het recht niet hebben te veronderstellen dat auslautende 5 en e2 in het Nederlandsch anders zouden behandeld
zijn dan in den inlaut.
Eenige bijkomende punten zijn de uitlegging van Antw. dia;
skr. asáu, av. hau uit sa + au; enz.
,
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Vergadering van 15 November 1911.
Aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, bestuurder;
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BOLS, KAREL DE FLOU,
Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof.

Prof Dr. WILKan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST. Prof. Dr. C. LECOUTERE, V. DELA MONTAGNE,
Dr. EUG VAN OYE, FRANK LATEUR en Dr. LEO GOEMANS, werkende leden;
De heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid.
De heeren Prof. Dr. Joz. MANSION, werkend lid,
ALF. DE COCK en OMER WATTEZ, briefwisselende leden,
hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
October-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS,

LEM DE VREESE,

Afsterven van den heer Juliaan vander Linden,
briefwisselend lid. — Lijkftlechtigheid. Brief van rouwbeklag. Levensbericht van den afgestorvene.
Bij telegram
van 19 October, kreeg de heer Bestuurder, vanwege
den heer Mr. GUSTAAF VANDER LINDEN, advocaat aan
het Hof van Beroep te Brussel, officieel bericht dat
dezes vader, de heer Mr. JULIAAN VANDER LINDEN, lid
der Kamer van Volksvertegenwoordigers, ons hooggeschat briefwisselend lid, op genoemden dag te Brussel
overleden was.
—
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De Bestuurder deelde die droeve mare mede aan
den Bestendigen Secretaris, die daarvan onmiddellijk
kennis gaf aan de Leden der Academie en, tot teeken
van rouw, de nationale vlag aan het Academiegebouw
halfstok liet hijschen.
Bij het openen der vergadering herdenkt de heer
met roerend woord en treurig hart, ons
afgestorven briefwisselend lid. Hij wijst op de vriendelijkheid, hartelijkheid, hoffelijkheid van den dierbaren
doode, die niet alleen een goed rechtsgeleerde, maar
een ervaren archeoloog, folklorist en kunstverzamelaar
was. Hij brengt een warme hulde aan 'den overtuigden
Vlaming en stuurt hem, met den laatsten dank der
Academie, haar laatste geroerd vaarwel toe.

Is.

TEIRLINCK,

— De lijkplechtigheid op Maandag 23 October,
werd bijgewoond door de heeren Is. TEIRLINCK, bestuurder, Dr. JAC. MUYLDERMANS, on derbestuurder, TH.
COOPMAN, JAN BOLS en VICTOR DELA MONTAGNE, werkende leden.
Door den heer Bestuurder werd in het sterfhuis,
namens de Academie, een lijkrede gehouden.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat een brief van rouwbeklag aan den
heer Mr. GUSTAAF VANDER LINDEN zal gezonden worden.
Daarna stelt de heer Dr. JAC. MUYLDERMANS voor,
de lijkrede door den heer TEIRLINCK gehouden, in de
Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen.
(Aan-

genomen.)
— De Vergadering beslist vervolgens, dat het
schrijven van het Levensbericht van den afgestorvene
voor het vaarboek der Academie, aan den heer Is. TEIRLINCK zal opgedragen worden.
— De Bestendige Secretaris deelt aan de Vergadering een schrijven mede van 4 November, waarbij de
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beer G. VANDER LINDEN zijn innigsten dank betuigt
voor de lijkrede, door den heer TEIRLINCK, namens de
Academie gehouden.
Vervolgens legt de Besten
Aangeboden boeken.
Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca--dige
demie aangeboden :
--

Door de Regeering :

Woordenboek der Nederlandsche Taal, Ede deel, 13e aflevering
Inspanning-Investituur, bewerkt door Dr. A. BEETS. 's Gravenhage
en Leiden,

1911.

Statistique géirérale de la Belgique Exposé de la situation du
Royaume de 1876 a 1900, rédigé sous la Direction de la Commission
Centrale de Statistique, en exécution de l'arrété royal du 29 Mai 1902.
'8me

fascicule. Bruxelles, s. d.

TIJDSCHRIFTEN. — Bibliograj5hie de Belgique, 1911. Première
partie : Livres, nos 17-19; deuxième partie : Publications périodiques,
n os 17-19. — Bulletin des Commissions Royales d' Art et d' Archéologie,
nos 3-8, 1911. -- Bulletin des Musées Royaux, nos 7-9, 1911. — Revue
Sociale Catholique, no 12, 1911. — Revue de l' Université de Bruxelles,
n°S 1-2, 1911-r912. — Wallonia, nos 9-10, 191I. -- Arbeidsblad. nr 19,
1911. — Maandschrift van Land- en Tuinbouw, Boekdeel I, nr 1;
Boekdeel II, nr 2. - Annales des Travaux publics, no 5, 1911.

Door de Académie Royale d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen :

Annales, 6e série, tome III, 3e et 4e livraisons.
Bulletin, no 3, 1911.
Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten schappen in Noordbrabant, te 's - Hertogenbosch :
SASSE VAN YSSELT (Jhr. Mr. A. F. 0. VAN). - De voorname

huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of
bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Rossche Schepen
loopende van 1500 1810. Door Jhr. Mr. A. F. 0. VAN SASSE-prot colen,
-

bestuurslid van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in Noordbraba nt. Ie d. Z. pl. of j. íI911.)

VAN YSSELT,

Door Verein fur Niederdeutsche Sprachforschung, te Hamburg :
Jahrbuch. Jahrgang 1911. XXXVII, Heft II. Norden und Leipzig,

1 . 911.

Door de Académie Impériale des Sciences,
Bulletin, nos 14, 1911.

te Sint-Pétersburg :
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Door de Reale Accademia dei Lincei, te Rome :
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Serie Quinta. Vol.
XX, fasc. 10 -40 .
Door den heer Dr. EUG. VAN OYE, werkend lid, te Oostende :
OYE (Dr. E. vAN). — Welkomgroet bij de opening van het XVe
Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, te Oostende, den 9 September 1911, door Dr. EUG. VAN OYE, Voorzitter van het Inrichtingscomiteit. Gent, 1911. (Overgedrukt uit de Handelingen van het
X Ve Congres.)

Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La vie diocésaine. Oc; obre 1911.
Door den heer D. BERTEN, voorzitter aan het Hof van Beroep,
te Gent :
BERTEN (D.). — Ancien projet de Coutulne générale du pays et
comté de Flandre flamingante. D'après trois vieux manuscrits coordonnés par M. GHELDOLF, publié par D. BERTEN, Président a la Cour

d'appel de Gand, Membre de la Commission royale des anciennes
locs et ordonnances de Belgique. Bruxelles, 1911.
Door den heer Kan. Dr. CAEYMAEX, leeraar aan het Groot
Seminarie, te Mechelen :
CONSCIENCE I H. , .
De Boerenkrijg (1798). Historisch tafereel uit
de X VIIIe eeuw, door HENDRIK CONSCIENCE. Antw., 1853 , 2 din.).
Door den heer F. DAUMONT, student te Leuven :
—

DAUMONT ( FERNAND) - Le Mouvement Flamand. — I. Ses Raisons
d'être. Volume II. Bruxelles, 1911. (Tweevoud.)

Door de heeren W.

VAN NEYLEN

en

en A.

VAN DEN DRIES :

Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde met Bloemlezing uit schrijvers
NEYLEN (W. VAN)

DRIES (A' VAN DEN). -

van vóór de 19de eeuw, door W. VAN NEYLEN, oudleeraar aan 't College te Geel, en A. VAN DEN DRIES, candidaat in Wijsbegeerte en
Letteren, leeraar aan het St. Joannes-Berchmanscollege te Antwerpen. Derde, herziene en vermeerderde uitgave. Lier, Antw., 1911.
Door den heer E. PAQUE, S. J , te Brussel :
PAQUE (E.). —. Onze Kolonie. Practische studie over Belgisch
Congoland, door E. PAQUE, S. J., Ondervoorzitter van het Kruidkundig Genootschap van België, gewezen Leeraar aan. de Faculteit
van Wetenschappen. te Namen.
Door den heer Dr. F. LEVITICUS, leeraar te Amsterdam :
BRAUNE (W.. - Althochdeutsches Lesebuch zusammengestellt zend
mit Glossar versehen von WILHELM BRAUNE. Dritte Aufl. Halle, 1888.
FISCHART ( J .I. - Der Fluhhaz von JOHANN FISCHART. Abdruck
der cysten Ausgabe (1573). Halle a/S., 1877.
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DELBRUCK (B.). — Einleitung in das Sprachstudium. Ein Beitrag
zur Geschichte und Methodik der vergleichenden Sprachforschung von

B.

DELBRUCK.

Leipzig, 1880.
—

ANDRESEN (K. G.).

Deutschen. Von

Sprachgebrauch zend Sprachrichtigkeit im

KARL GUSTAF ANDRESEN.

Zweite, vermehrte Auf-

lage. Heilbronn, 1881.
DUNKER IH.). — Schillers Leben, von

HEINRICH DUNKER. Mit
authentischen Illustrationen ; 46 Holzschnitte und 5 Beilagen facsimilirte Autographien). Leipzig, 1881.
KLUGE (Fr.). — Von Luther bis Lessing. Sprachgeschichtliche
Aufsó tze von FRIEDRICH KLUGE. Zweite durchgesehene Auflage. Mit

einem Kartchen. Strassburg, 1888.
ROORDA (P.).
De klankleer en hare practische toepassing, vooral
met het oog op de studie der nieuwe talen, door P. ROORDA, directeur

van het Instituut voor doofstommen, voorheen leeraar aan het
Gymnasium en de gemeentelijke Hoogere Burgerschool te Groningen. Tweede druk. Groningen, Igox.
Door den heer W. ZUIDEMA, te Amsterdam :
ZUIDEMA (W.) —

van

Voor ons volksgezang. Oude en nieuwe liederen

WILLEM ZUIDEMA.

Amsterdam, 190I.

Door de Redactie :
Museum, nr 2, 1911. — De Vlaamsche Hoogeschool, nr 8, 1911.
Hoogstudent, n , 1o, 1911. — Het Boek, nr 6, 1911. — Onthouding, nr 3,
1911. — Onthoudersblad, nr Io, 1911.
—

Ingekomen boeken.
demie zijn ingekomen :

--

Voor de Boekerij der Aca-

BOHATTA (HANNS).
Bibliographic des livres d'heures (Horse
B. M. V.). Officia, Hortuli anima, corona B M. V:, Rosaria et cursus
B. M. V., imprimés azex X Ve et X VIe siècles. Par HANNS BOHATTA,
—

Dr. phil. Vienne, 1909.
ROBERT 'KARL).
Traité pratigue de l'enluminure des Livres
d'Heures, Canons d'Autel, Images et Gravures selon la méthode des
Anciens, d'après les documents du moine Théophile et selon les procédés
modernes d'après les rneilleurs Artistes-Peintres, Imagiers et Enlumineurs. Paris, 1888.
De Gids, November 1911. — Sint Lucas, nr 2, 1911. — Zentralblatt fur Bibliothekswesen, nr II, 1911.
—

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 :
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—

Vlaamsche Arbeid, nr 10 1910-1911. - Biekorf, nrs 20-21, 1911. —
Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude hertogdom
Brabant, October 1911.
St. Cassianusblad, n` 12, 1911; Bijvoegsel, nr 18. - De Vlaamsche Gids, November December, 1911. -- De
Katholiek, November 1911.
Korrespondenzblatt, nrs 2 3 1911. —
Onze Kunst, November 1911.
De Maasgouw, nE's 6 7, 1911.
Neerlandia, nr 10, 1911.
Het Katholiek Onderwijs, November 1911. —
De Opvoeder, nrs 28 30, 1911.
De Opvoeding, nr II, 1911.
Christene
School, nr I, 1911 1912.
De Schoolgids, nrs 40 43, 1911.
Dietsche
Warande en Belfort, n` 10, 1911.
,

—

-

—

—

-

—

—

-

-

-

—

-

—

Ingekomen brief.
De Bestendige Secretaris.
stelt de Vergadering in kennis met den hieronder volgenden ingekomen brief :
Medaille. — Bij brieve van 14 November bericht
de Weledele Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten den Bestendigen Secretaris, dat hij besloten
heeft gevolg te geven aan zijn ontwerp, onder verschil-.
lende Belgische medailleurs een wedstrijd te openen, tot
het maken van een nieuwe medaille ten behoeve der
Koninklijke Vlaamsche Academie. Deze medaille zal
bestemd zijn, om uitgereikt te worden aan de bekroonden in de wedstrijden jaarlijks door de Academie uitgeschreven. De heer Minister verzoekt den Bestendigen
Secretaris aan de mededingende kunstenaars alle wenschelijke inlichtingen te verstrekken, welke tot het
welgelukken van hun werk mochten van dienst blijken.
Mededeelingen
door der Bestendigen Secretaris.

1°) Wedstrijden voor 1912 -- Prijsvraag over de
Geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden.
Twee prijsantwoorden zijn ingekomen Zij dragen tot
kenspreuk :
a] Essayons.
b] Fiir Kinder ist uur das Beste gut genug.
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2 °) Taaltoestanden in Luiker Duitsch-België. —
Verhandeling, door den heer J. LANGHOR, leeraar aan
het Koninklijk Athenwum te Tongeren, aan de Academie, ter opname in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. — De heer LANGHOR heeft zijn stuk opnieuw
ingezonden, na gevolg te hebben gegeven aan de aanen opmerkingen door de heeren verslaggevers gedaan.
(Zie boven blz. 206-208.)
De Bestendige Secretaris heeft de verhandeling om
advies, naar de heeren Is. TEIRLINCK en Dr. JAC. MUYLDERMANS, verslaggevers, gezonden. Deze heeren hebben
het hieronder volgende advies ingediend :
De heer LANGHOR heeft rekening gehouden met al onze

aanmerkingen. Zijn werk is beter, vollediger geworden. Wij denken dat het in onze Verslagen mag worden opgenomen, met de
er bij gevoegde platen en taalkaartje.
IS. TEIRLINCK.
MUYLDERMANS.

JAC.

— De Vergadering sluit zich bij dit advies aan.
3°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde.
Voedingsvakschool te Gent. Reeks
wetenschappelijke studies tot bekendmaking van gedane
proefnemingen. Tiende mededeeling. — Den 7 November

heeft de Bestendige Secretaris, vanwege de heeren
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS, met verzoek.
om opname in de Verslagen en Mededeelingen, de hieronder volgende studie ontvangen : Over het opslorpen
van zouten door de kleefstof van het tarwemeel, door
Dr. A. -J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het Chemisch

en Bacteriologisch Laboratorium der stad Gent, en L. Bosgediplomeerden bakker van de Voedingsvakschool

MANS,

aldaar. -- In vergadering van 8 November, heeft het
Bestuur genoemde studie naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde om advies
verzonden, en tevens beslist de heeren Prof. Dr. JULIUs
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en Is. TEIRLINCK te verzoeken, in hare vergadering van 20 December e. k., bij die Commissie
daarover verslag te willen uitbrengen.

MAC LEOD

Mededeelingen namens Commissiën.
i°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic. -- De heer V. DELA MONTAGNE,

secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel, over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden
Zijn aanwezig de heer Dr. JAC. MUYLDERMANS. voorzitter;
prof. A. DE CEULENEER, ondervoorzitter; Jhr. Mr. NAP. DE
PAUW, J. BOLS, Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, leden, en
V. DELA MONTAGNE, lid-secretaris.
Het verslag over de September-vergadering wordt gelezen
en goedgekeurd.
A.

—

Verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.

-- Er wordt overgegaan tot de verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris voor het tijdstip van i Januari 1912 tot
31 December 1913. Verkozen worden : tot voorzitter, de heer
Prof. A. DE CEULENEER; tot ondervoorzitter, de heer Dr. K. DE
GHELDERE; tot secretaris, de heer V. DELA MONTAGNE.
B. — Ter uitgave aangeboden verhandeling : Schilderkunst
en Tooneelvertooningen op het einde van de Middeleeuwen, door
Dr. LEO VAN PUYVELDE. - Lezing wordt gegeven van de verslagen der heeren A. DE CEULENEER en V. DELA MONTAGNE,
over die verhandeling uitgebracht. Beide verslagen zijn gunstig
aan de uitgave. Zij zullen aan het bureel worden overgemaakt,
om in de Verslagen en Mededeelingeia opgenomen te worden.
Deviezen van schr ijvers, drukkers, enz.
Namens den
heer Dr. FERD. VAN DER HAEGHEN, binnenlandscli eerelid,
biedt de heer Jhr. NAP. DE PAUW ter uitgave aan eene verzameling Deviezen van schrilvel s, drukkers, enz., met uitvoet ige aanDe Commissie beslist dat liet werk in handen zal
.teekeningen.
worden gesteld van de heeren R. VAN DEN BERGHE en NAP.
DE PAUW, ten fine van advies.
Wegens het vergevorderde uur, wordt de lezing van den
heer BOLS, over den satyrieken schrijver KEUREMENNE, tot de
volgende vergadering verdaagd.
C.

—

—

—
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invloed zich hier ten lande liet gevoelen, invloed die weldra overheerschend werd.
Daarop volgt een uitgebreid onderzoek over de geschrevene en
geteek:,nde oorkonden (Biblia pauperuni, Speculum humance Salvationis, en andere , waarin de schilders eenige inspiratie konden zoeken. Dr. VAN PUYVELDE bewijst verder, en wel op afdoende wijze, dat.
het tooneel invloed op de kunstenaars uitoefende, zonder dat men
hunne voortbrengselen als kopieën mag aanzien. De schilders, bij,
het schikken hunner onderwerpen, herinnerden zich op welke wijze
dezelfde voorstellingen op het tooneel voorgesteld werden; irs
dien zin is de invloed onbetwistbaar. De Schrijver bestudeert iedere.
voorstelling in 't bijzonder : Maria Boodschap, Geboorte van Christus, Aanbid_iing der Herders en der Wijzen, Opdracht van Jezus in
den Tempel, Lijden van Christus, Calvarieberg, Verrijzenis, Hemel
vaart, Nederdaling van den H. Geest, Huwelijk van Jozef met
Maria, Dood en Hemelvaart der Heilige Maagd. Men vermist §
van kap. VII (blz. 207-221), wellicht bestemd voor het Laatste
Avondmaal, dat voorzeker dient besproken te worden.
Een laatste kapittel handelt over het tooneeldecoratief. Het
zal wel overbodig zijn in meer bijzonderheden te treden om te
doen inzien dat Dr. VAN PUYVELDE zijn onderwerp onder alle oogpunten onderzoekt. Enkel missen wij eene slotrede die in eenige
bladzijden zou samenvatten de uitslagen door de opzoekingen en
beredeneeringen bekomen.. Zonder al het overdrevene van het
stelsel Male te kunnen bijtreden, achten wij toch dat het tooneel de
kunstenaars meer beïnvloedde dan Dr. VAN FUYVELDE het wel denkt_
Zijne verhandeling heeft een echt wetenschappelijke waarde;
zij getuigt van grondige kennis in het vak der letterkunde en in de
kunstgeschiedenis van ons land. Ook acht ik dat de Academie den
H. VAN PUYVELDE moet dank weten haar een zoo verdienstelijk werk
aangeboden te hebben : het zal eene eervolle plaats in hare uitgaven innemen. Vooraleer het onder pers te doen leggen. zou de
Schrijver het moeten v.olledigen en eenige kleine onnauwkeurigheden doen verdwijnen.
Om het betoog duidelijker te maken is he`_ wenschelijk niet slechts
het twaalftal plaatjes ons door den Schrijver medegedeeld te photographeeren maar er nog eenige andere bij te voegen ; alzoo hij voorbeeld de miniatuur van Fouquet cblz. 281 . In de bibliographie, die
overigens heel volledig is, zou ik wenschen de vermelding der Musea
onder eene rubriek te zien rangschikken en niet onder den naam
van de opstellers der catalogussen, dewelke dikwerf aan den opzoeken onbekend zijn. Het werk komt mij als zoo merkwaardig voor.
dat ik de kleinste onvolmaaktheden zou willen zien verdwijnen,
ADOLF DE CEULENEER.

-
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b] Verslag van den heer V. dela Montagne.
Ik sluit mij ten volle aan bij het oordeel van den achtbaren eersten verslaggever Prof. DE CEULENEER.
Het werk van den heer Dr. VAN PUYVELDE is alleszins verdienstelijk; het in den laatsten tijd zoo druk besproken vraagstuk der
wisselwerking van tooneel op beeldende kunst en wederkeerig in
vroegeren tijd, wordt er grondig en op aantrekkelijke wijze uiteen
gezet. De overvloedige toelichting, en documenteering door aanhalingen uit de gedenkstukken onzer oudere letterkunde getuigt van
groote belezenheid en is op dit gebied iets nieuws. Het betoog van
den Schrijver heeft me dikwijls, ofschoon niet immer, overtuigd;
maar zijn arbeid geeft op den tegenwoordigen stand van het vraagstuk een helderen en volledigen kijk, en dat reeds is eene verdienste
die mijns erachtens het uitgeven van het werk ten volle wettigt.

V. DELA MONTAGNE.
2° Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De beer G. SEGERS,
)

secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren Dr. JAC. N UYLDERMANS, ondervoorzitter, JAN BOLS, A. DE CEULENEER, Prof. Mr. JULIUS OBRIE,
AM. Joos, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden,

en

G. SEGERS,

lid-secretaris.

Het verslag over de vorige vergadering wordt gelezen en
goedgekeurd.
Na het verhandelen van eenige punten van huishoudelijken
aard, zet de heer secretaris SEGERS zijne lezing voort over
's Heeren DAUMONT'S werk : Le Mouvement Flamand.
Spreker bestrijdt het tweetalig stelsel in de lagere school,
waarvan de heer DAUMONT voorstander is : de heer SEGERS is
van meening dat het programma der volksschool te uitgebreid
is; hij doet insgelijks uitschijnen dat de verschillende vakken
moeten samenwerken, opdat de lagere school een brandpunt
zij van harmonische geestesontwikkeling, van zedelijke, verstandelijke en nationale opvoeding.
Met de beschouwingen van den heer DAUMONT, wat het
Vlaamsche volkskarakter betreft, heeft de heer SFGERS niet
altijd vrede.

-

-
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verdubbeling der Gentsche Hoogeschool als de meest voldoende
oplossing te aanzien. Zeker ontmoet men in het werk van den heer
DAU1IONT meer dan eene zienswijze die de Vlamingen niet_kunnen
bijtreden, en eenige onnauwkeurigheden zijn ook aan te stippen;
maar, in 't algemeen genomen, is het werJs: van den heer DAUMONT
het eenigste, tot nu toe, dat de Vlaamsche Beweging in alle opzichten bestudeert. Het is daarenboven geschreven met eene echte
sympathie voor het Vlaamsche Volk. Ook mogen op het boek de
~oorden van Montaigne toegepast worden : c·est üy un livre de
bonne foy, lectenr ...

.-\DOLF DE CEULENEER.

2°) Door Kan. Dr. }Ac. MuYLDERMANS, over
Belmopte Geschiedenis der Ncderlandsche letterkunde, door
\V. VAN NEYLEN en A. VAN DEN DRIES. Lier-Antwerpen, 1911:
Ik heb de eer en het genoegen, in den naam der he eren VAN
NEYLION en VAN DEN DRIES, een exemplaar der pas verschenen
derde uitgaaf hunner Belmopte Geschiedenis der 1Yederla;ulsche Letterkunde, met Bloemlezing uit schrijvers mn vóór de J9e eeuw ter tafel
van de Koninklijke Vlaamsche Academie neér te leggen. Op voorstel van den Verbeteringsraad van het :-.Iiddclbaar Onderwijs, werd
door de Regeering, voor een tijdvak van vier jaa1· (rgog-Igi2), het
gebruik van de tweede uitgave van dit werk in de koninklijke atheneums en de staatsmiddelbare scholen toegelaten. Dit mag zeker
als bewijs gelden, dat dit boek nog elders dan in onze VI ije gestichten naar weerde geschat wordt. Die hoogschatting schijnt me ten
volle verdiend. De schrijvers stelden zich tot hoofddoel, naar de
inleiding vermeldt: «de gezonde, de geest- en hartverheffende !i te« ratuur onzer Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers te doen
« waardeeren en genieten, tevens onze leeslustige jongelingschap
« te waarschuwen en te behoeden voor alle verdachte poëzie en
«proza, die niet komt « uut herten vri ende uut ciaren sinne ».
Met de hoop dat dit leer- en leesboek dat doel moge bereiken, en
het vele goed stichten dat er in begrepen ligt, durf ik het in de
gunst mijner geachte medeleden aanbevelen.

Dr.

.J.

MUYLDERMANS.

DAGORDE.
I") Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het dienstjaar 1912. - De Vergadering gaat
tot de verkiezing ovrtr.
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a] Verkiezing van den Bestuurder.
Worden, door den beer Bestuurder, tot stemopne=
mers aangewezen de heerera Jhr. Mr. NAP. DE PAUW en
J. BoLs.
Wordt verkozen : de heer Dr. JAC. MUYLDERMANS.

b] Verkiezing van den Onderbestuurder.
Worden tot stemopnemers aangewezen de heeren
Prof. Mr. JULIUS OBRIE en Prof Dr. W. DE VREESE.
Wordt verkozen : de heer V. DELA MONTAGNE.
2 ° ) Lezing door den heer Dr. L. Simons : De
J'Valdere fragmenten en de Hildesage. -- De heer SIMONS
spreekt over het ontstaan van de Walthersage uit de
Hildesage, niet in het algemeen, maar uit een bijzonder
gezichtspunt. Kan men nl. uit de Angelsaksische Waltere-fragmenten bewijzen, zooals de Noordnederlandsche

geleerde, prof. BOER beweert, dat de oorspronkelijke
vorm van de Walthersage in de Noorsche Hildesage te
vinden is ?
Eerst wordt de inhoud van Waltharius en Hildesage medegedeeld, daarna de vertaling van de fragmenten met eenige ophelderingen omtrent tijd en plaats.
Na deze inleidende punten gaat Spreker over tot
het eigenlijke onderwerp en hij toont aan door de bespreking van den tekst, dat de Waltere-fragmenten zich
verzetten tegen de interpretatie, als zou Hagen er optreden als vader van de geschaakte Hildegonde en als
eigenlijke Frankenkoning, en Gudhhere als oorspronkelijke eigenaar van den Beroofden schat.
Tevens laten de fragmenten niet toe met BOER
staande te houden, dat het tweegevecht tusschen Waldere en Hagen de in het fragment voorkomende gebeurtenissen zou zijn voorafgegaan.
Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering dat de lezing van den heer Dr. SIMONS in
de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De Vergadering wordt te 3 3/4 gesloten.

LIJFREDE
uitgesproken op 23 October

191I,

ten sterfhuize van

den heer JULIAAN VAN DER LINDEN
BRIEFWISSELEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE

door den heer Bestuurder Is.

TEIRLINCK.

MIJNE HEEREN,

Vóór een veertiental dagen mocht ik, niet zonder een gevoel
van fierheid en vreugde, als bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie optreden, want het gold een zeer blijde gebeurtenis, nl. het vijf-en-twintigjarig jubelfeest van ons genootschap.
Thans moet ik met gebogen hoofde den weg der droefheid
opgaan. Ik moet, namens onze Academie, onze innige deelneming betuigen aan de famille van ons achtbaar medelid
JULIAAN VAN DER LINDEN en tevens met treurend hart en
rouwigen geest, ons diep medelijden eerbiedig nederleggen vóór
de lijkbaar van onzen hooggeschatten en beminden collega.
Enkel sedert eenige maanden werd hij in ons midden
-opgenomen. Meestal de academieleden kenden hem echter
sedert jaren en hij had hunne duurzame genegenheid verworven.
De eenige andere, die hem ter academie voor de eerste maal
ontmoetten, waren algauw ingenomen door zijn ongemaakte
vriendelijkheid, zijnen hoffelijken omgang, zijn echte hartelijkheid.
Uit zijn gemoedelijke oogen glom de sympathie u tegen; op
zijn klaar wezen lag de warmste mildheid; rond zijne fijne lippen
speelde de gulste glimlach. Kan het dus iemand verwonderen
dat allen die hem naderden, hoedanig ook hun levensstrekkingen
of hun nagejaagd ideaal mochten wezen, door den edelhartigen
man op onweerstaanbare wijze werden aangetrokken.
JULIAAN VAN DER LINDEN had vele vrienden; ik durf
zeggen dat allen die met hem in nauwer aanraking kwamen, zijn

vrienden werden en zijne vrienden bleven.

._.
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Ons medelid was een geleerde. De wetenschappelijke wereld,
de kunstwereld achtten hem zeer.
Op het gebied waar hij vooral werkzaam was, nl. dat der
rechtsgeleerdheid, heeft hij veel gedaan. Hij was voorzitter van
al de Congressen der Vlaamsche rechtsgeleerden en voorzitter
van den Bond, die deze Congressen inrichtte. En bevoegder personen dan ik hebben zulks reeds hier verklaard en zijnen lof
uitgesproken.
Doch ook ander wetenschappelijke wegen heeft hij, met
voorliefde zal ik maar zeggen, bewandeld. Hij stond bekend als
een der beste oudheidkundigen van België; menig gewaardeerde
verhandeling heeft hij geschreven. VAN DER LINDEN zocht en
vorschte en vond. Hij heeft archeologische schatten verzameld,
die de bewondering der kenners afdwingen.
Ook de folklore, die zoo nauw met de oudheidkunde verwant is, trok hem aan en hij beoefende deze nieuwe wetenschap
met goed gevolg. Hij bezat uiterst merkwaardige folkloristische
verzamelingen, zeldzame boeken en prenten en handschriften.En
de bijval dien te Brussel verleden jaar onze kleine tentoonstelling voor folklore te beurt viel, is hem grootelijks te danken.
Doch wat wij, Vlaamsche Academielieden, vooral nimmer
zullen vergeten, is dat de dierbare afgestorven een overtuigde
Vlaming was. Ook werd hij tot Voorzitter benoemd van Nederlandsche Congressen of werd er door het Staatsbestuur afgevaardigd. Die eer kwam hem toe : want hij geloofde stellig
dat de rechten van een volk onwrikbaar, onomstootelijk, heilig
zijn. Daarom was J. VAN DER LINDEN een der koenste en stand-

vastigste verdedigers van de rechten van het Vlaamsche volk
en heeft hij wetten ontworpen, verdedigd en toegelicht, welke
die rechten erkennen, beschermen en handhaven.
Hij was tot in cie ziel overtuigd dat, op dit oogenblik, het
beste en eenige middel tot ontwikkeling, verheffing en veredeling van den Vlaarnschen stam is en wel zeker blijven zal de
moedertaal.
Toen ik verleden jaar, tot hetwelgelukken der tentoonstelling
voor folklore, met anderen en met onzen beminden voorzitter
VAN DER LINDEN werkzaam was, en zag hoe moedig, hoe jonghartig, hoe geestdriftig hij waakte en werkte, kon ik voorzeker
niet denken dat ik heden voor zijn stoffelijk overblijfsel zou staan
en aangewezen zijn, om er in dezen smartvollen stond, een lijktede uit te spreken.

-- 725 -Maar de dood wenkt, en de mensch gaat.
De mensch moet gaan, als de dood wenkt : tegenstribbelen
helpt niet, strijden helpt niet. Als de dood wenkt, moet de mensch
gaan.
En ons dierbaar medelid is gegaan, is reeds henen.
Maar, en dat verklaar ik plechtig, wij, Vlaamsche Academie,
wij, Vlamingen, zullen erkentelijk zijn. Wij zullen hem, den
strijder, herdenken, zeer, zeer dankbaar, om al het goede, het
schoone, het edele, dat hij heeft gedaan en gesticht.
Dat JULIAAN VANDER LINDEN dien laatsten dank met ons
geroerd vaarwel ontvange en dat hij ruste in alle eeuwigheid!
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN,
64. -- HAMELINGHE.
Bij De Bo, Westvl. Idioticon, staat een woord Hammeling,
Ammeling, geboekt, dat beteekent Moeite, Ruzie, Fr. Embarras,
Difl^icult& Dr. Guido Gezelle, in Loguela, IV, 42, spreekt breedvoerig over dat woord en brengt het in verband met flampelinge
uit G. Van der Scheuren's Theutonista (1475), dat aldaar uitgelegd is door « Brablyng, Raslyng, indracht, warring, kyif, twydracht », enz. « Kramers, » schrijft hij, « weet van een Hampelen
= Mank gaan, Scheef gaan.... In 't Engelsch is to hamper, eertijds hamperen. kampren, Doen haperen, Doen scheef gaan;
« hammle in 't Schotsch, is Scheef gaan, en in 't Oud-Engelsch hiet
« men 't eene hameling, hambling, als men een jachthond zijne
« voorpooten besneed en hem aldus den loop belemmerde, tot
« bewarenisse van 's konings wildvang ».
Zonderling genoeg, wij hebben hier een drietal Vlaamsche
teksten voorhanden, waarin er juist spraak is van « Hamelinghe
op honden toegepast, en wél in de eerste dier teksten van « Gracht
ende.hamelinghe ». Zou er derhalve in Hamelinghe een bijgedachte
liggen van geweld, van misbruikte macht of kracht, d. i. van gewelddadigheid, geweldpleging ? Uit dit alles mag misschien worden opgemaakt, dat Hamelinghe uit onze teksten inzonderheid
wijst op Verminking of Kreupelmaking van een hond, met
« cracht » gepleegd, d. i., tegen den wil van dezes eigenaar.
De teksten volgen :
Staatsarchief te Brugge (Acquisitions 2372), Fonds Veurne,
Rekening van den baljuw van Veurne van i2 Januari 1377 n. s. tot
II Mei daaraanvolgende (Rol) : « Houtrem... Jake vanden Zande was
ghecalengierd vandat hi cracht ende hamelinghe dede in Salemoen
Tybouds hond. Pais omme iij. lb . »
Id., Fonds id., Rekening id. van ii Mei tot 21 September x377
(Rol) : « Haringe... Heine Steven was ghecalengiert vandat hi hamelinghe ghedaen zoude hebben in mijns heren van Ykelsbeke hond.
Omme dat ment niet gheproven mochte, so hadde hi pais omme vj lb.
« Alverinchem... Jan Lippin was ghecalengiert van .iij. lb., van
dat hi hamelinghe ghedaen zoude hebben in Heine Corens hond.
Pais vander calaenge omme .iij. lb. »
EDW. G. T(,T.1ARD.

De Waldere=fragmenten en de iluldesage.
door Dr. L.

SIMONS.

De twee oudste bronnen voor de kennis van de Walthersage
zijn Waltharius uit de Toe en de Angelsaksische Waldere-fragmenten uit de 8e eeuw.
Van de Waldere-fragmenten bezitten wij er twee, elk van
een dertigtal verzen.
Minder karige overblijfsels hadden misschien den sleutel
gegeven tot menig vraagstuk, waarvan de oplossing bij gebrek
aan de oudste gegevens wel nimmer op volslagen zekerheid mag
bogen.
Het weinige, dat wij bezitten, legt door den kenmerkenden
epischen stijl, de breed aangelegde uitwerking, de toespelingen,
welke een nog breedere laten gissen, en de aanknooping met
andere sagen getuigenis af van een epische kunst, die sinds lang
de windselen heeft afgeworpen.
Daarom is het verlies van het Angelsaksisch Waldere-epos
dubbel te betreuren. Wat een licht had zulk gedicht niet doen

opgaan over den oorsprong van de Walthersage, welke tot hier
toe de twistappel gebleven is.
Sommigen houden Walther voor wat hij is, voor een oorspronkelijk Westgotischen held, zooals hij in Waltharius en
onder dezes invloed in de latere bronnen verschijnt; anderen
hebben omgezien naar de meest uiteenloopende hetzij geschiedkundige, hetzij mythische verklaringen. Nagenoeg ieder kenner
houdt er zijn stokpaardje op na, en toch veel hypothesen doen
het hem niet, evenmin als, op een ander gebied, veel wetten.
't Is echter hier niet de plaats daarin uit te weiden, dit doe
ik elders; thans zal ik mij tot een onderdeel van het vraagstuk
bepalen en onderzoeken, of de verklaring van de Walthersage
door middel van de Hildesage of- mythe ja dan neen een steunpunt vindt in de Waldere-fragmenten. Daartoe dient een korte
inhoudsopgave van Waltharius en van de Hildesage vooraf te
gaan.

-— 728
7 28 --Walther,
zoon van
van Alpher,
Alpber, koning van Aquitanië, bevindt
Walther, de zoon
zich
aan Attila's
Attila'shof,
hof,evenals
evenals
zich sedert
sedert zijn prille
prille jeugd
jeugd als gijzelaar aan
Hagen,
dienst man van
van den
denFrankischen
Frankischenkoning
koningteteWorms.
Worms.
Hagen, de dienstman
Beiden
opgevoed en
genieten dank
zij hun
hun moed
moed., eenn .
Beiden zijn
zijn er
er opgevoed
en genieten
dank zij
veldheerstalent
volle vertrouwen
vertrouwen van
van den
den heerscher.
heerscher. Nog
Nog
veldheerstalent het
het volle
een derde persoon vertoeft
vertoeft in gijzelaarschap
gijzelaarschap aan
is de
de
aan het hof, 't is
Burgondische
hoog
Burgondische koningsdochter
koningsdochter Hildegonde,
Hildegonde, die niet minder hoog
aangeschreven
de koningin.
koningin. Met
Met haar
haar isis Walther
Walthel' va
vann.
aangeschreven staat
staat bij de
kindsbeen af verloofd
verloofd geworden.
geworden.
Gunther,
Franken, zegt
zegt het
het verdrag
verdrag met
met .
Gunther, de
de koning
koning van
van de Franken,
de
op; dit
ditnoodzaakt
noodzaakt Hagen
Hagen naar
naarWorms
Worms een
eenveilig
veilig
de Hunnen op;
heenkomen
zoeken. Walther blijft
schoon hij
hij
heenkomen te zoeken.
blijft bij
bij de
de Hunnen, schoon
het
plan van
van te
te vluchten
vluchten sinds
sinds lang
lang met
met zich
zich omdraagt.
omdraagt. Hij
Hij
het plan
bejegent
Hildegonde met
metschijnbare
schijnbareonverschilligheid
onverschilligheid om
omzijn
zijn
bejegent Hildegonde
opzet
te verraden
verraden aan
aan Attila,
Attila, die
die te vergeefs
vergeefs bij
aanopzet niet te
bij hem aangedrongen heeft op
op een
eenhuwelijk
huwelijk met
met een
een van
vande
derijksprinsessen.
rijksprinsessen.
Eindelijk
elkaar het jawoord
jawoord te
te hebben
hebbengegeven
gegeven en
en na
na
Eindelijk na elkaar
Attila's wapenrusting en kleinoodiën ontvreemd
ontvreemd te
te hebben
hebbenmaken
maken
de jongelieden
jongelieden gebruik
gebruik van
van een
een drinkgelag
drinkgeläg om
om teteontvluchten.
ontvluchten.
waagt het
hethen
hentetevervolgen,
vervolgen,en
envoortaan
voortaanverdwijnen
verdwijnen
Niemand waagt
de Hunnen
Hunnen van
van het
het tooneel.
tooneel.
veertig dagen
dagen komen
komen de
devluchtelingen
vluchtelingen 's's avonds
avonds aan
aan den
den
Na veertig
Rijn bij Worms. Zij
Zij worden overgezet,
eigen avond
avond
overgezet, trekken
trekken den eigen
Vogezen binnen
binnen en
en bereiken
bereiken niet
niet voor
voor den
Gen morgen
morgen een
een rotsrotsde Vogezen
kloof, waar zij
Hier worden
wordenzij
zij 's'snamicidags
Ilamiddags ingehaald
ingehaald
kloof,
zij uitrusten. Hier
Gunther aan
aan het
het hoofd
hoofd van
vantwaalf
twaalfridders,
ridders,waaronder
waaronder
door Gunther
door
zijn vroeger
vroeger wapenmakker
\\'äpenmakker indachtig ontraadt
ontraadt he
hett .
Hagen. Deze zijn
gevecht, maar
koning, wien
wien het te
te doen
doenisisom
omWalther
Walthervan
van
gevecht,
maar de koning,
schat teteberooven,
berooven,schrijft
schrijft dat
datverzet
verzetaan
aanlafheid
lafheidtoe.
toe. De
De
zijn schat
zijn
Hagen trekt
trekt zich
zich als
als Achilles
Achilles onder
onder zijn
zijn tent
tentterug.
terug.
verongelijkte Hagen
Na te
te vergeefs
vergeefs en tot tweemaal toe losgeld aangeboden te hebben
hebben
Na
'Valther achtereenvolgens
achtereenvolgens twaalf
twaalf mannen
mannen buiten
buiten gevecht.
gevecht.
stelt Walther
Daarna valt de nacht in.
Darnvltdechi.
volgenden d.
d. i.i. den
den 42n
42n dag
dag in
in alle
alle vroegte
vroegte
Als Walther den volgenden
Gunther en
en Hagen,
Hagen,die
diezich
zichden
denvorigen
vorigen
optrekt, wordt hij door Gunther
avond met
met elkaar
elkaar hebben
hebben verzoend,
verzoend, aangerand.
aangerand. Nu
Nu ontspint
ontspint
avond
Gunther een
eenbeen
beenverliest,
verliest,Walther
Walther
zich een reuzenkamp, waarin Gunther
rechterhand en
en Hagen
Hagen een
eenoog
oogmet
metverscheiden
verscheidentanden.
tanden.
de rechterhand
het aanvaarden
aanvaarden van
vaneen
eendronk
dronkwijns
wijns uit
uitHildegondes
Hildegondes
Na het
hand wordt
wordt de
de vrede
vrede tusschen
tusschen Walther
Walther en
eri Hagen
Hagenonder
onderschalk
schalkhand

— 729 -s che plagerij gesloten. Hagen keert met den deerlijk gehavenden

Gunther terug naar Worms; Walther zet de reis naar Aquitanië
voort, waar hij met Hildegonde in het huwelijk treedt en den
troon beklimt.
Stappen wij nu over tot de noorsche Hildesage.
Onder de verschillende opteekeningen er van vestigen wij
onze keus op die, welke in de Snorra-Edda voorkomt, als zijnde
de volledigste, daar het mythische gedeelte er in opgenomen is.
Het verhaal luidt naar Gerings vertaling als volgt :
Een koning, Hagen (Hogni) genaamd, had een dochter met
name Hilde (Hildr). Hedin, zoon van Hiarrandi, voerde deze
weg, terwijl Hagen zich naar de koningsverzameling begeven
had. Toen deze nu vernam, dat zijn rijk verwoest en zijn dochter
geroofd was, trok hij met zijn leger op om Hedin te vervolgen
en hij won het bericht in, dat hij noordwaarts gezeild was.
Hagen kwam naar Noorwegen en vernam hier, dat Hedin
over de westelijke zee naar de Orkneys koers had gezet. En als
hij nu op weg daarheen het eiland Haey bereikte, trof hij daar
Hedin met zijn leger. Toen ging Hilde haar vader opzoeken en
bood hem in Hedins naam een vergelijk aan (naar een andere
lezing : een halstooi tot verzoening) : « Wilt gij dat echter niet,
zei ze, dan is Hedin gereed tot den strijd, en geen inschikkelijkheid hebt gij van hem te verwachten. » Hagen gaf zijn dochter
ruw bescheid, en als zij bij Hedin terugkwam, zei ze hem, dat
haar vader in geen onderhandeling wilde treden, hij mocht zich
dus tot het gevecht uitrusten. Dit werd nu van weerszijden
gedaan. Daarna gingen zij aan land en stelden hun scharen in
slagorde.
Alsdan stuurde Hedin het woord tot zijn schoonvader en
bood hem een vergelijk aan en veel geld als genoegdoening.
Hagen echter antwoordde : « Te laat hebt ge mij dit bod gedaan,
want nu heb ik mijn zwaard Dainsleif uit de scheede getrokken,
dat door dwergen gesmeed is en telkens als het ontbloot wordt
een man den dood aanbrengt. Nooit wordt vergeefs een slag er
mee toegediend, en nooit heelt de wonde, welke het heeft toegebracht. » Hedin antwoordde : « Gij beroemt u op het zwaard,
maar nog niet op de zege; ik heet elk zwaard goed, dat zijn heer
getrouw is. »
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persoon als Hagen, vader van de geschaakte Hilde; zoodat de
oorspronkelijke Walthersage een Hagen vertoond heeft, die de
vader was van de door Walther geschaakte Hildegonde.
De afstamming van de Walthersage uit de Hildesage vinden
wij ook behoudens eenige verbeteringen bij R. C. Boer terug.
De hoofdwijziging is wel deze : Boer heeft bewezen, dat de
noorsche Hilde oorspronkelijk geén walkure was. I ❑ andere
woorden, de Hildesage droeg in den beginne een louter menschelijk karakter; het mythisch karakter is van lateren oorsprong,
en wij spreken dus beter van Hildesage met Boer dan van Hildemythe met Symons e. a. Hildegonde is derhalve nooit of nimmer
een walkure geweest, omdat Hilde het niet was, toen de Waltherzich uit de Hildesage afscheidde.
Thans nu wij zoo wat poolshoogte genomen hebben, kunnen
wij overgaan tot het eigenlijke onderwerp. Bevestigen de Waldere-fragmenten, dat Hagen de vader van Hildegonde is en de
eigenlijke koning, en dat Hildegonde door Waldere geschaakt
is geworden? Met deze zienswijze, door Boer in zijn Untersuchungen fiber die Hildesage in het Zeitschrift fiir deutsche Philologie,
XL, voorgestaan, kunnen wij niet instemmen.
Maken wij daartoe kennis met deze fragmenten, eerst met
den korten inhoud, daarna met de vertaling.
In fragment A stuurt Hildegonde -- want zoo wordt gewoonlijk aangenomen — het woord tot Waldere om hem tot het
gevecht. aan te wakkeren. Te dien einde overhandigt zij hem
tevens Mimming, het beroemdste zwaard van den in de smeedkunst bedreven Wieland.
In fragment B spreekt eerst Gudhhere (Gunther), daarna
Waldere een uitdagingsrede of gilp-cwide uit alvorens met elkaar
te strijden.
Beiden prijzen hun wapens, Guddhere zijn zwaard, Waldere
zijn pantser; tevens vertrouwt Waldere op zijn goed recht en op
Gods bijstand.
De letterlijke vertaling is als volgt :
A.
(Toen) vuurde I Hildegond hem aan volijvrig :
Waarachtig, niet beschaamt 't gewrocht van Wieland
Der mannen een, van hen, die Xlimming weten,
Den harden, vast te houden : vaak hij 't strijden

— 732 —
Viel bloedrood, zwaarddoorwond een man na d'ander.
Voorkamper Ettels, laat thans nog niet zakken
Uw moed, uw krijgerdeugd. Nu is gekomen
De dag dat gij volstrekt zult een van heide :
Verliezen 't lijf, of langen roem verwerven
zo Te midden van de menschen, zoon van Alpher.
Geenszins, mijn vriend, verwijt ik u met woorden,
Dat ik u bij het spel der zwaarden hoonvol
Den strijd met eenig man heb zien ontduiken,
Of in de omwalling vliên en 't leven bergen;
15 Niettegenstaande velen van den vijand
Inhieuwen op uw pantserhemd met zwaarden.
Gij echter zocht steeds verder 't krijgsgeworstel
En hoven maat den kamp. Ik ducht derhalve
Voor u den dood, dat gij te overmoedig
20 't Gevecht bij 't sainenstooten zoekt, 't geworstel
Met eenen andren krijger. Eer u zelven
Door koene daán, zoolang zich God u aantrekt.
Wees niet bezorgd om 't zwaard, u werd beschoren
Het keurjuweel tot hulp; gij zult er mede
2 5 De grootspraak Gudhheers buigen, hierom dat hij
't Eerst buiten recht dien strijd begon te zoeken :
Hij heeft geweigerd 't zwaard, de kostbaarheden,
Der ringen macht; nu zal beroofd van beide
Hij keeren uit den kamp, de heerscher, zoeken
3o Het oude stamgoed, of hier eerder slapen
Den doodslaap, zoo hij die

v. 23. Om 't zwaard : Mimming. Gij moogt er staat op maken, al hebt
gij het nooit op de proef gesteld.
v. 26. Dien str ij d begon te zoeken (hé dhds beadwe ongan... aerest
sécan) : dit beteekent dat Gudhhere het eerst een aanleiding zocht tot het
gevecht, niet, dat hij tot feitelijkheden is overgegaan.
Deze aanleiding volgt onmiddellijk v. 27-28, 't is het opzettelijk weigeren van zwaard en kostbaarheden als zoengeld, en het stellen van te hooge
eischee, waaronder buiten kijf het aanspraak maken op Walderes pantser.
Beadwe sécan is str ij d zoeken niet stroden; voor strijden heeft Béowulf
soms het alleenstaande sécan, gesécan .— vijandelijk opzoeken d. i. aanvallen,
strijden; 't is dezelfde toedracht als met visere, Waltharius v. 13 :
Qui sua vastra movens mandavit visere Francos.
't Kamp opbrekend beval hij tegen de Franken te trekken
d. i. ten strijde.
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(Nooit zag ik onder 't menschdom) beter kampzwaard
Tenzij dat eene, dat ik ook in stilte
Geborgen heb in steenversierde scheede.
Ik weet, dat Diederik het Widja zelven
5 Te zenden dacht, ook groot een schat juweelen
Bij 't zwaard, veel anders nog met goud te smukken
Er bij — eens kreeg hij 't loon — hierom, omdat hem
Nidhhads verwante, Widja, zoon van Wieland,
Had uitgelaten uit de kerkerengte :
so Weg uit de macht der boozen ijlde Diederik.
En Walder sprak, de krachtvermaarde krijger —
Hij had den kamptroost in de hand, den grijper
Der oorlogsdegens — en hij rijmde in woorden
Voorwaar, Burgondenvorst, gij hadt voorzeker
55 Gehoopt, dat Hagens hand mij eenen tweekamp
Verwekken zou en mij onvaardig maken
Tot 't voetgevecht. Haal weg, indien gij 't aandurft,
Bij een zoo strijdvermoeide 't grauwe harnas.
Hier op mijn schouders ligt het erfstuk Alphers,
20 Het goede, breedgemalied, goudgetooide,
't Gansch onversmadelijk gewaad eens edelen,
Te houden, als de hand schut voor den vijand
Den levensschat. 't Zal mij niet zijn vijandig,
Wanneer vijanden thans weerom beginnen,

v. 1. Nooit zag ik enz. vertaald naar de aanvulling van Bugge. Gunther
beroemt zich naar episch gebruik op zijn wapens, met name op twee zwaarden,
.die hij bezit : het eene is uitstekend, maar het andere, dat van Diederik herkomstig is (4-10), is nog beter.
v. 3. Steenversierde scheede (stánfate) : met edelsteenen bezette scheede.
Ook te vertalen door : in een steenen vat.
v. 12. Den grjper (gripe). Anderen vertalen door kleinood.
v. 13. Gij hadt voorzeker gehoopt enz. Gudhhere had gehoopt, dat
Waldere in den strijd met Hagen het onderspit zou delven; maar — en hier
geeft \Valtharius de oplossing — die hoop bieek ijdel, omdat de door zijn
vorst van lafheid beschuldigde Hagen geen deel wilde nemen aan het gevecht
met Waldere.
v. 18. Harnas : Gudhhere had het dus te vergeefs geeischt.
Strijdvermoeide : Waldere heeft denzelfden dag en korten tijd na het
,ontvangen van Mimming eenige tweegevechten met Gudhheres gevolg bestaan.
Kwamen die meer of min overeen met die in Waltharius? Dat valt niet uit
te maken.
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25 Met staal mij, als jelui me deedt, bejegenen.
Toch kan Hij zege biên, die altoos, reede
En raadbereid is voor een ieders rechten.
Hij die zich op de hulp verlaat des Heiligen,
Op Godes bijstand, vindt die daar gereedstaan,
3o Indien hij eerst gedenkt aan zijn verdiensten.
Dan mogen stoutgezinden have uitdeelen
En goederen beheeren, dat is....
^

**

Onderzoeken wij vooreerst op welk oogenblik Hildegonde
optreedt in fragment A.
Boer zegt, dat het schenken van Mimming Waldere schadeloos moet stellen voor zijn eigen zwaard, dat hij blijkens Waltharius, v. 1374 in den strijd met Hagen gebroken heeft. Volgens.
hem gaat dus het gevecht met Hagen het optreden van Hi ldegonde vooraf.
Hiertegen verzet zich de toestand in A, welke een voorafgaand gevecht uitsluit.
Wijzen wij vooreerst op den hoog ernstigen toon van.
Hildegóndes toespraak. H et oogenblik is zoo hachelijk, dat zij
zich onwillekeurig bezorgd maakt over den uitslag van het aan-staande gevecht. Zij zegt immers : Waldere moet nu nog (nu gij
den moed niet laten zakken; thans staan enkel twee wegen
open, of sneven of voor altoos beroemd worden. Dat Hildegonde
eerst door zulke onweerstaanbare vrees wordt aangevochten,
vindt zijn verklaring in de grootte van het gevaar; onmiddellijk.
daarop komt zij evenwel tot bezinning, tot een beter besef van
den toestand, want zij brengt zich Walderes onversaagdheid te
binnen. Haar vrees maakt plaats voor vertrouwen op een goeden
afloop, waartoe het schenken van Mimming en Walderes goed.
recht medewerken, en nu bepaalt Hildegonde zich er toe den
beminde voor noodlottige roekeloosheid te waarschuwen.
Nu stellen wij de vraag =-- ria ter loops op deze zoo wel
getroffen kentering van gemoedsbeweging te hebben gewezen
of Hildegonde zoo ontroerd zou zijn geweest, of zij zulke ernstige.
bedenkingen had geopperd, indien Waldere den bevaarlijkslen

tegenstander al had overwonnen en zich nu alleen met Gudhhere
v. 25.

Als jelui me deelt : Gudhheres gevolg van v. 18, nota

2.
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onderhandelingen met den hoogmoedigen en hebzuchtigen
Gudhhere. Of nu de vorst in eigen persoon ofwel door middel
van een tusschenpersoon onderhandeld heeft, kunnen wij niet
.beslissen.
In Waltharius slaat Hildegonde de schrik om het -hart op het
eerste gezicht. van de aanvallers, want zij is daar vreesachtig van
.aard; in Waldere beseft de koelbloedige Hildegonde het gevaar,
nu alle pogingen tot vergelijk ijdel zijn gebleken. De ernst van
het oogenblik klopt geheel en al met haar woorden en met het
schenken van Mimming, Waldere staat alleen en tegenover hein
staat de koning met zijn gansche schaar, waaronder Hagen. Had
Waldere wel ooit een hachelijker oogenblik beleefd?
Gaan wij de bewijzen van de tegenpartij na. Dat Walderes
zwaard te voren in den strijd met Hagen gebroken is, zou volgen
uit v. 23, A : treur niet cm dat zwaard, « ne mum dhu for dhv
mèce d. i. om uw gebroken zwaard, want Mimming, het « keurjuweel, » is beter.
Deze regel kan echter blijkens de vertaling anders verstaan
worden : « wees niet bezorgd om het zwaard, » en ziet dan op
Mimming, waarmee Waldere niet vertrouwd is, maar waarop hij
mag bouwen.
Het tweegevecht tusschen Hagen en Waldere, vervolgt
Boer, zou op te maken zijn uit « strijdvermoeide » v. 18, B, en
hoofdzakelijk uit v. 14, B, vlg. :

« Voorwaar Burgondenvorst, gij hadt voorzeker
Gehoopt, dat Hagens hand mij Benen tweekamp
Verwekken zou en mij onwaardig maken
Tot 't voetgevecht.

Hij omschrijft deze woorden als volgt : gij gelooft, Gudhhere,
het zooeven met Hagen uitgevochten gevecht mij uitgeput
heeft.
Vooreerst zij opgemerkt, dat hier Gudhhere, die niet op eigen
kracht, maar op den veel sterkeren Hagen rekent om Waldere
te overwinnen, een erbarmelijk figuur maakt; hetgeen eens te
meer bevestigt, dat Hildegonde in de verste verte niet het
oog had op den voor Waldere weinig te duchten kamp met

kl at

Gudhhere.
Daarenboven is de interpretatie van deze verzen, waarmede
Mullenhoff het eerst voor den dag kwam, niet in den haak.
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Immers indien het tweede lid t. w. dat Hagen Waldere onvaardig
zou maken tot het voetgevecht een vrome wensch blijft, dan blijft
het eerste lid t. w. dat de Brargondenvorst gehoopt had op een strijd
tusschen Hagen en Waldere ook een onvervulde wensch.
De verklaring van Mullenhoff en Boer doet den zin geweld
aan; daarom mocht de eerste wel aanteekenen : < strenggenommen folgt dies freilich nicht aus den Worten : wahrlich du hofftest .••• »
Wel beweert Mullenhoff, dat de nadruk valt op getvaemde
fêdezwiges (dat hij onvaardig zou maken tot het voetgevecht) en
niet op hilde gefremede (dat hij een gevecht zou berokkenen), hetgeen men dient te verstaan alsof er stond : that me Hagena dt
hilde getvaemde fdewiges (dat mij Hagen in het gevecht onvaardig
maakte tot den voetkamp) ; maar dit zegt hij zoo — om het eens
heel gewoon uit te drukken -- omdat het in zijn kraam te pas
komt.
Mullenhoff voert nog twee gronden aan om Hagens strijd
met Waldere boven allen twijfel te verheffen : Waldere is « strijdvermoeid », zegt hij -- doch Waldere kon ook uitgeput zijn ten
gevolge van den strijd met Gudhheres mannen ; — en ten tweede
ziet hij een bewijs in den pluralis ge v. 24, B : « zooals ,,liedera
me deedt » (swd gê mé dydon), want Hagen behoort mede tot de
« unmaegas » (v. 23, B) en is nu bij de uitdaging tusschen Waldere en Gudhhere tegenwoordig.
Toegegeven dat naar deze opvatting Hagen tegenwoordig
is, hij zal toch niet veel van dit gesprek kunnen oververtellen,
daar Waldere, die hem buiten gevecht heeft gesteld, juist niet
gewend is zijn tegenstanders met een vossestaart te geeselen, zoo
wij ten minste op Waltharius mogen afgaan.
Of is het maar een tweegevecht voor de leus geweest, zoo
iets als de tegenwoordige duels na dagbladartikelen ?
Daar heeft het allen schijn van, want hoe komt het, dat
Hildegonde, die den beminden man « langen roem » voorspiegelt,
zoo hij Gudhhere overwint, geen enkel woordje van tevredenheid en gelukwensching overheeft met de reeds behaalde zege ?
Het meervoud gijlieaen ziet derhalve op 's konings gevolg :
zooals gijlieden d. i. gij Gudhhere, of liever uw mannen, die ik
dezen dag versloeg, hebt gedaan.
Dit meervoud onderstelt niet noodwendig, dat Gudhhere
thans nog mannen tot zijn beschikking heeft; het blijft evenwel
mogelijk.
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De pluralis ge is integendeel een nieuw struikelblok op het
pad van Boer, immers « gijlieden » bewijst zonneklaar, dat de
strijdvermoeide » Waldere niet één man, dus ook niet Hagen
bestreden heeft.
Nu deze zaak tot klaarheid is gebracht, zullen wij een nieuwe
bewering onderzoeken. Uitgaande van zijn merkwaardige studiën
over het Nibelungenlied tracht hij de primitieve verhouding van
Hagen als koning der Franken in de fragmenten terug te vinden:
Hagen is er het eigenlijke opperhoofd van de Franken ; Gudhhere, zijn jonger broeder, is hem ondergeschikt.
Het bewijs wordt geleverd door v. 29, A :
Nu zal beroofd van beide
Hij (Gudhhere) keeren uit den kamp, den heer opzoeken (hlafurd sêcan).

De zin is, dat Gudhhere na door Waldere overwonnen te
zijn naar Hagen, den heer of koning, zal terugkeeren.
Hlafuzd sêcan : « den heer zoeken », zegt hij, kan niet beteekenen. « God zoeken » d. i. sterven., want sterven maakt geen
variatie of parallelvorm uit met oude stamhoed, en het begrip
« sterven » volgt in den tegenzin « den doodslaap slapen» (swefan).
Bij gevolg is hlafurd sécan : den wereldlijken heer t. w.
Hagen opzoeken.
Boer vat hlafurd (heer) op als accusatief, niet als nominatief.
Indien echter de I e naamval een uitstekenden zin aanbiedt,
is het niet onvoorwaardelijk noodig er een 4n naamval 'van te
maken ; de interpretatie van « den Heer opzoeken » d. i. « sterven » heeft dus geen reden van bestaan.
De interpretatie van « den heer opzoeken » d. i. Y koning
Hagen » is verkeerd.
Boer houdt ten onrechte hlafurd (beer, koning) voor een
variatie van ealdze êdliel (oude stamgoed), want heer duidt een
persoon aan, stazng oed echter een plaats , de variatie is dus
gebrekkig.
Men legge hiernaast een plaats uit Béowulf, welke — Cosijn
vees er al op -- zekere analogie vertoont :
thonon hê gesóhte swaesne êdhel,
léof his léodum loud Brondiga,
freodho-burh fgere... (vv. 520-522) :
Van waar hij (Breccal wedervond, de volksgevierde,
Het lieve stambezit, het land der Brondigs,
Den schoonen schatburg.
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Daar hebben wij drie plaatsnamen, dus drievoudige variatie :
stambezit, land der Brondigs, schoonen schatburg.
Eveneens ware hier een woord van gelijke beteekenis als
hlafuz d gewenscht. Ik heb echter een groot er bezwaar tegen den
accusatief hlafur d
De dichter zegt volgens Boer, dat Gudhhere het onderspit
zal delven en dan huiswaarts keeren naar koning Hagen, naar
het oude stamgoed.
Volgt dat nu uit den samenhang?
Volstrekt niet, want om Hagen te treffen hoeft Gudhhere
niet het verwijderde stamgoed op te zoeken, daar Hagen zooeven
naar Boers eigen verklaring door Waldere verslagen werd.
Gudhhere had dus veeleer moeten blijven, of, zoo hij vertrok,
het Stamgoed opzoeken met zijn heer.
Een andere onderstelling van Boer is de volgende : Waarom
neemt Gudhhere, de broeder van den beleedigclen vader, deel
aan den tocht? 't Is omdat Hildegonde alvorens te vluchten zich
van Gudhheres zwaard Mimming en van zijn schatten heeft
meester gemaakt.
Het bewijs heet geleverd door v. 27, A :
Hij (Gudhhere ,1 heeft verloren (fors6e) 't zwaard, de kostbaarheden.

Terwijl de meesten forsóc vertalen door « hij heeft geweigerd,
hij heeft verzaakt aan », kent Boer er de beteekenis aan toe van
« verliezen ».

Dit wordt weerlegd ten eerste door Hildegonde's woorden

buiten recht, mid unghte v. 25, A.
Immers Gudhhere was bepaald in zijn recht, indien hij de
dieven nazette.
Ten tweede door het slot, waar Waldere zegt, dat God het
recht beschermt en dat dappere en deugdzame helden dank zij
die hulp van boven have en goed mogen bezitten om aan hun
gevolgsmannen uit te deelen. Dit alles laat duidelijk doorschemeren, dat niet Waldere maar Gudhhere naar andermans goed
staat.
Ten derde door wat onmiddellijk volgt :
Nu zal beroofd van beide (zwaard en kleinoodiën)
Hij keeren uit den kamp, de heerscher, (den heerscher) zoeken
Het oude stamgoed ; of hier eerder slapen
Den doodslaap.
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In andere woorden : nu zal Gudhhere in elk geval zwaard
en schat kwijt zijn hetzij door zijn heerlaag, hetzij door den dood.
Dit heeft alleen een zin in de beteekenis van forsóc = h j
weigerde : Gudhhere zal zwaard en schat, die hij nu weigert,
nimmermeer terughebben: immers of hij wordt overwonnen,
of hij sterft, in beide gevallen is hij ze kwijt; doch hij kan ook
overwinnen en ze zich zoo toeeigenen; maar hij wil ze ja niet,
hij heeft ze ja geweigerd (forsóc) !
Beteekent forsóc echter : hij heeft verloren, dan raken wij
geheel en al van de wijs, want de derde mogelijkheid, Gudhheres
zegepraal, staat altijd open (Hildegondes woorden en Walderes
beroep op Gods bijstand wijzen het uit) en het gevolg zal zijn,
dat Gudhhere met den veroverden schat naar het oude stamgoed
t erugkeert.
Dezelfde opwerping is van kracht, indien men met Kogel
forsóc vertaalt door : hij eischte.
Een laatste punt, dat wij vooral niet buiten beschouwing
mogen laten, is de bloedverwantschap tusschen Hagen en Hildegonde. Hagen zet Waldere na, omdat deze zijne dochter Hildegonde geschaakt heeft.
Boer ziet een spoor van deze oorspronkelijke verhouding i n
v. 24-25, B :
Wanneer onmagen (unmaegas) thans alweer beginnen,
Met staal mij, als jelui me deedt, bejegenen.
De vorstelijke gebroeders zijn naar Hildegondes zijde aan
Waldere vermaagschapt.
Waldere legt nadruk op zijn bloedverwantschap met de
aanvallers en heet hen onmagen d. i. slechte magen; het is dus een
verwijt.
Tegen deze onderstelling teekenen Hildegondes en Wal - deres woorden verzet aan, wanneer zij zich op hun rechtvaardige
zaak beroepen. 't Is hetzelfde als met den vermeenden diefstal
van Gudhheres zwaard en schatten.

Inderdaad, als de zaken stonden, zooals Boer voorgeeft, dan
zou Hagen, de in zijn recht gekrenkte vader, zich van zijn eersten

en heiligsten plicht hebben gekweten, en het zou den godvreezenden dichter van de fragmenten niet ingevallen zijn, de
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vervolging, waaraan Waldere blootstaat, voor wederrechtelijk en
strafwaardig in Gods oogen uit te krijten.
Indien de fragmenten niets weten van Hagens vaderschap,
dan heeft Boer met zijn interpretatie van unmaegas. slechte
magen geen vasten grond meer onder de voeten, en Heinzels
duiding van vreemden, v ijanden, welke door hem wordt gewraakt,
heeft wél reden van bestaan.
Maar gesteld dat Waldere op gezegde wijze met de gebroeders verwant is, dan zou het verwijt « booze magen » nog niet in
zijn mond passen, omdat Hagen, wij hebben het bewezen, Waldere niet bekampt en zich dus geen slecht bloedverwant betoond
heeft ; en ten tweede omdat Waldere juist geen lieve bloedverwant bleek te zijn, toen hij zich door den diefstal van den schat
en het wegvoeren van de dochter aan zijn ooms bezondigde.
ja, booze magen zou er misschien door kunnen, indien de
broeders in hun onverzoenlijken wrok het losgeld hadden geweigerd, zooals in de Hildesage tot tweemaal toe geschiedt : maar
alle poging tot vergelijk van wede Waldere wordt door Boer uit
den tekst geweerd, omdat hij forsdc niet vertaalt door : hij weigerde zwaard en schatten.
Een opmerking is hier op haar plaats.
Men kan mijns inziens onmagen voor unmaegas behouden,
maar dan beteekent het niet « slechte, booze magen » met het
oog op Hagen en Gudhhere, maar verwenschte magen of zoo iets,
dus altijd in ongunstigen zin, doch met betrekking tot Gudhheres
handlangers.
Wij weten immers uit Waltharius, dat buiten Gunther en
Hagen nog andere helpers met elkaar verwant waren als Kamelo
en Kimo-Scaramund, Hagen en Patavried, en dat herhaaldelijk
daarop gewezen wordt, b. v.
—

Hier staan veel genooten, velen verwant .naar den bloede. V. 802.
Nu menig makker sneefde en maag. V. zo80.

Dit zou dan ons ook om andere gronden te billijken gevoelen versterken, dat Waldere Gudhheres mannen, de verwenschte
magcn, (pars pro toto), niet gezamenlijk maar opvolgendlijk
in het stof heeft doen bijten, of anders gezegd : de Walderefragmenten kenden ook tweegevechten evenals Waltharius.
Ten slotte nog dit. Is Hagen niet Hildegondes vader, dan
kan.men niet de noodzakelijkheid inzien van het volgende : dat
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de vervolging van hetzelfde punt moet uitgaan als de vlucht;
hetgeen voor Boer nochtans als stelregel geldt.
Uit dit onderzoek blijkt, dat de verklaring van den oorsprong
der Walthersage door middel van de Hildesage geen houvast
heeft aan de Waldere-fragmenten. Hiermede is onze scherp
begrensde taak afgedaan.
Aangezien de wenschelijkheid dat men zich rekenschap
vermag te geven van de vertaling, en aangezien de Waiderefra;menten bij mijn weten nog niet in Nederland gedrukt werden,
laat ik den tekst volgen, die door F. Holthausen (Die altenglischen
Waldere-Bruclistucke, Göteborg, 1899) werd uitgegeven en door
F. Strecker (Ekkehards Waltharius, Berlijn, 1907) opgenomen.
BROKSTUK A.
hyrde hyne georne :
« Huru Wêlandes worc ne geswicedh
monna aengum dhára dhe Mimming can
heardne gehealdan. Oft aet hilde gedréas
5 swátfág and sweordwund secg aefter ódhrum
Aetlan ordwiga, ne laet dhin ellen nu gyt
gedréosan dryhtscipe! Na is sê daeg cumen,
thaet dhu scealt áninga ódher twêga
lif forléosan odhdhe lange dom
ió ágan mid eldum, Aelfheres sunu!
Nalles ic dhê, wine min, wordum cide,
dhy ic dhê gesáwe aet dhám sweordplegan
dhurh edwitscype aenges monnes
wig forbugan odhdhe on weal fléoan,
i5 li c e beorgan, dhéahthe ládhr.a fela
dhinne byrn-homon billum héowun;
ac dhu simle furdhor feohtan sóhtest
mael ofer mearce; dhy ic dhê metod ondrêd,
thaet dhu tó firenlice feohtan sóhtest
zo aet dhám aetstealle, ódhres monnes
wigraedenne. Weordha dhê selfne
gódum daedum, dhenden dhin god recce!
Ne murn dhu for dhy mêce : dhê weardh mádhma cyst
gifedhe tó géoce : mid dhy dhu Gudhhere scealt
25 béot forbigan, dhaes dhe hê dhas beadwe ongan
mid unryhte aerest sêcan;

--- 7 43 --forsóc hê dhám sworde and dhám sincfatum,
béaga maenigo : nu sceal bêga léas
hworfan from dhisse hilde, hláfurd sêcan
3o ealdne êdhel, odhdhe hêr aer swefan,
gif hê dhá
BROKSTUK

B.

«
mêce baeteran
huton dhám ánum, dhe ic éac hafa
on stánfaete stille gehyded.
Ic wat, thaet hit dhóhte Dhéodric Widian
5 selfum onsendon, and éac sinc micel
mádhma mid dhy méce, monig ódhres mid him
golde gegirwan — id léan genam —
thaes dhe hine of nearwum N4dhhádes maeg,
Wêlandes bearn, Widia ut forlêt :
zo dhurh fifla geweald fordh ónette.
Waldere madhelode, wiga ellenróf —
haefde him on handa hildefrófre,
gudhbilla gripe — gyddode wordum :
« Hwaet, dhu huru wêndest, wine Burgenda,
15 thaet mê Hagenan hand hilde gefremede
and getwaemde fêdhewiges. Feta, gif dhu dyrre,
aet dhus headhuwêrgan háre byrnan !
Standedh mê hêr on eaxlum Aelfheres laf
^

gbd and géapneb golde geweordhod,

ealles unscende aedhelinges réaf
habbane, thonne hand weredh
feorhhord féondum : ne bidh
widh mê,
thonne nu unmaegas eft onginnadh,
mêcum gemêtadh, swá gê mê dydon.
25 Dhéah maeg sige syllan sê dhe simle bidh
recon and raedfaest ryhta gehwilces :
sê dhe him tó dhám hálgan helpe gei4fedh,
tó gode gioce, hé thaer gearo findedh,
gif dhá earnunga aer gedhencedh,
3o thonne inóten wlance welan brytnian,
aehtum wealdan : thaet is
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Maa KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
—

65. — GANGHELAER.
Op welke munt wijst dit woord? Wij hebben cr nergens
vermelding van gevonden. Uit den tekst hieronder vernemen
wij dat de GANGHELAER een zilveren munt was.
Rijksarchief te Brussel, Fonds « Chambre des Comptes », Rekening van den baljuw van Brugge en van het Vrije van 1 Juni tot
21 September 1394, fol. 13 v° : « De Henry de Heden, changeur en
la ville de Bruges, li quelz avoit un vallet, qui, selonc que plainement vint à cognoissance, avoit vendu certaines monnoies dargent,
assavoir ganghelaers, à plus haut feur que lordenanche de la monnoie
contient.... »
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BURCHSTORM en BORCHSTOREM.

In eene reeks stukken betreffende den baljuw van het Vrije
van Brugge, bij L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Loutume dit Franc
de Bruges, IIIe deel, blz. 202, is er spraak van den Burchstor"m.
Wij lezen aldaar : Sur la charte du Burcltstorm : « Response.
« Cecy ne donne point de judicature au bailly, mais déclare
« seulement devant quel des deur magistrate (dit van de stad
« Brugge, of dit van het Vrije) jl doit instituer son action
« contre ceux qui auront commencé quelque combat sur le
« Bourg; ce qui est criminel, non pas civil, et par conséquent
« nihil ad rem ». (1499.)
Men zie verschillende definities van den Burgstorm, in ons
Glossaire a l'Inventaire des Archives de Bruges, van genoemden
heer GILLIODTS. Ziehier overigens een onuitgegeven tekst, die
tot nadere bepaling zal kunnen dienen :
Rijksarchief te Brussel, Fonds « Chambre des Comptes n , Rekeningen van den baljuw van de stad en het Vrije van Brugge, Rekening gaande van 8 Mei tot 17 September 1391, fol. 5 : « Pierre lc
Coukebackere, bourgois de Bruges, fu jugiez passé à .iij. ans, en
xxxv. amendes cescunne de iij lb. monnoie vièze, pour ce quil
combati au bourch de Bruges sur Jehan de le Walle quant on plaidoit
ou Francq, le quel fait on appelle Borchstorem et dont it fourfaisoit
.xxxv. iij lb. de la dicte monnoie, pour ce quil y a ou terroir du
Franc .xxxv. mestiers. Mais, considéré que le dit bailli...
EDW. GAILLIARD.

OVER FERNAND DAUMONT'S

LE MOUVEMENT FLAMAND,
I. SES RAISONS D'ÊTRE,
VOLUME I,
JOOP

GUSTAAF SEGERS.
De waarde der kennis bestaat niet in
haren omvang, maar in de vaardigheid, waarmede men haar kan toepassen.
SAMUEL SMILES
Het is eenegroote dwaasheid dat wij het
nuttige en het noodzakelijke verwaarloozen,
om ons bezig te houden met zeldzaamheden.
Wij hebben oogen en zien niet.
THOMAS A KEMPIS.

I.
In meer dan een opzicht mag het werk van. FERNAND
over de Vlaamsche Beweging merkwaardig genoemd
worden.
Vooreerst moeten wij den schrijver dankbaar zijn, omdat hij
ons doel en ons streven aan onze Waalsche landgenooten doet
kennen, en ook aan de Vlamingen, die, ofwel onze taal niet
kennen, of althans de werken niet lezen, welke in het Nederlandsch opgesteld zijn. Daarbij neemt de heer DAUMONT zijne
taak ernstig op. Hij kent ons doel, ons streven. Hij is er mede
ingenomen, en legt er zich op toe daar aan zijne lezers genegenheid voor in te boezemen. Niet, dat wij het in alle punten met
den schrijver eens zijn. Op meer dan eene plaats gaat hij, volgens ons, van verkeerde grondbeginselen uit ; zijne gevolgtrekkingen moesten dus noodzakelijk onjuist wezen. Zelfs zet hij
weleens feiten vooruit, die met de werkelijkheid in strijd zijn.
Het eerste deel, hetwelk tot nog toe verschenen is, bevat
twee boeken; het eerste handelt over het Vlaamsche ras, de
Nederlandsche taal, het Vlaamsche Volk, de Vlaamsche Kunst
en de Vlaamsche Letterkunde; het tweede over de Grondbeginselen, de Lagere School, het Officieel Middelbaar Onderwijs, het
Vrij Middelbaar Onderwijs en het Beroepsonderwijs.
DAUMONT
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Over de beschouwingen van den heer DAUMONT, met het
oog op het onderwijs, inzonderheid op het Volksonderwijs, lust
het mij in onze Commissie enkele bedenkingen mede te deelen.
Eerst en vooral zij het mij vergund te zeggen, dat de schrijver
ook over onze Academie spreekt. Na haar ontstaan geschetst te
hebben, gaat hij voort :
« A peine née, l'Académie se mit a la besogne et quoiqu'en
disent certaines critiques, plutót inspirées par le parti pris, elle
devint bien vite une pépinière féconde. Son action linguistique, littéraire, scientifique et sociale s'étendit sur toute la Flandre et le meilleur éloge qu'on en puisse faire, est de dire qu'on n'a jamais regretté
sa fondation (I) ».

't Is tamelijk mager; in een boek over de taal- en letterkunkundige beweging der Vlamingen diende wel wat meer hulde
gebracht aan hetgeen ons genootschap op dit gebied tot stand
gebracht heeft, te meer daar de schrijver onze Verhandelingen,
vooral ons Biblad, ruimschoots heeft benuttigd. Wat ervan zij,
wij zullen eerstdaags de gelegenheid hebben deze tekortkomingen te herstellen.
II.

De schrijver verklaart op blz. 234 van zijn werk, dat hij
nieuwsgierig was te vernemen, of de Vlaamschgezinden, in de
veronderstelling dat het wetsontwerp Schollaert tot wet werd
verheven, krachtens hetwelk de kinderen regelmatig de school
zouden bijwonen tot hun veertiende jaar, vrede zouden hebben
met het tweetalig stelsel in de volksschool.
II était piquant de le savoir. J'ai interpellé à ce sujet » M. Gustave Segers qui après avoir sondé ses collègues de l'enseignement,
voulut bien avec une bienveillance dont je le remercie ici, me rédiger
la réponse qu'on va lire (z).

De heer DAUMONT neemt inderdaad mijnen brief in zijn
geheel op.
Ik acht het niet gepast hem hier mede te deelen ; mijne
zienswijze werd overigens meer dan eens in ons Biblad uiteen(i) I.e Mouvement Flamand. I, blz. 163.

-

747747 --

·gezet.
mijnen brief,
brief, gedagteekend
gedagteekend28
28April
April 19i
1<)1i,I,schreef
schreefik,
ik, dat,
dat,
-gezet. In mijnen
zelfs
school tot
tot hun
hun
zelfs in
in de
de veronderstelling,
veronderstelling,dat
dat de
de kinderen
kinderen de
de school
veertiende
regelmatig bijwonen,
bijwonen, het, naar
naar mijne
mijnemeening,
meening,
veertiende jaar regelmatig
niet moge:
eenetweede
taal met
met vrucht
vrucht te
te onderwijzen.
onderwijzen.
moge ijk
ijk is
is daar eene
tweede taal
neer:
Mijne
recleneering komt
komt hierop
hierop neer
Mijne redeneering
:
Hoeveel
men tot
tot hiertoe
hiertoe aan
aan dit
dit onderricht
onderricht heeft
heeft
Hoeveel tijd
tijd men
besteed, zijn
uitslagen weinig
en zij
zij konden
konden
'besteed,
zijn de
de uitslagen
weinig boven
boven nul,
nul, en
anderszijn
zijn;;
bezwaarlijk anders
In de
de veronderstelling,
veronderstelling, dat
men in
indedeschool
schoolwezenlijk
wezenlijk
dat men
verkrijgen, moeten die
bijna onvermijdelijk
onvermijdelijk in den
den
uitslagen kan verkrijgen,
uitslagen
die bijna
stroom des
verloren gaan,
gaan, aangezien
aangezien de groote
groote meerdermeerder.stroom
des levens
levens verloren
der leerlingen,
leerlingen. na het
het verlaten
verlaten der
derschool,
school, de
degelegenheid
gelegenheId
heid der
hebben de
de tweede
tweede taal
taal tetehoorera;
hooren;
niet meer hebben
De volks<chool
doen dan
dan een
een vak
vak tete
volksschoolheeft
heeftiets
iets anders
anders te
te doen
kracht heeft;
heeft;
willen onderwijzen
willen
onderwijzen dat
dat geene opvoedende kracht
het hoofdvak
hoofdvak der
der lagere
lagere school,
school, om
om hare
hare
De moedertaal is het
kracht;
opvoedende kracht;
De
alzijdige ontwikkeling
ontwikkeling : de
dezedelijke,
zedelijke,verstandelijke,
verstandelijke,
De alzijdige
nationale,
lichamelij ke opvoeding
het hoofddoel
hoofddoelder
dervolks
volksnationale, lichamelijke'
opvoeding moet het
school zijn.
-school
tweede taal kan in
in bijzondere
bijzondere cursussen
cursussen onderwezen
onderwezen
Eene tweede
worden;
volksschool hoeft,
hoeft, naar
naar de
de uitdrukking
uitdrukking van
van
worden ; doch
doch de volksschool
Comenius, de School
school der
der moedertaal
moedertaal te
te blijven.
blijven.

IIL
antwoordt de heer DAUMONT
DAuMoNT op
redeneering?
op deze redeneering?
Wat antwoordt
wil zijn antwoord in extenso mededeelen; men
men zal mij in
Ik wil
geval moeten toegeven dat ik
ik/air
play speel.
fair play
dit geval
«
ces raisons, on
on peut,
peut, sem
bIe-t-iI répondre
répondre sans-difficulté;
sansdifficulté; itiI
semble-t-il
« A ces
n'est pas
pas vrai
vrai de
de dire
dire que Ia
plupart des
des élèves
éIèves n'auront
n'auront pas
pas àà se
se serser
la plupart
n'est
vir plus tard de Ia Iangue française. L'expérience a toujours démontré-virplustadengfcis.L'xpérenatoujsdmé
Ie contraire.
contraire. M.
M. Segers
Segers est
est trop
trop hypnotisé
ltypnotisé par ce qui l'entoure.
l'entoure. Il
ft habite
habite
le

la Campine.
CamPine. Or,
Or, est-il
est-il en
enBelgique
Belgiquetine
unecontrée
contréeplus
Plussauvage,
sauvage, plus
plussevrée
sevl'ée
d'agglomératiolls industl'ietles
ot'; les relations avec l'extérieur soient Plus
d'agglornérations
industrielles oft
plus
réputation d'être
d'étre aussi
arriéré??Cette
rares? Olt
races?
oft Ie
le pays
pays ait la réputation
aussi arriéré
Cettesituatioll
situation
règle générale
géllérale dans
les provinces
provi1lCes
particulièie eest
dans les
particuliè;
est donc
donc loind'étre
loin d'être la règle
flamandes (1)
(i) ».

(I)
Flamand, I, blz. a4
a4I.
(t) Le Mouvement Flamand,
1.

Zie, heer DAUMONT, indien we zoo iets in La Chronique of

Le Soir lazen, zou het ons een pond goed bloed zetten ; doch,
dat gij, die ons op vele plaatsen ernstig werk levert, ons zulken
prietpraat opdischt, neen, dat kan er niet door.
Zijt gij ooit in de Kempen geweest? Ik denk van neen. Gij
praat dus de anderen na, die over mijne geboortestreek spreken
en schrijven. Sommigen dezer hebben daar ook nooit den voet
gezet. Anderen wel. Wij ontmoeten die nu en dan. Het is kostelijk ze «doende te zien». Daar zijn Brusselaars, die ons de Kempen willen leeren kennen! Gij, heer DAUMONT, schrijft, dat onze
streek de verachterdste van gansch het land is. Ik betreur dat gij
zoo iets schrijft. Waar zijn uwe bewijzen? Waarom hebt gij het
werk « De Kempen » in de 19e en z"n 't be![in der 2oe eeuw van Prof.
Vliebergh niet bestudeerd, indien gij zelf de streek niet kondet
bezoeken? (I) Prof. Vliebergh weet er wat meer van dan onze
gazettiers. Doch, dit alles ter zijde gelaten, slechts in de Kempen
zou, voor de overgroote meerderheid der oud-leer/z"ngen der lagere
scholen, het onderwijs der tweede taal nutteloos zijn! Woont Max
Rooses ook in eene verachterde streek? Spreekt hij niet juist
gelijk ik? Heb ik niet bewezen, dat te Gent en te Antwerpen het
onderwijs in de tweede taal in de lage1·e school geene uitslagen
oplevert? Valt het niet in elks oog, dat, indien de óud-leerlingen
van de scholen dezer steden, de gelegenheid gehad hadden de
tweede taal te gebruiken, zij deze zouden hebben onthouden?
Ik heb bewezen, en men heeft niet eens beproefd mij te
wederleggen, dat, niet alleen in de Kempen; maar ook te Antwerpen, te Gent, te Brugge: overal, de uitslagen van het onderricht der tweede taal zoogoed als nul zijn. Elkeen kan nagaan,
dat het getal tweetaligen in geringe mate stijgt; en men mag niet
uit het oog verliezen, dat een groot aantal personen middelbaar
onderwijs genieten, en door hun Yerblijf in den vreemde de
tweede taal leeren.

(I) De Kempenaar is verstandig en heeft een vlug doorzicht, men moet
bij hem meer tot het verstand dan tot het hart spreken. In 1815 merkte
G. Bruining reeds op : de inwoners (van het Kempenland) onderscheiden zich
door behendigheid, vlugheid van zielsvermogens en lust tot het leeren van
talen en wetenschappen. (De Kempen in de rg• en in 't begin der 2o• Eeuw,
door E. VLIEBERGH, professor aan de Katholieke Hoogeschool te Leuven,
biz. 23).
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De groote meerderheid der leerlingen der volksschool geiieten, nadat zij deze verlaten hebben, geen onderwijs meer.
Het programma moet daar rekening mede houden.
Deze leerlingen kunnen met de oppervlakkige kennis der
tweede taal, die zij hebben opgedaan, weinig gebaat zijn; al wat
zij daarvan hebben geleerd, moet na enkele jaren verloren zijn ;
altijd om dezelfde reden : zij hebben de gelegenheid niet die taal
te gebruiken.
Dit zal zoo zijn indien de leerlingen de school tot hun
twaalfde of tot hun veertiende jaar bijwonen; dit ligt voor de
hand (1).
De heer DAUMONT gaat voort :

« Dans un programme rationeel, l'enseignement exclusif de la
langue maternelle comporterait quatre, voire six années d'études
primaires. C'est plus qu'assez pour initier l'enfant a la langue nierlandaise. Alors seulement on inaugurerait l'enseignement du francais. Cette seconde langue ne serait done plus considérée comme
« langue littéraire » qu'il faut préférer à la langue maternelle; sans
doute, l'élève ne connaitrait pas le francais, mais il en posséderait
assez pour se tirer d'affaire. car eet enseignement serait essentiellement élémentaire et pratique. Au surplus, M. Segers est mal venu
d'apporter le témoignage des Allemands. M. Helm ne dit-il pas qu•on
peut dès le début enseigner deuk langues aux enfants qui les entendent
parler journellement ( 2) »?
Een oogenblik ! zou mijn onvergetelijke leeraar Sleeckx
gezegd hebben.
Merken wij eerst en vooral aan, dat gansch de redeneering
van den heer DAUMONT hypothetisch is. Hij gaat van de stelling
uit dat al de kinderen de school tot hun veertiende jaar bijwonen. Nu; dit is het geval niet, en zal nog in vele jaren het geval niet
zijn, zelfs indien de leerplicht gestemd was. Al dat gezanik over den
leerplicht doet mij glimlachen, de schouders ophalen. Weten
onze politiekers dan niet, dat er nog jaren, vele jaren zullen
voorbijgaan, eer de leerplicht ten onzent ernstig kan toegepast

worden? In Frankrijk en Italië bestaat de leerplicht sinds ettelijke jaren... op het papier.
(I)

Zie mijn boek Onze Taal in het Onderwis.

(2) Le Mouvement Flaniand, T, blz. 241.
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75 1 wijze natuurlijk, dat beide wederzijds in elkander grijpen, elkander ondersteunen en versterken. De maat aan onderrichtstijd zou

in dit geval nauwelijks so 0/ 0 tegenover een eentalig onderricht
bedragen (1) ».
Deze zienswijze treed ik bij, behalve dat ik twijfel of het
gepast is van het begin af de twee talen te onderwijzen. Ta, in
plaatsen, waar de meerderheid der leerlingen der lagere school
dagelijks, op de straat, te huis, in de buurt, twee talen zullen
hooren, waar het hoogst waarschijnlijk is, dat zij die, nadat zij de
school hebben verlaten, dagelijks zullen hooren, kunnen en moeten twee talen geleerd worden. Dit is het geval in de hoofdstad,
in hare voorsteden, aan de taalgrens, misschien ook in enkele
andere steden. Vooreeist zal het onderricht der school daar
door het leven ondersteund worden, vervolgens zullen de leerlingen daar de gelegenheid hebben de twee talen, na het verlaten der school, dagelijks te gebruiken, omdat die in hun midden
gesproken worden, en dus de kennis ervan voor hen noodzakelijkheid is. Maar is dit het geval te Poppel, te Antwerpen,
te Gent, te Aarschot, te Turnhout? Hooren de leerlingen der
lagere school de tweede taal daar dagelijks spreken? Het getal
Franschsprekenden, der uitsluitend Franschsprekenden, is in
die gemeenten uiteest gering, niet noemenswaard, en de meerderheid der leerlingen onzer volksscholen komen nooit met hen
in betrekking. Volgt het gewoon bouquet :
« Je souhaite que, dans l'intérêt des classe ouvrière et paysanne,
dans l'intérêt du rapprochement de nos deux races, on inscrive dans
le régime scolaire de demain, les deux langces nationales au programme de toutes nos ecoles primaires. Après huit années d'écolage,
le jeune Belge pourra parler une langue maternelle épurée de
tout dialectisme et saura en outre assez d'une seconde langue pour
marcher résolument dans la vie à la conquête d'une carrière qui lui
apportera un peu moins de soucis et un peu plus de bien-être (2). »

Jongens, jongens! onnoozele praat is ook praat, zeggen wij,
verachterde Kempenaars.
De boeren van Stijn Streuvels ; mijne wildstroopers en smokkelaars; mijne molenaars en brouwers; mijne boeren en boerinnen,
zouden met eene klad Fransch gebaat zijn !
(I) Zie Onze Taal in het Onderwijs, blz. 105.
(2) Le Mouvement Flamand, I, blz. 241.
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Het is niet te begrijpen hoe men het onderwijs op zulke wijze
kan verlagen. Les deux langues!

IV.
De talen goed kennen, ze leereis als middelen ter algemeene
geestesontwikkeling, ter nationale vorming! Men denkt er niet
aan. Neen, men moet bekwaam geoordeeld worden om tot
ambtenaar te worden benoemd in het Walenland en in Vlaanderen. Als het onderwijs dat doel bereikt, zijn wij gered, is de
Vlaamsche kwestie opgelost. Ik heb reeds gezegd, dat wij wat
meer van het onderwijs vragen. Licht in de hoofden en lucht in
de harten!
De vermenging der rassen ! Geene Walen, geene Vlamingen;
maar Belgen. Elkeen de twee talen! Vooreerst dit is onmogelijk;
de geschiedenis van alle tijden en van alle volken heeft het
bewezen; die van België sinds 1830 niet het minst.
« Men kan nu eenmaal twee rassen niet dooreenkloppen,
zooals een eierstruif in de pan (1) », zegde Antwerpens welsprekende burgemeester, Jan Van Rijswijck, bij de onthulling van
het gedenkteeken van Jan-Frans Willems te Gent, den 27 Augustus 1899.
« Alleen kunnen wij niet begrijpen », voegde hij er bij, « hoe
anderen niet begrijpen, dal Belgie's grootheid en toekomst is verbonden met de natuurlijke ontwikkeling van de beide heften van ons
land, gelijk in waarde, gelik in eer (2) ».
Dat is ons Evangelie. Het samensmelten der beide rassen
is niet mogelijk en ook niet wenschelijk. Wij, in -alien geval,
willen er niet van hooren. Wij willen onze scherpe, wel afgeteekende Vlaamsche persoonlijkheid, onze raseigenaardigheid, ons
Vlaainsch zelfgevoel, onzen stamtrots, niet inboeten. Wij denken, wij zijn innig overtuigd, dat wij aldus aan ons gemeenschappelijke vaderland de beste diensten bewijzen. Het Vlaamsche
volk, met zijne raseigenschappen, met zijne kunst, met zijne taal;
van dit alles het uitvloeisel en de verstoffelijking, heeft naar de
uitspraak van Mgneur Namêche de Belgische nationaliteit voor

(i) K Burgemeester jan Van Rijswijck ». Geschriften, Redevoeringen,
-en Brieven met een Levensschets van MAX RoosE3. Tweede deel, Redevoeringen, Brieven, blz. 268.
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V.
De heer DAUMONT is voorstander van liet vroegtijdig onderricht der vreemde talen.
« Le cerveau de 1'enfant est done le terrain le mleux favorablepour 1'initiation linguistique. Pourquoi y a-t-il tant de Flamands qui
navent le francais, sinon parce qu'ils ont quasi bégayé les mots francais en même temps que les mots flamands? Le grand principe c'est
qu'on ne pust jamais commencer trop tót l'enseignement des langces.
Aussi voit, on dans certaines families walonnes qui ont envisagé
frcidement les éventualités dune politique flamingante, des bonnes
et des domestiques, choisis à dessein, parce que ne connaissant pas
le franCais, apprendre avec succès le neerlandais aux enfants. Les
résultats de eet ingénieux procédé n'ont pas confirmé les théories
pessimistes des adversai.tes du régime bilingue. Combien n'y a-t-il
pas de flamingants qui parlent et écrivent fort élégamment le francais
et qui occupent cependant une place en vue dans le clan des écrivains
neerlandais? (I) ».

Op dit alles zou veel te zeggen zijn. Het pedagogisch stelsel
van den heer DAUMONT is door en door valsch. Het kan goed
zijn om eene taal te leeren, gelijk de portiers der hotels en de
kaaigasten die noodig hebben; doch het is doodend voor het
wezenlijk aanleeren der vreemde talen, en vooral voor de algemeene geestesontwikkeling. Eerst de moedertaal grondig geleerd,
en dan de studie der vreemde talen, aangevangen; dat is het
waar pedagogisch grondbeginsel (2). Het wordt in Nederland
en in Duitschland gevolgd; daar kent men de moedertaal en
ook vreemde talen. De Flaminganten, waar de heer Daumont
over spreekt, zijn ook zoo te werk gegaan. Zij, die het stelsel
gevolgd hebben, dat de schrijver aanprijst, kunnen geene Vlaamsche letterkundigen zijn of worden.
Het getal Waalsche familiën, die Vlaamsche meiden en
knechts huren, om de kinderen Nederlandsch te leeren, zal niet
heel groot wezen. Ook handelen zij verkeerd.

(t) Le Mouvement Flamand, I, blz. 196.
Zie « Onze Taal in het Onderwis », blz. 155 en vlg. — PAUL
SCHARFF. ° La question des lannues êtrangères s. Revue des humanités,
4° jaar, biz. 248.
(2)

-755Het is waar; er zijn tegenwoordig Franscbsprekende Belgen,
die N ee1landsch en .ook andere talen wiJlen leeren. Zij zouden
dit op enkele weken willen kunnen.
Het is nog niet lang geleden, dat een Flamingant in eene
Kempische afspanning met vreemde kinderen sprak. Daar kwam
een hooggeplaatst Franscbsprekend Brusselaar met zijne jongens:
« Tiens, zegde hij : « je voudrais que mes gamins pussent parler
ces langues. Ne Ie sauraien t iJs pas; si j'y consacrais tout un
mois ? » Ver! eden week ontving dezelfde Flamingant een en brief
van een Waalsehen student, die hem schreef, dat hij van den
27 Augustus tot den I I September van dit jaar r,aar de Kempen
wilde komen... om er Vlaamsch te leeren.

VI.
Wat ik betreur, is, dat de heer DAUliONT het voorstel bijtreedt, hetwelk de heer Fleurquin op het Congres ter werelduitbreiding van Bergen, in I<)05, ontwikkelde. Ik heb deze zonderlinge verhandeling in mijne studie over het « Utilitarismus in het
Onderwijs » opgenomen. De heer DAUMONT, deelt het verslag
van den heer Fleurquin mede, en geeft zijne ingenomenheid
daarmede te kennen.
Ik acht het nutteoos daarop terug te komen; de lezers zullen
het stelsel van den heer Fleurquin en mijne beschouwingen in
de nummers 5 en 6 van het Bfjbtad onzer Commissie aantreffen.
Herinneren wij ons slechts, dat Fleürquin wil, dat het kind
eene tweede taal begint te leeren, als het. twee jaar oud is.
« 11 conviendrait que les père et mère, quand ils s'adressent à
l'enfant, s'attachassent dès son age Ie plus tendre, à ne lui parler
qu'en une langue étrangère, en anglais.je suppose. Cela, évidemment
suppose que les parents connaissent l'anglais, mais s'il est à désirer
qu'ils Ie possèdent bien, cela n'est pas indispensable, et quelques
rudiments suffisent pour Ie début » (I).

Sta het maar uit ! Sta het maar uit ! z_ou de Kempenaar
zeggen.
Heel het stelsel van den heer DAUMONT, en dat van onze
meeste schooloverheden, rust op een verkeerd grondbeginsel.
(I)

Le ll'fouvemcnt FlamanJ, I, blz. 196.
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Zij spreken en schrijven, alsof er in de school niets moest
geleerd worden dan Fransch en Nederlandsch. Indien dit zoo
was, zouden stellig uitslagen te bekomen zijn.
Zoo vertelde de heer hoofdinspecteur Damseaux, op het
Congres van Bergen; « qu'à Haine-Saint-Pierre (jolimont) l'instituteur fait apprendre un petit manuel de conversation à l'usage
des enfants qui s'expatrient, soit en Espagne, soit en Russie,
soit en Egypte » (I), en mij werd verzekerd, dat, in eene lagere
school van een Vlaamsch dorp, vier talen onderwezen worden.
Welnu, ik neem zelfs aan, dat, indien de onderwijzer te
Haine-Saint-Pierre Russisch, Spaansch en Engelsch kent, en
dagelijks twee uren aan het onderwijs van elk dezer talen besteedt; indien een Engelsch, een Duitsch en een Fransch onderwijzer elkaar in de Vlaamsche dorpsschool afwisselen, en dat
acht jaar lang; ik neem aan, zeg ik, dat, in dit geval, de kinderen
Engelsch, Duitsch, Russisch en Fransch zullen praten.
Menschen, die twee jaar in Frankrijk, evenlang in Duitschland en Engeland gewoond hebben, kunnen ook Fransch, Engelsch en Duitsch spreken.
Nu is het wel waar, dat, indien men dit alleen nastreeft, het
schoolonderwijs nooit het verblijf in den vreemde zal vervangen.
Doch, nog eens': indien de praktische kennis der talen het hoofddoel, zeggen wij, het eenig doel van het onderricht is, en men de
middelen daartoe aanwendt, zal men, ik herhaal het, uitslagen
bekomen.
Het moge ongelooflijk schijnen : doch niet weinig ouders,
en zelfs overheden, aanzien het aanleeren der talen, inzonderheid der Fransche taal, als het wezenlijk doel van het onderricht.
Als dit bereikt wordt, heeft men liet ideaal bereikt.
Het is niet noodig in de school, op het pensionaat, Vlaamsch
te leeren; dat leeren de kinderen te huis en op de straat. In de
school moet slechts geleerd worden wat later te pas komt, en
Fransch bekleedt de eerste plaats. Dat is ook eene theorie.
Welnu, ik zeg, met al de onderwijskundigen : de zedelijke,
verstandelijke, natiónale, lichamelijke opvoeding is het doel van
het volksonderricht. Al de vakken zijn daartoe slechts middelen.
Het is stellig, dat het praktisch onderricht eener tweede taal, in

(1) Congrès international de Mons, I, 26.

757 -de volksschool, geene opvoedende kracht heeft; het is integendeel onbetwistbaar, dat het stelsel van den heer Fleurquin doodend is voor alle geestesontwikkeling; dit kan niet genoeg herhaald worden.
De moedertaal draagt daar vooral toe bij. Doch, hiertoe
moet haar onderricht aan de pedagogische vereischten beantwoorden. En dit is het geval niet in onze Vlaamsche volksscholen; althans niet in genoegzame mate.
Let wel op, dat de kennis der moedertaal, in de volksschool,
ook geen doel, maar een middel ter geestesontwikkeling hoeft
te wezen.
De kinderen moeten onze taal zuiver, duidelijk, sierlijk,
leeren spreken; zij moeten de beschaafde omgangstaal, de algemeene letterkundige taal, leeren gebruiken, omdat niets zoózeer
bijdraagt tot hunne verstandelijke ontwikkeling. Dit hoofdmiddel ka» met den besten uitslag aangewend worden. Inderdaad,
in het zuiver spreken kunnen de leerlingen gedurende den ganschen schooltijd geoefend worden; en dit is noodzakelijk, daar
alle onderricht spraakonderricht hoeft te zijn ; daar, naar het
oordeel van befaamde pedagogen, in de lagere school, het
spraakonderricht, bij het onderricht van alle vakken, op den
voorgrond hoeft te staan.
Dit is, in onze scholen, al te zeldzaam het geval.
De kinderen leeren niet spreken ; en dat moeten zij leeren.
Waar wordt het noodige werk gemaakt van de artikulatie? Van
de uitspraak? Van het uitbreiden va den taalschat ? En dat is
onderwijs, lager onderwijs, hetwelk duurzame vruchten oplevert.
Doch, daar is tijd, inspanning; veel tijd, veel inspanning toe
noodig.
Mijne heeren, indien wij, zonder vooringenomenheid, de
taal van ons volk vergelijken met die onzer naburen; indien wij
tot de slotsom moeten komen, dat wij, wat artikulatie en uit-

spraak betreft, bij hen achterstaan, richt ik mij tot de onderwijzers en overheden, om hun aan te raden daar hunne beste
krachten aan te besteden, en wezenlijke, duurzame uitslagen
boven schijnuitslagen te verkiezen.
Ook bij de andere vakken mag het opvoedend karakter
nooit uit het oog verloren worden; zij moeten tevens derwijze
worden aangeleerd, dat zij het blijvend eigendom der leerlingen
uitmaken

.
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Daartoe is het noodig, dat de stof verwerkt, veelvuldig verwerkt worde; zij moet verteerd worden, evenals de spijs; zonder
dat heeft zij geene voedende kracht. Weinig stof; veel oefening;
non multum, sed multa; (niet veel, maar veelzijdig).
Alles moet in elkander grijpen :
Het een door 't ander bloeien en rijpen.

Het aanleeren der tweede taal kan in de overige leerstof
der lagere school niet grijpen; het is aldus onmogelijk dat deze
er door bloeie en rijpe, en dat het onderricht der verschillende
vakken op dit onderricht der tweede taal weldadigen invloed
uitoefene.
Het aanleeren der tweede taal, vooral gelijk dit tegenwoordig
wordt aangeprezen, is woordenonderricht. Goethe kenschetst het
op aangrijpende wijze :
Du hast wohl recht ; ich sehe nicht die Spur
Von einem Geist, und alles ist Dressur.
IV.
Veel wordt tegenwoordig over volksonderwijs gesproken, en

algemeen wordt geklaagd dat de uitslagen niet aan de verwachting beantwoorden.
Met het groote getal ongeletterden wordt geweldigd geschermd.
Welnu; het lijdt geen twijfel, dat, in wezenlijkheid, de uitslagen merkelijk geringer zijn, dan velen wanen. Ik voeg er bij,
dat deze uitslagen zullen dalen, en blijven dalen, naarmate men
het getal leervakken uitbreidt.
Lezen, schrijven en rekenen zijn de hoofdvakken der lagere
school.
De kinderen kunnen bij het verlaten der school rekenen,
lezen en schrijven.
Velen wanen, dat zij niet meer tot de ongeletterden zullen
behooren.
Mis. Men gaat te werk alsof de jongens en meisjes hun
levenlang niets anders zullen te doen hebben dan te leeren. Men
vergeet dat zij zullen moeten werken, en alle dagen niet zullen
lezen, schrijven, of rekenen. Zijn de stoffelijke moeilijkheden
dezer vakken niet genoegzaam overwonnen; heeft de school er
niet voor gezorgd, dat de letterkundige taal binnen het bereik
van den leerling ligt; werd het hoofdrekenen verwaarloosd, werd

-
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.a.l te weinig belang gehecht aan de schrijflessen; en eilaas, dit
.alles is al te veel het geval, dan vinden de oud-leerlingen geen
genoegen in het lezen, schrijven en rekenen, en welhaast kunnen
zij het niet meer.
Men heeft alle zaken willen leeren, die niet konden geleerd ;
althans verwerkt worden, en in het latere leven geene toepassing
konden vinden; de tijd heeft ontbroken om de leerlingen in
datgene te oefenen, veelzijdig te oefenen, wat al de leerlingen
later zonder onderscheid noodig hebben; men heeft den schijn
boven de wezenlijkheid verkozen, en Rtickerts gouden woorden
uit het oog verloren :
Das etwas grundlich du verstehst,
ist nicht genug;
Gelaufig muss dir's sein; dann iibest du
's mit Fug.

VIII.
Het onderricht der tweede taal in onze lagere school wordt
vooral aanbevolen als middel ter bevordering van den stoffelijken
toestand der werkende klas.
Ook, de heer Daumont behandelt breedvoerig dezen kant
der zaak.
Ik heb hem geschreven, dat, welke ook de waarde van de
kennis der talen moge zijn; naar mijn inzicht, voor elkeen, maar
inzonderheid voor de werkende klas, een helder hoofd, een vaste
wil, een sterk karakter, en een onbesproken gedrag wat anders
waarde hebben.
Het verschaft mij aldus geen gering genot de hoofden der
sociale leiders in dien zin werkzaam te zien.
Aldus gaf de heer Hendrik Heyman, secretaris van Pater
Rutten te Lier — en waarschijnlijk ook elders — eene merkwaardige voordracht over de voornaamste gebreken, die de ontwikkeling van ons volk in den weg staan. De gedachten, daarin
ontwikkeld, worden ongetwijfeld door den beroemden socioloog
bijgetreden.
Zij komen hoofdzakelijk hierop neer : « Wij hebben geen
hooger onderwijs in de moedertaal, dat zijn weldadigen invloed
op het volk niet uitoefenen kan ;
De kinderen wonen de school onregelmatig bij en verlaten
die te vroeg;
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Er bestaat bijna volkomen gebrek aan vakonderricht.
De school voor het leven, voor wat elkeen later noodig
heeft : een goed ontwikkeld verstand; juiste begrippen en nagelvaste kennis der godsdienstwaarheden en der andere hoofdvakken (lezen, schrijven, rekenen, teekenen).
Geen uitgebreid programma ;
Geen vroegtijdig onderricht der tweede taal ;
Wat minder arme menschen in een heerenpak gestoken, wat
meer Vlaamsche, naar eigen aard ontwikkelde vakmannen, die
zullen beletten, dat vreemden hier de hooge loonen komen
opstrijken (I).
Dat is inderdaad wat anders belangrijk, dan dit woorden
onderwijs, dan de belachelijke overdrijvingen en nieuwigheden,
waar eilaas, op onze dagen zoozeer mede geschermd wordt.
(t) Het zij mij geoorloofd de aandacht op deze hoogst gewichtige beschouwingen te vestigen.
Hoe dikwijls hebben wij niet moeten hooren, dat wij, bestrijders van het
onderricht der tweede taal in de volksschool, den volksman beletten zijnen
stoffelijken toestand te verbeteren ! Hoe dikwijls hebben wij niet gezegd : de
werkman heeft vakonderwijs noodig i hij moet een helder hoofd en een
vasten wil hebben om vooruit te komen ! Wat schreef ik aan den heer
DAIIMONT ? « L'expérience de tous les jours nous apprend d'ailleurs que ce
ne soot pas les plus savants, les mieux versès dans toutes sortes de sciences
qui réussissent le mieux dans la vie; mais ceux qui ont la tête bien équilibrée
et le caractêre trempé, ceux qui ont une áme saine dans un corps sain. » (Le
Mouvement Flamand, I, blz. 235.)
Ook zien wij, dat vreemdelingen, die slechts eene taal kennen, doch een
doelmatig onderricht hebben genoten, in onze werkhuizen de beste, winstgevendste plaatsen bekleeden, terwijl de onzen al te dikwijls, den slaaflijksten
arbeid aan geringe loonen verrichten.
Ik heb het in de Academie gezegd, en ik herhaal het ; de belachelijke
uitbreiding onzer programma's bevordert het fonctiarism, boezemt afkeer van
den handenarbeid in, en zal noodzakelijk rampen na zich sleepen.
Ik ben verplicht hier nogmaals te herhalen, dat ik overtuigd ben, dat het
onderricht der tweede taal in de volksschool schier onvermijdelijk voor gevolg
heeft, dat de moedertaal als dialekt beschouwd blijft; zoolang die staat van
zaken voortduurt is geen ernstig volksonderwijs, dat duurzame uitslagen
oplevert, en opvoedende kracht heeft, mogelijk.
In Duitschland wordt, in de volksscholen geene tweede taal geleerd, en
daar zijn de pedagogen het eens om te verklaren, dat acht jaren onvoldoende
zijn, om de moedertaal doelmatig te onderwijzen, en dat al de vakken, gedu=
rende garsch den schooltijd, dit spraakonderricht rechtstreeks moeten ondersteunen.
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onsvolk
volk
ophalen. Hij
Hij kent
niet van dichtbij.
staaltjes::
Enkele staaltjes
'van den
den Vlaming) est lointain,
n'est pas
pas nécessairenécessairelointain, itil n'est
««Le
Le regard 'van
vague, on
une mystérieuse
mystérieuse résolution,
résolution, la
la volonté
volonté d'une
d'une
ment vague,
on yy sent
sent une
hautainc. L'obstination
L'obstination se lit
lit clans
clans le
Ie front
front bas,
bas, les sourcils
marche hautaine.
et droits,
droits, lalamáchoire
màchoireanguleuse
anguleuse(z)
(I)».
».
durs et

ik nooit
nooit iets
iets gezien.
gezien.
Van dit alles heb ik
Verder::
Verder
«
souyent sculpturales
sculpturales dans
planturcuse
dans leur plantureuse
« Les
Les femmes
femmes sont
sont souvent
beauté, Le teint est frais
frais comme it
il devait l'être
l'êtreaux
auxépoques
époques ofi
ou l'on
I'on
beauté.
ne se
sc nourrissait que
Cjue de
cIe lait.
lait. Le
Le profil est asset
assez régulier;
régl1lier;
de chair et de
l'cxpression est
est dure, presque
presql1e rugueuse,
rugueuse, dans son immobilité
immobilité
mais l'expression
grave."
grave...
Les jeunes filles
l'allure, quelque
quelquechose
chose de
de masculin
masculin 12)
(2) ».
filles ont, dans l'allure,
«
«

't Is sterk»,
zeggen.
sterk. », zou men hier zeggen.

Autant
Ie Francais
Français dévoile
dévoile dans I'altération
de ses
ses traits
traits les
l'altération de
Autant le
passions qui
son áme,
àme, autant le
Ie Flamand
Flamancl déguise
cléguise ses
scs sentisentipassions
qui agitent son
ments sous
masCjue de
de froide
froicle impassibilité;
impassibilité; deviant
cleyant un affront
affront le
Ie
sous un masque
premier laisse éclater
éclater sa eolère,
Ie second
seconcl feint
reint de
de l'indifférence;
l'inclifférence;
colère, le
premier
mais si
si I'un
oublier, l'autre,
I'autre, celui qu'on
l'un est prompt à pardonner
pardonner et
et aà oublier,
craint le
Ie moins, tient rancune et couve
COUYC longtemps sa vengeance 3)
'3) ».
».
««

(Ij
Flamand, I, blz.
blz. 12.
1 2.
(I) Le Mouvement Flamand,
(2)
Flamand, I, blz.
hlz. 15.
(2) Le Mouvement Flamand,
(3)
Flamand, I, blz. 15.
15.
(3) Le Mouvement Flamand,

werk La Belgique
Belgique
De
De Schrijver
Schrijverontleent
ontleentdeze
dezekaraktertrekken
karaktertrekkenaan
aan het werk
moderne. terre
terred'experience,
d'exPérience, door CHARRIAUT. Deze
vreemdeling spreekt
spreekt
Deze vreemdeling
over
over de
de kleuren.
kleuren.
over de
de Vlamingen als een blinde over
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Words! words! De heer

DAUMONT heeft waarschijnlijk nooit
eene Kempische processie gezien, noch eene Kempische bruiloft
bij den rijken boerenstand bijgewoond; daar zou hij lieve, frissche,
blanke, zoete meisjes leeren kennen; hij zou, als de Flamingant,
nevens eene school moeten wonen; dan zou hij weten wat jolige,
flinke, speelzieke knapen zijn; de Flamingant zou hem echter
niet aanraden op onze Kempische kermissen de proef zijner
ethnographische studiën te wagen : hij zou ondervinden, dat het
gevaarlijk is onze boeren een licht affront aan te doen; b. v.
trachten hun hun lief afwendig te maken. De knipmessen zouden
al te fel uit de zakken vliegen. De indifférence feinte -- zou
ver te zoeken zijn.
Nog een enkel beeld :

« Le Flamand — et je vise surtout le type des campagnes — est
à l'opposite de ce portrait (I). Vivant avec le bétail et la terre, se
nourissant de seigle et de pommes de terre, n'ayant aucune notion
du temps et de l'espace, sachant à peine lire et écrire. ses mceurs ne
sauraient être fort raffinées. Le milieu crée le tempérament. Au
demeurant, le Flamand ne regrette guère sa rusticité primitive;
volontiers il jettera le ridicule sur « ces fransche complimenten »,
qu'il ne comprend pas, I1 y a en lui du valet de ferme, du paysan
de la Beauce, et du béotien (2) ».
Tegen deze woorden teeken ik krachtdadig protest aan.
Dat de Vlaamsche buitenmensch met de Fransche complimenten den spot drijft, is waar. In mijne oogen is dit een bewijs
van zijn gezond verstand. Al het overige, dat de heer Daumont
schrijft, ik ben wel verplicht het te herhalen, bewijst, dat hij ons
volk niet kent.
Eerst en vooral moet ik zeggen, dat, in mijne streek, haast
geen roggebrood meer gegeten wordt. Ik vind het echter zeer
lekker. Ons volk eet spek en hesp, en beide zijn kostelijk.
De Vlaamsche bevolking zou geen begrip van tijd noch
ruimte hebben! Wie zou dit dan hebben?
De Vlaamsche bevolking zou nauwelijks kunnen lezen of
schrijven!
Ik spreek hier over de Kempische bevolking, die de heer
Daumont de meest verachterde van alle noemt, Welnu het getal
ongeletterden is in gansch het land nergens zoo gering. Indien
(1) Van den `Vaal.
(2) Le Mouvement Flamand,

I, blz, 136.

—
- 763
763 —
het hiermede
hiermede niet
nietgesteld
gesteldisisgelijk
gelijk wij
wij dit
dit zouden
zouden wenschen,
wenschen, ligt
ligt
aan een
een onderwijsstelsel,
onderwijsstelsel, dat de
de heer
heerDaumont
Daumontgoedkeurt.
goedkeurt.
dit aan
Ik begrijp
begrijp niet
niet wat
wat die
die «« vallet
vallet de ferme,
ferme, die
die paysan
paysan de
delala
Beauce
die Beotiër
Beotiër hier
hier komen
komen doen
doen : :allen
allenbenamingen,
benamingen,
Beauce en
en die
Vlaall1'>che buitenbevolking
blJitenbevolking als
ondergeschikt ras
ras
die onze Vlaamsche
als een ondergeschikt
bestempelen.
bestempelen.
'Welnu,
de Vlaamsche
Vlaamsche buitenbevolking
buitenbevolking behoor,
behoor,
Welnu, ik,
ik, die
die tot de
en goed weet,
weet, dat zij
zij hare
hare gebreken,
gebreken, erge
erge gebreken
gebreken heeft,
heeft, durf
durf
zij, door
door hare
harezedelijkheid,
zedelijkheid, vroomheid
vroomheiden
enwakkerwakkerverklaren, dat zij,
verklaren,
haren zin
zin voor
voorhuiselijkheid,
huiselijkheid, door
door haar
haarvasthouden
vasthouden
heid : door haren
aan hare
hare voorvaderlijke,
voorvaderlijke, echt
echt Vlaamsche
Vlaamsche zeden
zeden;; door
door haar
had[ scherp
scherp
afgeteekend
steun, het
het geraamte
geraamtevan
vanBelgië
België mag
mag
afgeteekend karakter,
karakter, de steun,
genoemd worden.
XI.
vierde hoofdstuk
hoofdstuk van
van het
hetwerk
werk des
des heeren
heeren DAUMONT,
Het vierde
Les Letires
Let/res et l'
Art flamands
flamands laat het
het meest
meest tetewenschen
wenschen over
over (I).
(I).
l'Art
onthoud mij
mij hier
hier in
in bijzonderheden
bijzonderheden te
te treden;
treden; mijne
mijne
Ik onthoud
verhandeling wordt te lang;
I<mg; en
en een
eenoverzicht
overzichtover
overdit
dithoofdstuk
hoofdstuk
zou
beter in
in de
de Commissie
Commissie voor
voor nieuwere
nieuwere taal
t<lal en
en letterkunde
letterkunde
zou betel.
dan in onze Commissie voor onderwijs te huis behooren.
behooren.
Ook wil
den schijn
schijn vermijden
vermijden lust
lust in
in het
het vitten
vittenteteschepschepwil ik den
zooveel te
te prijzen
prijzen valt.
valt.
pen, waar zooveel
Want;
herhaal het;
boek van den heer
heer Daumont
Daumontisis
Want; ik herbaal
het; het boek
merkwaardig, hoogst
uns een uitstekenuitstekenmerkwaardig,
hoogst merkwaardig.
merkwaardig. Hij
Hij heeft ons
den
dienst bewezen,
bewezen, en
verdient daarvoor
dank en
en de
de
den dienst
en verdient
daarvoor den
den dank
gelukwenschen
gelukwenschen der Vlamingen ...
Het tweede
tweede deel
deel van
van het
het werk
werk des
desheeren
llCerenDaumont
Daumontisis
dezer dagen
dagen verschenen.
verschenen. Ik heb
heb het
hetgelezen,
gelezen, en
en zal
zal erer wellicht
wellicht
dezer
kortelings een en ander in deze commissie over mededeel en. kortelings ad zecomisvrdeln.
Terloops
meer dan
dan de
dehelft
helft van
van dit
dit
Terloops stip
stip ik
ik hier
hier slechts
slechts aan,
aan, dat
dat meer
boek handelt over
de vervlaamsching
vervlaamsching van
hoogeschool van
van
over de
van de hoogeschool
Gent.
De heer
heer Daumont
Daumont verdedigt
verdedigt het stelsel
stelsel van den
den heer
heer
Gent. De
Volksvertegen woordiger Verhaegen,
terecht algemeen
algemeen als
Volksvertegenwoordiger
Verhaegen,dat
dat terecht
een doodgeboren
doodgeboren kind
kindbeschouwd
beschouwd wordt.
wordt.
ons geenszins
geenszins het
het vele
velegoede
goedetetezien,
zien,dat
datook
ook.dit
dit
Dit belet ons
hetwerk
werkvan
vanden
denheer
heer
DAuMoNT bevat.
bevat.
gedeelte van
van het
gedeelte
DAUMONT
.. .

(I) Ik moet overigens
dat de
de Schijver
Schijver met
metgeestdrift
geestdrift over
over onze
on~e
overigens erkennen, dat
(I)
letterkunde spreekt.
spreekt,
kunst en letterkunde
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
67. — HEM ONDERDRAGHEN.
Deze uitdrukking beteekent : Zich onthouden van, Afzien
van; Fr. Se garder de, met een daaropvolgend infinitief (Avoir
grand soin de ne pas...).
Het eenige voorbeeld, door Verdam, naar de Cout. de
Bruges van L. Gilliodts-van Severen, I, 493 aangehaald, dagteekent van het jaar J425. Ziehier twee andere voorbeelden, het
eene van 1434 en het andere van 1469 :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Ambachten van Brugge,
charters, oud nr Delpierre x11, 1o, voorloopig blauw nr 8131 : « Was
voort den zelven partien bi den scepenen gheseit, dat zij hem onderdraghen zouden zulke ordonnantien deen up dandere te makene... »
(Akte van 8 Maart 1 434.)
Id., Fonds van het godshuis van Sint-Obrecht, charters, oud
nr 1851, voorloopig blauw nr 5022: « Dat de voorseide Gillis van nu
voordan hem wachten ende onderdraghen zoude bin den voorseiden
godshuuse te commene of eenighe conversacie aldaer te nemene
hemelicke of openbaerlicke, nichtemeer ten huuse van zynder moedere... (Akte van 17 Juli 1469.)

In het Oudfransch heette zulks Se deporter, Se de ourter
(Roquefort). Bij Littré is Se deporter, S'abstenir de... Zie ook bij
La Curne de Saii:te-Palaye, Dict., v° Deporter E, en v° Desporter.
De beteekenis van onder is hier niet zeer duidelijk, schrijft
Verdam. Met hem meenen wij echter niet, dat de eigenlijke
beteekenis af te leiden is uit de oorspronkelijke uitdrukking
Hem dragen onder enen, Zich voegen onder iemand, Zich schikken naar iemands inzicht.
Zou HEM ONDERDRAGHEN niet eene verbastering zijn van
een ouderen vorm Hem ontdraghen, welke in rechtstreeksch verband met het Fr. Se de orter zou staan? Voorbeelden van dien
vorm hebben wij echter tot n og toe niet aangetroffen.
EDW. GAILLIARD.

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.

Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche 7aal 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
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor iVieuzuere 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. (i9o5•)
2.) Dr. A. TEIRLINCK : Behandeling der dij- en navelbreuken en
van enkele zeldzame bremzen. (5906.)
3.)_ Dr. A.J.-J.VANDEVELDE : Over Melk- en Melkvervaisehing
studie tot voorlichting van burger en ambtenaar. (5907.)

4:) Mr. K. VAN ACKER
België. (igo6.)

ZOON :

Eene

Overzicht der Staatsinstellingen van

5.) Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE : Set water in het dagelakseh levert.
(1909•)

4.) Dr. C. DE BRUYKER : De statistische methode in de plantenkunde en hare toepassingen op de studie van den invloed
der levensvoorwaarden. (1910).

Fonds e n bij de Koninklijke Vlaamsche A cademie. (Vervolg.)

KAREL BO U RY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liéderen 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 ro.inzonderheid voor meisjes.
Gedichten en muziek behocrven onuitgegeven te zijn.
Prijs : 500 fr., of 250 fr. v`oór den dichter en 250 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. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
s) hetzij tot bet uit5 chrijvf n van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
a) hetzij, tot bet uitge' en »van Middelnederlandfche teksten op bet gebied der
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling,. bijbelverklaring, liturgie , zedeleer, catechese,
homiletiek, hagiegraphie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen,
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera a en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden
d) hetzij tot bet bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

:ene eerste prijsvraag is voor het jaar 1917 uitgeschreven, t.w. :
Aliddeleeuw'sehe Liturg;ic. — Inrichting en verspreiding der Middel-

nederlandsche GetjdenPriis : 600 fr.

en Gebedenboeken.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.
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Germaansche kultuur in het Goedroenlied, door
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Dr. Louis M. H. BROUNTS aan de Academie ter
uitgave aangeboden : The Image of Governance
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Vergadering van 20 December 1911.
Aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, bestuurder;
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, onderbestuurder, enEpw.
GAILLIARD, bestendige secretaris.
De heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, JAN BOLS, KAREL DEFLOU,

Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof.
AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT JOOS, Prof. Dr. JULIUS
MAC LEOD, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, V. DELA MONTAGNE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK
LATEUR, Dr LEO GOEMANS en Prof. Dr. jOZ. MANSION,
werkende leden ;
De heeren Is. BAUWENS, OMER WATTEZ en Dr. LEO
VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
November-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

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

Door de Regeering :
PONCELET (ED.).
Académie Royale de Belgique. Commission
Royale d'Histoire. Inventaire analytique des chartes de la collégiale
de Sainte-Croix, à Liége, par EDOUARD PONCELET, Conservateur des
archives de l'Etat, a Mons. Tome I. Bruxelles, 1911.
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 nzécanique. Tome II : Charrentes
--
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mitalliques. Chaudronnerie de fer. — Tuyauterie. Robinetterie micanique. Bruxelles, 1911.
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail.
Office du Travail. Rapport relatif a l'exécution de la loi du 31 mars
1898, sur les unions professionelles pendant les années 1905-1907, présenté
aux chambres législatives par M. le Ministre de l'Industrie et du Travail.

Bruxelles, 1911.
Id. -- Annuaire de la législation du Travail. Publié par l'Office du
Travail de Belgique, x4e année, 19TO. Bruxelles, 1911.
Ministère de 1'Intérieur Administration de la statistique générale. Catalogue de la Bibliothèque de la Commission centrale de statisíique. Tome VII : Ouvrages concernent l'Amérique, l'Asie et l'Afrique.
Bruxelles, 1911.
HAM1LIUS (P.). — Bibliothèque de la Faculté de philosophic et
lettres de 1'Université de Liège. Fasc. XX : Thomas Southern's Loyal
Brother. A Play on the popish plot. Edited with introduction and notes
by P. HAMÉLIUS. Liège, Paris, 1911.
- Bibliographie de Belgique, 1911. Première
nos 2o-22; Deuxième partie : Publications périodiques,

TIJDSCHRIFTEN.

partie : Livres,

Bulletin trimestriel des sommaires des périodiques, nos 1-3.
— Bulletijn der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde,
nr 7, 1911. — Bulletin des Musées Royaux, nos 10-ix, 1911. — Le
Musée beige, nr 4, 1911. — Bulletin bibliographique et pédagogique du
Musée beige. nos 8-9. 1911. — Revue Sociale Catholique, nos 1-2, 1911.
Revue Néo-Scolastique, Nov 1911. Revue de l'Université de Bruxelles,
no 3, 191 I . — Sommaire idéologique des ouvrages et des revues de philosophie, zo Nov. 191x. — Arbeidsblad. nrs 20-21, 1911. - Maandschrift
van Land- en Tuinbouw, nr 3, 1911. — Annales des Travaux publks,.
nos 20-22. -

—

nr 6, 1911.
Door de Société de littérature wallonne, te Luik :
Bulletin, Tome 53, 2c partie.
Door de Société d'Emulation, te Brugge :
Annales, fasc. 3-4, Aout-Novembre 1911.
Door de Almanak-Redactie van het Leidsch Studentencorps
Almanak van het Leidsch Studentencorps voor 1912. — 9$e jaargang. Leiden, z. j. (19Ix.)
Door de
tingen :

«

Kiinigliche Gesellschaft der Wissenschaften », te Gdt-

Nachrichten. Philologisch•historische

Klasse. Heft 4, 191o. —

Heft 3, 1911.
Geschiiftliche Mitteilungen. Heft x, 1911.
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Door de
WVeenen

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften » te

Sitzungsberichte der Philosophisch-historischen Klasse, 166. Band,
4. Abhandlung; —167. Band, 4. and 7. Abhandlung; —1 ,68. Band, x.
and 4. Abhundlung.

Door de « Kungl. Universitet » te Lund (Zweden)
Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Arsschrift, Ny

Fdrsta afdelningen. Teologi, Juridik och Humanistiska amnen,
VI, 191o.
J6NssoN B. . — Gagnvàxter Scir•skildt utldndska, degas furekomst,
egenskaper och anvdndning, af B. Junsson. Lund, 191o.
NODERMANN (PREBEN).- Studies i Svensk Hymnologi. I anSlutn Zng
till den af NODEFtv1ANN och WULFF utgifna koralboken af 1911.
Lund, 1911.
OLAUS MAGNUS. Historia ons de Nordiska Folken. Fdrsta delen
(Fdrsta-femte boken). Upsala, 1909.
fciljd

Door de Université d'Aix en Provence :
Annales de la Facltlté des Lettres d'Aix. Tome IV, nos

1-2.

Door de Société de Statistique de Marseille :
Répertoire des Travaux, 1908-191o. Tome 47me, 2e partie. Publié
sous la direction de M. JOSEPH FOURNIER, Président. Valence, 191r.
Door de Académie Impériale des Sciences de St -Pétersbourg
Bulletin, nes 15-17, 1911.
Door de • Reale Accademia dei Lincei », te Rome :
Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie

quinta, vol. XX, fase. 5°-60.
Door den heer Dr . Is. BAUWENS, briefwisselend lid, te Aalst :
Nederlandsch Woordenboek en Kunstwoordentolk der geneeskunde.

Zevende aflevering : Bados -Bekkenuitgang.
Door Z. E. den Kardinaal -Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie diocésaine. Novembre 1911. Documenta, III-IV.
Door den Eerw. heer J. SALSMANS, S J., te Leuven :
SALSMANS (j.). - De roeping der Christene Vlaamsche Vrouwen,
door J. SALSMANS, S. J. Brugge, Z. j. (191I.)
Door Prof. Dr. M. C. SCHUYTEN, bestuurder van den Paedologischen Schooldienst, te Antwerpen
Stad Antwerpen. Pcedologisch Jaarboek onder redactie van Prof.
Dr. M C. SCHUYTEN, bestuurder van den Paedologischen Schooldienst en van het Stedelijk Pedologiseb Laboratorium, 1ste, 3eá 4e en
5ejg. en 6ejg•, Iste aflevering.
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Rééertoire d' Art et d'Archéologie. 191o, Index alphabétique ; 1911,_
Premier et deuxième trimestre. — Museum. Maandblad voor Philo-logic en Geschiedenis, nr 3, 1911. — De Vlaamsche Hoogeschool, n r 9,
1911.— Hoogstudent, nr II 1911. — Tijdschrift der Gemeentebesturen,,

nr

Io, 1911.

Ingekomen boeken.

—

Voor de Boekerij der Aca-

demie zijn ingekomen :
Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-vaderlandsche
Recht. Verslagen en Mededeelingen. Zesde deel, nr 2.
De Gids, December 1911. — Sint Lucas, nr 3, 1911.

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 I I 1910-191 I. — Schweizerisches A "chiv fiir Volkskunde, Heft 4, 1911. -- Biekorf, nrs 22- 2 3, 1911. — Bijdragen
tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant,_
November 1911.-- St. Cassianusblad, nr 13, 1911 ; Bijvoegsel, nrs 19-21,
1911.— De Katholiek, Dec. 1911. -- Korrespondenzbtatt, no 4, 1911. —
Onze Kunst, nr 12, 1911. -- De Vlaamsche Kunstbode, nr 12, 1910.
nr 8, 1911. — Neerlandia, nr 1i, 1911. — Het Katholiek
—De Maasgouw,
Onderwijs, nr 2, 1911-1912. - De Opvoeder, nrs 31-33, 1911. — Dc
Opvoeding, nr 12, 1911. - Christene School, nrs 2-4, 1911. — De Schoolgids, nrs 44-49, 1911. — Studiën, nrs 2-3, 1911. — Volkskunde, nrs II_12, 1911. -- Dietsche Warande en Belfort, nr II, 1911. — Zeitschrijt des
Vereins fiir Volkskunde, Heft 4, 1911.
,

Ingekomen brieven.
Vervolgens stelt de Bestendige Secretaris de Vergadering in kennis met de hieronder volgende brieven :
Jubelfeesten. — Ons hooggeschat en geleerd buitenlandsch eerelid, Prof. Dr. FRIEDRICH KLUGE - wiens
gemoedelijke en meer dan menschelijke verduldigheid
wij allen tijdens ons Jubelfeest hebben bewonderd
heeft uit Freiburg im Breisgau, einde-October, aan
onzen Bestuurder eenen brief geschreven, waaruit wij
met vreugd het volgende overnemen :
it[it grossen Vergntgen und
Freude denke ich
zuri ck an die schonen Genter Tage, und es dringt mich lhre r
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hohen Korperschaft meinen verbindlichsten Dank dafiir aus zu
sprechen, dass Sie es mir vergónlit haben, die schonen Festtage
mit Ilihen zu verleben. Sympathischer Verkehr and reichliche
Anreg ung hat die schonen Tage fur mich zu einem dauernden
Gewinn gemacht. Die erfolgreiche Arbeit Ihrer Akadelnie hat
mir immer iinponiert; aber es war eine Freude zu sehen, dass
der gleiche ernste Geist in allen Inren DZit;liedern herrscht. Ich
habe einen tiefen Eindruck davon mit nach Hause genommen....
Ich habe noch einige schone Tage in Oostende verlebt and zwar
bei leidlichem wetter. Seit 8 Tagen bin ich wieder daheim and
bin in dieser Zeit schon wieder erfreut woiden durch die Urkunde ober e Genter Festlichkeit.
Nochmals vielen Dank fur Sie, hochzuverehrender Herr
President, and Hire hohe Academie.
Ihr verehrungsvoll ergebener
F. KLUGE.

Dit hartelijk schrijven van den in Duitschland en
ook in alle landen zoo hoog vereerden man bewijst dat
ons Jubelfeest goed geslaagd mag heeten en het bij onze
gasten een blijvenden indruk heeft nagelaten.
i°) Standbeeld ter eere van Hendrik van Veldeke,
te Maastricht op te richten. — Brief van 13 December,
-waarbij de heer LAMBRECHT HURRELBRINK, den Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie om de
toelating verzoekt, zijn naam op te nemen onder de
,leden van het Eere-comiteit, tot oprichting van een
standbeeld aan den eersten Dietschen Schrijver, HENDRIK VAN VELDEKE, te Maastricht, alwaar deze geleefd
heeft.
De heer Is. TEIRLINCK stelt voor, de Academie in
_genoemd eere-comiteit door haren Bestendigen Secretaris te laten vertegenwoordigen. — (Aangenomen.)
2 °) Te Deum. -- Brief van 17 November, waarbij
de WelEdelgeb. heer Baron DE KERCHOVE D'EXAERDE, gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen, het
Bestuur en de heeren Leden der Academie tot het

-— 770
77°Te Dem/t
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door den Bestendigen Secretaris.

z°) Van de pers gekomen uitgave. — Den 17 November is van de pers gekomen : BibliograPhie van den
Vlaamschen Taalstrijd, door TH. COOPMAN en wijlen JAN
BROECKAERT, negende deel (1883-1884).
Op genoemden dag werd een exemplaar van
het boek aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, alsmede aan den Z. E. heer Pater VAN
DE VEN, S. J., stichter van het Van de Ven-HeremansFonds, en aan den Z. E. Pater Joz. SALSMANS, S. J., stichter van het Salsnaans-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.
20) Uitgaven der Academie : Verzending der uitgaven van i October 1910 tot 3o November 191 I van
de ptrs gekomen : a) vaarboek der Academie voor 1911.
b) Brabantsch Sagenboek, door A. DE COCK en Is. TEIRLINCK ( 2de deel : Legenden of echt-christelijke Sagen). —
c) Bibliograahie van den Vlaamschen Taalstrijd, 1883-1884,
door TH. COOPMAN en wijlen JAN BROECKAERT (9de deel).
Den 3o November werden door de zorgen van den
Bestendigen Secretaris de bovengemelde 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 27
openbare boekerijen, hoogescholen en letterkundige
genootschappen uit den vreemde; aan 43 bijzondere
personen zoowel in het binnen- als in het buitenland.
33 exemplaren van het vaarboek werden gezonden
aan de Belgische en vreemde tijdschriften, aan dewelke
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de Academie hare Verslagen en Mededeelingen in ruiling
zendt.
Verder werden van de Bibliograahie van den Vlaarschen Taalstrijd, ter recensie gezonden :
exx. aan vreemde tijdschriften;
20 exx. aan Belgische tijdschriften of dagbladen.
(Deze laatste werden vroeger door wijlen den heer
BROECKAERT verzonden.)
20) Wedstrijden voor 1912. a] Geschiedenis van de
spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch.
Een antwoord is ingekomen, met kenspreuk :
Van dichten comt mi cleine bate,
Die lieden raden mi dat ict late.
Beatrijs, vs. I-2.

b] Gentsch Idioticon.
Een persoon, die teekent
« Een mededinger », verzoekt, bij brieve van 12 December, de heeren Bestuurder en Leden der Koninklijke
Vlaamsche Academie, — in geval geen enkel concurrent
de prijsvraag over het Gentsch dialect beantwoordt,
- de vraag nog twee jaar te willen aanhouden. — (Ver-

zonden naar de Commissie voorprijsvragen.)
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 morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Zijti aanwezig de heeren : Jhr. i\lr. NAP. DE PAUW, voorzitter; Dr. C. LEGO U TERE, ondervoorzitter ; LDW. GAILLIARD,
Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
TH. COOPMAN, Kan. AMAAT JOOS, Dr. LEO GOEMANS, en KAREL
DE FLOU, lid-secretaris.
Het verslag over de October-veigadering wordt goedgekeurd.
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Aan de dagorde staat :
1°) Voorstel tot uitgave, door Jhr.

NAP. DE PAUW,

van het

Iloec vandergheesteliker upclimming he.

Jhr. NAP. DE PAUW, voorzitter, maakt aan de Vergadering
bekend, dat, ingezien de besluitselen der verslagen van de heeren
verslaggevers, er voor het oogenblik geene reden is om op de
voorgestelde uitgave aan te dringen, gezien ook de uitgebreidheid van het werk en de daarmede gepaard gaande kosten. Later
kan op die zaak teruggekomen worden. -- (Aangenomen.)
Over Middel2e) Lezing door den beer Dr. LEO GOEMANS
nedeilandsche phonetiek.— Naar aanleiding van de methode door
FRANCK en VAN HELTEN gevolgd in liet vaststellen van de
phonetische waarde der Middelnederlandsche klinkers, stelt
Spreker de vraag in hoeverre er sprake kan zijn van een Middelitederlandsche phonetiek. Hij besluit met de noodzakelijkheid te
doem inzien het - vocalisme van het Middelnederlandsch op eene
.andere wijze te behandelen.
-- De heer Dr. GOEMANS zal zijne lezing in de eerstvolgende vergadering der Commissie voortzetten.
30) Kleine verscheidenheden. De heer EDW. GAILLIARD deelt
de volgende stukjes mede, ter opname, onder genoemde rubriek,
in de Verslagen en Medea'eelingen : Alfondertijd; — Alutter:
Bloedsuper, Cooldesleper en Critser; --- Buyt om buyt, Gorre om
guyl of Gunne voor gunne; — Martelaezsche en Crjskinghe der
landen (1435); — Scof en Slackelic zejercken ; — Bueren : Alsmen
/Saerament bteert (1435); — Ghedoot (1435) en Lantsneerde.
Namens den heer HENRI DE SAEGHER, uit Iperen, leest de
_Bestendige Secretaris eene nota over liet Mdlnd. woord Papen.
De heer EDW. GAILLIARD meent nogmaals de aandacht te
moeten vestigen op den tekst met de uitdrukking Vader ende
Moeder hebben, door hem onlangs uitgegeven. (Zie boven blzz.
546- 547.) Deze tekst heeft aanleiding gegeven tot eene gedachtenwisseling tusschen hem en de heeren K. DE FLOU en Dr.
G. J. BOEKENOOGEN. Bij nadere gelegenheid zal hij op de zaak
terugkeeren.
:

,

— De Commissie beslist deze verschillende mededeelingen, mits nadere goedkeuring der Academie, in de
Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. — (Goed g'eheurd,)
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4°) Ter uitgave aangeboden verhandelingen.
verhalldelingen.
-
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aangeboden:
: The
ofGovernance,
Govemance, van Sir
Sir THOMAS
THOMAS ELIOT.
ELIOT. - Lezing wordt
wordt
Image of
aan de
de Vergadering
Vergadering gegeven
gegeven van
van de
de verslagen
verslagen hieromtrent
hieromtrent door
door
aan

775 —
de heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, W. BANG, hoogleeraar
te Leuven, en OMER WATTEZ ingediend.

De Commissie .sluit zich aan bij het besluit der
verslaggevers; de ingediende verslagen zullen gedrukt
worden. — (De Academie beslist tot de opname onder hare

uitgaven, op voorwaarde 'dat de heer L. BROUNTS gevolg
geve aan de aan- en opmerkingen door de heeren verslaggevers gedaan. Prof. Dr. WILLEM DE VREESE neemt op
zich, na te gaan of dit ten genoege van de Commissie
is geschied.)
3°) Aug. Beernaert-Fonds. Reglement. Benoeming eeneisub-commissie, die zal belast zijn een ontwe/p voor te bereiden.
Worden tot lid dezer sub-commissie benoemd de heeren
TH. COOPMAN, IS. TEIRLINCK en Prof. Mr. JULIUS OBRIE.
4 °) Welkomgroet tot Mgr. van Bommel, bisschop van Luik.(1829), gericht. — De beer voorzitter, Kan. Dr. JAC. M UYLDERMANS, leest eene nota over een gedichtje uit het jaar 1834, mede-

gedeeld door den heer PEETERS-LACROIX, lid der BestendigeDeputatie van Antwerpen. Het is een welkomgroet tot Mgr. VAN
BOMMEL gericht, en die zeker niet oneigenaardig bijdraagt to t

.

de kennis der gemoedsgesteldheid in die dagen.

-- (Op voorstel van de Commissie beslist de Academie dat dit stukje in de Verslagen en Mededeelingen zal
opgenomen worden.)
De andere nrs van de dagorde worden tot de eerstkomende
vergadering verschoven.

DAGORDE.
1 °) Letterkundige Wedstrijden voor 1912.
Wedstrijden waarvoor betaald werd, dat de antwoorden uiterlijk
Inge10 December 1911 moesten worden ingezonden.
—

komen prijsantwoorden. Samenstelling der keurraden.
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DERDE PRIJSVRAAG.
Letterkunde.

A.
Een onderzoek naar de populariteit. van VONDEL bij zijne todg erlooten.
Prijs : 300 fr.
Steller van de vraag : de heer Prof. Dr. W. DE VREESE.

Is ingekomen één antwoord, met kenspreuk :
't Kan mijn schip niet qualik gaen,
'k Sie mijn' sterr in 't Oosten staen.

C. H.

Worden tot leden van den keurraad aangesteld, de
Meeren : Prof. Dr. DE VREESE, GUSTAAF SEGERs en
VICTOR DELA MONTAGNE.
B.

De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden,
in verband met de Duitsche, Fransche en Engelsche. — Doel,
.verezschten en ontwikkeling.
Prijs : 600 fr.
Steller van de vraag : de heer TH. COOPMAN.

Zijn ingekomen twee antwoorden, met kenspreuk
a) Essayons.
b) Fiir Kinder ist nur das Beste gut genug.

Worden tot leden van den keurraad aangesteld, de
Meeren : IS. TEIRLINCK (tot vervanging van den heer
TH. COOPMAN en op dezes verzoek), JAN BOLS en ALF.
DE COCK.

— 777 —

Karel Boury-Fonds.
1912.
Voor Dichters en Toondichters.
Lager onderwijs : hoogste klassen. — Verlangd worden :
25 schoolliederen (gedichten en muziek), waaronder jo inzonderheid
voor meisjes.
Gedichten en muziek behooren onuitgegeven te zijn.
Prijs : 5oo 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.

Twaalf antwoorden werden ingezonden. Zij dragen
tot kenspreuk :
a]

Hier zit gevouwen plat,
Als in een rarekiek.
De naam van 't schepsel, dat
Dees simple liedren miek.

b] h De Boosen zingen niet >>. Is een bundel inhoudende den
tekst van 27 schoolliederen, edoch zonder muziek.
c]

Geen rijker kroon
Dan eigen schoon,

Muziek met begeleiding.

d] Ho ho. Enkel

12

liederen met muziek (en. begeleiding)

ingezonden.

e]
f]
g]
h]
i]
j]
k]

Voor Taal en Volk. Muziek met begeleiding.
Boontje om zijn loon je.
Na lijden komt 'verblijden.
Rust roest. (Zonder muziek.)
Vreugd voor de jeu , d.
Vliegt de blauwvoet storm op zee.
Twee steentjes. (Enkel twee liederen ingezonden.)
1] Sursum corda.
.

Worden tot leden van den keurraad voor de
gedichten aangesteld, de heeren : jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE, Dr. HUGO VERRIEST en Dr. EUG. VAN OYE.

-
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De heeren
heerenLto
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-ons in vroegere eeuwen heeft uitgebeeld. Hij ontleedt
klit karakter in zijne bijzonderheden en vergelijkt het
met dat der heldinnen in onze andere epen en sagen.
Daarna maakt hij eene vergelijking tusschen het
Goedroenlied en het Nevelingenlied.
Het Goedroenlied is fijner bewerkt en de wereld die
-er zich in beweegt, heeft meer den invloed der christelijke beschaving ondergaan. De heer WATTEZ eindigt
met den wensch : dat onze jeugd meer met de heldendichten der voorvaderen zou moeten bekend zijn om
er uit te leeren dat een volk, dat door daden zijne
waarde bewijst, hooger staat dan een volk dat gedurig
bij zijne onderdrukkers zijnen nood klaagt en om recht
smeekt.
3°) Lezing door den heer Edw. Gailliard : « Clercken », « Ghedeelde cleederen » en « Gheminghede cleder ».
— De heer GAILLIARD spreekt over de « Clercken » in
de vroegere tijden, d. w. z. de « Clerici » of de « Gems
ecclesiastics », genoemd « Clercs » ; inzonderheid over de
« Clercken gheestelick levende » en over de « Clercken
weirlick (wereldlijk) levende ». Hij legt uit wat het « Privilegie clericael » of « Privilége de Clergie » was en welke
de verplichtingen der « Clercken » in zake van kleedij
waren. « Ghedeelde cleederen » mochten de « Clercken »
niet dragen. Daardoor verstond men de kleedij, die bij
Franschen « Mi ftarti » heette. Voorbeelden daarvan ^le
komen voor in de werken van Félix de Vigne, van
Mercuri, van Racinet en in het boek Costume du Moyen
alge, te Brussel in het jaar 1847 verschenen. Spreker
herinnert aan den « ghedeelden keerle », die vroeger door
« narren » in de Vlaamsche steden werd gedragen en 1e
vergelijkt deze benaming met de uitdrukkingen « Ondersneden » en « Duersneden », uit teksten onzer oude
stadsrekeningen.
Het dragen van « Cort habyt », of « Habite dissoluut
ende bigarré », was evenzeer aan de « Clercken » ver-
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boden. De heer GAILLIARD stelt de beteekenis daarvan
vast en handelt ten slotte over de « Stryftte lakenei » en
over de « Gheminghede cleder », die schijnen aan de
« Clercken » eigen te zijn geweest.
-- Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat de lezingen van de heeren OMER
WATTEZ en EDW. GAILLIARD in de Verslagen en Mededeelingen zullen opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 1/2 uur gesloten.

GERMAANSCHE KULTUUR
IN

HET GOEDROENLIED
DOOR

OMER WATTEZ.

I.
Heldendicht en Geschiedenis.
I^ et Goedroenlied bezingt strijd en avonturen van de vermaarde zeekoningen, de geduchte I7ikinbs, aan de kusten der
Noordzee. De zee is de wereld der wikings en het Goedroenlied
is het lied van de zee.
De sagen der wikings zijn van Noorschen oorsprong.
Noren, Denen en Zweden vormen den Scandinavischen tak
van den Germaanschen stam. Om het Goedroenlied te begrijpen
moeten wij de geschiedenis van de Germaansche volkeren bestudeeren, zoowel die der Noren als die van Friezen en Franken.
Iedereen weet toch dat aan onze heldenliederen niet alleen
sage en mythe ten grondslag liggen, maar dat vooral de geschie

denis een deel der stof heeft geleverd. Dit is ook het geval met
de Noorsche sagen. De volkeren uit het Noorden hebben eene
oude en merkwaardige geschiedenis. Van in de vroegere Middeleeuwen waren zij nog iets anders dan zeeroovers en plunderaars,
zooals vele onzer geschiedschrijvers schijnen te gelooven. Zij
waren een koloniseerend volk, gelijk de meeste Germaansche
volksstammen geweest zijn.
Bij de Scandinaviërs waren er, gelijk bij andere Germanen,
vele stammen, die kleine koninkrijken hadden gesticht. De
sterkste onder deze koningen deden de zwakste verdwijnen, en
in 872 werd de Noorsche eenheid voltrokken door Harald Haarfagre, die te Hafrsfjord de laatste kleine koningen versloeg en het
Noorsche rijk, een der oudste van Europa, stichtte.
De Noren waren een kloek en krachtig volk geworden voor
wien op zeker tijdstip de grenzen van hun land te eng werden.
Zij deden wat andere machtige kultuurvolkeren, b. v. de Ro-
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meinen, hadden gedaan : zij gingen uit op veroveringstochten
en kwamen op onze kusten en in onze gewesten. Maar wij
kennen beter de geschiedenis der Romeinen dan die der Noormannen, en wat wij niet kennen beoordeelen wij partijdig.
Die groote blonde mannen met blauwe oogen en neerhangende blonde snorbaarden, gekleed in maliënkolders, met ronde
helmen op het hoofd, gewapend met bijlen en schichten,vaarden
ter zee uit op veroveringstochten en lieten hunne hoornen over
de golven schallen. De zee werd hunne wereld en van hunne
stoute tochten hebben de volkeren van West-Europa eene
levendige herinnering bewaard: D e Noren stichtten koloniën op
de Far-her, de Schotsche eilanden, IJsland en Groenland, staken
den Oceaan over, vijf honderd jaar váór Colombus, en vestigden
zich in wat zij Helluland, Markland en Vinland noemden.
Van die verre tochten spreken hunne sagen. Eerst meende
men dat dit enkel verdichting was, omdat die landnamen nu
niet meer bekend waren. Doch Scandinavische geschiedvorschers
zijn op zoek gegaan en hebben vastgesteld, dat dit de vroegere
namen waren van landen, die nu New-Foundland, New-Scot_
land en Massachussets heeten.

De tochten van den Rooden Erik, van Bjarn, van Leif,
Thorxald, Thorfinn en Gudrida zijn nu zoo goed bekend als die
van Rollo, Sidroc, Bjorn, Ragner, Hasting en Wieland op onze
kusten.
Grim Kamban veroverde in 725 de Far-oer (Schapeneilanden) ; IJsland werd in 825 als volksplanting ingericht door
Ingolf en Heriulf.
IJsland werd eene belangrijke kolonie, waar de zeden en d e
taal van 't Noorden lang onverbasterd bewaard werden, beter
dan in het Noorsche rijk zelve, dat te veel de invloeden van
Europa's vasteland onderging.
Elke philoloog kent de beteekenis van het IJslandsch voo r
de studie der. oude Scandinavische lettergewrochten. Op IJsland
werden door bisschop Sveinson in 1646 de oude Edda-liederen
ontdekt.
Doch niet alleen liederen en sagen vond men er. Er ku arn
ook aan het licht een merkwaardig schrift voor de opsporing
der geschiedkundige feiten van Noorsche wikings; het is het beroemde Flatteyar Bok. eene kronijk in het Oudijslandsch die
bewaard wordt in de koninklijke bibliotheek te Kopenhagen.
-

.
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Aan hetgeen er in vermeld wordt konden de Scandinavische geleerden de beelden en verdichtselen der sagen toetsen
en de uitslag is verrassend geweest. In dat werk wordt de
koloniseering beschreven van de Nieuwe Wereld, later Amerika
genoemd.
Niet alleen kooplieden en gelukzoekers trokken den Oceaan
over ; ook gingen er christelijke geloofszendelingen.
In 1093 trok de IJslandsche bisschop Janus naar Vinland
en onderging er den marteldood.
Bisschop Olaf predikte in 1261 den kruistocht in de Overatlantische bezittingen.
En wat ons hier nog zonderlinger zal in de ooren klinken is
het feit dat Colombus, eer hij in 1492 zijn bekenden tocht ondernam, eerst naar het hooge Noorden was gevaren, en daar de
overtuiging had opgedaan, dat er over zee een vasteland in
't Westen bestond.
In Shakes_eare's Macbeth zien wij de Noren aan den slag
The Norweyan banners flout the sky... »
zegt de groote dichter, die de kronijken van zijn land studeerde,
vooral Ilolinshed's Chronicles rf Englande, Scotlande and Ireland
om stof te vinden voor zijne treurspelen.
Wijzen wij er terloops op dat onze tooneelschrijvers weinig
de geschiedenis studeeren en dat dit zeer jammer is.
Uitweidingen over al die tochten zouden ons te ver leiden,
en wij deelen er niet meer van mede dan noodig is om te toonen
wat krachtig oervolk ons de stof van menige sage en heldenlied
heeft geleverd.
Onze Noordzeekusten hebben de Noormannen bijna eene
eeuw lang bezocht en onveilig gemaakt (510-892).
Het voornaamste rijk dat zij hier gesticht hebben is Normandië, wiens bestaan men verleden laar te Rouaan en te Parijs
plechtig heeft gevierd.
Dan is er ook voor vele Franschen meer licht opgegaan
over die veroveraars uit het Noorden, welke vroegere Fransche
geschiedschrijvers altijd hadden afgeschilderd als halve wilden
« les Brigands du Nord, les plus sauvages de tous les Barbares », enz.
Voorgelicht door Scandinavische en Duitsche wetenschap,
e.hebben geleerden gelijk Gabriel Monod, Albert Petit, Henri
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Prentout en anderen aan hunne landgenooten een juister begrip
van die stoere en geduchte Noormannen gegeven (1).
Normandië werd in 912 door Karel den Eenvoudige bij
verdrag aan Rollo, zoon van Ragwald, Morejarl, afgestaan.
De Noormannen, welke zich in het oude Neustrië gevestigd
hadden, werden, gelijk ook de Franken, geromaniseerd, niet
omdat zij de minst beschaafden waren, gelijk men in Frankrijk
en hier zoo gaarne aanneemt, maar omdat zij te weinig talrijk
waren te midden eener Gallo-Latijnsche bevolking om hunne
taal aan te bevolking op te dringen of zelf te blijven behouden.
Onder Willem den Veroveraar, reeds geromaniseerd, overwinnen zij in iob6 te Hastings de Angel-Saksers en worden
meester over Engeland. In 1204 werd Normandië teruggenomen
door Philips-August, koning van Frankrijk, die te Bouvines,
in 1214, ook de Germaansche vorsten : de koningen van Engeland en Duitschiand, geholpen door den graaf van Vlaanderen,
overwon.
De slag van Bouvines, dit zij terloops gemeld, is van groote
beteekenis geweest voor den eeuwendurenden strijd tusschen de
Germaansche en de Latijnsche wereld.

**
In het tweede boek van den vermaarden Monnik van Sint
Gallen : Leven en Daden van Karel den Groote, verhaalt de
schrijver een der eerste invallen der Noormannen op onze
kusten. Hij spreekt van den eigenaardigen bouw, de lichtheid en
de vlugheid hunner vaartuigen. De Noormannen weken voor
den tegenstand en de macht van Karel den Dikke.
Toen deze de stoute zeehelden zag vertrekken, begon hij te
weenen, en als men hem de reden -daarvan vraagde, antwoordde
hij : « Ik vrees die mannen niet, maar als ik niet meer hief zal
wezen, zullen zij mijne naneven en hunne volkeren veel kwaad
berokkenen. »
Te Bayeux in Normandië kan men op het bekende oude
tapijtwerk, gezegd van de koningin Mathilde, de vaartuigen en
de wapendrachten der Noormannen zien.
(t) Le role de la Normandie dans l'histoire de la France, par
G. MONOD. -- Histoire de Normandie, par A. PETIT. - La Normandie,..
par H. PRENTOUT.
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Een ander geschiedschrijver der Ixe eeuw, Willem van
jumiège, de bekende abdij in Normandië, vertelt ons, in het
tweede van zijne acht boeken over de geschiedenis der Noormannen, den strijd van den beroemden. Rollo tegen de .Friezen,
geholpen door Reinier met den langen Hals, graaf van Henegouw. Deze strijd heeft plaats gehad op 't eiland Walcheren, aan
de monding der Schelde, juist gelijk de tooneelen uit het Goedroenlied.
Wij bemerken in dit verhaal van den middeleeuwschen
geschiedschrijver de ridderlijke houding van Rollo tegenover
den koning van Engeland en tegenover Graaf Reinier en zijne
echtgenoote. Deze laatste staat hij de helft af van den gemaakten oorlogsbuit om vrede en vriendschap te sluiten. Hij laat
Reinier, dien zijne krijgers gevangen hadden, los op de bede der
echtgenoote en schenkt hem de vrijheid, ofschoon de graaf van
Henegouw hein was komen overvallen, terwijl hij de Friezen
bevocht.
,

*t
Uit deze en andere feiten uit de veroveringstochten der
Wikings aan de kusten der Noordzee is het Goedroenlied ontstaan. Velen hebben die invallen der Noormannen, door onze
geschiedschrij vets verteld, dikwijls alleen met hun gevoel beoordeeld en zij zijn zeer streng geweest voor die zoogenaamde
« barbaren », terwijl zij het altijd goed meenen met de Romeinen, die eenige eeuwen vroeger in onze streken toch hetzelfde
hadden gedaan. Die Noren zijn op hunne veroveringstochten
niet « barbaarscher » geweest dan hunne voorgangers en wat
hunne beschaving betreft, degenen die beter de geschiedenis
der Scandinavische volkeren kennen, en de meesterwerken hunner rijke oude literatuur hebben gelezen, zullen er menschelijker
en onpartijdiger over oordeelen dan degenen die aannemen
dat al de ruwe oorlogsfeiten van wat wij de « klassieke wereld »
noemen, gepoëtiseerd mogen worden, en dat al wat daarbuiten
staat niets anders dan met het woord « barbaarsch » kan betiteld worden.
De Noormannen hebben hier echter nog al wreed huisgehouden. Zeker zouden zij het hier zoo gemakkelijk niet gehad hebben,
waren de vorsten in onze gewesten niet zoo verwijfd en karakter-.
loos geweest. Na den grooten Germaanschen keizer van het
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Voo rstellingen van gestalten en beelden uit heldenliederen
van de vroegste Germaansche tijden, fabelen als die van den
griffioen of grijpvogel, zijn er nevens historische feiten uit den
heldenkamp der Noormannen, die van de IXe tot in de XIe
eeuw heeft geduurd.
En de dichters, die het Goedroenlied opgeschreven hebben,
verplaatsen ons dan nog in eene wereld van veel later wat de
schildering van gewaden en gewoonten betreft. Wij hooren er in
van feiten, die enkel ten tijde der veel latere kruistochten kunnen voorgevallen zijn.
Ondanks dit alles is het Goedroenlied niet alleen een machtig werk, maar ook een merkwaardig gedenkteeken voor de
Germaansche kultuur der Middeleeuwen, en NN ij zullen het, na
deze inleiding, in zijnen voim en inhoud nader onderzoeken.
Indien wij niet gesproken hebben over andere volkeren, zooals
Friezen en Franken, die met de Noordervolkeren hier zijn in
aanraking geweest, is het omdat wij weten dat ons de geschiedenis van Franken en Friezen beter bekend is. Wie een blik in de
kultuurgeschiedenis van deze volkeren wil werpen, zal daarvoor
werken genoeg vinden (1).

lI •
Het handschrift van het Goedroenlied.
Een handschrift van het epos der Noorsche zeekoningen
werd in 1817 op het slot Ambras bij Innsbruck gevonden met
nog andere heldendichten, die van 1502 tot 1515 op bevel van
keizer Maximiliaan, den « laatsten ridder » genaamd, werden
afgeschreven.
Dit handschrift is van veel lateren datum dan het oorspronkelijke, dat men meent in zijn Middelhoogduitschen vorm rondom 1210 geschreven te zijn.
Hoe kwam het dat het heldenlied der Noorsche wikings,
waarvan de handeling aan onze kust plaats heeft, in het Middelhoogduitsch werd geschreven en in de bergen van Tirol bekend
was?
(i) Om te beginnen neme hij b. v. maar Oud-Nederland van Johan
Winkier; voor de Friezen en voor de Franken, Clovis, Histoire poetique des
Mérovingiens, Les origines de la civilisation . moderne van G. KURTH,
waarin hij eerre uitvoerige bibliographie zal aantreffen.
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siog_ het merkwaardige Deutsches Leben im 12. Jahrhundert door
Dr Dieffenbacher (I).
Wij kunnen dus besluiten, dat het Goedroenlied evenals
het Nevelingenlied, eene verzameling is van heldenliederen, die
gedurende jaren, zelfs eeuwen aangroeide, gewijzigd werd, tot
eindelijk de liederen in hun geheel door eenen of meer schrijvers
werden opgeschreven in de bekende nevelingen-strofe.
De nevelingen-strofe bestaat uit vier lange versregels, paar-wijze gerijmd; de twee eerste zijn staande, de twee laatste slepende rijmen. Elk vers bestaat uit twee halfverzen. Het eerste
halfvers van elken regel heeft drie heffingen of beklemtoonde
silben en eindigt met slepende rijmen. Het tweede halfvers heeft
eveneens drie heffingen, behalve in den laatsten versregel, waar
er in het Nevelingenlied vier, en in het Goedroenlied vijf heffingen zijn. Het is onnoodig te zeggen dat dikwijls van den regel
wordt afgeweken.
Het. Goedroenlied bevat 1704 zulke strophen en is verdeeld
in drie deelen.
Het eerste deel Hagen heeft 203 strophen; Milde, het tweede,
heeft er 357 en Goedroen, het laatste, heeft er 1142.
Het Goedroenlied telt 6816 verzen; het Nevelingenlied heeft
er 9264 en Béowulf enkel 3245.
Het Goedroenlied strekt zich uit over drie geslachten. Ha` ezz
en Hilde zijn de inleiding tot Goedroen. Deze drie deelen bevatten samen 32 zangen of « aventiuren ».
De volgende zeekoningen treden er in op :
Hagen van Irenland (Holland?).
Netel van Hegelingenland (Friesland ?).
Herwig van Zeeland.
Siegfried van Moerland.
Ludwig van Normandië.
Horand van Denemarken.

III.

Beknopte inhoud van het Goedroenlied.
Hagen.
EERSTE DEEL.
1. Huwelijk van koning Siegeband van Irenland met Siege-

lind van Noorwegen. Geboorte van een zoontje, Hagen geheeten.
(i} Sammlung Góschen. In deze verzameling ook eene tekstuitgave (Auswvahl), van Dr Jiriezek.
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2. De kleine Hagen wordt geroofd door een griffoen, die
hem als aas voor zijne jongen bestemt.
3. Hagen strijdt met de jonge roofvogels, maakt zich los en
valt in eene rotskloof. Daar treft hij drie jonkvrouwen, ais hij
eens geroofd.
4. Hij leeft in de woestijn en kampt met wilde dieren.
5. Er daagt een schip op' zee en het komt landen. Hagen
dwingt de zeelieden hein naar Zeeland te brengen.
6. Hagen trouwt met Hilde, eene der drie jonkvrouwen.

**
TWEEDE DEEL.

-

Hilde.

7. Aan het hof van koning Hagen, den « wilden Hagen
geheeten. Zijne dochter ook heet Hilde.
8. Koning Hetel van Hegelingenland laat zijne ridders.
Wate, Horand en Froete om de schoone Hilde werven.
9. Horand bekoort Hilde door zijn gezang.
1o. Hilde laat zich ontvoeren en wordt tot koning Hetel
gebracht.
I I. Strijd tusschen Hagen en Hetel. Hagen wordt door den
grimmen Wate verslagen. Verzoening der strijders.
*

**
DERDE DEEL.

-

Goedroen.

12. Aan 't hof van Hetel en Hilde. Hem worden twee kinderen geboren : Ortwijn en Goedroen.
13. De werving om Goedroen door verscheidene ridders
Siegfried van Moerland, Hartmoet van Normandië en Herwig
van Zeeland.
14. Tocht van Hetel tegen Siegfried van Moerland, nijdig
omdat hij afgewezen was en Herwig door Goedroen werd
aanvaard.
15. Inval van Hartmoet van Normandië in Hegelingenland,
tijdens Hetels afwezigheid en schaking van Goedroen.
16. Hetel maakt vrede met Siegfried en trekt op tegen de
Normandiërs.
17. Slag op het Wulpenzand aan de zeekust. (Walcheren?)
Dood van Hetel, door Ludwig van Normandië geveld.
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18. Wate draagt de tijding aan Hilde. Zij zweert dat wraak
zal geschieden. Wate antwoordt, dat met kans op welslagen, het
jongste geslacht eerst zal moeten volwassen zijn.
19. Goedroens lange gevangenschap in den burg der Normandische vorsten : Ludwig en zijn zoon Hartmoet.
20. Goedroen wordt behandeld als werkvrouw omdat zij
weigert Hartmoets hand te aanvaarden. Zij moet, schamel
gekleed en bij koud weder, aan zee linnen wasschen.
21. Een vogel, een hemelbode, verschijnt Goedroen en kondigt hare aanstaande bevrijding aan.
22. Ortwijn en Herwig, haar broeder en haar verloofde landen in Ncrmandië en melden dat hun leger en vloot in aantocht zijn.
23. Goedroen, om hen te beproeven, veinsde eerst dat zij
hen niet kende.
24. Goedroen weigert langer te werken, nu haar twee koningen zoenden.
25. De koningin van Normandië dreigt haar met onteerende
straffen, die men lijfeigenen doet ondergaan.
26. Goedroen zegt dat zij de vrouw van Hartmoet wil.
worden ; zij veinst dit om aan de onteerende straffe te ontkomen,
doch zij hoopt intusschen op den inval der Hegelingen.
27. Feest van Goedroens geveinsde verloving.
28. Bestorming van den burg door de Hegelingen. Bevrijding
van Goedroen.
29. Algemeene verzoening.

IV.
Bewerking en kultuurtoestanden.
De bewerking van het Goedroenlied is fijner dan die van
het Nevelingenlied. Er werd meer zorg besteed aan de voorstelling der tooneelen en aan de beschrijvingen. De kleederen van
ridders en vrouwen, de kleuren van vaandels en rustingen, de
woelige zee, de natuur, de zang der ridders, de hoofsche manie-

ren, de christelijke deugden, de taal die helden en vrouwen voe
ren, alles is met meer nauwkeurigheid beschreven, wordt zelfs op
meer dan Bene plaats verfijnd voorgesteld.
De voornaamste stukken uit het Goedroenlied zijn deze,
waarin bezongen, worden :
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1. Horand, de ridder-zanger, aan het hof van koning Hagen.
2. De ontvoering van Hilde.
3. De verzoening tusschen Hagen en Hetel op het slagveld.
4. De slag op het Wulpenzand en in de golven nabij het
zeestrand.
5. De terugkeer van Wate, als hij aan Hilde de nederlaag
der Hegelingen komt melden.
6. De ontmoeting van Goedroen en Geerlind aan het hof
van Hartmoet.
7. Goedroen en Hildburg, die linnen wasschen aan het zeestrand. De hemelbode en de landing der wikings Ortwijn en
Herwig.
8. De vaart der Hegelingen naar 't land der Noormannen.
9. De bestorming van den Normandischen burg.
io. Goedroen en hare vrouwen in den burg gedurende den
strijd.
I 1. Geerlindes dood of strafgericht door Wale en dezes spottend en kenmerkend woord tot de hartelooze koningin : « Hebt
gij nog meer zulke schoone waschmeisjes noodig? »
12. Goedroens smeeken bij hare moeder om verzoening en
vrede.
*

**
De dapperheid vindt hare treffende uitdrukking in de daden
der wikings. Het zijn ridders koen en hoffelijk. In den strijd
verachten zij den dood; in den ridderburg zijn zij heerlijk uitgedost en toonen zich ridderlijk tegenover de vrouwen, drukken
zich uit in hoofsche taal.
Heldendaden worden in de ridderburgen bezongen (strophe
167). De zangers ontvangen geschenken.
De ridders spreken elkander hoffelijk toe, zelfs gedurende
den strijd; zij prijzen elkanders moed en bewonderen de heldendaden van hunne tegenstrevers.
De vrouwen onderscheiden zich door eene verzorgde opvoeding. .Vrouwendeugd is een sieraad, kostbaarder dan vrouwenschoonheid. Het woord deugdzame komt voor nevens schoone als
er van eene vorstin wordt gesproken.
Draag zorg voor uwe eer en uw lif is de aanbeveling die
vaak gehoord wordt uit den mond van vorsten en vorstinnen.
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In de kemenate of vrouwenverblijf stikken de vrouwen goud
op zijde, voegen er edelsteenen tusschen. Vrouwen uit den ridderstand spinnen, hekelen vlas, wasschen en bleeken linnen.
Op feesten en plechtigheden zijn de vrouwen prachtig gekleed.
Fijne linnen hemden en zijden stoffen zijn haar bekend.
Het rijkleed eener koningin sleept tot op den grond » in het
groene gras », zegt het gedicht.
Een gevolg van talrijke schoongekleede vrouwen vergezelt
de vorstinnen.
De bruidsring wordt gewisseld. Zeden, recht en eergevoel,
niettegenstaande de schaking, vorderen dat een man de vrouw
slechts met hare toestemming kan huwen.
Hartmoet gedraagt zich hoofsch tegenover Goedroen, die
hij geschaakt heeft, zelfs als zij hem verstoot en listen tegen hem
gebruikt om hem met de zijnen ten val te brengen.
Het schaamtegevoel is bij de vrouw hoog verheven. Goedroen
wordt rood, als men haar tegen de koude een mannenmantel
aanbiedt. In de kemenate wordt er gezorgd voor baden en
frissche kleederen. Daartoe geeft Hagen bevel aan het hof van
Irenland, en Hartmoet vergt dat ook voor Goedroen en al de
edelvrouwen, die bij de schaking medegevoerd werden naar
Normandië.
Plechtige optochten en stoeten, ridderlijke ontvangsten in de
burgen toonen den zin voor het schoone en het grootsche. De
vanen waaien in den wind; de wapenrustingen schitteren in den
zonneschijn.
Bazuinen esa trompetten, harpen en fluiten klinken en schallen

bij de plechtigheden (str. 49).
Het vaandel wordt gehuldigd. Koningin Hilde zegt tot hare
ridders en de vorsten, die haar komen bijstaan : Volgt dit vaandel! Hartmoet herkent van op den toren van zijnen burg, aan
de kleuren van de vaandels, de strijders die hem komen aan-

vallen.
De strijders zingen in koor (str. 695).
Horand is de ridder zanger bij uitnemendheid, eene der
schoonste figuren uit den riddertijd (z).
-

(I) 0. WATTEZ

;

Hoe zoet Horand zong. De zesde t aventiure uit het

Goedroenlied. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie. Jgg. 1906.
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De bevrijc ngs- of veroveringstochlen geschieden tegen Paschen,
of als de mei de natuur doet herleven.
Vorsten en vorstinnen zenden elkander verzegelde brieven.
(str• 597).
Na den strijd worden de dooden begraven, volgens christelijk gebruik, de lijken zijn niet meer tot aas aan de roof vogels

overgelaten.
Voorbijtrekkende legers gaan eerbiedig de graven van helden, in vroegeren kamp gevallen, bezoeken op slagvelden, gelijk
het Wulpenzand, waar later een klooster werd gebouwd ter
verzoening.
Na de nederlaag op het Wulpenzand gaat de wilde Wale
aan zijne vorstin bekennen, dat hij den slag verloren heeft omdat zijne krijgers het goed op de schepen van voorbijvarende
pelgrims hebben geroofd.
Het kruis wordt dikwijls vermeld. Hagen draagt als kind
een kruisje om den hals, waaraan men hem later herkent.
Het kruisteeken prijkt op 't gewaad der pelgrims, op de
zeilen der schepen, die voorbijvaren in vloten, op weg naar het
H. Land of naar Rome.
Goedroen voegt, te midden harer vrouwen, kruisgewijs hare
handen biddend te zamen, terwijl de ridders strijden.
In plaats van de heidensche bloedwraak in het Nevelingenlied,
eindigt het Goedroenlied met de christelijke verzoening:

V,

Het beeld der heldin.
Onder alle vrouwengestalten uit de Germaansche heldenzangen is Goedroen ontegenzeggelijk de schoonste, de bevalligste,
de meest vrouwelijke, de volmaakste heldin.
Bij Goedroen treffen wij jeugdige, frissche schoonheid, adel
des gemoeds, reinheid van hart en sterkte van karakter.
In alle opzichten staat Goedroen honger dan Krimhild uit
liet Nevelingenlied of dan eenige andere heldin uit onzen sagenschat, of uit latere kunstepen. Zij is eene echt Germaansche
vrouw uit de heldeneeuwen.
Nog jong zijnde, maar reeds verloofd aan den heldhaftigen
ridder Herwig wordt zij, terwijl haar vader in den vreemde krijg
voerde, geschaakt door een anderen ridder Hartmoet, die haar
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ook tot vrouw begeerde, maar door haren vader, evenals door
haar zelve, was afgewezen.
Ondanks alle vernederingen op het slot van haren schaker
van wege dezes ouders, blijft zij Herwig in de ziel getrouw, zal
haar woord gestand doen. Hare onkreukbare trouw is de hoofdgedachte van het heldendicht, en de trouw aan het gegeven
woord was eene der schoonste deugden, welke de Germanen,
onze voorvaderen, bezaten in zulke mate dat zij de bewondering
van Romeinsche geschiedschrijvers, zooals Tacitus, afdwong.
Niets kan Goedroen tot meineed verlokken; noch eerbewijzen, noch grootheid, noch vervolging, noch lijden doen haar zelfs
zelfs niet eens wankelen. Trouw blijft zij tot het einde toe. Zij
wijst haren schaker Hartmoet af voor het leed dat hij hare
ouders heeft aangedaan, en haat den vader van haren schaker,
omdat hij Hartmoet heeft geholpen en haren vader heeft
gedood, toen deze met een leger was gekomen om haar te bevrijden. Bloed, zooals zij zegt, scheidt haar voor eeuwig van hem,
die haar ontvoerd heeft. Zijne vrouw wil noch kan zij niet
worden. Gelaten en moedig volbrengt zij het slafelijke werk,
haar door de hatelijke Geerlinde opgelegd, omdat zij de hand
van Geerlindes zoon versmaadt.
Manmoedig gaat zij haren lijdensweg op, stelt haar vertrouwen in de toekomst.
Als haar broeder en haar verloofde met een scheepje aan
de kust landen, op zoek naar de geschaakte zuster en bruid,
treffen zij haar met hare gezellin Hildeburgis aan het zeestrand,
waar beide vrouwen bezig zijn in zee linnen te wasschen. Bij de
landing veinst Goedroen de beide wikings niet te herkennen; zij
schijnt eerst te willen weten of zij van haar nog houden. Dit is
een roerend tooneel. Haar schaamtegevoel in tegenwoordigheid
van mannen verraadt haar en ze is genoodzaakt zich bekend te
maken. Eene wijl is zij treurig, als haar gezegd wordt door haar
broeder, wiens ridderlijk gevoel boven allen lof verheven is, dat
hij haar met Herwig, als echte wikings, tegen Hartmoet in eenen
kamp zal komen bevrijden, — dat zij haar niet sluipsgewijze, als
loovers, mogen medenemen. Een oogenblik terneergeslagen, na
het vertrek der haren, verheft zij dadelijk weerom moedig het
hoofd. Hare waardigheid van koningsdochter bewust, gaat zij
beslist tot hare vervolgers, en berust in de hoop dat haar bevrijdingsuur nakend is.
--
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smeeken nieniewonnenen, behalve Wate, die
mand zou
zou willen
willen sparen
sparen van
van al
al degenen,
degenen, die
die zooveel
zooveeJonheil
onheil aan
aan
zijnen
berokkend hebben.
hebben. Geerlinde,
Geerlinde, de
de ««booze
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Hartmoet huwt Goedroens trouwe vriendin Hildeburgis eis.
Ortroen wordt de vrouw van Ortwin, terwijl de trouwe Goedroen
zelve aan Herwig wordt verbonden.
^

* *

Andere figuren zijn wel waard afzonderlijk bestudeerd te
worden b. v. de trouwe grimmige Wate, de stoere veilde Hagen
en vooral de ridder-zanger Horand van Denemarken. Wij verzenden voor dit laatste beeld naar onze studie : Hoe zoet Horand
zong, de zesde « aventiure » uit het Goedroenlied (i).

VI.
Het Goedroenlied en het Nevelingenlied.
Het zijn maar alleen de krachtige volkeren, die heldenzangen dichten. Carlyle noemt het : herozoozshih, heldenvereering.
Zulke volkeren kennen en bezingen den moed, de dapperheid en de
trouw. Deze zijn schering en inslag van het epos, en — zonderling
Contrast — deze deugden, gevierd en bezongen in tijden van
van krachtig leven en groote daden, zijn juist het tegenovergestelde van wat de literatuur, die gewoonlijk maar één geslacht
duurt, in tijden van verval bij de menschen doet uitkomen :
ontaarding, verwijfdheid en ontrouw.
De christelijke liefde, zeiden wij hooger, leeft reeds in het
Goedroenlied nevens de Oudgermaansche bloedwraak.
Na Goedroens bevrijding komt een algemeene vrede tot
stand onder die oorlogzuchtige, strijdlustige wikings, die altijd
op tocht zijn met hunne ridders en rekken en de wilde zee
doorkruisen met hunne snekken en draken.
Vrede en verzoening zijn vooral het werk van Goedroen
in wier boezem klopt het harte van die Germaansche vrouwen,
zooals ze eeuwen vroeger door Tacitus werden bewonderd, toen
zij in den strijd de hunnen aanmoedigden en bezielden; maar ook
de wonden heelden en zalfden van degenen die vielen voor hun
volk en hun land. Maar ze doet meer : ze vergeeft christelijk het
kwaad en doet goed aan hare vijanden. Ze is zoo taai in hare

(t) Verslagen en Mededeelingen der Xoninklijke Vlaamsche Academie.
Jgg. 1906.
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wilskracht als sterk van lichaam. Hare moeder, die wel eerre
Christene is geworden, maar met welke de christelijke deugden
nog niet vergroeid zijn, weet zij te bewegen door aanhoudend
smeeken om ook haren vijanden te vergeven en zich met deze
te verzoenen.
Zoo eindigt het Goedroenlied met eene algemeene verzoening, in. tegenstelling met het Nevelingenlied, waarin de schromelijke slachting van Hunnen en Burgonden aan 't einde zulk een
,grootschee, maar diep pijnlijken, vreeselijk tragischen indruk
nalaat.
Het Nevelingenlied is de ondergaande zon in bloedig rood,
krachtig beeld van storm en strijd, maar daarna de duisternis
over den noodlottigen ondergang van bloedwrekende helden.
Het Goedroenlied is als het rijzen van den rozigen dageraad,
het opgaan der zonne, die straalt over de Middeleeuwsche wereld
en die haar in een schitterend daglicht stelt.
Stormwinden waaien over 't wilde meer door het heele
gedicht heen; maar zacht straalt soms ook het maanlicht over
het kalme water. Ridders en rekken strijden als leeuwen, kennen
gevaar noch vrees, verkiezen den dood boven de schande; doch
gehoorzamen aan een vrouwenblik, waaruit deugd en eere stralen. — Die heldenwereld is dus niet alleen de verheerlijking der
ruwe kracht, zooals men ons maar al te dikwijls heeft doen gelooven; er ligt, in het Goedroenlied vooral, eerre groote zedelijke
kracht, die weldoende werkt op het gemoed van eiken rechtgeaarden Germaan, hij weze Nederlander, Duitscher, AngelSakser of Scandinaviër.
De treffende voorbeelden uit het Goedroenlied kunnen ons
sterken en behoeden voor karakterloosheid, de grootste kwaat
van ons volk, dat door vernedering maar al te veel het gevoel
van stambewustzijn heeft verloren en bijgevolg zedelijke kracht
tot eigen verheffing mist.
Het Goedroenlied ademt in vele tooneelen gevoel van vaderlandsliefde, getrouwheid aan het gegeven woord, gehechtheid
aan den vorst, diep eergevoel en taaie volharding.
Het is ook niet waar wat een Belgisch letterkundige in
't Fransch eens heeft geschreven dat door de Fransche letteren,
n. 1. door Le Cal van Corneille, de opvatting van het eergevoel,
le « pint d'honneur » eerst in onze westersche beschaving
zou gedrongen zijn.
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Dat gevoel is uit onze Germaansch-christelijke beschaving
geboren (i).
Eenige eeuwen vóór Corneille zijn Le Gd schreef, kende
men reeds in de literatuur het eergevoel met nog vele andere
deugden, welke eerre wezenlijke beschaving kenmerken. Wie
onze Germaansche heldendichten leest zal daarvan wel dadelijk
overtuigd wezen.
Als een volk, om 't even welk, de eigenschappen nog kan
waarnemen -- de deugden en ook de gebreken, want de mensch
is niet volmaakt, -- welke in het Goedroenlied bezongen worden,
zal het hem niet langer aan karakter, wilskracht en zelfvertrouwen falen.
Dat volk zal bij de vaderen die deugden zonder de gebreken zoeken te leeren, ze zich eigen maken en bekwaam worden,
als 't moet, tot de daden, welke de geschiedenis alleen bij sterke
volkeren heeft geboekt en welke de kunst vereeuwigt in onvergankelijke heldenzangen.
Een volk dat door daden zijne waarde bewijst, is beter en
kloeker dan een volk dat gedurig bij zijne onderdrukkers zijnen
nood klaagt en om recht smeekt.

Aa n de Noordzee in August u s 1910.

(I) ALFRED RAMBAUD, schrijver van Histoire de la civilisation franraise weet het beter dan M. Dumont-Wilden als hij zegt :
i Toute l'éducation et toute la civilisation féodale a tenu dans la chevalerie. Ses principes s'imposent encore aujourd'hui à la société qui est issue de
la société féodale ; nous avons hérité d'elle le sentiment du point d'honneur », inconnu aux peuples de l'antiquité classique » (blz. 180).

GOEDROENS
GEVA NGENSCHAP EN BEVRIJDING.
I
Goedroen wascht linnen aan het zeestrand. (t)
Over 't water waait de noordwind,
Zet de zee in wilde woeling.
Golven rollen aan en ruischen,
Woedend, schuimend, naar den oever,
Waar zij, zuchtend, komen sterven.
Landwaarts drijft het zwerk der wolken,
Die de blauwe lucht bedekken,
En het water grauwgroen verven.
Doch van tijd tot tijd het zonlicht,
Brekend spett'rend door de wolken,
Werpt zijn glansen over 't landschap,
Over 't witte zand der duinen,
Over 't woelen van de Noordzee.
Eind'loos strekt zich uit het water,
Wijde weg der wilde zwanen,
Waar de wakk're wikings varen
Met hun snekken en hun draken,
Die de haren stout doorklieven.
Dan dekt weer het zwerk de zonne,
En weerom wordt alles rouwig,
Als viel de aarde in diepe droefheid
Over hemeltergende ondaad.
^

* *

't Was een kille Maartsche morgen.
Aan het zeestrand staan twee vrouwen
Linnen in den vloed te wasschen.
Wie herkent die vorstenkind'ren,
Die als slaven staan te werken?
De eene is Goedroen, Hetels dochter;
(i) Dit gedicht is geene vertaiing, maar fee gansch vrije omwerking en
voorstelling van de laatste zangen uit het Goedroenlied.
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De and're haar vriendin Hildburgis:
Is het reeds haar lot te lijden
In de lente van haar leven?
Soms staat de eene in zee te staren,
Blikt zij vurig naar de verte,
Schijnt er iets te willen zoeken.
Onder 't schamel kleed der armen
Is een ranke leest verborgen.
Blonde lokken, diep blauwe oogen
Duiden 't kind aan uit het Noorden.
Onder beider grove kleeding
Schuilen schoonheid, jeugd en gratie.
In haar boezem klopt een harte
Moedig als het hart der mannen,
Dat getuigt van wikingsafkomst.
Moed maakt haar den arbeid lichter,
Dien zij daar verrichten moeten,
Want daartoe heeft booze Geerlind,
Koninginne van Normandie.
Beide vrouwen streng verwezen.
Klappertandend van de koude,
Barvoets in het bijtend water,
Bibb'ren zij in dunne kleêren,
Rilt haar ranke lijf en leden.
Om 't ellendig lot te dragen,
Als gevang'nen haar beschoren,
Troosten zij getrouw elkander.
Meermaals nog richt Goedroen 't hoofd op,
Richt haar blik ter verre kimme
Heen, alover 't woelend water,
Waar zij hoopt dat hulp zal dagen,
Dat een snekke zal verschijnen
En een blijde mare melden.
*

**
't Arme kind van koning Hetel
Heeft gedroomd een droom zoo wonder,
In haar ziele zachte zingend .
Leed en last haar liet vergeten.
Toen kwam daar een blanke duive,
Een gezonden hemelbode,
Ver van over zee gevlogen
Naar haar toe, haar latend weten;
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Dat twee mannen zouden landen
Twee getrouwen, die zij kende,
Goedroen voelde 't harte gloeien
Als zij dacht aan die beminden,
Die zij eindelijk zou weerzien.
Blijde blikt zij over 't water
Peilt door 't zwerk de verre kimme
Naar het land der Hegelingen,
Waar haar vader eens was koning,
Waar haar moeder eenzaam woonde.
't Ligt helaas! zoo verre, verre,
Ginds van waar die wolken waaien,
Noord-oost waar de stormen loeien.
En zij ziet in haar verbeelding
Haar geliefden vader Hetel,
In den kamp voor haar gevallen,
Toen hij haar wou gaan bevrijden,
En haar goede moeder Hilde,
Die haar trouw en teeder liefhad,
Koning Herwig, haar verloofde,
Onverwinnelijken wiking,
En haar broeder, koning Ortwijn,
En haar vaders trouwsten dienaar,
Wilden Wate, koenen kamper,
Aan elk hof beroemd als ridder.
Allen ziet zij staan voor oogen,
Staan en gaan en zich bewegen
In het land der Hegelingen,
In en om den burg haars vaders
Met zijn tinnen en zijn torens
En zijn hooge ridderhalle,
Waar de blonde skalden zongen
Bij den hellen klank der harpen
Van de dapp're heldendaden
Van de vrome vrouwenminne!
— 0, hoe schijnen jonge Goedroen
Schitt'rend schoon die bonte beelden,
Die haar voor den geest verschijnen.

* *
^

Doch 't is alies slechts begooch'ling I
Zij, gevangen en verlaten,
En verstooten en gemarteld
Door die helsche vrouwe Geerlind
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II
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hare vrouwen
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Goedroen werd
werd met hare
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schaker.
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bevrijding.
Hielpen niet
Goedroen moest
land verlaten
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moest haar land
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Toen haar
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Uit de .handen van haar schaker;
Maar zijn leger werd verslagen.
Vreeslijk was die strijd aan 't zeestrand
Op het Wulpzand aan de Noordzee,
Waar de ridders in hun rusting
Door het water moesten waden,
Vreeslijk vochten in de golven
Die van zeegroen bloedrood werden.
In dien kamp liet Hetel 't leven.
Aan zijn dochter, opgesloten,
Meldde men die droeve mare
En zij weende dagen bitter;
Maar daarna toch vast besloten
Geene tranen meer te storten,
Zelfs niet droevig zich te toonen
In het bijzijn der verdrukkers,
Die haar opgesloten hielden.
Hunne wreedheid zou zij tarten,
En het aanbod stout verstooten
Van de hand van haren schaker,
Hartmoets vrouw zou nooit zij worden-,
Schoon hij smeekte om hare liefde.
— Bloed, weervoer zij, bleef er kleven
Op zijn ziel en zijne handen;
Bloed van haar geliefden vader!
En dat bloed scheidt hen voor immer...

De oude koning schoot in gramschap
Bij den trots der trouwe Goedroen,
Eene vrouw, die hem het hoofd biedt.
En verbitterd buiten mate
Liet hij haar in 't water werpen,
Waar zij hooploos zou verdrinken.
Hartmoet was zoo edelmoedig,
Hopend nog haar hart te winnen,
Uit de golven haar te redden,
En zij dankte, diep bewogen,
En zij smeekte hare smarten
Door grootmoedigheid te stelpen,
Haar niet langer doen te lijden
Door geweld het woord te breken,
Dat zij plechtig had gegeven;
— Want nog liever zou zij sterven,
Dan uit zwakheid meineed plegen.

-
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III
Goedroen
wordt door
door haren
haren broeder
broederOrtwijn
Ortwijnen
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haren
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verloofde
teruggevonden.
verloofde Herwig teruggevonden.
Weer staan
staan daar
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blijder naar de
de baren.
baren.
Blikt
Plots begint
begint haar
haar oog
oog te
te gloeien
gloeien;;
Plots
In
de verte
verte vaart
vaart een
een schuitje.
schuitje.
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Met zijn blonden baard en lokken;
De ander donkerbruin van haren,
Levensblijheid in zijn blikken.
Kloek zijn beider mannentrekken,
Vranke rekken, ranke ridders,
Tot den heldenkamp besloten.
Goedroen ziet ze nu van dichte.
Zullen zij haar niet herkennen,
Koning Ortwijn en haar broeder,
Koning Herwig haar verloofde ?
Hoe toch zal zij zich beheerschen,
Geene ontroering laten blijken?
De eene vraagt haar waar ze landen,
Wie er heerscht in 't rijk als koning?
Hoeveel ridders, hoeveel knechten
Hij met zich ten kamp kan voeren?
Goedroen geeft bescheiden antwoord.
Dan beschouwen haar de mannen
In haar slechte slavenkleeding,
Zien hoe zij van koude huivert.
Een van beiden biedt zijn mantel,
Hoofsch, aanminnig aan het meisje.
't Schaamterood verschijnt op 't voorhoofd
Van de kuisehe koningsdochter
Bij het aanbod haars verloofden.
Deze, op zij, zegt tot haar broeder
Stil, maar toch kan zij het hooren :
— Zie, dat meisje lijkt op Goedroen,
Schoon en schuchter als uw zuster;
Edel bloed vloeit in hare aad'ren.
Sprekend is 't de spruit eens konings,
Zichtbaar is 't in zachte trekken
Van 't gelaat, zoo lief, bevallig;
Merkbaar ook in haar gebaren.
Goedroen kan zich nauw bedwingen
Niet in tranen los te barsten.
Hevig doet ze zich geweld aan,
Dat de ridders niets en raden.
Deze vragen aan de vrouwen

Of zij nooit daar iets vernamen
Van een koningsdochter Goedroen
Uit het land der HegelUngen,
Die de vorst van 't land ontvoerd had.
Goedroen zuchtte, hield zich moedig,
En ze zei toen, fel bewogen,
.
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Wiji het bonsde in haren boezem :
— Ja, die arme is hier gestorven ;
Dood van lijden en ellende.
En zij blikte hen in de oogen,
Of zij 't veinzen niet en zagen.
Niet en merkten aan haar spreken.
Toen zij 't nare nieuws vernamen,
Klaagden bitter beide ridders.
— Mijn beminde bruid ! — Mijn Goedroen I
Riep in wanhoop uit de jongste.
En zijn stemme stikte in tranen...
Uwe bruid? zei Goedroen zuchtend,
Zich geweld doende om te spreken.
Herwig is niet meer in leven,
Anders zou hij zijn gekomen
Om die arme te verlossen,
Want zij heeft zoo lang geleden,
En zij was zoo diep rampzalig,
Die 'k aan 't hof des konings kende
— Ik ben Herwig, riep de ridder,
Plots'ling Goedroen scherp beschouwend.
Door geheime macht gedreven
Toonde hij de maagd een bruidsring,
Dien zij dadelijk herkende.
— Zie ook deze, zeide Goedroen
Staam'lend en ook tranen stortend,
Toen zij hare hand hem reikte.
Nooit was Herwig zoo getroffen
In het ruwste ridderleven
In het heetste van het strijden
Als door wat hier nu geschiedde,
Zijne bruidsgift zag hij blinken
Aan di _-n kleinen blanken vinger,
Die dat arme meisje toonde.
Maar zij zag hem diep in de oogen;
Hij herkende Hetels dochter.
— Goedroen! -- Herwig! klonk uit beider
Mond... Er volgde een stonde stilte,
Dat men niets meer hoorde dan het
Ruischen van de rollende baren
Aan het strand... En toen omhelsden
De verloofden lang elkander,
Weenden zalig broeder, zuster.
--- O ! hoe wonder toch dit weerzien
Na zoo lange, lange jaren
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Wee en smarte, ver verwijderd
Van al dezen, die men liefheeft!
Van de ontroering nu bekomen,
Ortwijn vroeg aan zijne zuster,
Hoe zij hier aan zee kwam wasschen
Werken in 't gewaad der laven?
Goedroen weerom barstt' in snikken,
En vertelde hem haar lijden,
Haar volharding in h Lt hopen.
Herwig, diep daardoor getroffen,
Wilde Goedroen medevoeren
Op den stond.
— Dat nie: ! riep Ortwijn;
Dat mag ik niet dulden. Hadde ik
Honderd zusters nog in leven,
Nog zoo lang van mij gescheiden,
Toch wil ik een ridder wezen.
Met het wapen in de vuiste
Zullen wij u hier bevrijden,
Sprak hij plechtig tot zijn zuster.
Goedroen zonk in jammerklagen,
Vragend of zij daar moest sterven
Bij die hartelooze vrouwe,
Die zich wreed op haar zou wreken,
Zoo een vijand in het land viel.
Toen zei Ortwijn, haar vertroostend :
— Nog wat moed, mijn dierb're Goedroen;
Vrees niet, Hartmoet is een ridder,
Zou zoo'n daad toch nimmer dulden.
Onze vloot met vlugge draken
Zal dra aan de kust hier komen,
En hier landen onze krijgers,
Die door vuur en vlamme varen
Om met ons u me& te voeren.
Goedroen stelpte straks haar tranen,
Voelde moed in 't harte rijzen.
Na een lang en laatste omhelzen,
Trokken beide ridders henen,
Stapten weer in hunne snekken.

*

* *
Goedroen ziet ze henenvaren,
Wiegewagen op de golven,
Tot zij uit haar oog verdwijnen.
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Hildburg staarde stom op Goedroen,
Als een steenen beeld daar staande.
Schoon was Goedroen zoo te aanschouwen
Lijk zij daar een wijl bleef blikken
Op dat fel bewogen water,
Op die eindelooze baren,
Tot het scheepje was verdwenen.
In haar oog ontwaakte een wereld,
Diep gevoel doorgloeit haar boezem,
Fierheid welde in hare ziele,
Sinds die wikings haar hier zoenden,
Die zij ver zag herenvaren.
Plots'ling plonsde zij in 't water
't Linnen, gaat met Hildburg henen,
Vonken vuur in hare blikken,
Hatend, wie haar laf verdrukte.
Met haar moed tot daden vaardig,
Vast besloten meê te helpen
In den strijd voor haar bevrijding,
Voelt zij weder zich de dochter
Van een onversaagden wiking,
Langer niet een zwakke vrouwe.
't Heldenbloed bruist in hare aad'ren,
't Heldenbloed der Hegelingen.
En met Hildburg, 't hoofd verheven,
Geene koude meer gevoelend,
Stapt ze moedig, hoopvol huiswaarts,
Werpt een blik op wal en torens,
Op den burg van haren schaker,
Als wil zij den vijand roepen,
Dat zijn wallen niet bestand zijn
Tegen 't stormen van de stouten,
Die haar Herwig aan zal voeren,
Dat hun wraakkreet driest zal dreunen
Bij 't bemacht'gen van die muren,
Die haar lang gevangen hielden,
Verre van haar teer beminden.

IV
Goedroen helpt door list hare verlossers.
Zonder linnen thuis. gekomen,
Weigert Goedroen iets te zeggen.
Geerlind nu, in schamper schelden
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Geen slavin toch zult ge zoenen;
Zie mij zoo in dit gewaad hier,
Lijk aan zee ik heb gewasschen.
Laat me als koningsdochter komen
Laat ook Hildburg en de vrouwen,
Die met mij gevangen waren,
't Slechte slavenkleed verlaten.
Laat ze baden, zich verfrisschen,
En zich tooien naar betamen,
Komen in de kemenate,
Met de vrouwen uwer eed'len.
Hartmoet minde Hetels dochter
Om haar trotschheid en haar trouwe
Met het vuur eens vromen ridders;
Zijne ziele zwom in liefde.
Nauwelijks kon hij gelooven,
Wat hij zag hier vóór zijne ooges,
Wat hij hoorde in eigen ooren.
Goedroens wil werd hem een wet nu.
Hij, die naar haar hand gedongen,
Steeds beslist werd afgewezen.
Hij volvoerde haar verlangen,
Liep gelukkig heen en weder
Door de gangen van het burgslot
En gaf iedereen hevelen
Om het bruidsfeest te bereiden.

V
Hoe het verlovingsfeest in Hartmoets burg gevierd
werd.

's Avonds in de hooge halle
Waren weidsch versierd de wanden.
Hel verlicht door lamp en luchters,
Blonken schilden en blazoenen.
Daar zou Goedroen met haar vrouwen
Nu voor de eerste maal verschijnen.
't Slechte kleed der slaven hadden
Allen nu voor goed verlaten.
Goedroen kwam als koningsdochter;
Nooit zoo schitt'rend was haar schoonheid,
Als wanneer zij thans vooruittrad
In gewaad van witte zijde,
Dat in plooien plechtig neerviel.
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Op het hoofd de gouden krone,
Stapt zij door een rij van ridders
Met geweer en wapenschilden,
Die in hellen lichtgloed glanzen.
Hartmoet komt ontroerd haar tegen,
Heet haar uit het harte welkom,
Treedt dan zalig aan haar zijde,
Spreekt haar toe met hoofsche spreuken,
Lijk 't betaamde aan eenen ridder.
Niemand kan het wederhouden
Luid in woorden uit te weiden,
Wat ze in Goedroen meest bewond'ren;
Of haar schoonheid, of haar houding
Of de gulle en eed'le goedheid,
Die e r blinkt uit hare blikken,
Of haar fierheid, als ze nevens
Koning Hartmoet op den troon zit.
Menig lied wordt er gezongen,
Spreuken worden uitgesponnen,
Vrouwenminne hoog geprezen,
Door de meest vermaarde skalden,
Schuimend wordt de wijn geschonken,
Gloort als goud in feestbokalen,
Alles Hartmoets bruid ter eere.
Zij, aanminnig, vraagt den koning
Ridders heen te willen zenden
Naar den vreemde bij zijn vrienden
Met de boodschap hunner bruiloft.
Dat, meent Goedroen, maakt dan minder
Hartmoets leger op de wallen.
Als haar broeder met zijn krijgsvolk
Straks in 's vijands rijk zal rukken.
't Lachen om haar listig zinnen
Kan ze moeielijk verbergen
Dit bemerkt wan trouwend Geerlind,
Vat vermoeden uit dat lachen,
Deelt haar vrees aan Hartmoet mede,
Niets wil deze er van gelooven.
Bij den wijn, de vreugdelied'ren
Bij den klank der zangersharpen,
Die er ziel en zin bekoren,
Bij den glans van Goedroens oogen,
Bij de zaligheid der liefde,
Die er blaakt in zijnen boezem,
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Als vorstinne daar gevierd ziet...
*

**
Op den burg van koning Ludwig
Was het feest in vollen luister.
Goedroen hoopte vast en veinsde,
Geerlind vreesde wraak en rampen.
Maar het hof was aangezeten,
Spijzen, dranken gul genietend.
Allen aten, dronken, zongen,
Kampten, speelden, lachten, juichten,
In den burg was jool en jubel,
Die alomme drong en dreunde.
En de dorper, die voorbij trok
Langs de baan in 't nacht'lijk duister,
Zag in 't koninklijke burgslot,
Hoe elk venster hel verlicht was,
Hoorde 't galmen van het feestlied,
Op de wiek des winds gedragen,
Tot het wegstierf in de verte.
Rekken, in den roes van 't vieren,
Dachten aan geen oorlog voeren.
..,

VI
De burg wordt bestormd en Goedroen bevrijd.
Schett'rend schalt de wachtershoren
Van den toren door het burgslot.
Alles loopt verschrikt te zamen;
Velen zijn door angst geslagen,
Vragen wat mocht gaande wezen,
Weten niet waarhenen vluchten.
Op de tinne van den toren,
Waar nog waait de vreugdewimpel,
Klinkt de stemme van den wachter
-- Op te wapen, stoute strijders;
Ridders, rekken, op te wapen!

**
Eene vloot van vlugge draken
Is opeens de kust genaderd
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Met den wind in volle zeilen.
't Is het uur des vroegen morgens,
En in de eerste schemerklaarte
Schijnen talloos deze schepen,
Reuzenvogels op het water,
Zwier'ge zwanen uit het Noorden,
Die hun vlerken openspreiden
En gelijk ten oever vliegen.
Uitgeruste krijgersbenden,
Die de snekken snel verlaten,
Stroomen op het strand te zangen,
En geweldig als een onweer,
Dat den zeeschoot schijnt ontschoten,
Stormen zij onstuimig voorwaarts,
Dringen dreigend dan het land in,
Lijk de orkaan, die losgeketend
Alles delgt op zijnen doortocht,
Alles plettend, nederploffend,
Wat zou willen weerstand bieden.
*

**
Op de wallen van het burgslot
Staat daar, stom en diep verslagen,
Heel de schaar van Hartmoets krijgers
Zoo in 't volle van hun vieren
Door den vijand overvallen.
Maar er is geen tijd tot morren ;
't Geldt den vijand af te weren,
Kloek en manlijk, zonder dralen.
*

**
Ach! die horen schettert aak'lig
Op den toren van het burgslot.
Als een stormweer zoo onstuimig,
Naar de wallen en de torens
Rukken 's vijands dichte drommen
Met hun touwen en hun tuigen
Om de muren te bemacht'gen.
Onophoudend stoot de stormram;
Bijlen bonzen op de poorten,
Die door felle slagen vallen.
En de vijand vaart naar binnen;
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Knodsen knallen op de helmen;
Rauwe kreten slaakt het krijgsvolk
In het vuur van 't woedend worst'len
Op de pleinen, in de zalen
Van het koninklijke burgslot.
Dapper roert zich ridder Hartmoet
Met zijn vader koning Ludwig.
En zijn rekken en zijn knechten
Staan hen sterk en stout ter zijde.
Maar de vijand is met velen.
Hartmoets mannen moeten wijken
Voor het heer der Hegelingen,
Die als leeuwen vurig vechten.
Koning Ortwijn, nevens Herwig,
Slaat geweldig op den vijand.
't Geldt hier Goedroen gauw te redden,
Een geliefde bruid, een zuster.
De oude grimme krijger Wate
Stormt aan 't hoofd van zijne helden,
Dringt verwoed door 's vijands drommen,
Kapt en kerft in dichte rangen,
Drijtt ze in dolle drift naar binnen,
Waar hij ze ongenadig neervelt.
En hij snelt door gangen, poorten,
Zoekend naar de plaats waar Goedroen
In dit slot zit opgesloten.

**
Goedroen waakte sedert uren.
Heel den nacht sloot zij geene oogen.
Iets was zind'rend in haar ziele,
Dat het heden zou geschieden,
Wat zij reeds zoo lang verwacht had.
Nauw heeft zij 't geroep vernomen
Van de wachters op de wallen,
Of zij kleedt zich aan, begeeft zich
Naar haar gezelline Hildburg.
En zij wekken al de vrouwen,
Die met haar gevangen waren.
Allen, in een zaal te zamen,
Goedroen moedig in haar midden,
Wetend wat gevaren dreigen,
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Staan op 't nakend lot te wachten,
Goedroen klopt het hart geweldig!
Woedend wordt er thans gestreden;
Hoort zij niet den kreet der krijgers,
Die voor haar den dood daar tarten?
Zal niet alles zijn verloren
Door het kansspel dat zij wagen?
Wat zal dan van haar geworden?
Midden staat zij in de stormen,
Is in handen van den vijand.
Die zich wreed op haar zal wreken.
En zij is ook zwak en weerloos,
Hier bij an i're zwakke vrouwen,
Even weerloos als zij zelve.
In haar mannelijke ziele
Welt opeens nu haat en woede
Bij het hooren van die kreten,
Stijgend uit de borst der strijders,
Die om harentwil daar vallen.
Maar zij dempt de drift die opwelt,
Wacht haar lot weer af, gelaten.
Eu ze knielt met hare vrouwen,
Wijl een bede uit aller borst stijgt,
Vol verlangen, vurig hopen
Naar het uur van haar bevrijding.
^
^

*

En terwijl de strijders streden
En de vrouwen vurig baden,
Kon de koninginne Geerlind
Hare woede niet verkroppen.
Plots belust op bloedig plegen,
Gaat zij Hetels dochter zoeken.
— Dat beduidde Goedroens lachen,
Meent zij, wat er thans gebeurde,
Goedroen had haar driest bedrogen;
Daarom zou ze 't bitter boeten.
Zij zou haar door 't slot doen sleuren,
Zelf haar dooden in haar wraaklust.
En zij ijlt naar Goedroen henen,
Waar zij deze denkt te treffen,
Zonder dat een ziel het merkte.
Woedend wordt ze bij het denken
Dat de snoode kon ontsnappen,
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Dat de veege zou gaan vlieden.
Dan getergd, een tijgerinne
Lijkend, loopt ze door de gangen
Met een dolk degenen dreigend,
Die zij ziet en haar niet zeggen
Waar zich Goedroen heeft verscholen.
Plotseling komt zij ter plaatse,
Waar de vrouwen hoopvol bidden,
Die verschrikt door haar verschijnen
Om haar meesteres zich scharen.
Maar de dolle duivelinne
Stoot met sterken arm ze op zijde.
Diep versmadend alle smeeken
Heft ze 't moordend mes omhooge;
Goedroens doodsuur heeft geslagen,
Als op eenmaal woeste Wate
Binnenrukt, den aanslag werend,
Dien de snoode zou voltrekken.
En gezwind zwaait hij zijn slagzwaard...
Booze Geerlind bonst ten gronde
En hij staat in eens voor Goedroen,
Die haar handen smeekend uitstrekt.
Hij begroet zijn meesteresse,
Die hij nauwelijks herkende.
Tranen kan hij niet weerhouden,
Hij, de wilde ridder Wate,
Nu hij hier zijns Heeren dochter
Midden in 't gevaar mocht redden.
Vóór haar voeten valt hij neder
Zoent den zoom haars kleeds met eerbied.
* *

't Woest gedrang, het dreunend strijden
Duren voort nog in het burgslot.
De oude Ludwig, Hartmoets vader,
Die eens Hetel, Goedroens vader,
Op het Wulpzand had geslagen,
Kampt beslist op dood en leven.
IJvrig zoekt hij Hetels zoon op
Om hem doodelijk te treffen,
Doch daar daagt de wilde Wate,
Werpt zich woedend in het strijdvuur
En ontwaart den koenen kamper
Ludwig, die zijn vorst bedreigde;
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IJlt naar hem toe, 't zwaard geheven,
Slaat hem schielijk op den schedel,
Dat hij voor zijn voeten neerstort.
Ook zijn vorst heeft hij gewroken,
Lijk hij dezes dochter redde.
Stout valt op denzeifden stond nu
Koning Ori wijn op den schaker
Zijner zuster, ridder Harmoet.
Tusschen twee geharde helden
Gaat een koene kamp beginnen.
De eerste slagen vallen dapper.
Ortwijn zal den strijd gaan winnen,
Als nu schielijk Goedroen toeschiet,
Stoer zich stellend tusschen beiden.
En zij weert beslist de wapens,
Smeekend om den strijd te staken.
Beide ridders zijn bewogen.
Ortwijn nadert, zoent zijn zuster,
Schenkt genade aan haren schaker,
En beveelt niet meer te vechten.
En opeens stond alles stille;
Ortwijn reikt de hand aan Hartmoet,
Welke voor zijn winnaar neerbuigt.
En een kracht'ge kreet weerschalt nu
In het heir der Hegelingen
Voor hun eed'len koning Ortwijn,
Voor zijn goede zuster Goedroen

En voor haar verloofde Herwig.
Midden in een muur van zwaarden,
Vast in vuisten hoog gehouden,
Werd de koene koningsdochter
Met de helden op de schilden
Daar geheven. Drie gestalten,
Glanzend door den gloed der zege,
Staken hooge boven hoofden
Uit in 't wild gedrang der strijders,
Die bij klinkend zwaardgekletter,
Onder 't golvend jubelgalmen,
Naar Germaansche ridderwijze,
Hou en trouw hun Heeren zwoeren!
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VII
Vrede en verzoening.
't Zegevierend heir voer huiswaarts
Over 't wild bewogen water
Met de vrouwen die, bevrijd nu,
Naar haar vaderland verlangden.
Na de zege kwam verzoening,
Welke Goedroen vurig wenschte,
Dankbaar, als zij dacht aan Hartmoet
En zijn ridderlijk gedragen.
Vreugdezang begroet den vrede
In het land der Hegelingen,
Door de dorpen van Normandie.
Kerkeklokken klinken feest'lijk,
Jubelgalmen golven wijde
Door het land van koning Herwig.
Deze huwt zijn eed'le Goedroen;
Hartmoet zweert zijn trouw aan Hildburg.
Hartmoets zuster, jeugdige Ortroen,
Wordt de vrouw van koning Ortwijn.
Drie verzoende ridders, helden,
Leidden hunne lieve bruiden
Naar hun burgen, naar hun tronen,
Waar zij door haar deugden blonken;
't Huw'lijksleven mild bekransten
Met de bloem der blijde liefde
En 't gespeel van jonge spruiten,
Blonde telgen van het Noorden,
Welke wikings zouden worden.

BESTENDIGE COMMISSIE
VOOR NIEUWERE TAAL - EN LETTERKUNDE.

Aan de Academie ter uitgave aangeboden verhandeling. — Door den Heer Dr. Louis M. H.
BROUNTS, uit Maastricht : The Image of Governance
translated out of Greke into Englyshe by Syr Thomas
Eliot... Anno. M.D.XLI. -- Verslagen
:

10)

Verslag van den heer Prof. Dr. W. de Vreese :

THOMAS ELYOT'S Image of Governance is een beroemd, men mag
haast zeggen een berucht boek. Het heet vertaald te zijn naar het
Grieksch van zekeren ENCOLPIUS, maar buiten den vertaler heeft
nooit iemand dat Grieksch werk gezien. Vandaar de vraag of dat
origineel eigenlijk wel ooit bestaan heeft. Aan de oplossing van dit
twijfels'.uk is de verhandeling gewijd, welke de heer Louis BROUNTS
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie ter uitgave aanbiedt.
In een inleiding tracht de scha ijver The Image of Governance eerst
zijn plaats aan te wijzen onder de werken van denzelfden aard. In
een beknopt overzicht van het onderwijs in Engeland vóór 1500 wordt
aangetoond, hoe het humanisme den stoot gaf tot dergelijke geschriften ; daarna houdt de schrijver een zeer algemeene, oppervlakkige
bespreking van de twee voornaamste werken, door THOMAS ELYOT
op dit gebied geschreven (The Governour en The Image of Governance en van hun onderlinge verhouding; verder volgt een betoog,
om voor The Image « een plaats ... op (te) eischen in de rij der zoogenaamde Fursienssiegel »; ten slotte worden enkele bladzijden gewijd
aan ELYOT'S voorgangers.
Het eigenlijke werk bestaat uit drie hoofdstukken.
In het eerste wordt medegedeeld welke uitgaven en welke exemplaren van The Image bestaan : 1540, 1 544, 1 549, 155 6 . Een streng
bibliographische beschrijving der verschillende uitgaven ontbreekt;
er wordt alleen eenigszins uitgeweid over een exemplaar van de
uitgave van 1544, waarin echter een zeker getal vellen zitten van de
uitgave van 1541, -- wat niet zoo wonderlijk is noch zoo zeldzaam
als de heer BROUNTS schijnt te meenen.
Met zijn tweede hoofdstuk, dat getiteld is : 1)e oorsprong van The
Image of Governance, komt de schrijver tot zijn eigenlijk onderwerp.
In zijn voorbericht zegt ELYOT dus, dat hij een werk van ENCOLPIUS uit het Grieksch heeft vertaald. Ter wille van dit Grieksche werk
is het Engelsche, veeleer dan om zich zelf, de aandacht blijven trekken. De meesten van hen, die er zich mede hebben bezig gehouden,
)
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zijn van oordeel geweest, dat ELYOT zijn lezers — met een goede
bedoeling -- iets heeft wijs gemaakt; een enkele heeft hem op zijn
woord geloofd.
De heer BROUNTS geeft een critisch overzicht van wat BAYLE,
TILLEMONT, FABRICIUS, HALLAM, en vooral WOTTON, JOANNES SELDENUS, HUMPHREY HODY en HERBERT CROFT hebben beweerd. Het
blijkt, dat geen hunner tot een afdoende besluit gekomen is, zoodat
een hernieuwd onderzoek gewenscht en gerechtvaardigd was. Daaraan heeft de heer BROUNTS zijn krachten beproefd. De uitslag van
zijn onderzoekingen heeft hij samengevat in een laatste hoofdstuk :
The Image of Governanee is geen ,vertaald maar een oorspronkelijk werk
van Syr Thomas. Het blijkt overduidelijk, dat THOMAS ELYOT'S werk

niet veel anders is dan een handige, men mag zelfs zeggen kunstige
en kunstvaardige compilatie van allerlei uittreksels uit PLUTARCHUS,
CAPITOLINUS, PLINIUS, PLANUDES, HERODIANUS, maar hoofdzakelijk
uit het leven van Alexander Severus door AELIUS LAMPRIDIUS, dat
door ELYOT vrijwel als borduurpatroon is gebezigd.
Dit belangwekkend en belangrijk onderzoek getuigt van prijzenswaardige belezenheid, geduld, vlijt en nauwkeurigheid. Het vraagstuk van het ontstaan van The Image of Governance is een grooten stap
nader tot zijn oplossing gebracht.
De waarde van het ingezonden werk ligt voor het grootste
gedeelte in die nauwkeurige aanwijzing, met de bewijsplaatsen er bij,
van bladzijde tot bladzijde, soms van regel tot regel, van de bronnen
van THOMAS ELYOT.

De historische en critische beschouwingen van den heer
BROUNTS, die aan- dit laatste hoofdstuk voorafgaan, hebben ook hun
verdienste, maar geven toch aanleiding tot velerlei bedenkingen en
vragen.
Vele daarvan zijn het gevolg van een zekere, overigens in een
eersteling maar al te verklaarbare en tot op zekere hoogte ook verschoonbare onbeholpenheid in de compositie : het geheele werk door
loopt het betoog te weinig langs lijnen van geleidelijkheid. Zoo ontbreekt b. v. alle overgang van den eersten paragraaf, waarin ELYOT alleen als humanist en volgeling van Erasmus genoemd wordt, tot
den tweeden paragraaf van het « inleidend woord » : de schrijver
spreekt alsof iedereen precies weet wat The Governour en The Image
of Governance zijn; eerst op blz. 15 vernemen we, wat hem bewogen
heeft eenige aandacht te schenken aan THOMAS ELYOT, en ook
de paragraaf over diens « voorgangers » (bedoeld wordt voorloopers),
die voor mijn gevoel niet op zijn plaats staat, is geschreven op een
toon, alsof elke lezer met een exemplaar van ELYOT'S werken onder
zijn hoofdkussen ligt. De schrijver vervalt telkens in herhalingen, en
heeft zelfs kans gezien, een lange passage uit PARMENTIER'S Histoirc

.
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hoofdstuk van het werk zelf is verdeeld in vijf paragrafen; wat de
zesde paragraaf behoorde te zijn, is tot een nieuw hoofdstuk gepromoveerd.
Maar het hinderlijkste van al is, dat de lezer telkens opnieuw
verneemt, tot welken uitslag de schrijver gekomen is, niet omdat
zulks telkens blijkt uit diens betoog, maar omdat hij herhaaldelijk
meent te moeten zeggen, welke « opinie » hij over de zaak heeft.
Ook het hoofdstuk, waarin de schrijver de conclusies trekt die
uit zijn vondsten voortvloeien, laat geen onverdeeld bevredigenden
indruk achter. De aanwijzing van de talrijke plaatsen, die door
ELYOT uit allerlei schrijvers vertaald zijn, geeft natuurlijk een zeer
sterken indruk, dat het verhaal van ELYOT, betreffende de vondst
van het handschrift van ENcoLPIUS, een fictie is. Wie zou denken,
dat de heer BROUNTS het overbodig acht, dat te constateeren ? Alles
wel beschouwd, is hij immers de eerste onder allen, die het onderwerp behandeld hebben, die er werkelijk het recht toe heeft ?
Verder : is het niet vreemd, dat hij in dit hoofdstuk heelemaal
geen moeite doet om op zijn beurt na te gaan, hoe ELYOT tot zijn
fictie gekomen is? Zoo ergens, dan is het hier de plaats. Hier
behoorde b. v. de vraag besproken te worden, of ELYOT tot zijn
fictie gekomen is naar het voorbeeld van GUEVARA, waarvan de
mogelijkheid terloops toegegeven wordt in een ander gedeelte van
het werk.
Is het niet evenzeer vreemd, in dit werk zinnetjes tegen te komen
als dit : • Encolpius, die zeker goed op de hoogte was, kan onmogelijk s enz. In een hoofdstuk dat uitloopt op het bewijs, dat Encolpius
niet bestaan heeft, gaat dat toch niet aan.
En ten slotte : is de schrijver wel verantwoord, als hij als conclusie van zijn onderzoek boven zijn laatste en voornaamste hoofdstuk schrijft : The Image of Governance is geen vertaald, maar een
oorspronkelijk werk van Syr Thomas, terwijl zijn arbeid juist bestaan
heeft in het determineeren van de vertaalde plaatsen? Indien THOMAS ELYOT hier oorspronkelijk geweest is, dan kan hij dat toch alleen
geweest zijn in het arrangement van zyn vertaalde stof.
Meer dan éénmaal meent men den schrijver op een tegenstrijdigheid of op een onlogische gevolgtrekking te betrappen.
In de tweede paragraaf van zijn « inleidend woord » stuit men
plotseling, zonder eenige merkbare aanleiding, midden in geheel
andere beschouwingen en daarvan vrij wel volkomen los, op deze
uitspraak Wij meenen voor Elyots Image of Governance een
plaats te moeten opeischen in de rij der zoogenaamde • Fiirstenspiegel •.
Over die « Fiirstenspiegel » heeft de schrijver het nu in een volgende paragraaf, en daarin komt hij tot conclusies als de volgende,
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nadat hij een reeks Fiirstenssiegel behoorlijk en juist gecaracteriseerd
heeft :
« De indruk, welke Elyots Image of Governance bij ons heeft.
« achtergelaten, is, naar onze bescheiden meéning een geheel
« andere » blz. 20). Er is dus niet de minste overeenkomst tusschen
« de opvatting van het karakter van een vorst in the Image of Gover« trance en in de Karolingsche Fiirstenspiegel... Ook de bronnen voor
4< the Image of Governance beperken zich niet tot de H. Schrift en de
« Vaders, hoewel hij sic!) meermalen door citaten bewijst, dat deze
K voor hem geen onbekende waren... »
Men is geneigd te vragen : hoe is dat te rijmen met Uw vroeger
uitgesproken « eisch »!
Blz 12 leest men :
« Noodzakelijk acht ik het in verband met the Governour, ELYOT'S
« Image of Governance te bespreken ».
De lezer voelt zich van die noodzakelijkheid evenzeer overtuigd,
des te meer, als hij op de volgende bladzijde verneemt, dat de schrijver u The Image of Governance als de practische uiteenzetting beschouw(t) van cie theorien in » the Governour « neergelegd ».
Volgen enkele opmerkingen die hoofdzakelijk de uiterlijke ge-.
.schiedenis van het werk betreffen, en besloten worden met :
« Het zou voorzeker dé moeite loonen eens een nauwkeurige
« vergelijking te trekken tusschen « the Governour » en « the Image

« of Governance » om aldus het verband aan te wijzen tusschen de
« theorie en hare practische toepassing, doch dit zou mij te ver
« voeren en voorzeker vallen buiten het kader dezer inleiding ».
Voor mijn gevoel is de beer BROUNTS hier ongelukkig geinspireerd geweest, en heeft hij la scène à faire verwaarloosd. Buiten het
kader van de inleiding viel dat onderzoek zeker, niet buiten het kader
van het werk zelf. Indien overtuigend bewezen wordt, dat THOMAS
ELYOT in zijn Image of Governance de practische toepassing heeft
•willen beschrijven en uitwerken van de theorie, die hij in zijn
Governour had verkondigd, dan zou dat toch reeds a priori onwaarschijnlijk maken, dat the Image eene vertaling zou zijn van een
Grieksch werk van zekeren ENCOLPIUS.
Of acht men het wél waarschijnlijk, dat ELYOT omstreeks 1540
't en pakje paperassen zou terugvinden, bevattende een lang te voren
door hem gemaakte vertaling van een werk, eeuwen te voren door
een Griek geschreven, en toevallig de praktijk aangevende van een
theorie pas in 1531 door een Engelschman bedacht ?
Een ander punt, dat m. i. ruimere aandacht had verdiend, is de
verhouding van ELYOT tot GUEVARA. HALLAM heeft, bij de patente
.onvindbaarheid van het werk van ENCOLPius, het eerst gewezen op
de overeenkomst tusschen het ontstaan van GUEVARA'S Leven van
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826 hebben. Immers ze brengt ons nader bij de oplossing van het raadsel :
dat het werk, gelijk de schrijver zelf beweert, eene vertaling uit het
Grieksch van ENCOLPIUS zou zijn. Uit de aanduiding der bronnen
door Dr. BROUNTS blijkt duidelijk dat de Engelsche schrijver een
compilatiewerk leverde met « Lampridius als basis, waarin echter
c geen spoor te vinden is van het door ELYOT genaamde werk van
« ENCOLPIUS ».
Wat de inleiding betreft, die Dr. BROUNTS voor zijnen arbeid
heeft geschreven, deel ik volkomen de meening van Dr. W. DE
VREESE. Hare bewijskracht is zwak omdat er te dikwijls hetzelfde in
herhaald wordt en beweringen weerlegd, die niet noodig hadden
weerlegd te worden. daar zij van zelf vallen door stelliger bewijzen
die Dr. BROUNTS omtrent den.00rsprong van ELYOTS werk heeft geleverd in de aanduiding der bronnen. Dit is door Dr. W. DE VREESE
goed uiteengezet en ik sluit mij aan bij zijn besluit, dat Dr. BROUNTS
.dit gedeelte van zijn werk zou moeten herzien en verbeteren.
Ook wat de taal betreft.
Ik betwijfel b. v. of beeldspraak als de volgende wel heel juist is :
E het onsamenhangend verhaal van Lampridius wordt in ELYOTS
« hand omgekneed tot een vloeibaar geheel ».
Doch kleine aanmerkingen als deze op het zeer verdienstelijke
werk van Dr. BROUNTS, doen niets van zijne verdienste af, en ik
breng een gunstig advies uit voor de uitgave van dien arbeid door
de Koninklijke Vlaamsche Academie, die mij als lid der Commissie
.aanstelde om het werk te onderzoeken.
...
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
68. — « BUYT OM BUYT »,
«

GORRE OM GUYL » of « GUNNE VOOR GUNNE ».

Eerre der beteekenissen van het woord Gorre, bij Verdam,
IVdb., is die van Afgeleefd paard, oude knol. Gule, Guyle, Guul,
werden (zie aldaar) in denzelfden zin genomen. Beide woorden
komen samen in de uitdrukking Gorre om guyl voor.
Wanneer eene verwisseling van goed « gorre om guyl »
gedaan werd, kon er, naar de oude « costumen » geene aanleiding
tot het uitoefenen van het recht van « naarhede » of naasting
bestaan :
D. Berten, Ancien projet de coutume générale du pays et comté
Flandre Flamingante (overdruk uit : Bulletin de la Commission
royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. IX), blz. 174 :
« Tit. X. Cap. III, § t. — In manghelinghe oft permutatie, absolutelyck ghedaen buyt om buyt, oft gorre om guyl, en is geen naerhede ».
— « Want daer de horse niet ontknoopt en is », staat er verder bij
Wielant, Pract. civ. (Zie bij Stallaert, Gloss., v° Buit.)
de

Naar men ziet, zijn de uitdrukkingen BUYT OM BUYT en
GORRE OM GUYL, synoniem. In eene variante van den wangehaalden tekst, luidt dit laatste GUNNE VOOR GUNNE. Van die
uitdrukking wordt er noch bij Verdam, noch bij Stallaert vermelding gemaakt. Wat BUYT OM BUYT betreft, het is hetzelfde
als het Fr. But a but, dat beteekent : Sans avantage de part et
d'autre. (Littré, v° But.) Troquer but a but : Troc pour troc,
sans rien donner de retour.
De hieronder volgende tekst uit « Vorme ende concept tot
het maken eene generaele costume van het landt ende graefschap van Vlaenderen Flamingant » geeft ons duidelijk de
uitlegging van GUNNE VOOR GUNNE :
D. Berten, op. cit., blz. 258 : « Nr 789. In mangelinge ofte
permutatie absolutelyck gedaen gunne voor gunne, sonder iet toe te
legghen, en heeft naerhede geen stede; maer, leyde men toe eenich
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ghelt ofte andere bate, die ghelt weert ware, naerhede soude stede
hebben, want 't soude wesen specie van venditie ».

Bij Oudin, Curiositez Francoises : « Nous sommes but a
but » = Nous sommes égaux.
69. -- ALUTTER.
Dit woord is eens variante van Alluttel -- Een weinig, dat
Verdam voorkomt, met de verdere vormen Allettel, Allettelken, enz. Ziehier een tekst uit eene rekening van 1 384

bij

Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. van den baljuw van
Veurne van 2 Maart 1384 n. s. tot 19 Sept. daaraanvolgende Rol) :
« Jan Tas, bastaert, es comen van den live ter doot ende liet achter
hem een half quaet huusken, een bedde, alutter corens, dwelke de
bailliu liet losgin, scult ende al gheweert, omme xij lb.
« Riquart van Biscine, bastaert, stierf ende liet achter héme een
quaet huus, alutter corens, iij bedden, ij coen... »
De uitgang van ons woord op r, doet herinneren aan den
Westvlaamschen vorm Letter = Luttel. Zie bij De Bo.

70.

-- GADOOT : GHEDOOT.

In onze studie over het woord GADOOT Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1896, blz. 312 en vlgg.), hebben wij een voorbeeld
(

van de variante GHEE DOOT
tekst met GHEDOOT :

(blz.

347) aangehaald. Ziehier een

Keizerlijke Bibliotheek te St.-Petersburg, Getijdenboek, gemerkt
als Ms Gollandskaya O. v I. n° 7 (« ghescreven int jaer Ons Heren
M0CCCC ende XXXV te Haerlem »), fol. 156. in de groote litanie :
« Van enen quaden eynde ende vanden ghedode ende onversienden
dode, verlos ons, Here ».

EDW. GAILLIARD.

« CLERCKEN »,
^

GHEDEELDE CLEEDEREN », « STRIJPT »,
GH EM INGH EDE CLEDER
EN

c CORT HABYT MET DEURSNEDEN »,

ENZ.

door EDW. GAILLIARD.
zegt Ducange in zijn Glossarium, — zijn « Omnes
Clerici,
qui in ecclesiastici ministerai gradibus ordinati sunt ». Bij Pasquier, Les _Recherches de la France (uitgave 1643), blz. 47 : « Gens
ecclesiastics qu'ils appellerent Clercs » (I).
—

Naast die algemeene bepalingen, schijnt ons de uitlegging
door Dr. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek, v° Clerc,
gegeven, in haar breede trekken op de middeleeuwsche teksten
zeer wel te passen : « Vaak wordt daardoor aangeduid een per(t) Het luidt bij Pasquier in dezer voege :
Or tout ainsi qu'au Parlement ambulatoire y avoit eu de tout temps six
Pairs Ecclesiastiques et six Laiz, aussi fut ce Parlement (le Parlement estably
dans Paris et des autres de ce Royaume) resséant composé, part de bens
Ecclesiastics qu'ils appelerent Clercs, part des Seigneurs qui faisoient profession des armes. Coustume qui estoit encores observée en Pan 1380... »
Ziehier andere bijzonderheden, wat Frankrijk betreft. Wij kunnen er een

en ander uit leeren, over de inrichting der klerken in vroegere tijden.
Pasquier, blz. 5! : c Et en l'an 1490, quatriesme de Mars, Turquan fut
receu en l'office de Clerc (au Parlement), à la charge de non soy mariet, et
s'il faisoit le contraire, consentoit d'estre privé de son Estat...
Id., blz. 70 : Maintenant je viendray aux Maistres des Comptes, lesquels
lors de leur premier establissement estoient comme le Parlement my-partis de
Clercs et de Laiz., Distinction religieusement observée par une longue suite
d'années, n estant permis au Maistre Clerc de se manier. Et le premier qui
faussa cette loy fut... »
Id., blz. 276 : e Que sans cognoissance de cause als (les prelats de la
France) faisoient à toutes heures des Clercs tonsurez, bastards, adulteries,
enfans d'esclaves, pour dilater les bornes de leurs Iurisdictions... Que le premier meurdrier, ou larron qualifié, qui se disoit estre Clerc, et sous ce tiltre
demandoit son renvoy par devant i'Official, it falloit qu'il fust renvoyé sur
peine d'excommunication, encores qu'il n'eust- esté pris en habit Clerical, et
qu'il ne fist apparoir cie ses lettres ci e tonsure...
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« soon, die alleen de lagere geestelijke wijdingen heeft ontvangen,
« en die, zonder priester te worden, soms zelfs gehuwd, zich op
« de studie toelegt en dikwijls verschillende betrekkingen, vooral
« lagere, in de geestelijke hierarchie bekleedt ».
De « Vorme ende concept tot het maken eene generaele costume
van het landt ende groefschap van Vlaenderon Flamingant door
den heer D. Berten, voorzitter aan het Hof van Beroep te Gent,
uitgegeven in Ancien projet de Coutume ge'ne'rale du pays et comté
de Flandre Flamingante (i), --- en die deze geleerde schrijver
meent het werk te zijn van den beroemden Philips Wielant (14391520), voorzitter van den Raad van Vlaanderen te Gent, — zal
ons evenwel nadere kennis laten maken met het verschil tusschen de « Clercken b heestelick levende » en de « Clercken weirlick
levende ».

Naar genoemde « Vorme ende concept 0, blzz. 179-180,
waren de « Clercken gheestelick levende, te weten gheestelicke
persoonen, gelyc priesters, canuenicken », vrij « van alle weir- «
« licke exactie, uitgedaen van gebeurlicke rechten »: zij waren
ook « exempt van alle temporele juridictie ende weirlicke justitie
in allen saken » , behalve o. a. « in materie reële, in materie van
«
nieuwichede », enz.
Wat de « Clercken weirlick levende » aangaat (« Vorme ende
conc ep t », blz. 181-183), « eenighe syn getrouwt ende andere
« niet, ende syn gehouden ende geheeten clercken van simt el
« tonsure ». De redacteur voegt daarbij dat, overeenkomstig « met
het Concilie van Trenten », zulke klerken « gebruycken van huer« liederprivilegie clericael, als sy ghevonden syn in hnbyt en%le
« tonsure ».
« Entre les clercs, aucuns sont mariez, aucuns non », -- lezen
wij in Le nouveau Coutumiergeneral par Bourdot de Richebourg
(Paris, 1724), II, los; —; « les mariez jouissent de leurs privi« léges si longuernent qu'ils portent la tonsure et l'habit clericalet
« servent à Line église, hospital ou seminaire, et à faute de ce ils
« les perdent (2) ».
Zoodus, klerken wereldlijk levende konden alleen het « privilegie van de clergie » genieten, voor zooveel zij de kruin en liet
(t) Overdruk uit : Bulletin de in Commission royale des anciennes l^rs
et ordonnances de Belgique, tiende deel, Brussel, J. Goemaere, 1911.
(2) Door Littré, Diet., yo Clerc aangehaald.
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kleed eigen aan hun stand droegen : « als sy ghevonden syn in
habytende tonsure». Naar het genoemd Nouveau Coutumier ge'ne'ml, was deze bepaling enkel op de « Cleres mariez » toepasselijk :
zoo ver als zij ten dienste van eerre of andere geestelijke instelling waren en « si longuement qu'ils portent la tonsure et 1'habit
clerical », mochten zij gezegd voorrecht genieten.
Met voorbedachten rade wellicht had zekeren dag, -- het
gebeurde in de jaren 1500, -- een « clerc » die een moord begaan
had, de voorschriften omtrent het dragen van « habvt ende tonsure » overtreden. Het moest zijn leven kosten.
Of « Hendrick van Tricht (ook : van Trich), alias van Hoeboeke », de « clerc » waarvan spraak is, ja dan neen gehuwd was,
weten wij niet. Dat het echter een zonderlinge « clerc » was, is
zeker en vast : trouwens, hij sprak nooit zijn biecht en hij scheen
zelfs niet te weten wat « biechten » was. Hij had overigens,
« buten bande van ysere » (I), niet alleen bekend dat hij een
koopman in wijn ha --,1 helpen vermoorden, maar daarenboven
verklaard zich ook aan menige andere euveldaad schuldig gemaakt te hebben. Meer nog, toen hij aangehouden werd, bevond hij zich « met ghedeelden cleederen ende crune onb hescooren » ;
ook was « Hendrick van Tricht », uit hoofde van dit alles, « ontveydt van zyn cleergye » (2) en kon hij zich derhalve niet meer
(t) De uitdrukking Bande van ysere komt noch bij Verdam noch bij
Stallaert voor. Ziehier een voorbeeld uit een oorkonde van 7 Februari [430
(o. s.), alwaar het evenwel Banden van yseren luidt :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Kasseirij van Iperen, Charters, oud
D r 5251. voorloopig blauw rir 79 1 : « Ende hadden huere lichamen overghegheven in hechte van vanghenessen ende in banden van yseren ter voors.
zale tYpre... »
Daardoor is te verstaan het liggen in boeien, of b. v., sprekende van een
bankbreukige, het feit in hechtenis genomen te zijn en door zijnen schuldeischer aangedaan te worden g tusschen knyen ende knoesselen, soe vele
ysers als hem goed dochte, sonder seer oft wee te doene a. (K. Stallaert,
Gioss., v0 Yser, 20.)
(2) Ook, Privilegie van de clerg ee of Privilegie clericael :
c Vorme ende concept a u. s., blz. 181 : r Clercken weirlick levende
gebruycken van huerlieder privilegie clericael als sy... »
Id., blz. 183 : Van clercken weirlick levende a. Art. 20 : K Bateleurs,
speelders on de coorde, pypers, trompetters, ruyters van oorloge, ende diergelycke, en gebruycken van de privilegie van de clergie niet; soo en doen
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beroepen op de voorrechten die daarmede verbonden waren :
bij vonnis van de schepenen van «Overmeersch » (i), werd hij ter
dood veroordeeld ; en, wat zelden gebeurde, -- « dwelck niet veel
ghesien en was », zegt de tekst, — twee dagen daarna werd de
straf ten uitvoer gebracht.
Wij laten den tekst volgen :
Staatsarchief te Gent, Fonds der Abdij van Sint-Pieters, Reg.
nr 22 [tekst uit de 16e eeuw], fol. lxxvij vo
« Memorie van eenen Hendrick van Tricht, de welcke tOvermeerscit
ghej usticeert was.
« Anno... (open gebleven), den xxvten in Wedemaent, Sondaechs,
doen scepenen van Overmeersch certifieren moesten meeste(r) Wm
den Kesele, officiael van Ghendt, dat Heijndric van Trich, alias van
Hoeboeke (2), ghekendt hadde buten bande van ysere, dat by hadde
helpen vermoorden ende roeven eenen coepman van wyne tusschen
Ghendt ende der. nieuwer vaert, ende noch dat hy ghevaen was met
ghedeelden cleederen ende crune ongliescooren, ende diefte ghedaen
hadde, dat hy noyt biechte en sprac noch vuterlick dat hy niet en
wiste wat biechte was, ende menich ander fayt ghedaen hadde, mits
de welcke hy ontvrydt was van zyn cleergye. Ende den xxvij in Junio

was de voorseyde Heyndrick ghewyst by scepenen van Overmersch
te justiceeren, dwelck vulcommen was, dwelcke niet veel ghesien en
was. De scepenen coosten bedroughen dien dach x lb. iiij s. p.; de
taelman, vij lb. iiij s. p.; de cock van Ghendt, viij lb. p.; den

vleeschouwers, cabarettiers (tusschen de regels vervangen door « taverniers
in eene variante) ende alle andere vilaine ambachten doende ).
M. Dupin et Edouard Laboulaye, Glossaire de l'ancien droit francais
(Paris, 1846), Clergie : Privile es de clergie, de cle'ricature ou de tonsures.
Ce sont les privileges qui protégeaient, en les soumettant à la juridiction
ecclésiastique, les clercs ou tonsures, ce qui comprenait une foule de gens qui
n'appartenaient au clergé que par la tonsure.
(t) In hun Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, tiende deel, Afsneë, blz. 15, schrijven de heeren Frans de Potter en
Jan Broeckaert als volgt : e De abt van St.-Pieters betitelde zich heer van
Afsnee. Tot beter beheer van deze en eenige aangrenzende dorpen, welke
hem ook toebehoorden, had hij die vereenigd onder het bestuur eener vierschaar van schepenen, met eenen schout, baljuw en prater. De aldus vereenigde plaatsen : Afsnee, St.-penijs-Westrem, St.-Martens-Laathem, Nazareth, en eenige meerschen te Drongen, droegen den naam van Heerlijkheid
van Overmeersch... s.
(2) Niet r Hoebreke ), zooals bij Fr. de Potter en J.

Broeckaert.
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Augustin, xxiiij s. p. Item tdradt daer hy up ghejusticeert was,
xxviij s. p. Item die tdradt hylpen rechten, iij s. p. Item vanden
hanscoene vanden cock (I) was betaelt viij s. p. » (i).

*
Wat waren « Ghedeelde cleederen »?
Uit bovenstaanden tekst blijkt, dat klerken zulke kleederen niet mochten dragen. Immers, « Hendrick van Tricht » was
klerk en behoorde onder 't rechtsgebied van den officiaal van
Gent. Dat de man geen voorbeeldig leven leidde, hebben we
reeds uit zijn eigene bekentenissen kunnen opmaken. Wie weet,
had hij niet, uit schaamte, zijne kruin laten toegroeien en « ghedeelde cleederen » aangetrokken! Wat er van zij, hij was aldus
gekleed bevonden en was dientengevolge « onlvrijdt (2) van zyn
cleergye » (3). Van dit alles geven de schepenen van « Overmeersch » kennis aan den officiaal, tevens van het vonnis door
hen tegen den kerel uitgesproken.
Bij Verdam treffen wij de uitdrukking « Ghedeelde cleederen »
niet aan. Onder het w. Delen zegt echter.deze schrijver : « Indee(i) Fr. de Potter en J. Broeckaert hebben dien tekst opgenomen, op.
cit., blz. 25. Jammer genoeg, zij lieten eenige woorden wegvallen, nl. e de
Cock van Ghendt, vij. lb. p. ', die een paar regels hooger staan. Het is dan
ook niet te verwonderen, dat die schrijvers de woorden e den Cock » verkeerd
hebben opgevat en de meening uitgesproken als zou hier van den Kok der
abdij van Sint-Pieters spraak zijn.
De Cock van Ghendt wijst eenvoudig op den Beul of Scherprechter
dier stad :
e Item ghegheven Pieter Acken, Coc van der stede, van dat hij Griffoene
int pellerijn stelde ende hunt slouch, ij sc. gr. » (Archief der stad Gent, stadsrekening over 1431-1432, fol. 278 v°.)
Men zie de studie getiteld Le bourreau de Gand, door Prosper Claeys
uitgegeven in Messager des sciences historiques (Gand), jaargang 1890,
blzz. 241 en vlgg. Uit een tekst door dien schrijver medegedeeld, blijkt dat de
beul ook SCARPCOC geheeten werd. Andere en latere benamingen worden
aldaar aangehaald. Bij Verdam kamen alleen Scharpmeester en Scharprechter voor.
(z) Van eene vrijheid, van een voorrecht beroofd zijn. Zie Verdam,
v° Ontvriën, 3°.
(3) Cleergye = Privilegie clericael. Zie boven.
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jen, een kleed in verschillende vakken..., vooral vair ver--

« schillende kleuren, die ruitsgewijze in een kleed worden
aangebracht ».
Of zulk indeelen wél « ruitsgewijze » gedaan werd, zooals met
het kostuum van « arlequin », mag twijfelachtig heeten. In elk
geval, uit den hieronder volgenden tekst (Lorr., v, 203), door
Verdam aangehaald, is dit geenszins op te maken :
Wel dertich graven...
Die gepareert waren wale,
Al gecieet met cinglatoene
Roet gedeeit jegen groene

.

(t),
..

Ongetwijfeld past dit « Roet Bedeelt jegen groene » bij de uitlegging door Stallaert, in zijn Glossarium, v° Deden gegeven :
GEDEELDE (2LEEDEREN, Kleederen van twee kleuren, zooals« die veelal in de middeleeuwen gedragen werden; bier eigenlijk
« Burgerkleeding, tegenovergesteld aan de kleedij der priesters ».
In tegenstelling met de kleedij der « Klerken », ware wellicht
meer gepast.
Zulke kleedij heette in het Fransch « Mi parti », of, naar
Littré, Dict., h. v., « Composé de deux parties égales, mais
« dissemblables : Robe mi-partie de blanc et de noir : Une
« cote vert il out e mantel mi-parti (Th. le mart., 15o) ».
Een voorbeeld van dergelijke kleedij komt voor op plaat 17
van Félix de Vigne's Vade-mecum du peintre ou Recueil des
costumes du Moyen-dge : een minstreel op de viool spelende,
wiens kleedij uit een mansrok bestaat, waarvan de eene helft
paars is en de andere geel. De .Vigne heeft echter aldaar zeer
ten onrechte de meening uitgesproken, dat die kleedij een
teeken van bastaardij zou zijn geweest. (Zie commentaar op
plaat 17 en op plaat 57.) — Verder treffen wij nog op plaat 38
aan, een jager met tweekleurigen rok en geruite kousen, en op
plaat 60, een metser wiens rok van voren wit is en achteraan
blauw. Bij Mercuri, Costumes historiques, komen voor : plaat 185
Noble Vénitienne avec enfant vêtu mi-parti (X111e eeuw); plaat
47 : Jeune Italien avec bragues mi-parti et Tune d'elles a son tour
.

(t) Viollet-le-Duc, Diet. du 111obilier, vo Szglaton : Siglaton, sorte de
manteau taillé dans une étoffe précieuse, commun aux deux sexes : c'est le

manteau rond.

-- 835 —

mi-porti ; plaat 84 : Noble Francais, avec costume entièrement
mi -parti, enz. — In het werk Costume du Moyen age (i), IIe deel,
blz. 15, treffen wij de voorstelling aan van een « Jeune Vénitien
de la Caiza », die is « vêtu de chausses, dont la droite est à raies
r blanches et noires, et la gauche de couleur écarlate »; —
blz. 4 2-43, twee officieren uit het hof van Rijkerd de tweede,
koning van Engeland, welke « portent des chausses de couleurs
différentes ». -- Bij M. A. Racinet, Le Costume historique,
IVe deel, op de plaat met « le puits » (France, XIVe-XVe siècle :
Costumes civils), komt een personage voor, waarvan de kleedij
se complète par des chausses a pied, recouvrant la chaussure
t à poulaine, collantes à l'extrême et montant jusqu'aux han« dies... Une jambe de ce haut-de-chausses est noire, l'autre,
rouge; la cotte est aussi mi -partie rose et noire ».
Het woord « g hedeeld » vinden wij in « GHEDEELDE KEERLE »
terug. De « Sot », d. i. de nar of poetsenmaker van de stad, droeg
te Oudenaarde een « Ghedeelden keerle » of tabbaard :

Audenaardsche Mengelingen, VI, 420 : « Betaelt Simoen de Bye,
parmentier, van ghemaect thebbene Casin den sot eenen ghedeelden
keerle, metter wapenen van der stede, voor tfantsoen xx sch. p.; en
Jaspeye eenen sot roc metter stede wapenen, van fantsoene van dier
xxxij sch. » ( 1 5 1 5.)

Uit teksten aan de rekeningen der stad ontleend, vernemen
wij

dat deze « kerel » eigenlijk gemaakt was uit « twee manieren
van laken », namelijk uit « groen ende gheluw lakene », ofwel

uit « laken van twee coulueren, ghelewe ende root », d. w. z. « van
den coleuren deser stede », zooals het overigens in andere
steden het gebruik was :
Audenaardsche Mengelingen, VI, 417 : « Item betaelt Jacop van
den Oostende, van dat scepenen jeghen hem cochten twee manierenn,
van lakenen, daer af Vernis, Mer Jans zot van Zotteghem, ghemaect
was eenen froc, ende coste al v lib. vij sch. p. » (1471.)
Id., VI, 418: « Item betaelt Adriaen van der traeten, van vier
ellen en half groen ende glieluw lakene, te xxviij sch. dhelle, ende vier
ellen en half voorlakens (2), te xiiij sch. dhelle, daer mede Gille de sot
ghecleet es. Heft... » (1506.)
(t) Costume du Moyen dge d'après les manuscrits, les peintures et les
monuments contemporains, Bruxelles, Libraire historique - artrstique, 1847.

(2) Voeringlaken.
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't geadviseert dat hij niet en behoorde te gauderen N an privilegie
clericael ; nochtans die van den geestelicken hove useerden van haerlieder monitien, ende was de executie van den gevangene gediffereert
soo dat daeromme gesonden was an mijne heerera van den Rade in.
Vlaenderen, ende ick selve (1) bij haerlieden co rn mende, was mij ver-leent provisie omme te bedwinghen 't geestelyck te cesseren van de
monitien, ende by advyse gegeven dat men justitie doen soude,
die ter myner presentie vulcommen wert » (2).
;

In het artikel, dat op het bovenstaande volgt, is er spraak
van « Babi te dissoluut ende bigarré », d. w. z. « habijt » dat buiten
den regel was en van verschillende kleuren. Welnu, wanneer het
gebeurde dat de geestelijke rechters zich wilden stellen tegen de
vervolging ten laste van kwaaddoeners ingespannen, onder voorwendsel dat deze « ctercken •» waren, zoohaast het bleek dat de
aangehoudenen « habite dissoluut ende bigarré » hadden aangetrokken, dan werd de vervolging doorgedreven :
Vorme ende concept » u. s., blz. 182: « Soo wanneer ievers by
wethouders van Vlaenderen eenighe persoonen, malefacteurs, gevan-ghen worden..., ende dat geestelycke officiers beletten willen danof
punitie te doene, ende dat d'officiers danof clachtich vallen an den
Raet van Vlaenderen, uien heeft geuseert hemlieden te verleenen
provisie omme deselve censuren te doene cesseren, by hantstellinghe
van haerlieder goeden alsboven; ende deselve hantstellinghe gedaerr
synde, so wanneer « in promptis » blyckt van habite dissoluut ende
bigarré, et quod sese immiscuissent », men procedeert voort ter
execucie ».

Twee uitdrukkingen, uit de aangehaalde teksten, moeten
bijzonder de aandacht vestigen : « Gort habitt mei deursleden, dat
geen habijt en was van clerck » en « Babile dissoluut ende bigarré »dat, naar den tekst, aan leeken eigen was.
De uitdrukking « Cort liab t » herinnert aan « Vestu ancourt a, dat wij aantreffen in « La tiyumphante et solemnetle
entrée « van » Charles prince des Ilespaiines » te Brugge, op(i) Wellicht Philips \Vielant.
(2) In een afschrift van » Vorme ende concept » werd door den kopiist,
vermoedelijk Jan Canin, advocaat bij den Raad van Vlaanderen, langs den
kant bijgevoegd : 4't Selve is ghewesen gheweest den i Octobris 1559, tussche&
die van den geestelycken hove van Atrecht ende die van Duay ). (E. Berten,.
op. cit., blz. 182.)
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April 1515 (i). Blz. 12 aldaar, wordt er vermelding gemaakt
van de 5o jonge lieden der stad, die den Prins moesten begeleiden en die waren « veslus an court de hocquetons rougesdechicquetés menu ».
Wellicht mag uit « Cort habit » hierboven, bij tegenstelling
worden opgemaakt dat de kleedij .der geestelijken -- het « habit
eccle'siastique » lang was.
In de genoemde Tryumphazzte entrée..., op blz. 52, is er
spraak van een verhoog, dat ter eere van den Prins, in een der
straten van Brugge was opgetimmerd, en waarop deze stad
verbeeld was « par une trèsbelle dame, au surplus habillée
« povrement et débilitée jusques a ne se pouvoir soustenir, ayns
« se lessoit choir comme faillie de tour ses membres, neussent
« esté deux personnages, dont lung..., lautre la tenoit par les« bras, affin de ne pas la laisser tomber et aloit en habit ecclésias« tique... ». Welnu, op de plaat, die bij bovenstaande beschrijvinggaat, is de tweede personage in eene kleedij voorgesteld, welke
tot tegen den grond hangt.
M. A. Racinet, in Le Costume historique, IVe deel, DV.
Europe (XVIe siècle. Costumes ecclésiastiques), schrijft als
volgt : « Jusqu'au neuvième siècle le blanc fut la couleur géne« ralement admise pour les vêtements liturgiques.... Quant aux
« vêtements des ecclésiastiques dans la vie civile, it n'y eut ^t
« 1'origine aucune règle. Au cinquième siècle, on commence it
« faire mention d'un habit clérical (habitus ieligionis). Au sixième
« siècle, alors que les laïques renon C aient au costume romain,.
« l'Eglise, soigneuse de la dignité de ses ministres, s'effor c a de
« leur conserver l'usage de cet habillement, d'une si imposante
« gravité, et recommanda entre autres choses le port de la robe• longue. Dès que l'habit court fut reconnu comme l'insigne de la
société mondaine, le clergé ne chercha plus à se l'approprier....
• Au cours du quinzième siècle, l'habit ecclésiastique prit une « forme a peu près définitive... »
—

Wat . Habite dissoluut (2) ende bigarré betreft, zij vermeld
dat bij La Curne de Sainte-Palaye, .Diet., BIGARRER = Mélanger.
fit) Heruitgave bezorgd door de Société d'Emulation, te Brugge. (Verzameling in-40.)
(2) Dit Dissolu zal wellicht beteekenen : Dat naar de wet, naar den regel
niet is. Deze beteekenis, en niet die vang Giité, En mauvais état s, zooals
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de diverses couleurs; Bigarras (naar Dist. van De Thou) was de
naam « de bandits, gens habillés de diverses couleurs qui faisoient
« des courses et des ravages á Marseille et aux environs ». Godefroy, Dict., Bigarrement : De diverses couleurs.
Zonder den minsten twijfel geldt het hier het kostuum,
door de Franschen M.iparti geheeten :

Pasquier, Recherches, blz. 413: « ... bedeaux des Eglises qui portent ordinairement faisans leurs charges une Tobbe my portie (Z) de
,deux couleurs... »
Overigens, naar Pasquier, op. cit., blz. 413, « au Concil tenu
« dans la ville de Vienne, sous le pape Clement cinquiesme,
l'on fit inhibitions et deffenses aux Cleres tonsurez de porter «
habillemens de deux couleurs, sour peine de deschoir de leur «
« privilege de Clericature : L'article du Concil les appelle Vestes

virgatas et diversis coloribus partitas ».
^

^ 1E.

COTTE PARTIE wees ook in het Fransch op « Vêtement mipartie d'une couleur, mi-partie d'une autre, tel que le portaient
les laïques ». (Stanislas Bormans.)
De kroniekschrijver Jean des Preis dit d'Outremeuseverhaalt
in zijn Ly mireur des hastors (uitgave Stan. Bormans), hoe paus
Sergius (2) zich deerlijk over zijn voorganger, paus Formo sus,
wreekte, omdat deze, naar hij beweerde, zich den stoel van Rome
had aangematigd : de paus had een concilie van 72 bisschoppen

.Godefroy, Dict., het meent, zal Dissoulu ook in den hieronder volgenden
tekst hebben :
« Et se il (ies draps) sont dissouluz, c'est assavoir trop po tissuz outra_geusement, il seront coupez au travers. ' (1316)
(i) Ook Mesparti, bij Godefroy, op. cit., v° Mespartir :
Il porte robe mespartie
Comme un baron, n'en doubtez mye,
Et vous autres estes bergiers.
Bij Viollet-le-Duc, Dict. die Mobilier, I, blz. 316, in de beschrijving vaat
de intrede van Charles VII, te Rouaan, in 1458
Par ordre et selon leurs degré,
Vestuz de diverses couleurs
De satin et de oye à leur gré.
(2) Volgens andere schrijvers, was het paus Stephanus de VI .
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bijeengeroepen (897); het lichaam van Formosus werd alsdan
ontgraven en, in pauselijk gewaad, op een zetel geplaatst; daarna ,
werden de pauselijke, bisschoppelijke en verdere geestelijke
eereteekens, de eene na de andere, van den doode afgenomen,
en ten slotte kleedde men dien aan met eene « cotte partie, al
estat de lay », d. i. met een « ondersneden » rok bij wijze van de
leeken. Eindelijk, nadat van het doode lichaam vier vingeren en
het hoofd waren afgehouwen, werd dit in den Tiber geworpen :
Ly myreur des histors, IV, III : « En chesti an IXc et XLIV (I>
meisme, en mois d'auwoust, fist Sergiiens, li pape, I conciel de
lxxij evesque; si fist defoier li corps Formose, li pape, de sa sepulture; tout revestit ensi corn pape, l'aiseit en une chaire et là le
degradat del papaliteit et de toutez ses ordines, et le devestit des
vestemens l'un apres l'autre, tant qu'ilh le s: estit d'onne cotte partie,
al estat de lay; et puis li fist coupeir les iiij dois et le chief, et puis fist
toutgeteir en le Tybre; ensi fist li pape Sergiiens, pour le hayme (sic),
qu'ilh avoit à li (2). »

**

Andere bijzonderheden moeten thans onze aandacht vestigen.

Wat Ducange « De Clericorurn vesiium colore », mededeelt,
betreft inzonderheid de kloosterlingen en de hoogere geestelijkheid. Ducange besluit echter met deze woorden : « reliquos autem

.

.

« Clericos alio usus esse colore (een ander kleur dan kastanjebruin

en paars of violet), ut distinguerentur etiam à Laicis, qui ince
debant atrati » (3).
(t) Het jaar is hier verkeerd opgegeven.
(2) Pasquier, op cit., blz. 165 verhaalt dit aldus : « Formose ayant estéquelques années après creé Pape avecques le mescontentetnent de plusieurs
seigneurs de la ville (de Rome), Estienne sixiesme son successeur annulla tous
les Decrets par luy faits, et non assouvy de cette vengeance, par une inhumanité.
estrange fit tirer le corps du tombeau, et revestir d'ornemens Pontificaux : puis
en forme de degradation le fit depouiller publiquement piece apres piece, et
reduire en habillement laical, sous lequel it luy fit recevoir sepulture, apres
luy avoir faict coupper deux doigs, et ietter dans le Tibre )•
(3) De schrijver van Costume du moyen die u. s., eerste deel, blz. 303,
in het kapittel : Costume ecclesiastique dans la vie civile, haalt nl. de
hieronder volgende teksten aan :
Vestimentum unius coloris et competens habeant » (voorschrift van
het Concilie van Cognac, in Spanje, 1050),
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Leeken gingen dus in 't zwart gekleed.
Op wat tijden en toestanden dit toepasselijk is, kan evenwe l.
moeilijk met volle zekerheid vastgesteld worden.
« La classe des clercs -- aldus lezen wij bij La Curne de
« Sainte-Palaye, v° Clerc — avait en propre un costume et des
priviléges : tonsurés et même habillés d'une robe rayée, d'après
« certains jurisconsultes du XIIIe siècle„ ils n'ztaient justiciables
« que des tribunaux ecclésiastiques et ne payaient point de
<. droit de travers, lorsqu'ils transportaient des objets de con« sommation a leur usage » (N. E.). »
Wordt hier door « Robe raye'e » op eene kleedij gewezen,
welke uit « Rayez, étoffes rayées » gemaakt was? In de Ordonn.,
t. II, p. 397, door La Curne de Sainte-Palaye aangehaald, staat
te lezen : « Que mestiers d'oeuvre rayez estoit plus soutif (i) que
« mestier de lanure planive, et que celuy qui bien savoit faire
« le rayez (2) scavoit bien faire draps pleins ».
In het genoemd werk van Félix de Vigne, meenen wij
,eenige voorbeelden van « Robe raye'e » aan te treffen. Op plaat
19, waarop Gentsche kostumen naar eene teekening uit het jaar
1183, worden voorgesteld, komt o. a. een man voor in witten
bovenrok met horizontale naast elkander geplaatste blauwe en
roode strepen. Een andere figuur aldaar, zijnde de voorstelling
van een man die de trompet slaat, toont ons een witten bovenrok .
met strepen zooals boven, edoch loodrecht loopende. In Costume
dit Moven dge u. s., IIe deel, blz. 146, staat een Duitsche valkenier verbeeld, waarvan de kleedij aldus beschreven is : « des
« bandes alternativement violettes, blanches et vertes traversent
« l'habit ; elles sont toutes liserées de rouge... »
( Scissis vestibus clericos abuti ulterius perhibemus (Concile van Melfin, 1086) ;
Ut vestes clericorum sint unius coloris... » (Concilie van Londen, 1102).
Men zie Trachten, Hans-, Feld-und Kriegsgerdthscha ften der VVO'lker
alter and neuer Zeit, von FRIEDRICH HOTTENROTH (Stuttgart, 1891),
lie deel, blzz. 183-186: « Die ri5misch-katholische Kirche » en de daarbij

gaande platen 102-108.
(1) Subtil.
(2) Viollet-le-Duc, Dict. du Mobilier, III, 367 : r Stoffes rayées
(roves, in eene rekening uit de 14de eeuw) et à carreaux, qui devaient ressembier beaucoup aux étoffes écossaises de nos jours. Ces étoffes rayées de soie
ou de laine..,
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Op plaat 29, zien wij verder nog een ridder (1285), gekleed
met bovenrok uit breede banen, beurtelings rood en geel, maar
die banen zullen ongetwijfeld gezet zijn naar zijn wapenschild,
dat was : palé d'or et de gueules de onze pièces (t). Deze laatste
plaat kan dus niet in aanmerking komen.
Maar, indien, zooals te vermoeden is, de « draps raven » met
onze « Slryple lakene » moeten gelijk worden gesteld, wat overigens wel blijken zal uit de teksten dooi ons, v° Strypt, in ons
Glossaire a l'Inventaire des Archives de la ville de Bruges
medegedeeld, — hoe dan uitgelegd dat, naar de volgende
plaats uit het Rechtsboek van den Briel van Jan Matthijssen (2),
blz. 85, de « Strypt » (3) aan den « wairliken habile » eigen was.
Jan Matthijssen verhaalt het zonderling wedervaren van
.zekeren Jacobus, die zich hiet « episcopus Lavacensis » en,
bij middel van valsche pauselijke bullen door hem zelven
vervaardigd, « suffragaen » werd, « dats te segghen wybiscop,
(t) Men zie in het werk Costume du Moyers dge u. s., He deel, blz. 62,
Anne, dauphine d'Auvergne », met eene kleedij, gekleurd naar haar wapenschild, d. i. met een « habit blasonne' *, zooais overigens ook, blz. 123,
« Marie de Hainaut », en blz. 147, eene Suivante de la dauphine d'Auvergne ». — « C'est au XIve siècle (doet de schrijver opmerken) que l'on com« men s a a blasonner les habits ». M. A. Racinet, in Le Costume historique
(Paris, 1888), IV'

deel, commentaar

op de

plaat

met « le corset (Figures

historiques), sprekende van het kostuum van Anne, dauphine d'Auvergne en
van haar « suivante », zegt : e Toutes deux portent la cotte hardie de la
« femme mariée, c'est-à-Mire blasonnée en mi -partie ».
(2) Uitgegeven door_Mr. Fruin en M. Pols, in Werken der Vereeniging
,tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, 's Gravenhage,
1880.
(3) Bij Mr. N. W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de
Leidsche textielnft erheid ('s Gravenhage, 1910), treffen wij I, 59, den hier-

onder volgenden tekst aan
« Gheen laken te vercopen ter snede dan Leydsche laken. Item so en moet
nyement te Leyden vercopen ter snede enighe laken ghecrompen of ghereet
dan laken, die te Leyden ghereet sein, ... uutgheset stript ende scaerlaken
•ende wit ende graeu, die ghereet siin misken Maze ende Zijp... » (1406.)
Edoch, hoe het verven van « Siriipte laken * uitgelegd ? Er is spraak van
lakenen, die op de markt van Iperen waren gekocht :
N. W. Posthumus, op. cit., I, 6 : « Item costen die 3 witte striipte laken
te varwen te Leyden, daer deene zide van den knapen rocken of was... »
0!363.)
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+: eerst tot Trieren, na tot Mets, na tUttrecht onder biscop Floris
« van Wevelichoven », alhoewel hij zelfs « gheen priester » was.
« Die valscheit » werd echter algauw ontdekt en « die monick wert beschuldicht, aenghetast ende ghekerckert ». Gedaagd
voor de vierschaar, werd hij « mit gheesteliken rechte aldus
degradiert » : eerst werd hij voor het gerecht gebracht, gekleed
als een bisschop, en « miter ende staf » werden hem aldaar
« ofghewijst ». Toen zat hij daar als een priester. Vervolgens
wees men hem die « casuffel » af : « doe sat hy daer als een
dyaeck »; daarna, « die stole » en « doe sat hi als een subdyaeck »; nu deed men hem aan een « choircleet ende gaf hem
« boeck, slotel ende ampullen in die hant », en « doe sadt hy
« dair als een accolijt ». Ook die kenteekens, « slotel, boeck
• ende ampullen », werden hem afgewezen, en « doe sat hy
« dair als een clerck ». Daarna, ten slotte, « wert hem dat choir« cleet ofghewijst, ende sijn hoeft wert hem gheschoren mit een
« scheermes thair off, ende hem werf strij,ot anghedaen, doe sat hy
« aldair als een leeck ». En dan kwam de wereldlijke rechter
« ende vant aldair enen... ghecleet mis zvairliken habite »: hij
« taste hem aen, ende leiden ghevanghen inder wairliker vier« scharen ende dair sprac hij hem aen mit wairliken rechte » en
veroordeelde hem ter dood.
Wat mag er uit al het voorgaande opgemaakt worden ?
Dat door « Ghedeelde cleederen » een wereldlijke kleedij bedoeld wordt, is buiten twijfel.
Maar staat de « Stript » daarmede gelijk ?
Wat er ook van zij, in elk geval blijkt uit den hieronder volgenden tekst dat, althans hier te lande, het « Gheminghed cleet »
het kenmerk van den « clerc » zal zijn geweest :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. van den baljuw
van Veurne van i8 Sept. 1374 tot 8 Jan. 1375 n. s. (Rol) : « Pervise
upt hersceip van Sinte Peters van Cassele. Jan Heinssone ende
Riquaerd Pieterssone waren ghecalengierd vandat zij Hannin
Covente, die banlijnc was vute Vlaendren van mordaden, daden
sceren eene crurie ende daden hem gheminghede cleder an omme
den heere zijn recht te onstekene, den welken zij hadden in hare
vanghenessen. Ende vandat zine ontseden den bailliu van Veurne.
diene begaerde te hebbene bider redenen dat hij banlijnc was mijns
heeren van Vlaendren bider wet vanden Vrijeis. Pais binder calaénge omme 1.1b. »
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Die tekst leert ons inderdaad,. dat zekere « Hannin Covente »,
ten gevolge van een moord door hem begaan, uit het graafschap
Vlaanderen was gebannen : hij had zijn ban verbroken en was
te « Pervise », op het grondgebied van den abt van Sint-Pieters
te Cassel, aangetast geworden ; welnu, met het doel, hem aan
zijn natuurlijken rechter te onttrekken, namelijk den baljuw van
Veurne, hadden Jan Heinssone en Rijkerd Pieterssone, onder
wie « Hannin Covente « gevangen lag, dien eene kruin laten
scheren en hem « ghernin rkede cleder » aangeschoten, om dezen
aldus voor « klerk » te doen doorgaan en hem voor het gerecht
van « Sinte Peters van Cassele » te doen verschijnen.
Wat beoogden Jan Heinssone en Rijkerd Pieterssone ?
Hadden zij, als mannen van « Sinte Peters », er belang bij « Hannin Covente » voor het gerecht van den abt te betrekken, of
zochten zij alleen hem het « benefice de clergie » te laten genieten? Immers, « un des plus grands priviléges dont jouis« saient les clercs », staat er bij Larousse, Dict., v° Clerc, te
lezen, « et qui s'appelait bénefcce de clergie, était de ne dépendre
« que de la juridiction ecclésiastique, beaucoup plus douce que
« celle des seigneurs, des prévóts et des baillis ».
Het valt niet te betwijfelen, meenen wij, dat door Gheminghed cleet op een kleed gewezen werd, dat uit « gheminghet laken»
gemaakt was. In het Fransch, luidde dit « Melleií », « Drap
mellé », enz. Men zie over dit soort laken, de bijzonderheden
door ons, in ons Gloss. a l'Invent. des Archives de Bruges, v° Gheminghet laken, aangehaald.
Edoch, hoe zonderling! de « drap melle » werd ook door
hooggeplaatste personen gedragen :

Espinas et Pirenne, Histoire de l'Industrie dragière en Flandre,
Pour 17 aunes de .meslé, acheté Arraz..., pour faire
I, 128 :
gardecors courz pour les demoiselles Madame (d. i. « la Contesse
d'Artois et de Bourgongne)... » (1312.)
Id., op. cit., I, 129: « Item, a Jaquemon de Bouloine, d'Arras,
pour 23 aunes d'un mellé verde, pour faire robe pour Madame (la
Contesse d'Artois et de Bourgongne... » (1314.)
U

V° Gemenget schrijft Verdam als volgt : « Van laken : uit
« verschillende grondstoffen bestaande, of misschien verschil« lende kleuren vertoonende, bont ».
P. Godefroy, in zijn Dict., v° Mesle, zegt : « De diverses

couleurs, gris »; deze schrijver haalt de volgende voorbeelden
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aan:
drap merle
merlé (sic) sur le
Ie vert (1352). aan : «« 5 aunes et demie de drap
«iij
drap mellet
viermeil (1358).
Trois
mellet viermeil
aunes et
et demie
demie de
de drap
(1358).--- Trois
« iij annes
..t pièces de mellé
mellé jaune
jaune (1311).
(131 I). - Mon
Man mantel
mantel de mellé jaune
«
Man mantel
mantel de
de vert mellet (Id.). —
- Demi drap d'un
« (Id.).
(Id.). --- Mon
en grainne (1359-1360).
«fin
merléen
« fin merle
359-1 360). »"
Voorzeker zijn
zijn die definities
zeer duidelijk.
duidelijk. De teksten
definities niet zeer
evenmin.
Wat Savary,
in zijn Dict.
Diet. du
du Commerce
Commerce (Geneve, 1750),
1750),
Savary, in
schrijft v°
VO Drap, col.
col. 115, kan ook
ook maar
maar weinig
weinig tot de uitlegging
van Drap mile'
mêlé bijdragen : «~ I1
IJ s'en fait
de plusieurs
plusieurs
fait (des
(des draps)
draps) de
qualités .... Les
Les uns
uns teints en laine
laine de diverses
diverses couleurs;
couleurs; c'est
c'est á
à
qualités....
à dire
et melange'
mélangée,
e, avant que d'être
A.
diredont
dont la
la laine
laineaa été
été teinte et
filée
travaillée sur le
Ie métier;
métier; les autres sont
sant blancs,
blancs, destines
destinés
filée et travaillée
teint::; en écarlate,
écarlate, en noir,
noir, en
en bleu,
bleu, en
en rouge,
rouge, en
enverd,
verd,
pour être teints
en jaune,
jaune, etc.
etc. ».
». Men
Men zie evenwel
evenwel bij dien
dien schrijver,
schrijver, op. cit.,
cit., v°
VO
Feutl'e, col. 417-418,
417-418, het
het«
Manièl'e de
de faire
faireleIe feutre
Jeu/re etetleIe mélange
mélange
« Manière
Feutre,
des laines,
appelle Mélanges
Mélangés ».
».
des
laines, pour
pour les draps qu'on appelle
Over de fabricatie van «« Gemenget»
laken, treffen
treffen wij
wij bij
Gemenget » laken,
Over
W. Posthumus, op. cit.,
cit., II, 467,
467, het
het volgende aan
aan::
N. W.
—

( 1

II. 467
467 : «« Item
Item zoe
zoe wye
wye in
in een blaeu
blaell gemenget ofte gesoeden
gesoeclen
II,
graeuwe
ongelijek warp
twelck die
die waerdeyns
waerdeyns hilden
hilden ofte
graeuwe ongelijck
warp schoere, twelck
kenden voer schalkernye,
soe zz,l
laecken
, 1by
schalkernye, soe
byden
denwaerdeyns
waerdeyns up tselfde laecken
an den
den came
tamegescreven
gescreven worden «« laet
staen »,
", en
en sal
sal upte
upte naeste
naeste
laet staen
waerderinge daeranvolgende
daeranvolgende tselfde
tselfde laecken
laecken by
by den
den waerdeyns
waerdeyns gegezijn lijsten
lijsten ofgeschoert worden,
worden, ende
ende saI
brocht ende rondtsomme zijn
sal
gecorrigiert worden by den meesten omme
ommedaertoe die drapenierder gecorrigiert
seggen van den gerechte. » (1544).
-seg nvanden
(1544).

Een laatste
laatste woord.
woord.
Dat «« de Gheminghede
cleder
voorkomen als
Gheminghede clear
er bepaaldelijk voorkomen
wereldlijke kleedenen
kleedenm tegenover het ordegewaad
», zooals
zooals Verdam
wereldlijke
ordegewaad »,
geschreven heeft,
heeft, wordt
wordt stellig
stellig door
den boven aangehaalden
geschreven
door den
tekst tegengesproken.
Onzes inziens, Adhuc
Adhuc sub
sub judice
judice lis est
est!
EDw. GAILLIARD.
GAILLIARD.
EDW.

BESTENDIGE COMMISSIE
VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.

EEN GEDICHTJE
tot Mgr. VAN BOMMEL, bisschop van Luik,
gericht in 1843.
De heer PEETERS-LACROIX; lid van de Bestendige Deputatie, te Borgerhout, deelde aan de Koninklijke Vlaamsche Academie het handschrift mede van een Vlaamsch rijmpje met
jaarschrift, dat door wijten zijn grootvader Dr. WILLEM VAN
BRABANT (1) verveerdigd werd. Het is een welkomdicht ter eere
van Z. Hgw. CORNELIUS VAN BOMMEL, ter gelegenheid van een
schoolbezoek. Zij in 't voorbijgaan gezeid, dat Mgr. VAN BoiiMEL (uit Leide geboortig, 5 April 1790), van 1817 tot 1825
bestierder was van 't Klein Seminarie te Hageveld (Haarlem), en
den 15 November 1829 bisschop van Luik gewijd werd. Hij
stierf er den 7 April 1852. Het voorhandene dichtje behoort
wellicht tot het jaar 1843, naar het jaarschrift aanduidt; als
zoodanig mag het bijdragen tot de kennis der gemoedsgesteldheid in die jaren. Hier is het :
EeUWIge Dank zY hIer CorneLIUs gegeVen,
NU Men hIer Leer en taaL zIet prYken en herLeVen!

Wie zyn wy doch naast God de hoogste eer verpligt
Dan dien uit duisternis ons bragt in 't klaarste licht?
0 minnaar van de jeugd, nooit zullen wy vergeten
Dat wy ons hoogste goed u hebben dank te weten ;
De zeden en 't geloof in schipbreuk en in storm
Kregen door uwe zorg een luisterlyken vorm.
Die schoone aloude taal die byna was verstreken,
Zien wy nu pronken hier, en trotsch het hoofd opsteken.
Haar schoon kleed was verscheurd, bezet met lap op lap,
Die fransje haar voorsneed uit zyn hansworsten kap;
Nu heeft zy 't afgelegt, en eeuwig trouw gezworen
Aan hare moeder lief uit het hoogduitsch geboren,

(t) Dr.

WILLEM VAN BRABANT

1858, in den ouderdom van 86 jaren.

overleed in St.-Truiden,

den 13 April
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Die haar zoo prachtig kleedt, zoo troetelt en zoo voedt,
Dat zy ver boven 't fransch toelacht aan ons gemoed.
God geve, Eerwaardig Heer, dat g' ons nog lange jaren
Moogt spyzen met uw woord en onze ziel bewaren :
Dit wenscht uw lieve kroost eeuwig u aangekleeft;
Hun hart u toegewyd van liefde en vreugd herleeft.
Het hier onderstaande kluchtig af te lezen door een jongen scholier,
en het papier om te keeren, — om Z. Hoogw. in de mogelijkheid te stellen
te lezen — aan de woorden : Zie wat
VIVat CorneLIUs, VIVat!

HoogWaarDIg Man, BIssChop, WY Weten Iets, zIe Wat,
gY zYt een UItVerkoren Vat!
vivat vivat vivat!

Het « verske » werd opgezegd door een jong scholiertje, en
op het handschrift schreef dat « jong scholiertje » later bij —
de heer PEETERS-LACROIX - : « Toen ik dat opgezegd had,
nam CORNELIUS mij bij de hand, sprak van mijne broeders
in de école primaire supérieure catholique, place derrière
St. Paul, 3, te Luik, directeur DE VILLERS - en dat ik mij maar
goed op het Fransch moest toeleggen en de ch goed uitspreken,
en deed mij herhalen : cheval, enz. »
Niet oneigenaardig!
.

JAC. MUYLDERMANS.

REGISTER.
Maandelijksche Vergaderingen.
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Feestvergadering van 9 October : 673.

I, -- ZAKE N (0.

A
Aalst. Zie

op Oudheidkundige kring.
; Aan de Acade-

AANGEBODEN BOEKEN

mie aangeboden boeken. Z. op Boeken.
Zie op Boeken.
Aanteekeningen, of letterkundige mededeelingen betreffende aan de Academie
aangeboden boeken. — Zie beneden
op Bibliographische aanteekenzngen.
AANGEKOCHTE BOEKEN.

Academia Regio Disciplinarum Neerlandica. Zie op Akademie.

ACADEMIE : DE KONINKLIJKE
VLAAMSCHE ACADEMIE, opgericht in 1886. — 1886-1911. —
De roeping der Academie. Voor-

dracnt, door den heer Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, op de Jubelvergadering van 8n October 1911 gehouden. — Hoe de gedachte van de

noodzakelijkheid der stichting eener
Vlaamsche Academie reeds in het begin der XIXe eeuw ontstond en hoe

die gedachte hier te lande onder onze
Vlaamsche letterkundigen stilaan veld
won. 631-635. — Van het begrip dat
men zich in dien tijd van een Vlaamsche Academie maakte. Spreker's bedoeling is niet dit begrip verder in den
breede na te gaan. Alleen wil hij doen
uitkomen, hoe een dergelijke instelling ook door de hoogst ontwikkelden
in den lande werd opgevat. 635-636.
-- Het lijdt geen twijfel, of deze opvatting vond haar oorsprong in het
denkbeeld dat men zich maakte, en
veelal nog maakt, van de werkzaamheid en het gezag der Académie francaise. 636 - 637. -- Maar het gezond
verstand zegt hoe verkeerd dit begrip
was, en dat gezond verstand heeft ook
bij de stichting der Académie frcancaise onmiddellijk gesproken. 6 37 4 38.
— Als men wil uitmaken wat goede
taal is of niet, welk woord, welke beteekenis, welke constructie als hét
woord, als dé beteekenis, als dé constructie gelden kan, dan beslist alleen

(1) Behandelde woorden zijn bijeengebracht onder het lemma Woordregister, dat op het Register van zaken volgt.

— g5o
het beschaafd gebruik van het eigen
tijdperk. Het dient tot niets er geleerdheid of logica bij te halen : de spraakmakende gemeente bekommert zich
om het een evenmin als om het andere.
638-641. — Men heeft zich overigens
aan het programma der Fransche
Academie vergaapt, maar niet bemerkt,
dat die veelgeroemde instelling dat
werkplan bij lange niet heeft uitgevoerd, het zelfs vrijwel in den steek
heeft gelaten. 641-645. — Uit dat alles
schijnt toch wel onbetwistbaar te biijken, dat zij, die in de Fransche Academie een navolgenswaardig voorbeeld
voor een Vlaamsche Academie hebben
gezien, verwachtingen hebben gekoesterd, die onvervulbaar waren. 645646. — Als de Vlaamsche Academie
niet zijn kan, zooals menigeen ze gedroomd heeft, wat kan ze dan wel
zijn? Wat mag het Vlaamsche Volk
van, ik zeg niet de, maar van een
V laamsche Academie verwachten ?
Uitvoerig kunnen we, zegt Spreker,
de vraag niet beantwoorden, maar
enkele grepen zullen wel veroorlooft
zijn. 646. — In de eerste plaats is zij
het aan zich zelve vet plicht wetenschap
en kunst te bevorderen door den persoonlijken arbeid harer leden, woordkunstenaars én beoefenaars der wetenschap. 646-647. — Een academie kan
verder in menig gevat een raadgeefster
zijn voor oe hooge Regeering van haar
land. 647-648 — Het op getouw zetten van uitgebreide wetenschappelijke
ondernemingen, het bijeenbrengen der
bouwstoffen, dat in menig geval de
krachten van een enkeling te boven
gaat, hetzij vanwege de kosten, hetzij
vanwege aen omvang, niet zeiden vanwege 't een en 't ander. Het Cartell
der Duitsche Academies, een kostbare
vingerwijzing voor een Vtaamsche
Academie. 648-651. — Slot : de
Vlaamsche Hoogeschooi en de Vaamsche Academie. 651-652.

Uitbreiding der Academie :

Over
de noodzakel jknezd de Koninkzijke
Vlaamsche Academie uit te breiden.

Door Prof. AD. DE CEULENEER. 17-18.

— Verslag over de werkzaamheid der

Academie, geaur enne ue 25 verloopen
jaren : 066-19 t 1, door den heer Kanunnik Dr. JAC. MUYLDERMANS, Onderbestuurder der Academie. 621.631.
— Zie op Jubelfeest.
— Zie verder o. a. op Staat der Academie
en op Jubelfeest.

Academie : Koninkl ij ke Academie der
Schoone Kunsten, te Antwerpen.

Schenkt een boek aan de Acad. 434.
Academie. Zie ook op Akademie.
Académie Royale de Belgique. Vertegen-

wooruiga op het Jube feest der Koninklijke Viaamsche Academie. 580.
— Adres namens haar op de Jube-vergadering van 8 October 1911 voorgelezen. 597.
Académie Royale d'Archéologie, te Antwerpen. Schenk: boeken aan de Academie. 9, 98, 387, 711.
Académie francazse. Zie op Academie, de
rubriek De roeping dar Academ ie.
Académie Imperzale des Sciences, te SintPetersburg. Zendt een telegram van
gelukwenching aan onze Acad., ter

gelegenheid van haar Jubelfeest. 619.
—Schenkt boeken aan de Academie. 10,41,
98, 1 97, 2 99, 388, 419, 687, 711, 7 6 7.
ACADEMIES, Hoogescholen en geleerde
genootschappen, waarmede de Koninklijke y iaamsche Academie in ruil-

verkeer is. — Zie boven de rubrieken
Academ ie, en verder Accademia, Akademie, Genootschap, Hoogeschool, .
Universiteit, enz.
Academies : Het Cartell der Duitsche Aca-

demies. Stichting daarvan. 65o.
Accademia : Reale Accademia dei Lincei r

te Rome. Zenat een telegram van gelukwensching aan onze Academie ter
getegenheid van haar Jubelfeest. 620.
— Schenkt boeken aan de Academie. 41,
388, 55 1, 7i2, 7 67.
Accademia : Reale Accademia delle Scienze dell' Istzzuto di Bologna. Schenkt

boeken aan de Academie. 41.

851 -Adressen en telegrammen van gelukwensching ue Koninklijke V iaamsche Academie, ter gelegenheid van
haar Jubelfeest, vereerd. 597 -62 0.
AFGESTORVEN LEDEN DER KONINKLIJKE
VLAAMSCHE ACADEMIE. Zie het Register van personen op Boucherij,
Broeckaert, vander Linden, Wenker.
A'- (laat van Portiuncula. Zie beneden op
Portiuncula.
Afrika : Zuid-Afrika. Zuid-Afrikaanse
Akademie. Zie op Akademie.
Aix-Marseille. Zie op Hoogeschool.
Akademie: Koninklijke Akademie van Wetenscizapjen, te Amsterdam. (Academia Regio Disciplinarum Neerlandica.) V ertegen woord!gd op het Jubelfeest der Koninklijke Vlaamsche Academie.5ro-581. --- Adres namens haar
op ne Jubeivtrgadering van 8 October
1911 voorgelezen. 598.
— Mededeeling betreffende den Wedstrijd
« ex Legato Hceufftiano », voor 1911
en voor 1912. 423.
— Schenkt boeken aan de Academie. 55o.
Akademie : Ke nzglich Preussische Akademie der Wzssenschaften, te Berlijn.
Vertegenwoordigd up het Jubelfeest
der Koninklijke Vlaamsche Academie.
581. — Adres namens haar op de Jubeivergadering van 8 October 1911
voorgelezen. 599 -60o.
Schenkt boeken aan de Academie. 39,
2 99, 4i 8 , 55 1 .
Akademie : Zuid-Afrikaanse Akademie
voor Taal, Letteren en Kunst, te
Bloemfontein (Orange-River-Colony).
Telegram van gelukwensching door
haar aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie, ter gelegenheid van haar Jubeifeest, gezonnen. 549, 619. -- Vertegenwooratga op het Jubeifeest, door
Prof. REININK. 581.
— Schenkt een boek aan de Academie. 197.
Akademie : Kónig lich Bayerische Akademie der J1 zssenschaften (Phiiosophrsch-phitologische una Historische
Klasse), te Munchen. Schenkt boeken
aan de Acaaemie. 387-388.
--

Akademie : Ceska Academie Cisare Frantiska Josefa pro vedy, slovesnost a
umenz (boheemsche Keizer Frans-jozef Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Kunst), te Praag. Adres
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie gezonden, ter gelegenheid van haar
Jubeifeest. 611, 686-687.
Akademie : KazserizcheAkademie der Wissenschaften, te Weenen. Zendt een telegram van gelukwensching aan de K.
Vlaamsche Academie, ter gelegenheid
van haar Jubelfeest. 620.
-- Schenkt boeken aan de Academie. 98,
419, 686, 767.
Alckmer. Zie op Hinrek van Alckmer.
Amsterdam. Zie op Akademie en op Hoogeschool.
Amsterdamsch Studenten-Corps. Schenkt
boeken aan cie Acaaenie. 39.
Antialcoolische Bond van Oost-Vlaanderen, te Gent. Schenkt een boek aan de
Acaaemie. 9.
Antwerpen, met de Antwerpsche en Limbuzgsctze h'empen. V oikswtisheid over
het weer in aeze gewesten. Uitgeschreven prijsvraag. 539.
Antwerpscize Bibliophilen. Schenking van
efL boek aan ae Academie. 417.
Arabische Letteren : « Sur les moyens propies à uéterminer en Egypte une renaissance nes Lettres Arabes ». Zie op
Egypte.
Arteszé. Zie op Toponymie.

ARTHUR MEROHELYNCH LEGAAT.
-

Lie op th erg rzeiynzck-.Stichting.
Atlas. Zie op Taalatlas.

AUG. BEER,NAER,T FONDS. Zie bene-

den op beerr,aert.

B
Balie : Vlaamsche Conferentie der Gentsche Batze. Opgericht in 18 73. 1 94.
— Vertcogschrift, in 1881, aan de Kamer
van Volksvertegenwooraigers gezonden. 194.

....... g52, _..Basd. Zie
Zie op
op Schweizerische
SchweizerischeGesellschaft.
G~sellscha/t.
Basel.
BayerischeAkademie.
Akademie.Zie
Zie op
op Akademie.
AkademÛ!.
Bayerische
Beddmdekunsten.
kunsten. Prijsvraag.
Prijsvraag. 537.
537.
Beeldende
Beeldhouwkunst. Prijsvraag.
Prijsvraag. 537.
537.
Beeldhouwkunst.
Beeldspraak. Zie
Zie op
op Kunstvorm.
Kunstvorm.
Beeldspraak.-

BESTUUR
BESTUUR DER
DER ACADEMIE,
ACADEMIE, VOOR
VOOR 1912
1912 :

Verkiezing
Verkzezing van
van Bestuurder
Bestuurder en
en OnOnderbestuurder voor
voor het
het jaar
jaar 1912.
1912_
derbestuurder
721-722.
i2/-722. --- Koninklijk
KOninklijk Besluit
B~sluit houhoudende
dende goedkeuring
goedkeunng der
der verkiezing.770.
verkiezing.

no-

BEERNAERT:AUG.
BEERNAERTBEERNAERT
AUG. BEERNAERTFONDS. Schenking
Schenkingdoor
door den
den WelWelFONDS.
ed. heer
heer Minister
Minister van
vanStaat
StaatADO.
AUü.
ed.
17.000 fr.
fr. aan
aan
BEERNAERT, van 17.000
de Koninklijke
KoninklijkeVlaamsche
Vlaamsche AcadeAoadede
mie. (22
(22Maart
Maart 1911.)
1911,)—
- Meueuee
MeueLleemie.

hng orenaai
Ole"aaJ,gaanue
Ooor den BestuurBestuurhug
gaanue door
der. 195-196.
195-196. -- Beslissing
Beslissingdoor
door de
oe
der.
Academie
genomen,
aangaande
de bebeAcademie genomen, aangaande de
naming van
van het Fonds.
Fonds. 196.
'96. —
- Brief
Bnef
naming
val' den heer
heer BEERNAERT.
BEERNAERT. 301.
301.
van
- Goedkeuring.
Goedkeurzng. De
De schenking
schenkmg zal
zal ter
ter goedgoedden Heer
Heer Minister
Minister van
van
keurIng aan
keuring
aan den
V,T etenscbappen en
en Kunsten
Kunslen worden
worden
Wetenschappen
- Koninklijk
KOnluklijk Besluit
Besluit
voorgelegd. 196. —
van io
la Juni
Juni 191I,
IqII, houdende goedkeugoedkeuvan
ring van
van het Fonds.
Fonds. 4414-4'5.
1 4- 4 1 5.

---

- Storting
Stortingder
dergelden.
gelden.(6(6Juli
Juli191
1911.)
.p6.
1.) 416.
—

- Bewijs
Bewijs van
van inschrijving
inschrijving op
hel
op het
Grootboek van den
den Belgischen
BelgIschen Staat,
Staat,
Grootboek
van het Fonds. 416.
41Ó.
ten behoeve van
- Reglement.
Reglement. Benoeming eener
eener commiscommis-met een
een ontwerp
ontwerp voor
voor te
te
sie belast
belast met
sie
i7 5·
bereiden. 775.
--

BEGROOTING
Begrooting
BEGROOTING DER
DER ACADEMIE. Begrooting
voor het
ketdzenstjaar
duwt/aar1912.
1912. Door
Door oe
Commissie
vaal Rekendienst
Rekendienst vastgev.slge·
Commissie voor
steld.
I" de
deFebruari-vergadering
Februari-vergadering ter
ter
steld. Iil
na kennisneming,
keonIsneming,
tafel
gebracht en, na
tafel gebracht
door
de Academie
Academie aangenomen.
aangenomen. Zal
Zal
door de
aan
den Weled.
\Veled. Heer
Heer Minister
MInister van
van
aan den
Weteuschappen
en Kunsten
Kunslen ter
ter goedgoedWetenschappen en
keuring
keuring worden voorgelegd. 47-48.

Bibliographie
Blbliographze :: BioBio-enenBibliographic.
Blbliographie_
Zie
Zie op
op Commissiën,
Commisszë7z, III.
111.

Bibliographie
Bibliographie van
van den
denVlaamschen
Vlaamsehen
door TH
TH COOPMAN
COQPMAN en
en
Taalstrijd, aoor
Taalstrijd,

Wijleu
JAl'< bROECKAERT.
bROECKAERT. Het
Hel negende
negende
lei, JAN
wipe!,
deel
deel (18n3-1584)
(18~3'IJ84) van
van de
de pers
pers gekogekomen.
men. 771.
771.

-

--

Exemplaren ter
ter recensie
recensie aan
aan TijdschrifTijdschrifExemplaren
ten
ten gezonden.
gezonden. 772.
772.

Bibliographische
Bibliographisohe aanteekeningen
aanteekeningsn ::
AC.. A1UYLdOLlr zen
uen heer
neer Kan.
Kan, Dr.
iJr_ )JAC
.viUYLdoor
DERMANS, over
over:: Vondel's Lucifer,
Lucifer,
DERAIANS,
door
door den
den eeres.
eerw. beer
beer Pater
Pater JOZEF
JOZEF SALSSALSMANS. S. J.
J. 45
45'46.
-46 .
Door Prof.
Prof. Dr.
Dr. C. LECOUTERE,
LECOUTERE, over
over
-- Door
verschiilende werkjes
werkjes van den
uen eeres.
eerw.
verschillende
Kanunnik Dr. CH.
CH.CAEYMAEX.
CAEYMAEX_
heer Kanunnik
heer
4 6-4746-47•
Door Kan.
Kan. 'Dr.
'Dr. JAC. MUYLDERMANS,
MUYLDERMA!'IS,
— Door
Waterkant van
over:: Aan
Aan den Waterkant
Van HERover
MAN BACCAERT.
MAN
BACCAERT.208.
208.
Door den
den heer JAN BOLS, over verschil- Door
-425-426.
Liturgische weikj:ys.
welkj,~s. 425-426.
lende Liturgische
Kan. Dr.
Dr. JAC. MUYLDERMANS,
Door Kan.
— Door
R. J. JoRover Veder
Harp, van
van R.J.JORVeder en Harp,
DEN S. 427.
2 7·
DENS·4
--- Door
Door den
den heer FRANK LATEUR,
LATEUR. over
van F. V. TousToUs
Landeiijk Minnespel,
MinnClpel, van
Landelijk
SAINT VAN
VAN BOELARE.
BOELARE. 427.
427.
SAlNT
Prof. AD. DE
DE CEULENEER,
CEULENEER, Over
over
Door Prof.
— Door
Le Mouvement
Mouvement Flamand, door FER446-447. --- Zie verNAND DAUMONT. 446-447,
Fiamand.
der op Mouvement
Mouvement Ftamand.

Mannscripta,
Bibliotheoa
Neerlandica Manusoripta,
Bibliotheca Neerlandioa

BelgitJ',
België. Zie
Duitsch-België.
Zie op
op Duzïsch-België',
Berlijn. "Zie
Akademie.
Zie op Akademie.
Air 64r
Ber7LScn
Handschrift A-r
641 :: GlossaBernsch Handschrift
rium la,tino-belgicum.
latino-beigicum. Voorslel
Voorstel tot
uitgave,
door den
deu heer
heer P. LIEBAERT.
LIEBAERT,
uitgave, door
\Vaarom
aan dat
dat voorstel
voorstel geen
ge.n geWaarom er aan
volg
volg kan gegeven worden. 554-555.
554 555.
-

BESTElSDIGE
COMMISSIËN bij
bij de Academie.
Academie.
BESTENDIGE COMMISSITN
Zie
Commissiën.
Zie beneden
beneden op
op Commzss.ën.

1LLEMDE
DE"REESE.
REESE.
val!
1:'1"f. Dr.
Dr. V4
\', lLLI';l\1
vas, Prof.
vanwege de
VOORSTEL TOT UITGAVE ?'anwege
Bestendige
CommlJsZe voor
voor Middel
MlddelBestendige Commissie
Letterkunde. -nedrlaschTl-en.
nederlandsche Taal en Letterkunde.
door de
de AcaAcaBeshssJDgen
Beslissingen daaromtrent àoor
- 16.
demie
15-16.
genomen. 15
demie genomen.

te
Bibliotheek
Konz,.klijkeBibliotheek,
Bibliotheek, te
Bibliotheek :: Koninklijke
aan
's
Schenkt een boek aau
's Gravenhage. Scbenkt
de
55 I.
Academie. 551.
de Academie.

—

853 --

Bibliotheek : Keizerl ijke Bibliotheek, te St:
Petersburg. Stelt bereidwillig handschriften ten dienste der Acad. 202.
Bibliotheek : Koninkl ijke Bibliotheek, te
Stuttgart. Getijdenboek aan de Academie bereidwillig medegedeeld. 202.
Bieren en Azijnen : Wetgeving op het vervaardigen van bieren en azijnen. (Zie
Versl. en lbleded., jaarg. 19 10, Re gister van zaken, h. v., biz. 1046,
kol. 2.) De Academie beslist dat werk
niet uit te geven. Waarom. 45.

Bijblad tot de Verslagen en Mededeelingen.: Handelingen van de Bestendige Commist.ie voor het Onderwijs in en door het Naderlandsch. Z beneden op Lezingen
in de Academie.
Biographie. Zie op Bibliographic.
Bloemfontein (Orange-River-Colony). Zie
boven op Akademie.

Boes vander gheesteliker upclimminghe. 'i oor,tei tot uitgave, door J nr.
NAP. DE PAUW. 444. — Om advies naar de heeren Prof. Dr. WILLEM
Mr.

DE

V REESE

en Prof. Dr. C. LECOU-

TERE verzonden. 444. — Verslag door
die heeren uitgebracht. 689. — Jhr.

Mr. NAP. DE PAUW stelt voor later
op de zaak terug te komen. 773.
BOEKEN Lijst der aan de Academie aangeboden boeken. 8-; t, 3 8- 43, 97 99,
196-200, 298300, 386-389, 416-420.
:

434-435, 55 0- 55 2, 686-688, 7 11 -7 1 3,
7 0 5 - 7 68.

Boeken voor de Boekerf der Academie
aangekocht. 11-12, 43, 99-100, 200201, 300, 3 8 9 , 420, 435-436, 55 2- 553 ,
688, 713, 768.
Boekerf. Zie op Bibliotheek.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. Zie op Boeken.
Jaariijksch verslag door den Bestendigen Secretaris. 1910. 47 en 87-88.
Bohemen. Zie op Praag.
Bologna. Zie op Accademia.
Bommel (van), bisschop van Luik. Zie op
Welkotngroet.

Bond. Zie op Antialcoolische.
Bond der Vlaamsche rechtsgeleerden. Zijn
tot stand komen. 195.
Boulogne. Zie op Toponymie.

BOURY : KAREL BOURY FONDS
-

Lie beneueu op .Fondsen bij ae Academ ie. — EERSTli. UITGESCHREVEN
PRIJSVRAAG : Prijsvraag voor 1912.
Twaaif antwoorden ingezonden. Samenstelling van den keurraad. 777.

-- Schrijven dienaangaande door een ongenoemd persoon. Antwoord. 770.
Bouwkunst. Prijsvraag. 537.
Brabant ; Klein Brabant, Zuid-Brabant,
Haspegouw en Zuid-Limburg. Volkswijsheid over het weer in deze gewesten. Uitgeschreven prijsvraag. 539.
Brabantsch. Z. op Topographische grens.
Bremen. Zie op Stadtbzbliothek.
BRIEFWISSELENDE LEDEN. Zie op Lid-

maatschap teer Academie.
BRIEVEN. Ingekomen brieven.

12, 43-44:
101, 301-302, 421.423, 43 6-437, 554,
594-597, 7 1 4, 7 68. 77 0 .
Brouwer. Zie op Wedstrijden : Ingekomen Prijsantwoorden.

Brugge. Zie op Société.
Brussel. Zie op Academie, Hoogeschool en
Rijksarch'ef. Z. ook op Morgendstar.
Brusselsch dialect. Prijsvraag. 540.
BUITENLANDSCHE EERELEDEN. Zie op
Ligmaatschap der Academie.

--

--

C
CANDIDATEN VOOR DE OPENSTAANDE
PLAATSEN VAN BUITENLANDSCH En-

RELID EN VAN BRIEFWISSELEND LID.

Zie beneden op Liamaatschap der
Academie.
Cartell der Duitsche Academies. Stichting
daarvan. 650.
Cercle Archeologique et Historique d'Audenarde. Schenkt een boek aan de
Academie. 197.

- 854 des anciens normalistes
normalistesde
deBruxelBruxelCercle des
les_
boek aan
aan de Acadeles. ~chenkt
Schenkt een boek
mie.
mIe. 39.
Christianzä.
VidenskabsChristiania. Zie beneden op VidenskabsSelskabet.
Selskabet.

C01UfISSIEN
bij de
de Academie
Academie :: BeBeCO1
ISSIEN bij
stllndige
Commlssië. en
en andere.
andere.
stendige Commissiën
Reekstaáetlen
luóetien ID
net faas
Jaarboek
boek voor
voor
in net
-- Reeks
1911, verme!áenae
elk der
der vier
VIer
verineidenoe voor
voor eik
Bestenaige
Commissiën, haar
haar huidige
hUIdIge
Bestendige Commissiën,
samenstellmg;
der Leden
LedEn ver
veT
samenstelling i ae
oe lijst der
kozen
bij ae
Oe stichting
suchting der
der Commissie
CommiSSIe
kozen bij
en sedert
sede. t;; de
oe lijst
lijst van
van de
de besturen
besturen aer
Oer
seuert hare
hare stichting;
stichting; de
de
COtllillt"Je sedert
Commissie
lijst oer uitgaven.
uitgaven. 203.
203 —
- SamenstelSameustellijst
hng der
der Tijdelijke
TIJdeIijke Commissiën.
CommisslëlJ. 203.
203.
hug

--

191 I.
ris, over de Januari-vergadering 1911.
14. —
- VerSlagen
den heer KAVerslagen door den
FLOU, secretaris
secretaris der
ComREL DE
DE FLOU,
der CommIssie. VVt;rslag
over de
de vergaderIng
missie.
erslag over
vergadering
van 15 Februari. 44-45.
Id., over
over
44- 45. --- Id.,
de AprilApnl-vergaderiIlg.
205. - - Id., over
over
vergadering. 205.
vergadering. 390-394.
de JuniJuni-vergadenng.
390-394. —
- Id.,
ld.,
vergadering. 438over
de AugustusAugustus-velgadellllg.
over de
445.. -— Ia.,
la., over de
de October-vergaueOctober-vergaae445
nng.
Id., over
over de
deDecemberDecemberring. 689.
689. --- Id.,
vergaaering. 772-774.
vergaaermg.
77 2-7ï 4·
_ AAN DE
TER UITGAVE AANDE ACADEMIE TER
GEBODEN VERHANDELIN
VERHANDELI1\GEN,
DOOR
GEN, DOOR
HET BESTUUR
HESTUUR NAAR
NAAR DE
DE COMMISSIE
HET
OM
VERZONDEN::
OM ADVIES VERZONDEN
Waltharius, metrisch
iI")
°) Waltharins,
metrisch ver-

taald en met aanteekening
aanteekemngen
en voor-

Walthersage, tooi
'-VOl Dr.
Zien,
zien, en de Walthersage,
L. SIMorNs.
!:>IMOl\S. - Le
Z," het
beL Keglster
van
Register van
L.
zakèn.
op
Ualtharius.
zaken. op l4 altharius.

Wetten
vier Bestendige
BestendIge CommisCommisWetten der
der vier
slën_ 203.
203.
siën.
verslag, namens
naillens de
deverschilverschil·
Beknopt verslag,
Jeuae Commissiën,
CümilllhSlën, over
de Acalenue
over wat
wat de
denlie voor de
oe verschillende
ver.clnllende onuerueeonuer<leedemie
Jeu harer
harer werkzaamheid
werkzaamhew heeft ontworOUl worlen
tOl stand
stalla gebracht.
gebracht. b74.
bi 4.
peil en
ell tol
pen

2")
2
°) Oude
Onde Glossen en hun beteebUI'IENkU~'f HETuoor .LJI.
Li. BUITENKUST
kenis, <lour

-,_ * I.I. Bestendige
***
BestendigeCommissie
Commissievoor
voorMidMid-

delnederlandsche 1'aalLetdelnederlandsche
`faal- en
en Letterkunde . .h.',lJI, k ijk
IJkee Le:,luitri
LeOlultel ^..+
\ .. 1
terkunde.

1 Lec;tu,btr
.L"ctli.t>cr11145,
11l45, betrt
betItHende
flende de ComCommlSJz'on pour
JOUt la
lapublication
pubücationdes
áe'1a a'lmission
n
czenj nZOIiUlnents de la littéralUrt'-czensmo,u tsdelaiértue
jl(]l1zande, waai
waal van
\'an de
Comullssle ae
Qe
flamande,
de Commissie

***
***

voortzetllCJg
203.
ti ng is. 203.
voortzet
--

BES'IUUR
DER COMMISSIE
COMMISSIE (19
(19 Aprzl
April
BES I UUR DER
i9il lOt
3, December
Decemoer1912).
J9J2). Ve.1911
tot 3i
Veikit:zJng
\lé.:n ere
et L voorzitter,
voorZJtter~ tot
totvervanverVaJlkiezing van

gmg
Van den
dell heer
heer JAN BROECKAERT
BROECKAEI<T
ging van
z~llger:
wonlt verkozen Jhr.
]hr.Mr
.l\AP.
zanger : wordt
Mr.. NAP.
DE l'AUW.
DE
PAUW. 205.
Verkl<zlt,g van
van een
een ondervoorzitondervoorzitVerkiezing
tot vet
vuv.nglOg
van Jhr.
Jhr. Mr.
Mr. NAP.
ter, tut
vanging van
DE PAUW,
l'AUW, thans
thans voorzitter
voo. ZItter :: worut
worm
DE
verkozen ue
ue heel
Dr. C.
C. LECOUverkozen
heet Prof. Dr.
TERE. 205.
TREE.
LIVMAATSCHAP. Openstaande
plaat'
Openstaande plaats
- LIDMAATSCHAP.
van Lia
L.a oer
uer C,mmissie,
C. .milll>Ste, aoor
aoor bet
het afafvan
stervelJ
oen heer
heer J.
J. BROECKAERT.
sterven Van
van aen
Voord,
acht 1? an
candiaaten. 205. an candidaten.
Voorar acht
De heer
beer Dr.
Dl. LEO GOLMANS,
GOhMANS, tot
tot lid
ha
rier
Comm"sle verkozen.
verkozen. 305.
der Commissie
VERSLAGEN. Verslag door
door den
den heer
heer
• VERSLAGEN.
AMAAT
joos, waarnemenden
waarnemendensecretasecretaAMAAT JOOS,

-

Tl<.MA. - - Zie
ZIe het Register
RegIster van
van zaken,
TEMA.
op Glossen.
Glossen.
3°) TER
TER OPNAME IN
IN DE
DE V,rslage1z
Verslagen
3°)
e" ,lleeiedeelingen
,lj,,,edulmgen:
van
eye
: De Legende van.
Portiuncnla, 000'
<lt[, "U
w. heer
e W.
dooi OCH,
Portiuncula,
CL. 1:H.ivÉ.
Zie het
het Register
RegIster van
van
CL.
hovE. —
zake
.. , op Portiuncula.
Portz"uncula.
zaken,
II. Bestendige
Bestendige commissie
H.
ilommissie voor
voor
Taal- en Letter
Lette! kunde.
Nieuwere Taal-

-- LIDMAATSCHAP
DER LUMM1SSIE.
CUMMISSIE.
LIDMAATSCHAP DER
Openslaaude
plaats van
a,r ComLin air
van Lw
Openstaande plaats
m,ssle, door
door het afsterven
afstervtn van
van Dl.
Dr. H.
missie,
CLAEYS zaliger. Voordracht
canCLAEYS
hoordracht van candwaten. 423.
- De heer J. BOLS tot
dzdaten.
423. —
ha
ver kozen. 451-452.
451-452.
hei verkozen.
den heer
VERSLAGEN. Verslag
Verslag door den
TEIRLINCK, waarnemenderl
seat"waarnemenden secreIs. TEIRLINCK,
tarts, over ae
oe vergaatcrIl,g
van IS
15 Fevergadering van
taris,
bruall 1911.
191 I. 45.
- Verslagen
Verslagen aoor
bruari
45. -'IR.COQPMAN,
COQPMAN, secretaris
Jecretaris
aen heer 1H.
lier
"ag OVU
ae velover ae
Verslag
verder COmmlSJle.
Commissie. Vel
gadenng van
Id.,
van 19
19 Apn/.
April. 206.
206.- -- Id.,
gadering
over
oe vergaaenng
van 14
14 JUnI.
Juni.
over de
vergadering van
vergadering
394'396.
- Id.,
Id., over
over ae
ae vergadtcring
394 - 39 6. —
van 19
19 JUli.
- Id.,
ld., over tie
<le ververvan
Juli. 423. --gadermg
Augustu>. 445
445-446.
gadering van 2 Augustus.
-446. —
ld.,
over de
ae velgadtrwg
vall lb
111 OctoOctoId., over
vergadering van
ber. 689.
- Ia.,
la., over
ovu ae
cie velgaaering
vergaaering
ber.
689. —
774'775.
van 20 December. 774.775.

-

--

855
8 55

VERSLAG OVER
OVER DE
DE FONDSEN
FONDSEN WAARWAARVERSLAG
HET BEHEER
BEHEERDOOR
DOOR DE
DECOMMISCOMMIS.
VAN HET
SIE WORDT
WORDT WAARGENOMEN.
WAARGENOMEN. Zie
Zie op
op

Fondsen.
.Fonasen.
AUG. BEERNAERT-FONDS.
BEERNAERT·FoNDS. RegleRegIe.
ment. De
Commi,sle benoemt
benoemt eene
eene
ment.
De Commissie
sub·commissie, die
belast zal
zal zijn
zijn een
een
sub-commissie,
die belast
ontwerp voor
voor te
te bereiden.
bereiden. 775.
775.
- AAN
AANDE
DEACADEMIE
ACADEMIETER
TERUITGAVE
UITGAVE AANAAN·
-GEBODEN VERHANDELINGEN,
VERHANDELINGEN, DOOR
DOOR
GEBODEN
HET
BESTUUR
NAAR
DE
COMMISSIE
HET BESTUUR NAAR DE COMMISSIE
OM
VERZONDEN.
OM ADVIES VERZONDEN.

---

TER OPNAME
OPNAMH: IN DE
DE Verslagen
en
Verslagen en
1°)
wer1°) Over
Over de
de wervan zuren op
van
king van
op de
de gisting
gisting van
mtelde~g, t1uur
<luur <le
heerell Dr.
De.
de heereis
het mteldeeg,
A-j
L. BosBosA.-)-J.
J. yV Ar-.VEVELDE
ArDEVELDE en
en L.

Med-deedangen
Med"dee!zngen ::

MANS. 206
Z. v
v'rder
MANS.
206- - Z.
-trier

den heer
heer V.
DELA ]\lONTAG«E,
MONTAGNE, secreserre
V. DELA
taris, over
over de
de Juli-vergadering.
Juli-vergadering. 424.
424,
taxis,
- Id., over de September-vergadering,
September.vergaderlng,
—
heer J.
J. BOLS, waarnernenden
waarnemenden
door den heer
secretaris. 555.
555. -— Id., door
door den
den heer
heer
DELA MONTAGNE,
MONTAGNE, over de
de NoNoV. DELA
vember-vergadering. 7 716'7
16-7 19.
vember.vergaderwg.
i9.

op Meeldeeg.

Over
opslorpen van
van zonzouOver het
het opslorpen
door de kleefstof van
van het
hettartarten door
wemeel, cluUr
"1.71),774'
- Zie
uuur L,
lu ,, id.
715, 774. —
22°)
0)

beueu':!" up
op Tai
l'a, wemeel.
'ZfJe1Jzeel.
beisent.,:

3°) Over
Over samenleven
samenleven van
3.)
van gist,., ia.
rassen, door
ûuur E
1".,
lG. 77
4. —
- Zie
Zie neneoene·
774.
deu
up Gistrassen.
der, op
Voorstel tot
tot uitgave
uztgave van
vandedewerken
werken
-- Voorstel
door
Hendrzk Waelfut
Waelputnagelaten,
nagelaten,
door Hendrik
duor
heer Dr. EUG. VAN
VAN OYE.
door den
den heer
Ten fine
fine van
van advies
advies naar de Commissie
CommIssie
Ten
verzunden. 105. - Zie beneden
beneden opverzond.105-Zi
Waelput.
Wae l^ ut.
- Prijsvragen
Prij,vragen namens
namens de Commissie voor
--

te steden.
Slellen. 395
395-396.
-396.

* ** Ill.
III.
***

Bestendige
Bestendige. Commissie
Commis.sie. voor
voor
BlbllograGeschiedenis
Geschiedenis,. .810Bio- en
en Bibliogra.tiliSTUUR DER
DER COMb1IsSIE.
COMMbSIE.
- BESTUUR
phie. —

Vt::rKtezillg
vererKrezingvan
vaneen
eensecretaris,
secretaris, tot vervangln~ va
van11 den
den heer
heerJJAN
AN BROECKAERT
vanginl.;
zah;;er :: wordt
wordt verkozen
verkozen de
de heer
heer V.
V.
zaaier
DELA MONTAGNE.
MONTAGNE. 302.
302.
Velklezmg
van voorzitter,
voorzitter, onderonderVerkiezing van
voorzIlter en
en Secretaris
~ecretatis voor het
het tijdstip
tijdstip
voorzitter
van
In Januari
Januari 1912
December
van in
1912 lOt
tot 31"
30 December
1913. 716.
LIDMAATSCHAP. Openstaande
Openstaande plaats
plaats
-- LIDMAATSCHAP.
van
LIG der
<ler Commissie,
Commissie, door
door het
het afaf.
van Lid
sterven van
van den heer J.
J. BROECKAERT.
Voordracht
candzdaten. 302.
302. -—
Vooraracht van candzdaten.
Verkiezing. Geen van
van de candidaten
canmdaten
Verkiezing.
bekomt
de volstrekte
volstrekte meerderheid.
meerderheid.
bekomt de

Verklaring
candidaten afgeafgeVerklaring door
door de candidaten
legd. De
De Commissie
CommIssie verzocht
verzocht een
een
legd.
voordracht op te
te maken.
maken. 401401'
nieuwe voordracht
402. —
- Tweede
can·
an canTweede voordracht ."an
didaten.
d,daten. 424.
424. —
- De heer
heer R. VAN DEN
tot lid
lid der
der Commissie
Commissie ver
verBERGHE, tot
kozen. 452.
VER~LAGEN.
Mededepling door
door den
den
VERSLAGEN. Mededeeling
heer
Dr. JAC MUYLDERMANS, overover'
heer Dr.
de vergadering
vergadering van
van 18
18 Januari
Januari 1911.
19 II.
102-103.
Verslag door
door den
den heer
heer
102-103. -— Verslag
V. DELA
DELA MONTAGNE,
MONTAGNE, waarnemenden
V.
secretarIs, over
de vergadering
vergadering van
van
secretaris,
over de
IS Maart
.. 102-103,
door
15
Maart.
102-103,302.
302. --- Id., door

--- AAN
AAN DE
DE ACADEMIE TER
TER UITGAVE
UITGAVE AANAANGEBODEN
DOOR HET
HET
GEBODEN VERHANDE.LING.
VERHANDELING, DOOR
BESTUUR
NAAR DE
DÈ COMMISSIE
COMMISSIE OM
OM
BESTUUR NAAR
ADVIES VERZONDEN
VERZONDEN::

schrijvers, druk
druk·
Deviezen van schrijvers,
kers enz., doul
DI. r1:< ARD.
ER!). VAN
VAN DER
DER
door Dr.
HAEGHEN.
Deviezen.
HAEGHEN.- - Zie op Deviezen.

IV. Bestendige
Commissie voor het
het
Bestendige Commissie
'.' 'Onderwijs
Goor het
het NederNederOnderwijs in
in en door
- bEsTUUR
VER COMMISCmlM1S·
bESTUUR DER
landsch. —
."*~.

rlS. De heer
heer GUSTAAF
SIE
Secretaris.
SIE ;: Secreta
SJ!GKRS
tot secretaris
secretaris verkozen,
verkpzen, tot
tot
SEGERS tot
vervangll1g van
wijlen den
den heer
heer JAN
vervanging
van wijlen
2 5·
BOUCHERIJ. 425.
BOUCHER1J·4
LIDMAATSCHAP. Openstaande
plaats
Openstaande plaats
Vl)ll
LlO der
<ler Commissie,
CommIssie, <luor
af·
van Lia
aoor het afsterven van
van den heer
heer JAN
JAN BOUCHERIJ.
l:lOUCHERIJ_
Voordracht
candz"aaten. 424. —
Voordracht van candiaaten.
De heer
heer Prof.
Prof. Dr.
Dr. C.
C. LECOUTERE tot
der Commissie
CommissIe verkozen. 452.
452.
lid der
- VERSLAGEN.
VERSLAGEN. De heer
heer JAN
JAN BOUCHERIJ,
BOUCHERI],
-secretarIS
brengt verversecretaris der
der CommIssIe,
Commissie, brengt
slag
Uit over
overdedeJanuari-vergadering
Januari.verga<leriog
slag uit
I. 14.
Id., over oe vergadering
191
14. --- Ja.,
1911.
Van
15 Maart.
Maart. 103-104.
103-10+. -- Verslag
Verslag
van 15
heer HUGO VERRIEST,
VERRliiST, waardoor den heer
nemenden secretans,
oe vergadevergadesecretaris, over ae
nemenden
17 Mei
Mei 304.
door den
den
304. --- Id., door
ring van 17
heer
G. SEGERS, secretaris
der ComComsecretaris der
heer G.

-g5 6missie, over de vergadering van 27 September. 555. -- Id., over de November-vergadering. 719-720.
HANDELINGEN DER COMMISSIE : Bijblad
tot de Verslagen en Mededeelingen.
Eigen orgaan der Commissie. Zie op
Lezingen.
;:*

V. Commissie tot voordracht van
Candidaten voor het Lidmaatschap
der .Academie : Briefwisselende Leden en Iluitenlandsche Eereleden.

Benoeming der Commissie voor het
jaar 1911. 48.
*.,. VI. Commissie voor Prijsvragen :
Commissie belast met het voursterlen
van uit te schrijven prijsvragen. Benoeming der Commissie voor 1911. 428.

Verslag. 447-451. -- De Academie
stelt ae Lijst der uit te schrijven
ijsvragen vast. 447. - Lijst derPr
Prysvragen. 536 545.
- Verzonden naar de Commissie, de vraag
--

-

uitgaande van een ongenoemd persoon,

betreffende het aanhouden van de prijsvraag over het Gentsch Idzoticon. 772.
*

VII.

Commissie voor Rekendienst

voor het ]aar 1911. i3enoemmg. 15.

Reglementscommissie. (Zie
Verslagen en slledeaeelingen, jaar-

** VIII.
gang

1909, Register van Zaken, i. v.

Wet der Academie, blz. 966, kol.

1,

derde alinea.) - Een lid aan die Commissie ontvallen. Verkiezing van den

heer Prof. Mr.

JULIUS OBRIE tot ver-

vanging. 102.

Commissie voor Incunabèlstad1e. Zie op Incunabel bioliograpnze.
*** X. Commissie van beheer voor het
Saismans-Fonds. Lie cp Fondsen.
**
XI.
Feestcommissie voor 1911. Ver*

*i: IX.

Januari en 7 Maart gehouden. 104 en
153-154.

slagen over de vergaderingen op 17

Commission pour la publication des anciens monuments de la littérature
f amande. Zie boven op Commzssien •
bij de Academie, onder I.

Concours décennal de Sciences philologiques. Zie op Staatser viskampen.
Congres : XI V° Vlaamsch Natuur- ert
Geneeskundig Congres, te Antwer-

Fen : 17, i8 en 19 September 191o.
Het Bestuur schenkt een boek aan de
Academie. 551.

Conscience : Eeuwfeest van Hendrik
Conscience. Y oorster door den heer
GUSTAAF SEGERS. 209.
Conscience, te koop
aangeboden. 395.

- Brief van Hendrik

Courtmans-Berchmans : Mevr. Courtmans-Berchmans herdacht. Voor.EGERS,
Mevrouw COURTMANS- UERCHMANSin
de September-vergadering te herdenken. Door de Academie aangenomen.
47. - Voordracht in de Septembervergadering te houden. Aanauiding
van den Spreker. 211.

stel door den neer IrUSTAAF

.-- Lezing door den heer

FRANK LATEUR:
-woord. vi ei het neteekent

Over Vrouwe Coartmans. 557.
Inieicten

dat het eeuwfeest van onze kunstenaars en schrijvers door het voik herdacht en gevierd wordt. 559-560. Beknopte levensschets. 500-563. Welk is de beteekenis van V rouwe
COURTMANS en haar werk voor het
V laamsche Volk en voor de Vlaamsche letterkunde. 563-571. -- Bespreking en vergelijking van de letterkundige voortbrengst der romantische schrijvers met de iiedendaagsehe, beschouwd

in bun tijden omgeving. 57 1- 575.
Cultuur. Zie op Germaansche cultuur.

D
Danmarks Folkeminder, te Kopenhagen.
Schenkt boeken aan de Academie. 41.
Danske : dei Kongelige Danske tidenskabernes Selshab, te Kopenhagen.
Zendt een telegram van gelukwen-

sching aan de Academie, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 413, 620.
- Schenkt boeken aan de Acad. 197, 419.
Dat : Het voegwoord dat in het Middelnederlandsch enz. t r ijsvraag. 541.

857 —
Delft. Zie op Technische Hoogeschool.
Delftsch Studenten- Corps. Schenkt een
boek aan de Academie. 197.

Duitsch-België : Luiker Duitsch-Belgi é
Zie op Taaltoestanden.
Duitsche Academies. Zie op Cartell.

Deventer (Gemeentebestuur). Schenkt een
boek aan de Academie. 39.

Devieren van schrijvers, drukkers enz.
1r erhanoeling
den heer Dr. FERD.
VAN DER HAEGHEN, binnenlandsch
eerelid, aan de Academie ter uitgave
aangeboden. Naar de Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bib- en Bibliographie om advies verzonden. 716.
— Twee verslaggevers aangesteld. 716.

Dialect. Over het gebruik van dialect in
het onderwijs. 72.
Dialect Zie beneden op Taalgrens en op
Taaltoestanden.
Dialecten : Nederlandsche Dialecten. Papieren nagelaten door Prof. PIETER
WILLEMS, eersten bestuurder der Academie. Schrijven van den heer Dr. JAC.
VAN GINNEKEN, S. J., te Maastricht,
over de ontworpen uitgave van een
Nederlandsch Taalatlas a la Giliéron. De heer VAN GINNEKEN verzoekt
om meriedeeling van de papieren van
P. WILLEMS. - Goedgekeurd. Den

E
Eeuwfeest. Zie op Conscience, Courtmans,
van Peene en van Rswijck.

Egypte: De Egyptische Regeering.Schenkt
een bundel betreffende de Arabische
Letteren aan de Academie. IOI.
Eyck (Hubert van).

Zie beneden
Wereldtentoonstelling.

Eliot : Sir Thomas Eliot. Zijn The Image of Governance. Zie beneden op
Governance.

Examen : Het Examen van Kantonalen
Schoolopziener, over het lager
onderwijs. Gedachtenwisseling menaangaande, in vergadering van de Be
stendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch.
Uitslag daarvan. 104. -- Lezing gehouden door den heer GUSTAAF
SEGERS. 183-192.

F

Bestendigen Secretaris wordt het mede-

deelen van bedoelde papieren opgedragen. 301-302.
Dialectstudie. Verschillende uitgeschreven
prijsvragen :
-- Brusselsch dialect. (Klankleer.) 54o.
Geldersch-Overijselsch dialect. (Klankleer.) 542.
Gentsch dialect. (Klankleer.) 538.
Gentsch Idioticon. 536.
— Hasseltsch dialect. (Klankleer.) 539.
Hollandsch dialect. (Klankleer.) 540.
Limburgsch dialect. 538.
— Oostvlaamsch en Brabantsch dialect.
(Topographische grens.) 54 1 .
— Zeeuwsch dialect. (Klankleer.) 539.
--

--

Dierenriem. 202.

Dietsche kalenders. Zie op Kalenders.

op

FEESTMAAL. Zie op jubelfeest.

Feestviering van het vijf-en-twintig
arig bestaan der Academie. Zie op
jubelfeest.
Folklore. Prijsvragen :
— Vlaamsche volksspelen. 537.
— De folklore bij Vondel. 538.
— Volkswijsheid over het weer. 539.

FONDSEN BIJ DE ACADEMIE : Aard
en beuiag der schenking; koninklijke
besluiten, houdende aanvaarding van
de schenking; reglement; uitgeschreven prijsvragen en reeds verschenen
uitgaven. 204.
-- Eenige woorden over die fondsen, in de
feestrede van Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 628-630.
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Verslag over de Fondsen.
e) Door de Bestendige Commissie

Gentsch Idioticon. Prijsvraag. 537. -- Zie
verder op Wedstroden.

voor Nieuwere Taal- en Letterkunde,

Germaansche cultuur in het Goedroenlied. Lezing door ilen heer OMER

over de Fondsen waarvan het beheer
door haar wordt waargenomen : Van

de Ven-Heremans-Fonds en Karel
Boury-.Fonds. 49 en 89-91.
2°) Door de Commissie van beheer
voor het Salmans-Fonds. 49 en 9 2-93.
Afschrift van beide verslagen aan den
heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten gezonden. 49. - De Minister
zendt bericht van ontvangst. 3o t.

Fonteyne : Hoofdkamer « De Fonteyne s.
Zie beneden op Rhetorica.
Fransch. Zie op Noordfransch.
Fransche pleiade. Prijsvraag. 538.
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden •
Schenkt boeken aan de Academie. 418

•

G
Garenbleek. Prijsvraag. 540.
Garenspinnerj. Prijsvraag. 540.
Gedichten en Fragmenten. Zie beneden op
Middelnederlandsche.
Geldersch- Overijselsch dialect. Klankleer.
Prijsvraag. J42.

Geneeskundig Congres. Zie op Congres.
Genootschap : Historisch Genootschap, te
Utrecht. Schenkt boeken aan de Academie. 9, 98.

.Genootschap : Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen in
Noordbrabant, te 's Hertogenbosch.
Schenkt boeken aan de Academie. io,
686, 711.

Genootschap : Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, Middelburg. Schenkt
een boek aan de Academie. 299.

Gent. Zie op Bond, Hoogeschool, Maatschappij en Wereldtentoonstelling
Gentsch dialect. Prijsvraag. 538.
Gentsche Balie. Zie op Balie.

WATTEZ. - Heldendicht en geschiedenis. 781-787. - Het handschrift
van het Goedroenlied. 787-789. -- Beknopte inhoud van het Goedroenlied.
7 8 9- 79 1 . -- Bewerking en kultuurtoestanden. 791-794. - Het beeld der
heldin. 794-797. - Het Goedroenlied
en het Nevelingenlied. 797-799. -Omwerking en voorstelling van de
laatste zangen van het Goedroenlied.
800-810.

Germaansche talen. Z. beneden op Voornaamwoord.

Germanen : De Germanen. Hun oorsprong en optreden in de geschiedenis. Lezing door den heer OMER
WATTEZ. - Wat over de herkomst
der Germanen geleerd wordt. 51-54.
- Er was ook een Germaansch volk
der vlakke landen, een zeevolk. 54-55.
-

De Kelten. In hoeverre hebben de

Germanen hunne beschaving aan de
Kelten te danken ? 56-57. -- Caesars
plan omtrent de Germanen. 57.58. -André Lefèvre's boek Germains et
Slaves : een hatelijk schrift. 5 8- 59. De Germanen en de Goten in hun
strijd tegen de Romeinen. 59-61. De Westgoten : hunne tochten tot in
Griekenland, enz. 61-62. -- De Germaansche veroveringstochten : van al
die tochten is voor ons, Vlamingen,
die der Franken de meest belangwekkende. 62-63. - De veroveringstochten der Franken. 63-64. - Op een
gegeven tijdstip, zien wij gansch westelijk Europa, vooral .Galnë, onder Germaansche vorsten verdeeld. 64-65. De Germaansche vorsten : een verwijt
tegen hen. 65-66. -- In de Scandina-

vische landen bestonden er, naar oud
Germaansche gewoonte, ook tal van
koninkrijken. 66-67. - Het doel van
deze korte schetsen. Slot : het Latijnache Europa werd door Germanen
beheerscht. Dit punt toegelicht. Verkeerde denkbeelden bij Fransche of
Franschgezinde schrijvers. 68-69.

- 859
Germanismen. Prijsvraag. 537.
Geschiedenis des Vaderlands. Uitgeschreven prijsvraag. 539.
Geschiedenis van handel en naverheid.
Prijsvraag. 5 42 .
Geschiedenis van het onderwis in België.
Prijsvraag. 540.

Geschiedenis van het Onderwijs in
België, tijdens de Fransche omwenteling... Bekroonde prijsverhandelmng De heer A. SLUYS geeft gevolg
aan de aan- en opmerkingen door de
heeren verslaggevers gemaakt en zendt
zijn handschrift terug. 13. — De verhandeling om advies aan den heer
Prof. A. DE CEULENEER, eersten verslaggever, medegedeeld. Verslag door
dezen daarover uitgebracht. 13.
Gesellschaft : Kónigliche Gesellschaft der
Wissencchaften, te Gottingen. Adres

aan de Academie gezonden, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 615, 686.
Schenkt boeken aan de Acad. 10, 766.
Gesellschaft : Kónzglich Scichsische Ge.
sellscha ft der Wissenschaften,
te
Leipzig. Adres aan de Academie gezonden, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 613-614.
-- Schenkt boeken aan de Academie. 39—

4 1 , 4 1 9.
Getijden- en Gebedenboeken (Middelnederlandsche). Prijsvraag. 544.
Gewesttaal. Zie op Dialect,
Gheestelike upclimminghe. A

Zie Boec.

Gierusalemme liberata. Zie op Vondel.

Gistrassen. Zie op

Over....

Glasschildering -. Prijsvraag. 537.

geboden. Naar de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde om advies verzonden. De
Commissie stelt twee verslaggevers
aan. 774•
Goedroenlied. Z. op Germaansche cultuur.
Góttingen. Zie oo Gesellccha f t.

Governance : The Image of Governance... by Syr Thomas Eliot (Anno
.M. D. X II I.). Verh imiesing door den
heer Dr. Louis M. H. BROUNTS, uit
Maastricht, aan de Academie ter uitave aangeboden. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1909, biz. 902, en
jaarg. 1910, blz. 29.) -- Naar aanleiding van de daarover uitgebrachte verslagen, beslist de Academie tot de uitgave. Onder welke voorwaarde. 774-

775. -- Verslagen. 821-826.

Graveerkunst. Prij vraag. 537.
's Gravenhage

Zie op Bibliotheek.
Groningen. Zie op Universiteit.
Groningen. Z. op Universiteitsbibliotheek.

Groningsch Stu centencorps.

Schenkt een

boek aan de Academie. 39.
Gudrunlied. Zie op Goedroenlied.
Guines. Zie op Toponymie.

H
Hamburg. Zie op Hoogeschool, alsook
Verein.

op

Handel en Nijverheid. Zie op Nederlandsche Provinciën.

Handelingen der Bestenlige Commissie vo or het Onderwijs in en door
het Nederlandsch. Zie op Lezingen
in de Academie.

Glossarium Bernense. Z. boven op Bernsch
Handschrift.

Haspegouw. Zie op Brabant.

Glossarium latino-belgicum. Zie boven op
Bernsch Handschrift.

Hasseltsch dialect. Prijsvraag. 539.
's Hertogenbosch. Zie op Genootschap.
Hildesage. Zie op Waldere fragmenten.

Glossen : Oade Glossen en hun beteekenis. Verhandeling door den heer
Dr. OUITENRUST HETTEMA, uit Zwolle, aan de Academie ter uitgave aan-

Hasselt. Zie op Leesgezelschap.

Hinrek van Alckmer. Studie door den
heer Is. TEIRLINCK. 446.

86o -Hochschule. Zie op Hoogeschool.
Hollandsch dialect. Prijsvraag. 54o.
Hoofdrederjkkamer r Het Kersouwken
»,
te Leuven. Schenkt een boek aan de
Academie. 299.
Hoogeschool, Universiteit, enz.
*** Hoogesehool: 's Rijks Hoogeschool.
te Gent. Vertegenwoordigd op het Jubelfeest der Academie. 580. -- Adres
namens haar op de Jubelvergadering
van 8 October 1911 voorgelezen. 60o.
-- De Jubelvergadering, op Zondag 8 Ocher 19! t, in de Aula der Hoogeschool
gehouden. 579. -- (Een brief van
dankbetuiging werd, den 12 October,

door het Bestuur der Academie gezonden aan den heer J. VAN DER LINDEN,
beheerder-opziener der Hoogeschool,
welke zoo beleefd was, de Aula der
Universiteit te.r beschikking der Academie te stellen, om hem den oprechten dank dezer Koninklijke Instelling
te betuigen, voor het zeer gewaardeerde
blijk van toegenegenheid en van belangstelling in hare werkzaamheid,
aldus door hem gegeven.)
Hoogeschool : 's Rijks Hoogeschool, te
Luik. Vertegenwoordigd op het Jubelfeest der Academie. 58 t. — Adres
namens haar op de Jubelvergadering
van 8» October 1911 voorgelezen.
603-604.
.Hoogesehool: Vrije Hoogeschool, te Brussel. Vertegenwoordigd op het Jubelfeest der Academie. 581. — Adres
namens haar op de Jubelvergadering
van 8 October 1911 voorgelezen. 6o 1.
Schenkt een boek aan de Academie. 39.
Hoogeschool : Katholieke Hoogeschool, te
Leuven. Vertegenwoordigd op het Jubeifeest der Academie. 581. — Adre s .
namens haar op de Jubelvergadering
van 8 October 1911 voorgelezen. 602603.
Schenkt een boek aan de Academie.299.
*** .Hogeschool: Université d'Aix-1farseille. Schenkt boeken aan de Academie. 435, 767.

Hoogeschool, te Amsterdam. Vertegenwoordigd op het Jubelfeest der Academie. 581. -- Adres namens haar op
de Jubelvergadering van 8 October
1911 voorgelezen. 604.605.
Hoogesehool: Technische Hoogesehool, te
Delft. Adres aan de Academie gezonden, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 61 t.
— Schenkt boeken aan de Acad. 417-418.
Hoogeschool : Rijks-Universiteit, te Gro-

ningen. Vertegenwoordigd op het Jubelfeest der Academie. 581. -- Adres
namens haar op de Jubelvergadering
van 8 Oct. 1911 voorgelezen. 605-606.
—Schenkt een boek aan de Academie. 299.
-- De Universiteitsbibliotheek deelt bereidwiliig een Handschrift aan de Koninklijke Viaamsche Acad. mede. 202.
Hoogeschool, te Hamburg : Hamburgische
Hochcchule Vertegenwoordigd op het
Jubelfeest der Academie. 581. — Adres
namens haar op de Jubelv e rgadering
van 8 Oct. 1911 voorgelezen. 6o6-6o8.
Hoogeschool : Rijks-Universiteit, te Leiden. Adres aan de Academie gezonden, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 6 t 2.
Hoogeschool : Universitas Carolina :
Kungl. Universitet, te Lund (Zwe-

den). Adres aan de Academie gezonden, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 414, 613.
-- Schenkt boeken aan de Academie. 767.
Hoogeschool : University of Pennsylvania, te Philadelphia. Schenkt een boek
aan de Academie. 551.
Hoogeschool : Kungl. Universitetsbiblioteket, te Uppsala. Schenkt boeken aan

de Academie. 388.
Hoppeteelt. Prijsvraag. 54 t .
Hrotsvitha. Zie op Waltharius.

I
Image of Governance. Zie op. Eliot.
Ineanabel»bibliographie : Commissie
voor Inennabel$tudie. Verslag over
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hare eerste vergadering van i t Augustus 191o. to4 en 160-17o. — Id., over
de ede vergadering : 15 Maart 1911.
170-172.
— Regels door de Duitsche Commissie
(Kommission f iir den Gesamtkatalog
der Wiegendrucke) gevolgd : Anleitun4r zur ausfiihrlichen Beschrei
bung der Wiegendrucke. 171,173 -182.

INGEKOMEN BOEKEN : Voor de boekerij
der Academie ingekomen boeken. Zie
hoven op Boeken.
Istituto di Bologna. Zie op Accademia.

Jaarboek.

Levensberichten van afgestorven Leden. Aanduiding van de schrij-

vers daarvan. 428-429.

Jaarboek voor 1911. — Den 4 April van
ae pers gekomen. 201.
— Overzicht van de bijzonderste stukken
die er in voorkomen. 201 -204.
— Verzending. 204.
JAARLIJKSCHE PLECHTIGE VERGADERING,
op Zondag, 8 October 1911. Zie beneden op Jubelfeest.
JAARLIJKSCH FEESTMAAL DER ACADEMIE.
Zte op jubelfeest.

,JUBELFEEST DER KONINKLIJKE
VLAAN[SCHE ACADEMIE : Feest-

der afgevaardigden, die zich bij de
Leden vervoegen. 58o-582.
De Heer Minister wordt, te 10 3/4,
door het Bestuur der Academie, aan
den ingang der Hoogeschool ontvangen. Begeleid door den Heer Gouver-

neur der Provincie, Baron R. DE
KERCHOVE D'EXAERDE, en den heer
J. BECKERS, algemeen bestuurder aan
het Ministerie van Wetenschappen en
Kunsten, wordt hij naar de zaal van
den Academischen Senaat geleid, alwaar de aanwezige hooggeplaatste personen hem beurtelings worden voorgesteld. 582. De Heer Minister wordt
in de Aula der Hoogeschooi binnengeleid. De vergadering vangt aan.
De Heer Minister en ver,chiilende
hoogambtenaren nemen, met het Bestuur, plaats aan het bureel. 582 II Namen der personen, die, benevens de
boven genoemde heeren Leden, hooggeplaatste personen en afgevaardigden,
de plechtigheid met hunne aanwezigheid vereeren. 583 5 8 5. II Welke dagbladen vertegenwoordigd.585. II Feestcommissarissen. 585,
De vergadering voor geopend verklaard. Toespraak van den Heer Mi-

nister. De Heer Minister sluit zijne
toespraak met den wensch, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie steeds
het geestelijk baken van het Vlaamsche
Volk biijve• 5 8 5 -5 8 7. II Rede door den

viering van haar vijf-en-twintigjarig bestaan : 1 886-1911.

heer IS. TEIRLINCK, bestuurder der
Academie, gehouden. Herinnering aan

PLECHTIGE VERGADERING, OP ZONDAG 8 OCTOBER 1911, IN DE AULA
DER GENTSCHE HOOGESCHOOL, VEREERD MET DE AANWEZIGHEID VAN
DEN WELEDELEN HEER P. POULLET,
MINISTER VAN WETENSCHAPPEN EN
KUNSTEN. Verslag over die vergadering. — De heeren Leden der Academie vergaderen, te 10 1/2 uur, in de
zaal van den Academischen Senaat der
Hoogeschool, om den Heer Minister,
de overheden, de afgevaardigden der
Zuster- Academies, der Hoogescholen
erz., en de uitgenoodigdeu af te wachten. Aanwezige Leden. 579-580. II Namen der hooggeplaatste personen en

de instelling der Academie, op 10 Oct.
1886, in deze zelfde Aula der Gentsche
Hoogeschool. Een rouwgefloerst huldewoord-gebracht aan Baron DE MOREAU
D'ANDOY, toen ten tijde Minister van
Letteren en Schoone kunsten, die jammer genoeg, onlangs overlenen is. 587588. — De Bestuurder begroet vervolgens den Heer Minister van Staat AUG.
BEERNAERT, toen Kabinetsoverste (heden echter verhinderd de vergadering
bij te wonen) en Baron R. DE KERCHOVE D'EXAERDE, Gouverneur der
Provincie, thans nogmaals aanwezig,
welke allebei de plechtige instelling
in 1,886 bijwoonden. 588. -- Een har-

.

- 8 62 --telijk goedheil gezegd aan Jhr. Mr.
NAP. DE PAUW, aan EDW. GAiLLIARD
en aan Jhr. Dr. FERDINAND VAN DER
HAEGHEN, alle drie bij de stichting tot
lid der Academie benoemd en thannog in leven. 589-590. - Een woord
van dank tot den Heer Minister PoUI.LET gericht, voor zijne aanwezigheid
op het feest. 590. -- De werkzaamheid
der Academie in het verleden ; hare medewerking tot de geestelijke ontwikkeling der gansche Belgische natie, tot de
wedergeboorte van het Vlaamsche Volk
en tot de herwording van Vlaamsche
wetenschap en Vlaamsche letterkunde.
590-59 1 . - Ook geniet de Academie de achting der in- en uitlandsche
geleerden en kunstenaars. 502. - De
toekomst der Academie. 59 2-594. a
Ingekomen brieven. De Bestendige Secretaris deelt aan de Vergadering mede
de lijst van de hoogambtenaren en bijzondere personen, alsook der acade
mies, hoogescholen, enz. welke bericht
hebben gezonden, dat het hun spijt de
vergadering niet te kunnen bijwonen.
504 - 597. I( Adressen en telegrammen. van gelakweasching de Konink ijke Vlaamsche Academie vereerd
doo - zuster-academies, alsmede door
hoogescholen en geleerde instellingen
en genootschappen uit het binnen- en
het buitenland. 597-62o. H Rede door
Z. E. Kanunnik Dr. JAC. MUYLDER-

mie. 631-652. (Zie boven on Academie,
rubriek De roeping der Academie.) I

Mededeelingen door den heer EDW.
GAILLIARD, bestendigen secretaris :

Uitslag der wedstrijde voor het
jaar 1911 uitgeschreven. 652-'156. -20) Hulde aan de sedert de laatste
Plechtige Vergadering afgestorven Leden. 656-657. - 30) Uitslag der verkiezingen tot aanvulling der openstaande plaatsen. 657-658. 11 Slotrede
door den heer Bestuurder. Dd vergadering voor gesloten verklaard. 658.

* ** FEESTELIJKE MAALTIJD,

in de groote
feestzaal der Academie, vereerd met
de aanwezigheid van den weledelept
heer PUULLET, Minister van Wtenschappen en Kunsten, en van ver-

schillende hooggeplaatste personen.
658 659. - Namen der aanzittenden.
6S9-h6o. - Heildronk door den heer
Is. TEIRLINCK, bestuurder, ter eere van
Z. M den Koning en van de Koninklijke Familie ingesteld. 600 661 - Telegram, als gevolg op dien heildronk,
door den Bestendigen S-cretaris, aan
den Koning gestuurd. 661-662.1 Antwoord, namens Z. M. 672.) -- Heildronk ter eere van den Weiedelen Heer
Minister. 662. - Antwoord door den
Heer Minister. 663. -- De Onderbestuurder,Kan Dr. JAC. MUYLDERMANS,
brengt eene gezondheid uit ter eere van
de heeren Afgevaardigden, van de heeren Eereleden der Academie en van de
deelnemers aan het Jubelfeest. 663-666.
-- Antwoord door den heer Prof. Dr.
J. TE WINKEL. 666-671. - Heildronk,
door Dr. GUSTAV ROETHE ter eere van
• das Fiámische Volk 671-672.

MANS gehouden : Herslag over de
werkzaamheid der Academie gedurende de 28 verloopen jaren : t88t5-ipit.

Instelling der Academie. 621-622. Hij die wil oordeelen over hetgene ae
Academie heeft uitgewrocht raadplege
en doorbiadere hare Verslaten en Mededeelingen alsook hare - jaarboeken.62 2623. - De instelling der Bestendige
Commissiën in den schoot der Academie. Over die Commisstën.623-626. -Tijdelijke Clommtsstën.626-627. - De
krachtige ondersteuning door de Aca
demte bij edelmoedige vrienden gevonden : de Fondsen bij de Academie gesticht. 627-630. -- Slot. 630-631.
Voordracht van Prof. Dr. WILLEM
DE VarESE : De roeping der Acade-

*** Feestvergadering van k!aandag,9"Oetober. Verslag. 672-683.
- Slotrede door den Bestuurder. 683-684,
A

** Telegrammen van geiukwensching aan

de Academie gezonden. 4 1 3 , 549.
-- Brief waarbij Prof. Dr. FRIEDRICH
KLUGE, uit Freiburg im Bretsgau, zijn
dank betuigt, dat het hem gegeven
werd de schoone Jubelfeesten der
Academie te mogen bijwonen. 768.
.
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K

(als vervolg op
Verslagen en Mededeelingen, jaargang

-- OPGENOMEN ARTIKELS

Kalender (1MOtiddelnederlandsche) met

raadgevingen. Verhandeling door
den h -er A A. GANDERHEYDEN, uit
Hilversum (Noord-Nederland), aan de
Academie ter uitgave aangeboden. (Zie
Verslogen en Mededeelingen, jaarg.
19to, blz. 652.) - Om advies naar de
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde
verzonden. De Commissie stelt twee
verslaggevers aan. 205. - Verslag.
390 393. - De Commissie beslist dat
dit verslag aan den heer GANDERHEYDEN zal medegedeeld worden. 393.

Kalenders : Dietsche kalenders,

in het

- faarbo= k voor 1911 opgenomen. Met
een inleidende studie van Prof. Dr.
ILLEM DE VREESE en EDW. GAILLIARD 201-203.

Ciantonale Schoolopziener. Zie boven op
examen.

KAREL BOURY FONDS.
-

Z. op Boury.

liatholieke floogeschool, te Leuven. Zie op
Hoogeschool.
Katoenweverij, met inbegrip van Katoendruk, -spinnen en -verven. Prijsvraag. 540.

Ciempen. Zie op Antwerpen.
Ciersouwken. Zie op Hoofdrederijkkamer.
Kinderliteratuur. Prijsvraag. 536.
obenhavn. Zie op Danske...
Klankleer. Prijsvragen op dat gebied door
de Academie uitgeschreven. 53 8 , 539,

540, 54 2 Cilankmetrum. Zie op Kunstvorm,
Kleefstof. Zie op Tarwemeel.

Kleine verscheidenheden,

in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
(Zie Verslagen en Mededeelingen,

jaargang 1908, blzz. 488-489.) Mededeelingen in vergadering der Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. 45,

205, 394, 445, 773.

1910, Register van zaken, blz. 1057) :
- 40. Stragiers, door den heer EDw. GAIL-

LIARD, 106.
41. Zeebarem, door Id. 106.

- 42. Stekker, door Id. 212.
-- 43. 't Bankje, door Id. 212.

-- 44.
-- 45.

Hoekje : in 't hoekje geraken, door
Id. 2'2.

Ontalinghe en Onthalinghe, door

Id. 289.
- Halen, door Id. 289.
- 46. Ghelt zayen, door Id. 295.
- 47, Bezeeuwen, door Id. 358.
-- 48. Huiszoek, door Id. 358-360.
- 49. Lichtbakker, door Id. 402.
- 50. Brandstichten, door Id. 410.
- 51. Vermenegher en Medeplier, door

Id. 411.
-- 52. Bugghernye, door Id. 412.
- 53. Tafeldecking, door den heer Archivaris Dr. K. VAN DEN HAUTE. 454.
- 54. Brandstoren, door den heer EDw.
GAILLIARD 454-455.
- 55. Burger van de stad, door Id. 456.
Vaartje (Vartje) knap, door Id. 456.
Mannekin (Munt), door Id. 546.
Vader ende moeder hebben, door Id.
54 6. - Eene mededeeling dienaangaande. 773.
-- 59. Roeper, door Id. 547.
- 6o. Namme, door Id. 55 8.
- 61. Donslaghen, door Id. 576.
Verwilderde haye, door Id. 576.
- 62.
- 63. Paertcoen, door Id. 691.
-- 64. Hamelinghe, door Id. 726.
Ganghelaer, door Id. 744.
- 65.
Burchstorm en Borchstorem, door
- 66.
Iá.744•
-- 67. Hem onderdaghen (eene verbastering van : Hem ontdrag-hen), door Id.
-- 56.
-- 57.
-- 58.

76 4.

-

68. Buyt om buyt, Gorre om guy',
Gunne voor gunne, door Id. 827.

— 864 —
69. Alutter, door Id. 828.
---- 70. Gadoot : Ghedoot, door Id. 828.
r

Clercken , « Ghedeelde cleederen
en Gheminghede cleder -. Lezing

door tien h-ter EDW. GAILLIARD. —
De r Clercken in de vroegere tijden,
e Clerici . of . Gens ecclesiastics qu'ils
appellerent Clercs ». Algemeene bepaling. 829.830. — Nadere kennismaking met het verschil tusschen de
en
4 Clercken gheestelick levende )
de « Clercken weirlick levende ». 830831. — Verplichtingen der «Clercken »
in zake van kleedij. 831-833. — Wat
waren « Ghedeelde cleederen a? 833836. — De « Ondersneden cleederen a
of « Duersneden a. Andere uitdrukkingen. 836-841. -- Andere bijzonderheden « de Clericorum vestium colore a. 841-844. — Slot. 844-846.

.Klinkers. Zie .op Middelnederlandsch.
Kobenhavn. Zie op Kjobenhavn.
Kopenhagen. Zie op Danske...
Kring. Zie op Oudheidkundige Kring.
Kunst- en Vakwoorden. Prijsvragen. Zie
de Lijst der uitgeschreven prijsvragen.
53 6- 543.
Kunstvorm : De ontwikkeling van den
kunstvorm (beeldspraak, woordenschat
en klankmetrum) in de Nederlandsche
letterkunde sedert 1880. Prijsvraag. 541.

L
Lager onderwijs. Zie op Examen.
Lakenwever. Prijsvraag. 541.
LEDEN DER ACADEMIE. Zie het Register
van personen en verder op Lidmaat-

schap der Academie.
— Oeerzicht der lezingen, verslagen en
uitgaven van de Leden der Acad. 204.
Leesgezelschap, te Hasselt. Vertegenwoordigd op het Jubelfeest der Acad. 582,

heer CL. Buv +, pastoor te Bost, onder
Thienen. Naar de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde om advies verzonden.
Twee verslaggevers door de Commissie aangesteld. 444 - 445 — Op voorstel der Commissie beslist de Academie dit stuk in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. 451. — Het
stuk opgenomen. 479-488.

Leiden Zie op Maatschappij en op Hoogeschool.
Leidsch Studentenkorps : Almanak-redactie. Schenkt een boek aan de Academie. 766.

Leipzig. Zie op Gesellschaft.

Letterkunde : Rede over Letterkunde,
door Dr. HUGO VERRIEST, werkend
lid. — Taal en Letterkunde, « wat
zijt gij prachtig en machtig! a, roept
S preker uit. De pracht der letterkunde
is de blijvende schoonheid van een
volk. Alle oude volkeren hebben hun
luister en dragen eenen glans van
schoonheid. Hunne kunst en letterkunde overstraalt de jongere wereld.
673-676. — De taal, wat prachtig wonder ! 676. — De macht van letterkunde
en taal. 676-680. De letterkunde
verheft een volk. 68o-68t. — De letterkunde geeft ons rijkdom. 681-682.
— De letterkunde verlicht het denken
van haar volk en wordt zijn herwordende geest. 682-683. — De rol van
de Koninklijke Vlaamsche Academie :
zij ruimt den weg en geeft lucht aan
levenstappen, opdat het volk door
zijne Taal en Letterkunde naar de
hoogte ga en leve! 683.

Letterkunde: Nederlandsche Letterkunde.
Prijsvragen op dat gebied door de Academie uitgeschreven. Zie de Lijst. der
Prijsvragen. 53 6- 543.

Letterkundige mededeelingen. Zie op.
Bibziographische aanteekeningen.

Leeuwarden. Z. op Friesch Genootschap.

Leuven. Zie op Hoogeschool.

Legende van Portiancula (De). (IS *

Levensberichten van afgestorven L e

eeuw.) Mededeelmg door den eerw.

den. Zie op Jaarboek.

-

-

865-

[,ellingen
de Academie.
Academie. Overzicht der
Gesingen in de

it.llllgen in
lU de
de Academie,
AC<U.lemle,sedert
sedert hare
hare
Iezingen
stichllng
stichting door de Leden gehouden. 203.

~*,:, MAANDELJ]KSCHE
VERGADERINGEN.
MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN.

-— Van
Peene herdacht,
herdacht, door
den heer
heer
Van Peene
door den
GUSTAAFSEGERS.
SEGERS.16-17
16-17 en 19-36.
GUSTAAF
19'36.

-

Germanen. Hun
Hun oorsprong
oorsprong en
en opDe Germanen.
treden in
it,dedegeschiedenis,
geschzidenz"s, door
door den
den
OMER WATTEZ.
51 -69.
heer OMER
WATTEZ.49-50
49-50 en 51-69.

- Over
nagelatenwerken
werkenvan
vanHendrik
Hendrik
Over de nagelaten
Waetput,
,100r den
den heer
heer Dr.
Ur.EUGEEN
EUGEEN
Waelput, door
VAN ÜYE.
VAN
OYE.105
105 en
en 107-112.
107-II2.

- Een
Eenge,prek
metVondel,
Vondel, door den
den heer
heer
gesprek met
GUliTAAF SEGERS.
GUSTAAF
SEGERS.211
211en
en 213-260.
213-260.

.----- Over
den reuk,
reuk, door
door den
den heer
heer KanunKanun.
Over den
-306 en 34
JOOS. 305
nik
mk AMAA7
AMAA'l Joos.
305-3°6
341-357.
1-357.
-

Ten aanaenken aan
aanJan
Theodoor van
van
Jan Theodoor
Ryswyck, door
door den
den heer
heer V.
V. DELA
Ryswyck,

-

Over de
de vermeende
vermeende navolging
navolgingvan
van
TValtharzus
doorHrotsvztna,
HrotsVltlla, door
dour
Waltharzus door

-

Over Vrouwe
VrouweCourtmans,
Courtmans, door
den
door den

2.
MONTAGNE.
NlONTAGNE. 429 en
en 430-43
43°-432.

Dr. L.
L. SIMONS.
SIMONS. 45
452-453
en 457
457-478.
2-453 en
-47 8 .
FRANK LATEUl<.
heer 1'RANK
LATEUR.557
557 en
en 559-575.
559 -575.
- De roeping
roePing- der
der Academie,
Academie, door
Prof.
door Prof.
Dr. WILLEM
\VILLEM DE
DE VREESE.
VREESE. 631-652.
631-652.
-— Rede over
overLetterkunde,
Letterkunde, door den eerw.
eerw.
Dr. HUGO
HUGO VERRIEST.
VERR1EST. 675-683.
heer Dr.
675-683.

- De
De Walderefragmenten
ende
deHildeHitdeWaldere fragmenten en
—
door den
denhe6r
Dr.L.L.SIMONS.
SIMONS.
heer Dr.
sage, door
2 7 - 743.
722 en 7727-743.
-

Germaansche
cultuurininhet
hetGoedroenGoedroenGermaansche cultuur
den heer
heerOMER
OMERWATTEZ.
W ATTEZ_
lied, door den
77~-779
781-820_
8 -779 en 781-82o.
77

», ««Ghedeelde
Ghedeeldecleederen
eleederen »
-- «< Clercken »,

***

cleder " door
den
en «• Ghemznghede cleder
door den
EDW_ GAILLIARD.
GAILLIARD_ 7i9-780
en
heer EDW.
779-780 en
2 7-84 0 .
8827-846.

*** VERHANDELINGEN
VERHA8DELINGEN :: TER
TEROPNAME
OPNAME IN
OK
en Mededeelingen
Mededeelingen AANDE Verslagen en
GEBODEN
VERHANDELINGEN:
GEBODEN VERHANDELINGEN :
HESTENDlGE COMMISSIE
COMMISSIE VOOR
VOOR MIDMlDBESTENDIGE
-LETDELNEDERLANDSCHE
DELNEDERLANDSCHETAALTAAL- EN
EN LETLegende van
van ForPorTEKKUNDE : De Legende
TERKUNDE
tzuncula, door
door den
dell eerw.
eerw_ heer
heer CL.
CL.
tiuncula,
BuvÉ,
onder Thienen.
Thienen.
BUvÉ, pastoor
pastoor te
te Bost onder
88 •.
444-445, 45
en 479
479-4
-488
444-445,
45 11 en

COMMISSIE VOOR
-- BESTENDIGE
BESTENDIGE COMMISSIE
VOORNlJj:UNIEULETTERKUNDE:: Over
Over
WERE TAAL- EN LETTERKUNDE
de werking
werkin/{ der
der zuren
zuren in de
de gisting
gistinghel meeldeeg,
meeldeeg, door
heeren Dr.
Dr.
van het
door de heeren
A-J
-J.VANDEVELDE
VANDEvELDEen
L.BOSMANS.
BOSl\I.ANS.
A. -J J.
en L.
26r-21l6.
261-286.
Over
het ops
lorpen van zouten
zouten door
door
Over het
opslorpen
de kleefstof
kleefstof van het
het tarwemeel,
tarwemeel, door
Id., id.
ld. 774•
774.
Over
samenleven van
va., gastrassen,
gistrassen,
Over samenleven
id. 774.
774.
door Ia., id.
BESTENDIGE COMMISSIE
COMMISSIE VOoR GEBESTENDIGE
SCHIEDENIS, BIO- EN
EN I3IBLIOGRAPHIE.
BIBLIOGKAPHIE.
BOLS::
LezlUg door
JAN BOLS
door den eerw. heer JAN
Lezing
Nog over
over oude
oude schildertjes.
schz'laerY·tjes. 103 en
Nog
1S5 -160.
160.
155Id., door
door den
den heer Kan.
Dr. JAC.
JAC.
Kan. Dr.
MUYLD"RMANS:
Eenzge aanteekeninclanteekeni,,MUYLDERMANS : Eenige
over een Liederboek
Liederboek in handhandgen over
317-340.
schrift
scnr
ft (t\ 17'-18'
7°-18° eeuw). 303 en 3Ij-340.
door den
denH.
H.EDW.
EDW.GAILLIARD
GAILLIARD ::
Id., door
over scholen
scholen uit
vroegere tijden.
tijden.
uit vroegere
Iets over
303 en 310-316.
3 I 0-3 16•
--

*** Handeling-en
liandelingen DER
***
DER BESTENDIGE COM-

MbSIE
HET ON
DEK WIJS 1N
IN EN
ONDERWIJS
MiSSIE Vuul<
VUUR HET
DOOR HKT
N~.DERLANIlSCH "t
DOOR
HET NbDERLANDSCH.
of Bij-

blad tot de Verslagen en MededeeUUGEUEVEN
HANDELINHagen.
GROEVEN HANDELINlingen. —- Uri
ol'
hel Register
Kegbier van
van
op het
jaargang 19to
'9'0 der
der Verslagen
Verslagen
zaken, jaargang
Mededeelingen, biz.
blz. 1o58,
1058, kot.
kal. 2.)
en Mededeelingen,
GEN (Als vervolg
vervolg
GEN

Nr t18:
aalonderwy", door
Nr
8 : Over 1Taalonderwi/s,
Prof. AD.
AD. DE
DE GEULEN
CEULENEER_
70-71. —
EER. 70-71.
Id.
door den
den heer G. SEGERS.
::'EGERS_ 71-84.
Id. door
Nr 19
19:: Over Fernand Daumont's
Daumont's
Le Mouvement
Mouvement Flamand.
Flamand. 1.
Ses raiI. Ses
Le
sons d'être.
d'êzre. Door den
den heer GUSTAAF
GUSTAAI!'
sons
SEGEKS.
74'; 7763.
SEGERS.719-720
719-720 en
en 745
63.
Staat
LIDMAATSCHAP DER ACADEMIE. Staat
der
Acaaemie:: J
alJuari 191
der Academiee
Januari
1 911.1. 203
203
Ly'stder
der werkende
werkende en
en der brzefwisbrze/wisLijst
Leden, der binnenselenae Leden,
binnen- en buitenbuiten
landsche Eerdeden, sedert de oprich--landscheEreldn,
ting der Academie. 203.

***

*** Briefwrsselende
BriefwIsselende Leden
Leden en Buitenland
Buitenlandsche Eereleden. Openstaallde
pla.tsen.-scheEreldn.
Openstaande plaatsen.

CommissIe
Commissie tot voordracht van candidaCornmzssiën.
ten. Zie op Commlsszë·n.

-866-

*** Verkiezing van een werkend Lid, tot

vervanging van Dr. HENDRIK CLAEYS
zaliger. Wordt verkozen de heer FRANK
LATEUR. 16. - Zie het Register van
personen, op Lateur.

Id., tot vervanging van den heer JAN
BROECKAERT zaliger. Wordt verkozen
de heer Dr. LED GOEMANS. 104-105.
- Zre het Register van personen, op
Goemans.

Id., tot vervanging van den heer JAN
SOUCHERIJ zahger. W ordr verkozen de
heer Prof. Dr. JozEF MANSION. 399400.- Z1e het Reg~»ter van personen,
op 31anszon.
,:,':',~

1911. _faarlijksche verkiezing voor de
openstaande plaatsen van briefwisselend lid en van budenlandsch eerelzd.
STAAT DER ACADEMIE. OPENSTAANDE PLAATSEN : drze plaatsen van
brirfwzsseiend lzd en twee plaatsen
van buztenlandsch eeretzd. l>e ComIDis.ie tot vooruracbt van cand1daten
belast met het nood1g ~ei al cannidaten
voor te dragen. 211.- Voordracht en
bespreking der canazdaturen. V erslag
namens de Commissie van voordracht.
(Dn vers1ag georukt en aan de werkende Leden meàegedeelo.) 304-305. Bijgevoegde cantiiaat en. 305.
Uzislag der verkiezing. 40t-402.
Goedkeuring. De verk1ezmg bij Koninkh]k Beslult goedgekeurd. 436.

Liederboek uit de 17e en 18• eeuw,
in handschrift : eeue ve• zamelmg
'\i Jaawscne lleajes, meestal geestelijke
lieojtS. Lezmg uoor a en heer Kan. !Jr.
JAC. ,\dUYLDERMANS.- Beschrijving
en herkomst van het hanoschnft. 317.
De • verzamelaar >. 317, 3t9. - Opgave oer lltels van de verschrilende
lieojes. 319-332.- Eeuige liedjes opgenomeu. 332 340.
Limburg. Zie op Brabant.

Limburgsen dialect. Prijsvraag. 538.
Limburgsche Kempen. Zte op Antwerpen.
Lincei. Zie op Accademia.
Liturgze.Uitgeschreven prijsvragen. 544·

Liturgische werken. Mededeeling door den.
heer JAN BoLS, over verschillende liturgrsche werkjes. 425-426.
Luik. Zie op Hoogeschool,
Luzker Duz'tsch-Bel;:zë'. Zie beneden QP
Taaltoestanden.
Lund. Zie op Universi/as Carolina.

M
Maalt!fd: Feestely"ke maalty"d. Zie boven
op Jubelfeest.
klaan : • De eracht der mane >. 202.
- Zie beneoen op 1Wanen.
MAANDELIJKSCHE VEI<GADERINGEN in
1911. Zte boven op btz. 849·
Maastricht. Zie op Soczëté.
JWaatschappij van Geschzed- en Oudhezdkunde te Gent. Venegenwoonllgd op
het Ju belfeest der Academie. 581.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. Verte~euwuordrgd
op hetJube,feest der Academie. 581.
- Schenkt boeken aan àe Acadenne. 9·
1lfanen: c Der manen tafel •· 202,
- Zie op iWaan.
Marseille. Z. op HoofJeschool en op Sociité.

Jl(edaille. De W e1ed. Heer Mimsrer van
W eteusch"ppen en Kunsten oeslist
eene Medaille ten behoeve oer Academre te laten slaan, om aan de bekroonden in de wedstrijden oer Acaoemie
uilgereikt te worden. 7 14,
Mededeelz'ngen : Letterkundz5 e mededeeiingm. Zte boveu op Bibtzographische
aanteekeningen.

Meeldeeg: Over de werking van zuren
op de gisting van hllt meeldeeg,

auor ue heer~ u lJ,, A.•J.· J \i Al'iDEVELDE en L. BüSMANS, Ver hauaehng
aan de Acaoemre, ter opname m de
Verslagen en LWededeeit'ngen, aange·
booen. - V erzonaen om auv1es naar
de Bestenmge Comm1ss1e voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. V er•lag
door den heer Prof. Dr. JUUUS MAC

7 ._.

- 867
-86
LEOD. De
De Commissie
Commissie besluit
de •
LEOD.
besluit tot
tot de

opname en
en de
deAcademie
Academiekeurt
keurtgoed.
goed.
opname
206 --- De
Destudie
stu,heopgenomen.
of'genomen. 261-286.
261·286.
2C6.

IJ:&GHELVNCK-STICHTING
ofJhr.
Jhr.
IINRGHELY
NCK-STICHTING of
AB.l'HUB.
IlERGHELYl\ICK-LEAB,
PRUE Ml!
] GHEL YN CH-LEGAAT.riIjUIGt
aa[j JJIl!.
lVkrgntlyllck
GAAT.
utae aan
hr . Mergneiynick
getH,cnl. 629.
629.
geui,ctlt.
Middelburg. Zie
Zie op
op Genootschap.
Genootschap.
Middelburg.

Middeinederhndsck. Prijsvragen
Prijsvragen op
dat
Maddelnederlandsch.
op dat
geOiect uitgeschreven.
ull\!e.chreven. 53
536,
537, 539,
539,
geotea
6, 537,

54 0 , 54
54 11,, 542
54 2-•
540,
Midaelnederlandsch. Spelling
Spelling der
der lange
lange
Midaeinederlandsch.
k'li kers.
kers. PtPIlJsvraag,
536.
ki
ijsvraag, 536.

Iiddelnederlandsohe Gediohten
en
Middelnederlandsche
Gedichten en
<luor Jill.
Jnl. Alt
,Hr.. NAP.
NAP.
l'ra.gmenten, hoor
fragmenten,
Dv.lèAUW.'
IJfdeen
laatsteaJleverl1lg.
D.
k Au W. r jfde
en laatste
aflevering.
De kot
k."fijij ter
Ier tafel
tafd getega.
gelegd.Mag
Magter
terpers
pers
De
1•
ga.n·44
ga
.n• 441.

1Iiddelnederlandsohe Phonetiek.
Phonetiek. Le.
Le·
lliddelnederlandsche

2.1, t:
~ Ut
Uier
J.~'uldelnedertant1scjze Pnoat,
er Attadetnedertanasche
•uu'k door
(Jour uen
<Jen heer
heer Dr.
Dr. LEO
LEO GOEGOEnetiek
MAl\S·773·
MANS.
773.
MiddeLnederlandseke Taalkunde.
Taalkunde. Pt
PlijSMiddelnederlandsche
ijs537.
vraag. 537.

~Yinituuten.
203.
Miniatu,
en. 203.
Mlnzsterie van
vanWetenschappen
Wetenschappenen
enKunKun·
Ministerie
sto" te
tel:\russel.l:\lIevell
sten,
Brussel. Brieven lOt
tot de
de KouwkKoninkIiJke
laallI sche Academie
Academie gericht.
gelicht.
lijke VViaanische
1,43
43-44,
101,3°
301,
43 6,7'4,77°.
43- 44, 101,
6, 714, 770.
Monographz'es
industrzelles, van
Office
van het Office
Monographies industrielles,

du travait tIltgaaliae.
VerschlJllen dutravil
uitgaande. Verschijnen
Fransche taal.
taal. De
De
UllsluJtellLl
uttsiuiteuu tn
in de
de Fransche
aanoöcht
daarop door
heer EDW.
EDw.
den heer
aandacht daarop
door den
GAILUARD,
secretans,
bestendigen secretaris,
GAILLIARD, bestendigen
gevest'gu.
gevestigd. 653.
.Jfontzenu
tongzal.
al. Zie op
Spreekwoorden.
Montzener tong-z
op Spreekwoorden.
Morgenastar
KoninklijkeTooneelmaatTooneelmaatMorgenastar : :Koninklijke
schappij
DeMorgendstar
Morgendstar»," te BrusBrUi·
schappij r< De
eenboek
boek aan
aan ae
Ge Academie.
sel. ~cntllkl
,cnenkt een
86 '3 8 7.
3386-387.
Iouement
FERNAND
Mouvement Flamand (Le),par
(Le), par FERNAND
VAt;MOl\T
werk
Lezing over
over dat werk
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SEGERS. 556,
55&,
en 745-763.
745'763. --- Letterkundige
Letterkundige
771'1-72()
11 1 - 7 20 en
mededeeling
mededeeling door
doorProf.
Prof. AD.
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Nationaal
NationaalVlaamsch
VlaamschVerbond.
Verbond. Zie
Zie benebeneden
den op
op Vlaamsch
Vlaamsck Verbond.
Verbond.

Natuur-enenGeneeskundig
GeneeskundigCongres.
Congres. Zie
Zie
Natuurboven
boven op
op Congres.
Congres.
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: Algemeen
NederNederlandschVerbond
Verbond:
Algemeen
NederVertegen woordigd
landsek Verbond.
Verbond. Vertegenwoordigd
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op het
hetJubelfeest
Jubelfeestder
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S81.
Nederlandsche
Nederlandsehe Dialecten.
Dialecten. Zie boven
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begin
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Pnjsvraag. 54
542-543.
2-543.
Nederlandsche
Nederlandseke letterkunde
letterkunde sedert
sedert1880.
1880 .
Prijsvraag.
Prij. vraag. 541.
54 I.

Nederlandseke Provinciën,
Provineü'n, ten
ten tijde
tijde van
van
Nederlandsche
<1e Oostenrijksche
Oostenrijksche Heerschappij.
HeeT'chappiJ. ToeToede
stand van handel en
en nijverheid.
nijverheid. UitgeUilgestand
schreven prijsvraag.
prijsvraag. 542.
GermaanZie boven
boveu op
op Germaan·
Nevelingenlied. Zie
Nevelingenlied.
seke
sche euituur.
cultuur.
Ntederdeutseke
Spraehforsckung. Zie bebeNiederdeutsche Sprachforschung.
neden
up Verezn.
Verein.
neden op
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Naverheid. Zie op Handel.
Genootschap.
Noord-Brabant.
Noord-Brabant. Zie op Genootschap.
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DJsdomvan een
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U
o
in bet
het Middel0./
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Middel· en
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Of :: Het

NleuwnederlanGsch.
Nieuwnederlanasch. Prijsvraag. 542.
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Zie boven op
Brussel.
Office
ussel. ZIe
te BI
Officedu
dutravail,
travail, te
MonograPhies
industrie"es.
Monographies industrielles.
Examen.
op Examen.
Onderwijs
(Lager). Zie
Zie op
Onderwijs (Lager).

-868
-- 868
Onderwijs : Geschiedenis
Onderwijs
Lager
Geschiedenis vari
van het Lager
Onderwijs in
Onderwijs
in BelgIë,
België, onder de Oostenrijksche Regeering. Prijsvraag.
Prijsvraag. 540.
540.
rijksche
Oostenrijksche
Regeerzng. Zie op NederOostenrijksche Regeering.
landsche
landsche Provincièn
Provinciën en op Onderwijs.
Oostvlaamsch. Z. TopograPhische
Topographische grens.
grens.
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LID.Zie
Zieboven
boven op
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boek aan
aan de
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vanhet
ket Land
Landvan
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Oudheidkundige KrinR
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te Sint-Niklaas.
Sint-Niklaas. Schenkt
Schenkt een
een
boek aan
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aan de
de Academie.
Academie. 417.
OudheIdkundige
Stad en
en
OudheidkundigeKring
Kring van
van de
de Stad
het voormalig
voormalzg Land
Land van
van Helst.
Adst.
het
Schenkt
387.
Schenkt een
een boek aan de Acad. 387.
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de VerslaAcademie,
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Nieuwere TaaiTaal- en LetLetmissie
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missie tot de
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Academie
missie
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774.
keurt goed. 774.
Over
Over samenievan
samenleven van
van gistrassen.
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Door de
oe heeren
heereu Dr. A.-J.-J.
A.-J.-J.
hanueting door
VANDEVELDE en L. BOSMANS, aan deVANDELen.BOSMAN,ade
Academie, ter
de VerslaAcademie,
ter opname
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in de
enMededeelingen
Mcdedeelmgen aangeboden.
gen en
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P
Paaschtaj'el.
Paaschtafel.
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Patricins
Tondalus.
Patricius Vagevuur. Zie Tonda/zes.
Peene.
Peene (Van). Zie op Van Peene.

~

Pennsylvania. Zie op University.
dagbladen op de
de JubelPers. Door welke dagbladen
feesten der
der Academie
Academievertegen
vertegenwoorwoorfeesten
digd. 585
digd.
51lS en
en 66o.
660.
Petersburg(Sz·nt).
Académie
Petersburg
(Sint). Zie boven op Académie
en op Bibliotheek.
Bibliotheek.
PM/adelplua. Zie op University.
Philadelphia.
PMlologz'sche wetenschappen.
wetenschappen. Zie op TienPhilologische
jaarlijksche Prijskamp.
jaarlijksche
Middelnederlandsek.
Phonetiek. Zie op Middelnederlandsch.
PLAATSEN:: OPENSTAANDE
OPENSTAANDEPLAATSEN
PLAATSEN VAN
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BRIEFWISSELEND LID EN VAN BUI-BRIEFWSLND VABITENLANDSCH
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Zie boven
boven op
Lzdmaatschap der
der Academie.
Academie.
Lidmaatschap
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Plantin
Schat der
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>. Prijsvraag.
Prijsvraag. 539.
539.
Spraken

Jubelfeest_
PLECHTIGE VERGADERING.
PLECHTIGE
VERGADERING. Z. Jubelfeest.
Pleiade. ZIe
Fransche.
Pleiade.
Zie op Fransche.

Portinncnla.
Legende.
Portiuncula. Zie op Legende.
Praag. Zie op Akademie.
Akademie.
Praag.
Akademie.
Preussen. Zie op Akademie.
PRIJSKAMPEN.
Staatsprijskamp e.
PRIJSKAMPEN.Zie
Zie op Staatsprijskamm
en
op Wedstrijden.
Wedstrijden.
PRIJSVRAGEN.
PRIJSVRAGEN.

Zie op Wedstrijden.
Wedstrijden.

R
Rechtsgeleerden. Zie op Bond.
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196,
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8-9, 338-39.
8- 39, 97
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386, 4 16-4 11 79
0, 686, 711,
298,386.
7, 434,
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5So,

ób .•
S·7 66
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de Verslagen en
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Prof•.
Dr.WILLEM
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VREESE,
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Reglementscommzssie. Zie op Commissiën
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Commissién
Academie.
bij de Academie.
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.Reuk : Over den reuk. Lezing door den
heer Kanullmk AMAAT Joos, Inlei·

Schilderijtjes : Nog over oude schilderijtjes, door oen heer jAN l::!oLS.

dmg. 341. - De reuk bij de dteren.
341-342. - Bij de fijnproevers; bij de
blinden; bij Zo la; biJ Charles Dickens.
342-344.- De reuk bewijst ons groote
diensten in het stofielijk leven. 344'
- Zijne onbeduidendheid, voor de
meeste menschen, in het verstandelijk
leven. 344·353· - Hebben de reukgewaarwordingen eeoig nut, eemge
waarde in de letterkunde? Antwoord
op die vraag. 353-357·- Slot. 3S7.
Rhetorica : Koninklijke Hoofdkamer van
Rhetorica , De Fonteyne >, te Gent.
Aores aan de Acaoemie namens de
Kamer gezonden, ter gelegenheid van
haar Jubeifeest. bi 7.
Rijksarclziif : Algemeen Rijksarchief, te
Brussel. Vertegenwoordigd op het
Jubelfeest der Academte. 581. Adres, namens me Ir stelling op de
Jubdvergadering van 8" October 191I
voorgelezen. 610,
Rijks- Unit·ersiteit. Zte op I-loogeschool.
Rijswijck (Van). Zie op Van Rijswijck.

- .b 11 eerste mededeeling werd, ten
jare 1903, ooor den heer BoLS, over
twaalf dergelijke schilderijtges gedaan.
155· (Zie Verslagen en Mededeeltngen, jaarg. 1903, biz. 217 en vlgg.).Nogmaals twee schilderijtjes gevonden. Al wat vroeger geschreven werd,
is op de meuw gevonoen stukjes toepasseliJk. I SS· ISb• - Hoe de veertien
nu gekende schiidetijtjes dienen gerangschikt te worden. Waar oe maker
d1er gewrochtjes zijne onde1 werpen
heeft- gevonden. 156·157·- De naam
van oe schilder blijft nog onbekend.
157-158.- Beknopte beschrijvmg van
de twee laatste tafereeiljes. I 58-I 59·
- Ten slotte nog een paar opmerkingen nopens de veerti"n schilderijtjes.
159·160.- (Bij die stunie gaan twee
platen, waanan een in den tekst.)

Roeping der Academie (De). Zie boven
op Academze.
Romantische schrijvers. De voortbrengst
der romantische schrijvers besproken
en vergeleken met de hedendaagsche,
beschouwd in tijd en omgevmg. 571. 575·
Rome. Zie op Accademia.
RUILDIENST: RUILING VAN DE Versla·
J{Cn en ll.feüedeelzngen OF VAN VER·
DERE UITGA VEN DKR ACADEMIE TE·
GEN TIJDSCHRIFTEN. hgezon<len tijd•
bchr,ften. 12, 43, 100, 201, 300, 389,
42I, 436, 553·554• b88-689, 713-ji4,
ï68.

s

Sagen. Zie Rildesage en Walthersage.

SALSMANS-FONDS : JOZEF SALS.M.ANS-FONUS.jaurlijkscn vers tag.
Z"' boven op Fondsen.
- Uitgeschreven prijsvragen. 544·

Schilderkunst. Prijsvraag. 537·

Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het einde van d" middeleeuwen: een bijdrage tot de kunstgeschiedenis vooral van de NederlandtJn. Verhanaetu.g door oen heer·
!Jr. LEO VAN PUYVELDE aan de Aca•

denzie ter uilgave aangeboden. Die
ve1haudeling ooor het Be,tuur, om
advies naar de Besteudige Commissie
voór Geschtedems verzonrien. 303. De Commtssie stelt twee verslaggevers
aan. 303.- De heeren velslaggevers
deelen hun ver<lag aan de Commtssie
mede. 555· - Op voorstel der Com·
misste t>es1ist de Academte, dat de
verhandeling ter per~ mag gaan. 557.
-Verslagen. jl6-ïi<),

Scholen : [ets over scholen uit vroegere dagen. Lcz,ug liuor uen beer
~ow. GAlLLIARD. Maarregelen, ten
jare 1513, door de schepenen van
Brugge geuomeu, tot beteugeling van
het schooien door kinderen. 3 tD-31 z.
-Id., tenjare I5Z4.312.313-De
zoogenaamde Schoolsoep u11zer aagen,
reeds in de zestiende eeuw, nl. te
Brugge, gekend. 313·314.- Andere
bijzonderheden. 314-316.

_..,.
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Schooien. Zie op Scholen.
School. Zie op Volksschool.
Schoolopziener. Zie op Examen.
Schoolsoep. Zie op Scholen.
Schweizerzsche Gesellschaft fi r Volskunae, te Basel. Schenkt een boek aan de
Academie. 419.

Sint Patricius Vagevuur. Zie Tondalus.
Société a'E'nuiation pour l'étude de
l'histoire et aes antiqurtés de la Flanare, te Bl ugge. Vertegenwoordigd op
bet Jubeifeest der Academie. 581. -Adres namens haar op de Jubelvergadering van 8 October 1911 voorgelezen. 616.
-- Schenkt boeken aan de Academie. 9,
1 96, 3 8 7 , 434 , 766.

Société de iittératut e Wallonne,

te Luik.

Schenkt een hoek aan de Acad. 766.

Société de Statistique de Marseille.Schenkt
een boek aan de Academie. 767.

Société historique et archéologique dans
le Limboerg, te Maastricht. Schenkt
een boek aan de Academie. 387.

Spelen : Voiksspelen. Prijsvraag. 537.
Spracnforschung, Zie op Verein.

Verzameling van
Spreekwoorden
Spreekw,orden, Liederen, Kinderrijmen, Zegswijzen enz., in den
Yontzener tongval. eruanuelu,g
door Lien nee, LANGHOR, leeraar aan
bet Ather. mum te Tot geren in 't werk
gelegd. Scorij ver verklaart zich bereid

zijne verhandeling aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie ter uitgave aan
te bieden. 394-395. — Om advies verzonden naar de Bestendige Commissie
voor Taal- en Letterkunde. 395. —
Schrijver zal verzocht worden zijne
verhandeling ter inzage te zenden. 395.

0 .._
aan de met goud bekroonden in de
twee Staatsprskampen. — Het opnemen in de Verslagen en Mededeelingen van het verslag over deze pr3iskampen. — Ordemotie in vergadering
der Academie, van 27 September 191I,

houdenae voorstel, vanwege het Bestuur, voortaan, aan de in ae twee
Staat ■prijskampen met gotta bekroonden, geen ee, emetaal met diploma
meer uit te reiken, 556.— Bespreking
dleuaangaanoe. 556. -- Het voorstel
aangenomen. 556-557. — Beslissing
vervolgens door de Academie geno-

men, omtrent het opnemen, in de
Verslagen en Medeaeelir,gen, van het
verslag over de twee Staatsprijskampen. 557.
Tienjaarlijksche Prijskamp voor Phi..
lologist he Wetenschappen. (Concours aécennal ae Sciences phzlologiques.? Voorstel door den heer EDW.
GAILLIARD, met het oog op de inrichting van alen prijskamp. 209-2 to.

te Bremen. schenkt boeken aan de Academie. 419.

Stadtbibliotnek,

Studenten-corps. Zie op Amsterdamsch, .
Ilelfisch, Groningsen, Leidsch en
Ut rech tsch.
Stuttgart. Zie

op Bibliotheek.

T
Taalatlas. Zie op Dialecten.
Taalgrens van het Oost- en Westvlaamsch
Dialect. Zie op Wedstrijden : Ingekomen Prijsantwoorden.
Taalkunde. Prijsvragen. Zie de lijst der uitgeschreven prijsvragen. 53 6- 543.

Taalonderwijs : Over Taalonderwijs-

STAAT DER ACADEMIE : JAN. 191I. 203.

(Ais vervolg op de lezing, in 1910 gehouden, door Prof. Lir. JULIUS MAC

Vijfjaarlijksche
Wedstr !Id in Nederlandsche Letterkunae. XII° tijdvak : 1905-1909. Ver-

LhoD. Zie Verslagen en illededeelingen, jaarg. 1910, bizz. 129-138.)
t °) Voorlezing goor Prof. AD. DE

STAATSPRIJSKAMPEN. 1 °)

slag 4 8 9 - 535.

-- Het uitreiken, door de Academie, van
een verguld eeremetaal met diploma

CELLENEER. Eenige bedenkingen

over ue voordracht van Prof. Dr. MAC
LEOD. 70-71.

87 1
3 °) Voorlezing door den heer

GUs-

Het onderwijs in het
Nederianusch werpt in de Vlaamsche
provinciën van België onvoldoende
vruchten af. 71. — Gegrondheid van
de klachten daarover ingebracht. Oorzaken daarvan. Bespreking. 72-74. —
De wringende nooazakelijkheid in de
volksschool het onderwijs der algemeene taal meer te bevoraeren, en den
taalschat der leerlingen meer uit te
breinen. De beweegredenen daartoe.
74-76 — De eigenlijke taalstudie. 7681. — De uitslagen van het taalonderricht in onze iniddeibare onderwijsinrichtingen. 81-83. — Siot. 83-84.
TAAF SEGERS.

98, 196, 2 98-2 99, 3 86, 4 1 7, 55o, 686,
711, 766.

Tondalus : Middelnederlandsche vertaling van het bekende a Visioen
van Tondalus » en van u Sint Pa
tricins Vagevuur ». Verhandeling
door de nee, en Dr.

RENÉ VERDEYEN

Dr. H. J . E. EN DEPOLS aan de Academie ter uitgave aangeboden. Mededeeling dienaangaande door den heer
Prof. Dr. WILLEM DE VREEsE, in
vergadering van 14 juni !gil t der Bestendige Commissie voor Middelnederiandsche Taal- en Letterkunde. 393-394.
De heeren Prof. Dr. C. L.ECOUTERE en Prof. Dr. W. DE VREESE,
tot verslaggevers aangesteld. 394. —
Verslagen. 44 2- 444 — De Commissie
beslist tot de uitgave. 444. — De Academie keurt gout. 451.
Tooneelmaatschappij. Z. op Morgendstar.
Tooneelvertooningen. Zie Schilaerkunst.
en

—

.

Taalstrijd. Lie op Vlaamsche Taalstrijd.
Taaltoestanden in Luiker Duitsch-Delgië, =tour j. LANGHOR, leeraar aan
hei Koninklijk Athr.i um te Tonge-

ren. Verhanaeiiitg aan de Academie
ter uitgave aangeboden. Om advies verzonden naar de B -stendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
Twee verslaggevers aangesteld. 20620h. — De Commissie stelt voor het
stuk lu de Verslagen en /Wedeaeelingen te laten opnkmen. De Academie
keurt goed. Ouder welke voorwaarden.
208. --- Mag ter pers gaan. 715.
Taalzuivering. Prijsvraag. 537.
Talen : Het vroegtijdig onderwijs der
vreemde talen. Etnige bedenkingen
door den heer G. SEGERS. 754 - 7 61 .
Tarwemeel. Zie op Over het opslorpen...
Tasso. Zie op Vondel.
Technische Hoogeschool. Zie Hoogeschool.
Te Deum, op 21 Juli. 421.
— Id., op 26 November. 769-770.
Tentoonstelling te Gent. Zie op Wereldtentoonstr hing.
Teekenkunst. Pr ijsvraag. 537.
Tienjaartijksche Prijskamp voor Philologiscne Wetenschappen. Zie op Staatspryskampen.
maandel ijks voor de Boekerij aer Academie ingezonden. 9, 39,

TIJDSCHRIFTEN,

Topographische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch. Uitge-

schreven prijsvraag. 541.

Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, (luines en
Boulogne, tt,1ur uen heer KAREL DE
LOU. kZ , e Verslagen en ltlededeelingen, jaarg. 1910, Reg. van zaken, blz.
1007, kol. 1.) — Voorstel tot uitgave.

Memorie van toelichting door den heer
K. DE FLOU voorgelezen, in vergadering der Bestendige Commissie voor
Middeinederlandsche Taal- en Letterkunde : 14 Juni 1911. 393 en 403409. — Het voorstel, om advies naar
de heeren EDW. GAILLIARD en TH.
COOPMAN verzonden. 393. -- Verslag.
439-441. — De Commissie beslist tot
cie uitgave. 441. — De Academie keurt
goed. 45 1.
Tweetalig stelsel. Zie op Volksschool.

U
Uitgaven der Academie. Bij het van de
pers komen van untgaven, ae EE.
HH. Pater VAN DE VEN, S. J., en
Pater Joz. SALSMANS, S. J., slachters

.

872
van Fondsen bij de Academie, een
exempl. daarvan vereerd. 101, 204, 771.

*** VERZENDING. (Maandeliiksche verzenzending: Maandelijks worden de Verslagen en Mededeelingen verzonden
aan de Heeren werkende, briefwisselende en eereleden; aan het Ministerie
van Wetenschappen en Kunsten en
andere Ministeries, alsook, in België
en in het Buitenland, aan al de Genootschappen, Schoolinrichtingen en
bijzondere personen waarmede de Koninklijke Vlaamsche Academie. in letterkundig verkeer is of hare uitgave
ruilt.) — Gewone verzending van de
uitgaven der Academie aan de werkende en briefwisselende Leden, alsook aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, zooals beneden.
IO1, 20 4, 77 1 .
-- VERZENDING aan den Weled. Heer

Minister van Wetenschappen en
Kunsten. Bij het van de pers komen
van uitgaven der Academie, 74 ex.
daarvan aan den Heer Minister verzonnen, ten behoeve van de verschillende Inrichtingen, welke door tusschenkomst van zijn Departement die
uitgaven ontvangen. 102, 204, 77 1 .
** Zesmaandelijksche verzending : (Bij
uitzondering) Verzending der uitga-

ven van in October 1910 tot 3o November 1911 van de pers gekomen, aan
de Heeren buitenlandsche E-releden
aan de Ministeries, Genootschappen,
Boekerijen, Onderwijsinrichtingen en
bijzondere personen, in België en uit
den vreemde, welke de uitgaven der
Academie ontvangen. 771-772.
*** VAN DE PERS GEKOMEN UITGAVEN :

— Den 13 Februari 1911 : Brabantsch
Sagenboek, door A. DE COCK en Is.
TEIRLINCK. I I° deel. 101.
— Den 4 April :Jaarboek voor 1911. 201.
-- Den 17 November : Bibliographie van
den Vlaamschen Taalstrijd, door TH.
COOPMAN en wijlen J. BROECKAERT.
IX° deel (1883- 1884). 771.

Uitgaven der Academie, sedert hare
oprichting. Overzicht. 204.

Universitas Carolina. Zie boven op Hocgeschool.
Universiteit en Universitet. Zie boven op
Hoogeschool.
University. Zie op Hoogeschool.
u Upclimminghe ». Zie op Boec.
Uppsala. Zie op Universitet.
Utrecht. Zie op Genootschap.
Utrecht : Bisdom Utrecht. Dietsche Kalender van dit bisdom, in het Jaarboek
voor 1911 opgenomen. 201-202.
Utrechtsch Studenten-Corps. Schenkt een

boek aan de Academie. 39.

V
Vagevuur : Sint Patricius Vagevuur.
Lie op Tondalus.

Vak- en Kunstwoorden. Prijsvragen door
de Acaue:nte uitge o chreven :
Bakkersbedrijf. 538.
Beeldende kunsten. 537.
Garenbleek. 54o.

Garenspinnerij. 540.
Hoppeteelt. 541.
Katoenweverij enz. 540.
Lakenweverij. 541.
Vlasnijverheid. 543.
Zeevisscherij. 540.

Vaktermen : Nederlandsche vaktermen.
Het nasporen daarvan. Beschouwingen
door den heer EDw. GAILLIAKD, bestendigen secretaris, in het midden
gebracht. 653.

VAN DE VEN HEREM A.NS FONDS.
-

-

. jaarlijksch verslag. Lie op Fondsen,
Van Eyck. Zie op Wereldtentoonstelling.

Van Peene herdacht.

Lezing door den
heer IIUSTAAF EGERS. 16-17. — Het
Nationaal Tooneel heeft dure verplichtingen aan HIPPOLIET VAN PEENE.
Over het ontstaan van zijn 's Avonds
in de Mane. 19 -20. -- Bijzonderheden
over het leven van VAN PEENE. 20-22.
-- Over zijne werken. 22 -26. -- Zijn
Vondel. 26-30. --

In , welke werken

—

873

men liefst VAN PEENE'S wezenlijk talent moet zoeken. 30-33.—VAN PEENE
is de wezenlijke stichter van het nieuwere nationaal tooneel in onze Vlaamsche gewesten. 34 -35. -- VAN PEENE
en KAREL MIRY. 36.

Van Rijswijck : Jan Theodoor van
Rijswijck herdacht. Voorstel van

Verscheidenheden. Zie hoven op

Kleine

verscneidenlieszen.

den heer (TUSTAAF SEGERS, door de
de Academie aangenomen. 47. —

Verslagen en Mededeelingen. Maande-

Voordracht in de Juli-vergadering
te houden. Aanduiding van den Spreker. 21 I, 305. - Lezing door den heer

gaven der Academie.
— Zie ook op Verhandelingen.

VICTOR DELA MONTAGNE : TH. VAN
RIJSWIJCK werd den I0 Mei 1849 ten

Versteganus : Leven en werken van R.

grave gedragen. De toeloop tot de
droeve plechtigheid. Gemoedelijke hulde aan den man gebracht. De naam van

Videnskabs - Selskabet,

den Door hoort tot de geschiedenis der

Vlaamsche Beweging en tot die onzer
letterkunde. Diensten aan het Vlaamsche Volk bewezen. Daarom wordt
thans de man herdacht. 430.432.
Veldeke : Standbeeld ter eere van h endrik
van Veldeke, te Maastricht op te
richten. De Bestendige Secretaris be-

last de Academie in het Eere-Comiteit
te vertegenwoordigen. 769.
Verein fu r .lViederdeutsche Sprachforschung, te Hamburg. Vertegenwoor-

op het Jubelfeest der Academie.
58 t. — Adres namens den Verein op
de Jubelvergadering van 8° October
digd

1911
—

—

— Jaarlijksche verkiezing voor de openstaande plaatsen. Zie ook boven op
Lidmaatschap.
— Zie verder op Commissiën.
Verluchters. Zie beneden op Vlaamsche
verluchters.

voorgelezen. 6o6, 08-609.

Schenkt boeken aan de Acad. 388, 71 J.

VERGADERINGEN DER ACADEMIE. Jaarljksche plechtige vergadering. Zie
boven op Jubelfeest.
— Maandelijksche vergaderingen. Zie de
lijst bovenaan het Register van 'Laken.

Verhandelingen aan de Academie ter
uitgave aangeboden en in hare Verslagen en .iUededeelingen opgenomen.
Overzicht : 1888 tot 1910. 204. - Zie
verder onder : Commissiën : Bestendige Commissiën.

Verjaarfeest. Zié op Jubelfeest.
ACADEMIE. Zie boven op Lidmaatschap.

VERKIEZINGEN IN DE

liiksche verzending. Zie boven op Uit-

Versteganus. Prijsvraag. 542.
te Christiania

Schenkt boeken aan de Academie. 551.

Vijf en twintigjarig bestaan der Aca
demie. Z te op Jubelfeest.
-

-

Viffja , irlijksche Wedstrijd in Nederlandsche Letterkunde. Zie boven op Stoatsprijskampen.

Visioen van Tondalns. Zie op

Tondalus.

Vlaamsch-Arteszé. Zie op Toponymie.
Vlaamsche Beweging. Zie boven op Mouvement Tíamand.
Vlaamsche Conferentie. Zie op Balie.
Vlaamsche Roo,5 eschool.. De Vlaamsche

Hoogeschooi, brandpunt van wetenschappelijken arbeid op alle gebied, als
de volmaking der Koninklijke Vlaamsche Academie beschouwa. (Uit de
feestrede van Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE.) 652.

De stichting eener Vlaamsche Hoogeschool, de meest doeltreffende maatregel. om op wetenschappelijk gebied
België nog inniger met Nederland te
doen samenwerken. (Uit den heildronk, door Prof. Dr. JAN TE WIN.
KEL, ingesteld op den feestelijken maaltijd der Academie ter gelegenheid van
haar Jubelfeest.) 670.
Vlaamsche letterkunde. Over de beteeke-

nis van Vrouw COURTMANS en haar
werk voor het Vlaamsche Volk en
voor de Vlaamsche letterkunde. 5 63
en vlgg.

8 74 —
.Vlaamsche rechtsgeleerden. Zie op Bond.
JVlaatnsche verluchters uit de 14°0, 15"
en t 6" eeuw. Prijsvraag. 541.
Heildronk, door P ro f.
Dr. GUSTAV ROETHE, uit Berlijn, onder den feestelijken maaltijd der Academie, ter eere van « das Fldmische
Volk » ingesteld. 671-672.
Zie boven op Vlaamsche letterkunde.

.Vlaamsche Volk.

--

Vlaamsche volksspelen. Prijsvraag. 537.
Vlaamsch-Fransrh Woordenboek. Zie op
Woordenboek.
.Vlaamsch Natuur- en Geneeskundi g Congres. Zie op Congres.
Vlaamsch Verbond ; Nationaal Vlaamsch
Verbond, te Brussel. Vertegenwoordigd op liet Jubelfeest der Acad. 58 t.

Vlaanderen : Westel ijk Vlaanderen. Zie
op Toponymie.
Vlaanderen : West- en Oost- Vlaanderen.
Voikswijsheid over het weer in deze
gewesten.Uitgeschreven prijsvraag.539.
Vlaming : Het karakter en het uitzicht
van den Vlaming. Eenige bedenkingen
door den heer G. SEGERS, naar aanleiding van zekere plaatsen uit FERNAND
DAUMONT'S Le Mouvement Flamand.

761-763.
Vlasniverheid. Prijsvraag. 543.
Vocabularius Copiosus. Prijsvraag. 543.
.Voedingsvakschool, te Gent. Reeks wetenschappelijke studies tot bekendmaking
van gegane proefnemingen. Mededeelingen. 715. — Zie verder op Gistrassen en op Tarwemeel.

Vogesen Club. Zie op Zweigverein.
Volksschool. Het tweetalig stelsel in de
Volksschool. Bespreking door den
heer G. SEGERS in zijne lezing Over
FERNAND DAUMONT'sLe Mouvement
Flamand. 746 en vlgg,

Volksspelen. Prijsvraag. 537.
Volkswijsheid. Zie op Weer.

Vondel : Een eigenhandig handschrift
van Vondel ontdekt. Lezing uoor

'

Prof. Dr. WILLEM DE VREESE. (Zie
Vers 1, en Meded., jaarg. 1910, blzz.
955 en 957-958.) -- Joachim Oudaan's
vermelding van eene vertaling. door
JOOST VAN DEN VONDEL, van TaSSO'S

Gierusalemme Liberata. 113. — De
Nederlandsche R letterkundigen » hebben haast een halve eeuw lang in de
meening verkeerd, dat Oudaan's mededeeling onjuist was. Deze meening
werd door Jacob van Lennep in de
wereld gebracht. Hoe. 113-1 f 6. -- Hoe
deze schrijver er toe kwam te beweren
als zou VONDEL Tesselschade's Tassovertaling enkel in 't net hebben geschreven. 1 16 , 1 17. --- Het, is thans
bekend, dat Jacob van Lennep zich
heeft vergist, lot wat al verdere verkeerde meeningen dit aanleiding heeft"
gegeven. 117-120. -- Had Van Lennep wat meer aandacht geschonken
aan den catalogus van de veiling van
boeken en handschriften, in October
1764, bij Gaillard in )en Haag gehouden, hij zou zich zelven en anderen
voor menige vergissing behoed hebben. Over den boekhandelaar Pieter
van Damme, die genoemden catalogus had opgesteld. 121-122. -- Als in
bedoelden catalogus van een hs. gezegd
wordt, dat het eigenhandig door Vondel geschreven werd, dan is het raadzaam, niet dan op degelijke gronden,
aan de juistheid eener dergelijke mededeeling te twijfelen. D it heeft Dr.
W. DE VREESE nooit gedaan ; steeds
heeft hij gehoopt dat VONDEL'S vertaling in den loon zijner onderzoekingen
voor zijne B bliotheca Neerlandica
Manuscrapta wel eens weer aan 't licht
zou komen. 122-123. — Hoe dat scheen
bewaarheid te zullen worden, toen in
1894, bekend werd dat Dr. R. eriebscli
het hs. van een prozavertating van
Tasso's heldendicht, door VONDEL bewerkt, had gevonden. Over dit handschrift. 123-126. -- Hoe Prof. Dr. DE
VREESE het handschrift te SintPetersburg ontdekte. 126-, 27. -- Beschrijving van het hs. Nadere bijzonderheden dienaangaande. 127-134. —
Geschiedenis van het hs. Hoe is dit op

- 875 -de keizerlijke bibliotheek te Sint-Petersburg beland? 134-137. -- B,,lang
van het hs. voor de Nederlandsche
taal- en letterkunde. 137-138. - Naschrift. Over de studie van den heer
J. F. ■ 1. Sterck, schoolopziener te
Haarlem : Over Vondels vertaling van Tasso's « Gerusalemme Lzberata », in +905 verschenen. 138-141. Bijlagen. 142-152. Bij de studie van Dr.
W. DE \T REESE gaan vier platen.)

Vondel : Een gesprek met Vondel.

Lezing door oen heer GUSTAAF LEGERS.
Inleiding. 213-216. - Spreker voert
den dichter in eigen persoon op : deze
spreekt over zijne opvatting der poëzie,
over zijnen tijd, over enkele voorvallen
uit zijn leven. Dit alles wordt toegelicht door talrijke plaatsen uit Vondel's
dichterschat. Aldus wordt Vondei's
karakter ontleed. 21I, 216-260.

Vondel. Populariteit van Vondel. Prijsvraag. 536.
- De folklore bij Vondel. Uitgeschreven
prijsvraag. 53g.
De Zziidnederlandsche bestanddeelen
van Vondel's taal. Prijsvraag. 540.
VOORLEZINGEN IN DE ACADEMIE. Zie
boven op Lezingen.

Voornaamwoord: De aanwijzende voornaamwoorden in de Germaansche
talen. L--zing zoor oen heer Prof. Dr.
Joz. \l ANSION. 1. Ags. hëo, mndl. soe,
mengt. shee, naij. 692-695. - 2 Nom.
sg. fern. wgerm. *,i5. 695-649.
Otid. er, der, hwer, os, hie, thie,
-3.
hwie. 699-707. - Slotsom. 708. -(Lie beknopt overzicht : 690.)
Geschiedenis der voorzetsels
Voorzetsels
bij het oorzakelijk voorwerp, in het

Middel- en Nieuwnederlandsch. Prijsvraag. 542.

w
Waelput : Over de nagelaten werken
Tan Hendrik Waelput. Lezing .ioor

Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde. 105.
- Lijst eeniger handschriften van

HENDRIK WAELPUT. 287-288. - Een

erratum. 306.
- Mededeeling van brieven.

394.

Waldere-fragmenten : De Waldere
fragmenten en de Hildesage. Lezing door oen heer Dr. L. SIMONS,
werkend lid. - De twee oudste bronnen voor de kennis van de Walthersage. Wat is Walther ? 727. - Alleen
bij een onderdeel van het vraagstuk
wil Spreker thans stinhowlen : Vindt
de verklaring van de Walthersage
door middel van de Hildesage ja dan
neen een steunpunt in de Wcrlderefragmenten? 727. Een korte inhoudsopgave van Waltharius en van de
Hildesage dient vooraf te gaan. 727
73 0. - Nu blijft er nog eerst een
tweede punt af te doen : De meening
dat de Walthersage uit de Hildesage
ontstaan is, telt veel aanhangers..
Waarop berust die meenine Bespreking. 730-731. - Thans g at Spreker
over tot het eigenlijke onderwerp
Bevestigen de Wildere fagmenten,
dat Hagen de vader van Hildegonde
is en de ez;genlilke koning, en dat
Hilder -onde door Waldere geschaakt
is geworden? De heer SIMONS kan
met deze zienswijze niet instemmen.
Waarom. Korte inhoud van de fragmenten en vertaling daarvan. 731-734- Onderzoeken wij vooreerst op welk
oogenbltk Hiidegonde optreedt in
fragment A. 734-735. - Verder betoog, waaruit blijkt dat de verklaring
van den oorsprong der Walthersage
door middei van de Hildesage geert
houvast heeft aan de Walderefragmenten. 735 -74 2 . - Tekst van de
Waldere-fragmenten. 74 2-743. (Zte
Vertaling op blzz. 731-724).

a

Waltharins : Hrotsvitba en Waltharins. Over de vermeende navolging
van Waltharins door Hrotsvitha.

den h ser Dr. EUGE1✓N VAN DYE. 105
Voorstel. Dit voorstel
en 107-112.

Lezing Moor Dr. L. SIMONS t-irotsvitha, de navolgster van Terentius.

verzonden, ten fine van advies, naar de

Bekleedt een eerste plaats onder de

— 876
beoefenaars der Latijnsche poezie. 457.
-- Had zij kennis gemaakt met Waltharius, het gedicht van Ekkehard?
Besoreking van die vraag. 457 - 475.
— Vertaalde teksten. 475-478 --- (Zie
hot beknopt overzicht, 452-453.)

Waltharius, metrisch vertaald en met
aanteekeningen voorzien, en de
Walthersage. Ve rhandeling door
den heer Dr. l.. SIMONS, werkend lid,
aan de Academie ter uitgave aangeboden. -- Naar de Bestendige Commissie
voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde om advies verzonden. De
Commissie stelt twee verslaggevers
aan. 774.
Walthersage. Zie op Waldere fragmenten - op Waltharius.

Wedstrijden door de Academie uitgeschreven.
-- Voordracht van eene prijsvraag namens
de Bestendige Commissie voor Onderwijs. 3 04Prijsvragen namens de Bestendige
Commissie voor Nieuwere, Taal- en
Letterkunde voor te steilen. 395-396.
Gentsch Idioticon. Een ongenoemd
persoon verzoekt de Academie -- in
geval geen prijsantwoori wordt ingezonden, -- de vraag nog twee jaar te
willen aanhouden. Verzonden naar
de Commissie voor Prijsvragen. 772.
INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN VOOR
HET JAAR 1911. -- SAMENSTELLING
DER KEURRADEN.
1 °) Vakwoordenboek van de Zeevisscherij. Een antwoord ingekomen,
30 December 1910. 13. — Samenstelling van den keurraad. 15.
2^) . Vakwoordenboek van de Brouwerij. Een antwoord ingekomen, 3t
December 191o. 13. -- De vijf ingekomen prijsantwoorden. 48. —Samenstelling van den keurraad. 48.
31 Taalgrens van het Oost- en
Westvlaamsch Dialect. Een antwoord
ingekomen, 31 December 1910. 13. -Samenstelling van den keurraad. t4-15.
Lezing van de verslagen. De Academie
neemt kennis van de verslagen door
--

--

. ._

de keurraden uitgebracht : zij zullen
gedrukt worden en voor de Junivergadering aan de heeren werkende Leden
medegedeeld. (Art. 31 der Wet.) 304.
— Bij de Jubelvergadering van 8' Oct. 1911,
mededeeling door den Bestendigen
Secretaris, van den uitslag der wedstrijden, door de Academie voor het
jaar 191! uitgeschreven. 652 656.
-- VERSLAGEN DER KEURRADEN :
1 °) Tweede prijsvraag : Topogra-

phische grens van het West- en Oostvlaamsch dialect. Verslagen van de

heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
Kan. AMAAT JOOS en FRANK LATEUR. 361-365.
2°) Vierde prijsvraag : Vakwoordenboek van de Brouwer. Verslagen van
de heeren JOZ. VERSTRAETEN, Dr.
VANDEVELDE, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD en Dr. LEO GOEMANS. 366-378.
3°) Vijfde prijsvraag : Vakwoordenboek van de Zeevisscher j. Verslagen

van de heeren Prof. Dr. MAC LEOD,
Prof. Dr. C. LECOUTERE en Jhr. Dr.
KAREL DE GHELDERE. 379-384.
-- Lezing door den Bestendigen Secretaris over de verslagen betrejende de
ingezonden prijsantwoorden. 396-399.

Beslissing der Academie :
• 1°) 2de prijsvraag : Topograbhische

--

grens van het West- en Oostvlaamsch
dialect. Het ingezonden antwoord

wordt bekroond. Onder welke voorwaarden. 396 -397.
20 ) 4" prijsvraag : Vakwoordenboek
der Brouwerij. Een der vijf ingezon-

den antwoorden wordt by-krpond. Onder .welke voorwaarden. 397-398.
3°) 5de prijsvraag : Vakwoordenlijst
van de Zeevisscherj. Voorstel die
prj vraag opnieuw uit te schrijven.
Verzonden naar de Commissie voor
Prijsvragen. 399.
*** INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN VOOR
HET JAAR 1912. 714. -- SAMENSTELLING DER KEURRADEN.
I °) DERDE PRIJSVRAAG : a] Een onderzoek naar de populariteit van Vondel bij zijne tijdgenooten. Een ant-

877 -woord ingekomen'. Samenstelling van
den keurraad. 776.
b] De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden. Twee

antwoorden ingekomen. Samenstelling
van den keurraad. 776.
— Lie verder op Karel Boury-Fonds.
WEDSTRIJDEN vOOR 1913 EN VOLGENDE
JAREN. Vaststelling van de uit te

schrijven prijsvragen en bepaling der
toe te kennen prijzen. 447-450.— Lijst

der uitgeschreven prijsvragen en van
ettelijke prijsvragen reeds voor de jaren
1914, 1915, 1916, 1917, 1918 en
1919 uitgeschreven. 53 6-544. — Voorwaarden. 544-545.
Weenen. Zie op Akademie.
Weer : Volkswijsheid over het weer. Uitgeschreven prijsvraag. 539.
Welkomgroet tot Mgr. van Bommel,
bisschop van Luik (1829) goricht.
Nota daarover door den heer Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS. 847-848.
Wereldtentoonstelling - te Gent, in 1913.
Huldebetooging ter eere van Hubert
van Eyck. Het lidmaatschap van het

Eere-Comiteit aan de Academie aangeboden. 437.
Wet der Academie. HERZIENING. Ontwerp van nieuw Reglement. (Als
vervolg op Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1909, Register van zaken, blz. 965, kol. 2, en 966, kol. i.)

— Brief van den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
betreffende het ontwerp van nieuw
Reglement. Verzonden naar de Reglementscommissie. 102. -- Antwoord.
204-205.

Wetgeving. Zie op Bieren en az ijnen.
Woordenboek : Vlaamsch-Fransch Woordenboek. Dossier aangeboden door den
heer JAN BROECKAERT (zie Versl. en
Meded., jaargang 191 o, Register van
personen, op Broeckaert, blz. 10 79),

betreffende eene door den Brusselschen uitgever Greuse ontworpen uitgave van een nieuw Vlaamsch-Fransch
Woordenboek, bewerkt door JAAK
VAN DE VELDE. Mededeeling door
den heer VICTOR DELA MONTAGNE
i02-I03.

Woordenschat. Zie op Kunstvorm.

Z
Zeeuwsch. Zie op Genootschap.
Zeeuwsch dialect. Prijsvraag. 539•
Zeevisscherij. Zie op Wedstrijden : Ingekomen Prijsantwoorden.
Zouten. Zie op Tarwemeel.
Zuid-Afrika. Zie op Akademie.
Zuidnederlandsch: De Zuidnederlandsche
bestanddeelen van Vondel's taal. Prijs-

vraag. 540.
Zutfensch-Groningsche Handschrift.
Zie op Groningen.
c Zutfensche ..Handschrift. Zie boven op
Zutfensch-Groningsche Hs.
Zweden. Zie op Lund.
Zweigverein : Historisch - literarischer
Zweigverein des Vogesen Clubs, te

Strassburg. Schenkt een boek aan de
Academie. 99.

II. -- WOORDREGISTER.

Achtervol gen. 290.
- Zine clachte in wetten niet achtervolghen. 290.
Allettel. Zie op Alutter.
Alluttel. Zie op Alutter.
alte spleten. 558.
Alutter. (Alluttel, Allettel, enz.) Aant. op
dit woord door EDW. GAILLIARD. 828.
Assault de maison. 36o.
Ataindre. 294.
(naamcijfer der stad Brugge). 313.
Bande van ysere, Banden van yseren. 831.
Beisghen (Bezigen). 558•
Be'ne'fice de clergie. 845Bigarré : Habite... bigarré. 838, 839, 840.
Blasonné : Habit blasonné. 843.
Borchstorem. Zie op Burchstorm.
Brand maecken. 410.
Brandstichten. Aant. door EDW. G. 410.
Brandstoren. Aant. door EDW. G. 454-456.
Bugghernye. Aant. door EDW. G. 412.
Buyt om buys. Aant. op die uitdrukking,
door EDW. G. 827.
Burchstorm. Aant. door EDW. G. 744.
Burger van de stad. Aant. door EDW. G.
45 6But a but. 827.

C leergye : Ontvrydt van zyn cleergye. 831.

Clerical : Habit clerical. 829, 830.
Cléricature : Privilé,-es de cléricature.
832.
CLERICI. 829.
Clercs. 829.
-- Clercs mariez. 831.
- Clercs tonsure.. 829.
Cotte partie. 840-841.
Court : Vestu au court. 838.
- Zie verder op letter K.
Daghelicx ghebet. 310, 311.
Deporter, Depourter (Se). 764.

Deursaden. Verkeerde lezing. 837.
Deursneden. 837.
Dienen (Dienst aannemen). 311.
Dissoluut : Habite dissoluut. 838, 839.
Donslaghen. Aant. door EDw. G. 576.
Dray) mellé. 8 45-846.
Duersneden. 837.
Ecclésiastiq ue : Habit ecclésiastique.839.
Enardre sa maison. 410.
Entretaillié. 836.

Gadoot : Ghedoot. Aant. door EDW. G.
828.
Ganghelaer. (Munt.) 744.
Ghebet : Daghelicx ghebet. 310, 311.
Ghedeeld s Ghedeelde keerle. 835-836.

Clergie : Privilegie van de clergie. 830.

Ghedeeldn cleederen Met ghedeelden cleederen ende crune onghescoren. 832.
- Aant. door EDw. G. 833 en vlgg.

Clericael : Privilegie clericael. 830, 831.

Ghedoot. Zie op Gadoot.

Clergie : Bénefice de clergie. 845.

-- 879 -Ghelt zayen. Aant. door EDw. G. 295.
Gheminghed cleet. 8 44.8 45.
Ghendt : De cock van Ghendt. 8 33.
Gens ecelesiastics... 829.
Gentenaar : Hij is vrije Gen tenaar. 456.
Gorre om guyl. Aant. door EDW. G. 827.
Gracelick. 311.
Guyl. Zie op Gorre.
Gule. Zie op Gorre.
Gunne voor gunne. Aant. door EDw. G. 827.
-Guul. Zie op Gorre.

Cleet : Gheminghed cleet. 8 44.
Clercken. Aant. door EDW. G. 829 en vlgg.
- Clercken gheestelic levende. 83o.
- Clercken weirlick levende. 83o.
- Clercken van simpel tonsure. 830.
Cock : De cock van Ghendt. 833.
Cort habijt. 838, 839.
Cort habijt met deursneden. 837.
Cracht ende hamelinghe. 726.
--

L

aken : Strypte lakene. 8 43.
Lichtbakker. Aant. door EDw.

G. 402.

H abijt : Cort habijt met deursneden. 837. M annekin (Vaunt). Aant.
Habyt ende tonsure. 830.
- Habit : Wairlick habit. 843.
Habit blasonné. 8 43.
- Habit clerical. 83o, 831.
-- Habit court. 839.
-- Habit ecclesiastique. 839.
Habite dissoluut ende bigarré. 838.
HABITUS RELIGIONIS. 839.
Haeye. Zie op Verwilderde.
Halen. Aant. door EDW. G. 289, 29,2, 293.
Halen in (Medelokken). 315.
Hamelinghe. Aant. door EDW. G. 726.
Hampelinge. 726.
Hastieute'. 359.
Hoirie : Van hoirie te hoirie. 31 t .
Huissoeking. 35 8 .
Huuszoek. 359.

I J' zer: Bande van ysere. 831.
K eerle. Zie op Ghedeeld.
Clachte. Zie op Achtervolghen.
Claghe : Onrechte claghe. 292.
Zine claghe vermincken. 294.
-- Zie op Clachte.
Cleederen. Zie op Ghedeelde cleederen.
--- Zie op Ondersneden.

door. EDw. G.
546 .
Medeplier. Aant. door EDw. G. 4".
Melée : Chaude naelée. 4i 1.
Melle' : Drap mellé. 845 -846.

Melleit. (« Drap mellé s..) 845.
Mesdinghen. 2 94.
MESIé (« Drafi mellé ».) 845.

Mesparta: 840.
Mesplaidir. 294.
Mi-parti. 834 en vgl., 840.

N

amme. Aant. door EDW. G.
Nemmee. 55 8 .

558.

O nderdraghen (Hem). Aant. door Eow.

G. 764.
Ondersneden cleederen. 836.
Onrechte claghe. 292.
Ontal: Dontal. 289.
Ontale. 289.
Ontalinghe doen. 290.
Ontalinghe en Onthalinghe. Aant. door
EDW. G. 289, 295 •
Ontdraghen (Hem). 764.
Onthalinghe. Zie op Ontalinghe.
Overmeersch. 832.

- 88o -

P apen. Mededeelin g door den heer HENRI

DE SAEGHER. 773.
Parti : Cotte partie. 840.841.
Privileges de clergie. 832.
- Privileges de clericature, 832.
- Priviléó es de tonsures. 832.
Privilegie clericael. 83o, 831.
- Privilegie van de clergie. 830.

R

a. 55 8 .
Rataindre. 293.
- Rataindre par Loy. 2 93.
Rayé : Robe rayêe. 842.
Ree. 558•
RELIGIO : HABITUS RELIGIONIS.

- Tonsures : Privileges de tonsures. 832..
Torsaden. 837.
Troquer but a but. 827.
Truwanterije. 31 I.

U utwerpen ende sayen (Geld). 296.
Aant. door
V ader ende moeder hebben.
Gedachtenwisse-

EDW. G. 546-547. ling omtrent die uitdrukking. 773.
Vaartje knap. 456.
Vartje knap. Aant. door EDw. G. 456..
Verberren (spr. van een huis) van sins selfs
viere. 410.
Verledigen (Verluieren). 3 1 I.
Verliggen : Een kind verliggen. 2 93.
Vermenegher. Aant. door EDw. G. 4.11.
Vermincken : Zine claghe vermincken. 2 94.
Vernaemt zijn. 412.
Versoek van huse. 35 8.
Verwilderde haeye. Aant. door EDw.G. 576.
Verwinnen. 293.
Vestu au court. 838.
Vingers naer. Zie op Voets naer.
Voest naer. Zie op Voets naer.
Voets naar, vingers naer. Eene mededeeling over die uitdrukkiugen, door Jhr..
Mr. NAP. DE PAUW. 85-86.
--

839

Robe rayée. 842.
Roeper. Aant. door EDW. G. 547 . 548.

n

ayen. Zie op Ghelt zayen.
(Geld) uutwerpen ende sayen. 296.
Scarpcoc. 833.
Sieuwir (iemand) en une maison pour lui
greyer. 359.
Stragiers. Aant. door EDw. G. io6.
Strijpt. 843, 8 44, 845.
- Strypte lakene. 8 43.
Stroyen : (Geld) stroyen. 296.
den heer
T afeldecking. Mededeeling doorarchivaris

Dr. K. VAN DEN HAUTE,
van den Staat te Brugge. 453.
Tale. 292.
te : alte spleten, te craect. 558.
- te craect. 558•
Tonsure. Zie op Clercken.
Tonsure et habit clerical. 830, 83 1.

\3Tairlik habit. 843.
Wanclaghe. 292.
Weg : Uten weghe doen. 312.

Z

ayen. Zie op Ghelt en op Sayen.
Zeebarem. Aant. door EDW. G. 106.
Zee ghedrechte. 558.

III. PERSONEN.
Z. M. ALBERT, KONING DER BELGEN,

BESCHERMHEER

Heildronk, op den feestelijken maaltijd der Academie
ter eere van Z. M. den Koning en van de Koninklijke Familie, door den
heer Is. TEIRLINCK, bestuurder, ingesteld. 660-661. — Als gevolg op dien
heildronk, telegram door den Bestendigen Secretaris aan Z. M. gezonden.
66i. — Antwoord namens den Koning. 672.
DER ACADEMIE. -

^*
^

A
Auwers (A.).

Zie op Waldeyer.

B
Baccaert (Herman), doctor in Germaansche
Philologie, te Mechelen. Schenkt een
boek aan de Academie. 200.
.Bakhuizen van den Brink (Dr.), uit Den
Haag,afgevaardigde van het Algemeen
Nederlandsch Verbond bij het Jubelfeest der Academie. 581.
(Eerw. Pater ALEXANafgestorven buitenlandsch
eerelid, te Luxemburg. Hulde wordt
hem op de Jubelvergadering van 8 October 191 t gebracht. 656.

BAUMGARTNER
DER), S. J.,

(Dr. Is.), briefwisselend lid.
Schenkt boeken aan de Academie. 99,
4 1 9, 7 6 7Beckers (L), algemeen bestuurder aan het
Ministerie van Wetenschappen en
Kunsten. Woont de Jubelvergadering
der Academie bij en neemt plaats aan
het bureel. 582.
— Zit aan aan den feestelijken maaltijd. 6 59.
BAUwENS

BEERNAERT : Minister van Staat
AUG. BEERNAERT, te Brussel.
Schenking van 17.000 fr. door hem
aan de Koninklijke Vlaamsche Acade-

mie gedaan. Mededeeling door den
Bestuurder. 195. — Zie verder het Register ver zaken, op Beernaert-Fonds.
— Was hoofd van het Kabinet ten tijde
der stichting van de Koninklijke
Vlaamsche Academie. Hulde aan hem
gebracht, door den Bestuurder der
Academie, op de Jubelvergadering van
8 October 1911. 5 88.
BERGHE (R. VAN DEN), briefwisselend lid.
Tot candidaat voorgedragen voor de
openstaande plaats van lid der Commissie voor Geschiedenis. 424. -- Tot
lid dier Commissie verkozen. 452.
-- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling Deviezen van schrijvers, door Dr. FERD. VAN DER HAEGHEN aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 716. -- Zie verder het
Register van zaken, op Deviezen.
Bernaerts (Eerw. Jan), onderpastoor te
Sint-Jans-Molenbeek. Schenkt boeken
aan de Academie. 10, 99.
Berten (D.), voorzitter aan het Hof van Beroep, te Gent. Schenkt een boek aan
de Academie. 712.
Bielen (Vincent), bureeloverste, hoofd van
den Vertaaldienst aan het Ministerie
van Financiën, te Brussel. Biedt aan de
Academie eene verhandeling ter uitgave aan. De Academie is van oordeel,
dat de uitgave van deze verhandeling
op haren weg niet ligt. 45.

882
882
- BOLTE
Biervliet (J.
(J. van).
van). Zie
Zieop
opLadeuze.
Berlijn.Tot
Tot
Ladeuze.
BOLTE(Prof.
(Prof. Dr.
Dr.JOHAN),
JOHAN), tete Berlijn.
Biervliet
buitenlandsch
buitenlandscheerelid
eerelidverkozen,
verkozen,tot
totververBlaserna,
voorzitter,
zendt,
namens
de
Blaserna, voorzitter, zendt, namens de
vangipg
ALEX.
vangingvan
van wijlen
wijleneerw.
eerw. Pater
Pater ALEX.

Regie Accademia
Accademia dei Lincez,
Rome,
Reaie
Lincez'. teteRome,
een telegram
telegram van
van gelukwensching
gelukwensching aan
aan
een
onze Academie,
Academie, Ier
ter gelegenheid
van
onze
gelegenheid van
haar Jubelfeest.
Jubelfeest. 620.
620.
haar

BAUMGARTNER,
S. S.
J. J.401.
Zijne
BAUMGARTNER,
401. - - Zijne
verkiezing
verkiezingbij
bijKoninkiijk
Koninklijk Besluit
Besluit goedgoedgekeurd.
Betuigt zijn
dallk
gekeurd.436.
436.- -- Betuigt
zijn dank
aau
aande
de Academie.
Academie. 422.
422.

Blok (Prof.
(Prof.Dr.
Dr.P.
P. J.),
J.), buitenlandsch
buitenlandsch
Blok

Borehling
C.), afgevaardigde
afgevaardigde
Borchling (Prof. Dr. C.),

eerelid,zenGt
zendt een
een telegram
telegram van
van gelukgelukeerehd,
wensching aan
aan de Academie, ter gelewensching
genheid van
van haar Jubeelfeesl.
Jubeelfeest. 413, 61
618.
8.
genheid
Schenkt boeken
boekenaan
aan de
de Academie.
to,
Academie. 10,
-- Schenkt
2 99, 435·
435.
4422,, 299,

van
van ue
ue Hamburgische
Hamburgische Hóchschule
Hóchschule
en
Niederdeutsctze
en van
van Verein
Verein /ür
f ur Niederdeutsc`ie
bij
Sprach.forschu17g,
Sprachforschung, tete Hamburg,
Hamburg, bij
het
het Jubelfeest
Jubelfeest der
der Academie.
Academie.Woon
Woontt
n
de
8 October
October
de ]ubelvergadering
Jubelvergadering van
van 8"
[I bij.
Adres door
door hein
hem
19
1911
bij.581.
58i. --- Adres
voorgelezen.
voorgelezen. 606-609.

Boekenoogen (Dr.
(Dr. G.
G. J.),
J.), bnitenlandsch
buitenlandsch
Boekenoogen

eereno, afgtvaarmgde
afgevaardigde van
van de fr/aateerellG,
Maatschan,ij der Nederlandsche
Letterschappij
Neaerlandsche Letterkunde, te
te Leiden,
Leiden, bij
bij het
het Jubelfeest
Jubelfeest der
der
kunde,
Academie. 581.
581.
Academie.
- Eene
Eene mededeeling
door hem
hem over
mededeeling dQor
over de
uitdrukking Vader
Vader ende
ende mveder
moeder hebuitdrukking
ben. 773.
773.
ben.
- Boekenoogen
Boekenoogen(G.
(G.J.),
J.), en
en Em.
Em. van
van
Heurck. Schenken
Schenken een
een boek
boek aan
Heurck.
aan de
de
Academie. 687-688.
687·688.
BOHL(Mr. JoAN),afgestorven buitenlandsch
buitenlandsch
BOHL(Mr.JOAN),afgestorven
eerelid. Zijn
Zijn levensbericht
aan Dr.
Dr.
eerelid.
levensbericht aan
EUG. VAN
OYEopgedragen.
opgedragen. 428.
EUG.
VAN OYE

BOLS (Eeres.
BOLS
(Eelw. JAN),
JAN), werkend
werkend lid.
lid. CandiCandidaat voor
het lidmaatschap
lidmaatschap der
derBestenBestenvoor het
dige Commissie voor
voor MiddelnederlandMiddelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
Letterkunde. 205.
205.
- Candidaat voor
voor de
de openstaande
openstaande plaats
plaats
van lid
lid der
der Commissie
Commissie voor
voor Nieuwere
Nieuwere
Taal- en Letterkunde.
Letterkunde. 423.
423.-- Tot
Totlid
lid
dier
dier Commissie
Commissie verkozen.
verkozen.451-452.
451-452.
-- Als
waarnemende
Als
waarnemendesecretaris,
secretaris,brengt
brengtververslag
slag uit
uit over
over de
devergadering
vergadering van
van de
de
Commissie
Commissie voor
voorGeschiedenis.
Geschiedenis. 555.
555.
-- Benoemd
Benoemdtot
totlid
lidvan
vanden
denkeurraad
keurraadvoor
voor
den
den wedstrijd
wedstrijd over
over de
de KinderliteraKinderliteratuur.
tuur. 776.
776.
--- Mededeeling,
Mededeeling,als
alsvervolg
vervolgop
opeene
eeneinin1903
1903
gehouden
gehouden lezing
lezinggetiteld
getiteld Oude
Oude SchilSchilderijtjes.
103.
Zie
het
Register
deriJtJes. 103. - Zie het Registervan
van
zaken
op Schildertjes.
SchilderijtJes.
zakenop
-- Letterkundige
Letterkundigemededeeling
mededeelingover
overververschillende
425-426.
schillendeliturgische
liturgischewerkjes.
werkjes.425-426.
- Schenkt
Schenkteen
eenboek
boekaan
aan de
deAcademie.
Academie.98.
98.

gediplomeerde van
van
Bosmans
Bosmans (L.),
(L.), bakker, gediplomeerde
de
de Voedingsvakschoolte
Voedingsvakschool te Gent. Zie bebeneden
neden op
op Vandevelde.
Vandevelde.
BOUCHERIJ
lid. Brengt_
Brengt
BOUCHERIJ (JAN),
(JAN), werkend lid.
verslag
verslag uit over
over de
de vergaderIngen
vergaderingen door
door
de
Bestendige Commissie
Commissie voor
de Bestendige
voor het
Onderwijs
ederlandsch
Onderwijs in
in en
en door
door bet
het N
Nederlandsch
Jagehouden.
Vergadering van
van 18
18 Jagehouden.-- Vergadering
nuari
1911. 14.
14. -- Vergadering
Vergadering van
van
nuari 1911.
1°4.
15
15 Maart.
Maart. I1°3o3-104.
_-- Benoemd
Benoemd tot
tot lid
lidvan
vande
deCommissie
Commissie tot
tot
voordragen van
van candidaten
candidaten voor
voor
het voordragen
het lidmaatschap
lidmaatschap der
der Academie.
Academie. 48.
48.
Aangeduid tot
tot het
bet houden,
houden, in
inde
de JuliJuli- Aangeduid
vergadering, van
een voordracht
voordracht ten
ten
vergadering,
van een
Rijsaandenken van JJan-Theodoor
an-Theodoor van
van Rijsaandenken
211.
wijck. 211.
Schenktboeken
boekenaan
aandedeAcad.
Acad.41-42.
4[-42.
- Schenkt

***

Zijn afsterven
a.fsten:enteteAntwerpen,
Antwerpen,op
op16
J6
*** Zijn
Mei 1911.
19II. - - Bericht
Bericht aan
aan de
de Academie
AcademIe
Mei
hetopenen
openender
der
gezonden. 297.
Bij het
gezonden.
297.- - Bij
Mei.vergadenng brengt
de heer
heer BeBeMei-vergadering
brengt de
stuurder eerbiedig
eelbiedig hulde
huldeaan
aanden
denafgeafgestuurder
Eriifvan
'Vanrouwberouwbestorvene. 298.
storvene.
298.-- Brief
klag. De
De Academie
Academie beslist
beslist dat
dateen,
een,
klag.
brief van
van rouwbeklag
rouwbeklag aan
aanMevrouw
Mevrouw
brief
BOUCHERI] zal
worden.298.
298.
BOUCHERIJ
zalgezonden
gezonden worden.
Levensbericht. Eerst
Eerstna
naverkiezing
verkiezmg
-- Levensbericht.
Bouvan den
den opvolger
opvolger van
van den
den heer
heer Boyvan
CHERIJ, zal
zal dienaangaande
dienaangaandeeene
eenebeslisbeslisCHERIJ,
Lijksing genomen
genomen worden.
worden. 298.
sing
298.-- Lijkdoor den
den heer
heer Bestuurder
Bestuurder in
in het
het
rede door
rede
sterfhuisgehouden.
gehouden. 307-309,
30j-309,386.
386. sterfhuis
Brief van dankbetuiging vanwege Me-Briefvandkbtug weMvrouw Wed.
Wed. BOUCHERIJ.
BOUCHERIJ. 385.
- De
De
vrouw
385. -,

-- 883
Likplechtigheid. 386. - Hulde. wordt

--

aan den overledene op de Jubelvergadering gebracht. 657.
Levensberzcht. Aan den heer GUSTAAF
SEGERS opgedragen. 429.

C
Caeymaex (Eerw. heer Kanunnik Dr. Ch.),

leeraar aan het Groot Seminarie te
Mechelen. Schenkt boeken aan . de
Academie. 42, 419, 712. - Letterkundige mededeeling over eenige van
zijn werkjes, door Prof. Dr. C. LECOUTERE. 46-47, 299-300. - Id., door den
heer JAN BOLS. 425-426.

Erabandere (V. C. de), rector der Hoo-

geschoor te Gent. Afgevaardigde dier
Hoogeschool bij het Jubelfeest der
Academie. 580. - Adres door hem op
de Jubelvergadering van 8 October
1911 voorgelezen. 6co.
-Zit aan aan den feestelijken maaltijd. 6 59.
BROECKAERT (JAN), werkend lid. Zijn
afsterven te Dendermonde op 9 Februari 1911. - Bericht aan de Acade-

mie gestuurd. 37. - Bij het openen
der Februari-vergadering brengt de
heer Bestuurder eerbiedig hulde aan
den afgestorvene. 37-38. - De lijkplechtigheid te Dendermonde. De heer
Bestuurder houdt ee ri e lijkrede. 38. Brief van rouwbeklag. De Academie
beslist dat een brief van rouwbeklag
aan Mevrouw BROECKAERT zal gezonden worden. 38. - Levensbericht.
Eerst na verkiezing van den opvolger
van den heer BROECKAERT, zal daaromtrent eene beslissing genomen worden. 38. - Likrede door den heer
Is. TEIRLINCK gehouden. 94-98. 1-lulde wordt den overledene op de
Jubelvergadering gebracht. 657.
-- Levensbericht. Aan Jhr. Mr. NAP. DE
PAUW opgedragen. 428.
Broeckaert (Mevr. Wede Jan). Schenkt een
boek aan de Academie. 419.

BROQUEVILLE(Baronde),Minister van
Spoorwegen, hoofd van het Kabinet,
te Brussel. Verhinderd de plechtige Jubelvergadering bij te wonen. Zijn brief
aan de Academie. 595 -596 .
Brou (Eugeen). Zie op Heuvel (vanden).
Buitenrust Hettema (Dr. F.), te Zwolle.
Ter uitgave aangeboden verhandeling :
Oude Glossen. 774.- Zie het Register
van zaken, op Glossen.
-- Schenkt boeken aan de Acad. 3 89, 55 2 .

Cardinaal (J.) r voorzitter, en M. de Haas,
secretaris, zenden, namens den Senaat
der Technische Hoogeschool, te Delft,
een adres aan de Academie, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 611-612.

CEULENEER (Prof. AD. DE), werkend
lid. Verkozen tot voorzitter (1912-1918)
van de Bestendige Commissievoor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. 7 i6.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor
Rekendienst voor 19i1. 15.
- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling : Schilderkunst en
Tooneelvertooningen, door den heer
Dr. LEO VAN PUYVELDE ter uitgave
aangeboden. 302. - Zijn verslag aan
de Commissie voor Geschiedenis medegedeeld. 535. - Verslag. 717-718.
- Brengt een laatste verslag uit over de
prijsverhandeling Geschiedenis van
het Onderwijs in België. 13.
- Voordracht van candidaten voor het
lidmaatschap der Academie. 305.
- Letterkundige mededeeling over Le
Mouvement Flamand, van FERNAND
DAUMONT. 720.
- Lezing : Over de noodzakelijkheid de
-

Koninklijke Vlaamsche Academie uit
te breiden. 17-18.
Lezing Over Taalonderwijs. 70-71.

-- Schenkt boeken aan de Academie. 2 99.
388, 551.
CLAEYS (Z. E. kanunnik Dr. HENDRIK),

-

afgestorven werkend lid, te Gent. Hulde
wordt hem op de Jubelvergadering
gebracht. 656.
Zijn levensbericht aan Dr. LEO VAN
PUYVKLDE opgedragen. 428.

r. 884 ._-,.
Claeys (Eerw.
heer P.),
P.), pastoor
pastoor van
van ElseElseClaeys
(Eerw. heer
ghem. Betuigt
Betuigt den
den dank
dauk der
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Instellmg. 12.
12.
Instelling.
COCE: (ALFONS DE),
DE), briefwisselend
briefwisselend lid. BeBeCOCK
tot lid
lidvan
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denkeurraad
kenrraad voor
voor
noemd tot
den wedstrijd
wedstrijd over
over de
de KinderliteraKinderlz"teratuur. 776.
776.
tuur.
*** A.
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DE COCK
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TEIRLINCK : het
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hun J3rabantsch
Brabantsch SaSatweede deel
Kenboek, van
van de
de pers
pers gekomen.
gekomen. 101.
lor.
genboek,

***

:

COOPbIAN (Tx.),
(TH.), werkend
werkend lid.
lid.Brengt,
Brengt,
COOPMAN
a Isissecretans
secretarisder
derBestendige
Bestendige Commissie
Commissie
Taal- en
en Letterkunde,
Letterkunde,
voor Nieuwere TaalUIt over de
de vergaderingen
vergaderingen door
door
verslag uit
Commissie gehouden.
gehouden. Vergadering
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de Commissie
van 19
19 April
April t911.
1911. 206.
206. -- Id.,
Id.,over
over
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Juni-vergadering. 394
394-390.
- Id.,
Id.,
de Juni-vergadering.
-396 . -Juh-vergadering. 423.
Id.,
over de Juli-vergadering.
423. --- Id.,
October-vergadering. 689.
689.
wer de October-vergadering.
- Tot
TOl lid
lid benoemd
benoemd der
der Commissie
Commissie voor
voor
—
Doet
prijsvragen voor
prijsvragen
voor1911.
1911.428.
428. --- Doet
secretaris dier Commissie.
Commissie.
d .ens!
.ginst als
als secretaris
418. -- Zijn
Zijn verslag.
verslag. 447
447-451.
-45 1 .
lid benoemd
benoemd der
der Commissie
Commissie die
die
- Tot
Tot lid
belast
ontwerp van
van RegleReglebelast wordt
wordt een ontwerp
ment
het AUG. BEERNAERTBEERNAERTment voor
voor het
FONDS voor te bereiden. 775.
775.
verslag uit
uit te
tebrengen
brengenover
over
Belast met
met verslag
van:
her voorstel
voorstel tot
tot uitgave
uitgave van
liet
: ToponyWestelijk Vlaanderen,
Vlaanderen, door
mie van Westelijk
oen
heerK.
FLOU. Zie
aen heer
K. DE
Zie het Regist~r
Register
DE FLOU.
"an
van zaken, op Toponymie.
Toponymie.

COOREMAN
voorzitter der
der Kamer
C00REM.AN (G.), voorzitter

van
Volksvertegenwoordigers. Woont
van Volksvertegenwoordigers.
deJubelvergadenng
van 8 October
October 19
19111I
deJubelvergadering van
het bureel.
bureel.
bij
neem! plaats
plaats aan
aan het
bij en neemt
51)0,
582.
560, 582.

COREMANS
(Mr. EDWARD), afgestorven
COREMANS (Mr.
werkend
te Antwerpen.
Amwerpen. Hulde
Hulde
werkend lid,
lid, te
wordt
hem op
opdedeJubelvergadering
Jubelvergadering
wordt hem
gebracht.
gebracht. 656.
Courtmans-Berchmans
Courtmans-Berchmans (Mevrouw).
(Mevrouw). Zie het
Register van zaken,
zakeu, i. v.
Cuvelier
van
afgevaardigde van
Cuvelier (Dr.
(Dr. Joz.), afgevaardigde
het
he tA/gemeen
Algemeen RY'ksarchief,
Rijksarchief, te Brussel,

Woont
het Jubelfeest
Jubelfeest der
der Academie. Woont
bij het
Jubelvergadering van
vau 8 October
October bij.
de Jubelvergadering
hem voorgelezen.
voorgelezen.
- Adres door
door hem
581. —
610.
61o.

D
Daumont (Fernand),
(Feruand), student
Leuven.
Daumont
student te Leuven.
Schenkt boeken aan
aan de
de Acad.
Acad.552,
552, 712.
71Z·
_ Zie
Zie het Register
Register van
van zaken,
zaken, op
op Le
Le1MIowMou—
Flamand.
vement Flamand.
(V.), te Aalst.
Aalst. Schenkt
Schenkt een
boek
D'Hondt (V.),
een boek
aan de Academie.
Academie. 552.
552.
aan
Diels (H).
(H). Zie op Waldeyer.
Waldeyer.
Diels
van den).
den). Zie
Zie op
op Neylen (van).
(van).
Dries (A. van
afgevaardigde
van de
Duilou
(Prof.
W.),
afgevaardigde
de
Duflon (Prof.
Vrzje
Hoogescllool te Brussel,
Bruosel, bij
bij het
het
Vr je Hoogescnool
J utieifeest der
Academie. 581
• —
Jubelfeest
der Academie.
58t.
\Voont ae
oe Jubelvergadering
Jubel vergadering van
van 8
Woont
19 I I bij.
bij. Adres aoor hens
hem
October 1911
October
voorgele~en. 601.
vorgelzn.601
te
Durning-Lawrence (Sir
Durning-Lawrence
(SirEdwin).
Edwin), Bt.
Bt. te
Londen. Schenkt
boek aan
aan de
de
Londen.
Schenkt een
een boek
Academie. 42.

E
E
Eerdmans (B.
(B. D.).
D.). Zie op Pijper.
Pijper.
Eerdmans
Eggen (Mr.
(Mr. J.
L. M.),
~I.), advocaat
advóJCaat aan
aan het
het
Eggen
J. L.
Beroep, te
te Gent.
Gent, Schenkt
Schenkt een
een
Hof van Beroep,
boek aan de Academie. 388.
(E.), voorzitter,
voorzitter, zendt, namens de
de
Ehlers (E.)
Kö'nzgtzche Gesellschaft
Gesel/schaft der
der WissenWissenKonzgiiche
schaften, te Gottingen,
Göltlngen, een adres
adres aan
aan
haar
de Academie, ter
ter gelegenheid
gelegenheid van
van haar
615-611:>.
Jubelfeest. 615-6
t b.
aan het
Endepols
E.), leeraar
leeraar aan
Endepols (Dr.
(Dr. H.
H. J. E.),
Gymnasium,
Maastricht. Zie
beneGymnasium, te
te Maastricht.
Zie beneden op Verdeyen.
Verdeyen.
,

F
Fynaerts
Maximilianus), minderbroeminderbroeFynaerts (Fr. Maximilianus),
der.
der. Vermoedelijk, de verzamelaar van
een
de
een bundel
bundel Vlaamsche
Vlaamsche liedjes,
liedjes, uit
uit de
e en 18°
180 eeuw. 303,
17
303.317
317 en vlgg.
vlgg.
17° en
FLOU
(KAREL DE),
Brengt,
FLOU (KAREL
DE), werkend
werkend lid. Brengt,
als secretaris der Bestendige
Bestendige Commis-

- 885 sie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde, verslag uit over de ver,gaderingen door de Commissie gehouden.Vergadering van 15 Februari 1911.
44- 45. - Id., over de April-vergadering. 205, - Id., over de Juni-vergadering. 390-394. -- Id., over de Augustus-vergadering. 43 8-445. -- Id.,
over de October-vergadering. 689. Id., over de December-vergadering.

77 2- 775.
-- Tot lid benoemd der Commissie voor
prijsvragen voor 1911. 428.
-- Neemt zijn ontslag uit de Commissie
voor Geschiedenis. Dit ontslag ingetrokken. 720.
Mededeeling over de uitdrukking Vader
ende moeder hebben. 773.
- Zie het Register van zaken, op Toponymie.

:koere (Mr. Leo de), afgevaardigde van de

Societe' d'Emulation, te Brugge, bij
het Jubelfa est der Academie. 581. -Adres namens dit geteerd Genootschap. 616-617.

FREDERICQ (Mr. ALBERT), advocaat, te
Gent. Zijn afsterven op 14 Maart 191r.
Prof. Mr. JuLIus OBRIE brengt hulde

aan de gewichtige en blijvende diensten door Mr. ALB. FREDERICQ aan
.de Vlaamsche Taalbeweging bewezen.
193-195.

G
GAILLIARD (EDw.), werkend lid der
Academie sedert hare stichting in 1886,
thans bestendige secretaris. Hulde aan
hem, op de Jubelvergadering gebracht.
5 8 9.
- Door ongesteldheid verhinderd de Januari-vergadering bij te wonen, verzoekt Dr. W. DE VREESE hem te willen vervangen. 5.
-- Wordt belast de Academie te vertegenwoordigen in het Eere-Comiteit : Huldebetooging ter eere van Hubert van
Eyck. 437.

- Wordt belast de Academie in het Hendrik van Veldeke-Eet-e-Comiteit

te

vertegenwoordigen. 769.
-- Tot lid benoemd der Commissie voor
prijsvragen voor 1911. 428.
Belast met advies uit te brengen over
het voorstel tot uitgave van : Toponymie van Westel ijk Vlaanderen, door
den heer KAREL DE FLOU. Zie het
Register van zaken, op Toponymie.
- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling : Kalender met raadgevingen, door den heer A. GANDERHEYDEN aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 205.
Brengt advies uit over de mededeeling
--

--

De Legende van Portiuncula. 444.

-- Vestigt de aandacht der Academie op
de wijze waarop de Tienjaarlijksche
prijskamp voor Philologische Wetenschappen is ingericht. 209-210. -- Zie

verder het Register van zaken, op
Staatsprijskampen.
-- Op de Jubelvergadering van 8° Oct.
1911: Mededeeling van de ingekomen
brieven. 594- 597. (l Mededeeling van
den uitslag der wedstrijden door de
Academie voor het jaar 1911 uitgeschreven. 6J3-656. II Hulde aan ue
sedert de laatste plecutige vergadering
afgestorven Leden. 656-657. JJ Mededeeling van den uitslag der verkiezingen voor het lidmaatschap der Academie. 657-658.
- Neemt zijn ontslag uit de Commissie
voor Geschiedenis. 452. - Dit ontslag
ingetrokken. 720.
- Lezing : Iets over scholen uit vroegere
dagen. 303 en 310-316.
- Id. « Clercken v, « Ghedeelde cleederen » en « Gheminghede cleder s.

829-846.

- Uitgave, met Prof. Dr. W. DE VREESE,
van Dietsche Kalenders, in het jaarboek voor 1911. 201-203.
-- Kleine verscheidenheden, door hem i n.

vergadering der Bestendige Commissie
voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde medegedeeld. 45, 205,

394, 773.

-- 886
886
- Kleine
Kleine
Verscheidenheden in
in de
de VerslaVersla-Verscheidenheden
gen opgenomen
opgenomen:
gen
:
--

Stragiers. io6.
106.
Stragiers.
Zeebarem.i o6.
106.
-- Zeebarem.
Stekker. 212.
212.
- Stekker.
-- 't't Bankje.
Bankje. 212.
212.
-- Hoekje
Hoekje:: In
In't'thoekje
hoekjegeraken.
geraken. 212.
212.
- Ontalinghe,
Onta/z"nghe,Onthalinghe.
Ontha/z"nghe.289-295.
289-295.
-Halen.289-295.
289-295.
-- Balen.
Gheltzayen.
zayen. 295-296.
295-296.
- Ghelt
-Bezeeuwen. 358.
358.
- Bezeeuwen.
-- rc Huzszoek
Huzszoek ».
•. 358-360.
358- 360.
-- Lichtbakker.
Lichtbukker. 402.
402.
-Brandstichten. 410.
4/0.
- Brandstichten.
-- Vernaenegher
Vernunegher en Mededier.
Medeplier.411.
411.
-- Bugghérriye.
Bug/{hernye. 412.
412.
Brandstoren. 454.
454.
- Brandstoren.
--- Burger
Burgervan
vandedestad.
stad. 456.
-Vaartje(of
lofVartje)
Vartje)knap.
knap. 456.
-- haartje
- Mannekzn
Mannekzn(Munt).
(Munt). 546.
-ende moeder
moederhebben.
hebben.546.
546.
Vader ende
-Roeper. 547-548•
547-548.
- Roej5er.
-558.
Namore. 558.
-- i)lamme.
576. ,
- Donslaghen. 576.
-Verwziaerdehaeye.
haeye.576.
576.
Verwilderde
- Paertpoen.
Pae,·troen. 691.
--

Hamelinghe. 726.
- -Hamelinghe.
Ganghelaer.
Ganghelaer. 744.
744.
- Burchstorm
Burchstorm en Borchstorem.
Borcnstorem. 744.
744.
--- Hem
Hemonderdraghen.
onderdraghen. 764.
Ganderheyden
lId van
van de
de MaatMaatGanderheyden(A.
(A. A.),
A.), lid
schappij
schappij der
der Nederlanosche
Nederlandsche Letterkunde, te Hilversum
Hilversum (Noord-Nederland).
(Noord-Nederiand).
Verhandeling door hem
hem aan
aan de
de AcadeAcademie
ter uitgave
UItgave aangebooen.
mie ter
aangeboden.205.
205.- Zie het Register
Register van
van zaken,
zaken, op
op Kalen-

--

der met
met raadgevingen.
raadgevzngen.
GHELDERE
(Jhr.Dr.
Dr.KAREL
KARELDE),
DE), werwerGHELDERE (Jhr.
kend'lid.
ondervoorzitter
kend . lid. Verkozen tot ondervoorzitter
(19[2-19[3)
BestendIge ComCom(1912-1913) van
van de Bestendige
mIsSIe
missie voor
voor GeschIedenIs,
Geschiedenis, BIOBio- en Bibliographie.
bliographie. 716.
716.
-- Benoemd
Benoemdtot
to[lidiidvan
vanden
denkeurraad
keurraad voor
voor
den wedstrijd
wedstrijd over
15.
over de
de Zeevisscherij.
Zeevisscherij.15.
-- Zijn
Zijn verslag.
verslag. 384.
384.
--- Benoemd
lId van
Van den
denkeurraad
keurraad voor
voor
Benoemd tot lid
den
BouryKarel Bouryden wedstrijd
wedstrijd voor
voor het Karel
Fonds
7.
Fonds nllgeschreven
uitgeschreven . (GedIchten.)
(Gedichten.) 77
777.
Gheluwe
van), oud-bestuurder
ond-bestunrder van
Gheluwe (Leo van),
van de
MUZiekschool
te Gent.
Gent.
Muziekschoolvan
van Brugge,
Brugge, te
Verzocht
lidmaatschap van
van den
den
Verzocht het
het lidmaatschap

keurraad
keurraad (Muziek)
(Muziek) voor
voorden
denwedstrijd
wedstrijd
voor
het Karel
KarelBoury-Fonds
Boul'y·Ponds uitgeuitgevoor het
schreven,
schreven, te willen
willen aanvaarden.
aanvaarden. 777.
777.
Gielkens
Gielkens (Em.),
(Em.),letterkundige,
letterkundige,teteHasselt..
Hasselt.
Schenkt
Schenkt een boek
boek aan
aan de
de Acad.
Acad. 688.
688.
Ginneken
(Dr. Jac.
Jac. van),
Ginneken (Dr.
van), S. J.,
J., tete MaasMaastricht.
tricbt. --- Zie
ZieRegister
Registervan
vanzaken,
zaken,op
op
Dialecten.
Dialecten.

GOEMANS
GOEMANS(Dr.
(Dr.LEo),
LEO),briefwisselend
briefwisselend lid.
lid_
Tot werkend lid verkozen, tot vervan-Totwerkndlivz,toeranging
heer JAN
JAN BROECKAERT
BROECKAERT'
glDg van
van den heer
zaliger.
zalIger. 104-105.
104-105. - Goedkeuring
Goedkeurz'ng zijzijner verkiezing
verkiezIDg bij
bij Koninklijk
Koninklijk Besluit
Besluit
van 15
15 April
April 1911.
1911.301
30t..
-- Als
Alscandidaat
candidaatvoorgedragen
voorgedragen voor
voor het
het
lidmaatschap der
der Bestendige
Bestendige CommisCommissie voor
voor Middelnederlanasche
Miudelnederlanasche TaalTaal- en
en
Letterkunne.
Letterkunae. 205.
205. - Tot
TOllid
hddier
dier ComCommissie verkozen. 305.
305.
-- Tot
Totcandidaat
candidaatvoorgedragen
voorgedragen voor
voor de
de
openstaande
plaats van
van lid
openstaande plaats
hu der
der ComCommissie
misSie voor
voor Onderwijs.
Onderwijs. 424.
424.
--- Benoemd
Benoemd tot
totlid
lidvan
vanden
denkeurraad
kenrraad voor
voor
den wedstrijd
wedslrijd over
over de Brouwerij.
Brouwerij. 48..
411.
- Zijn
Zijnversgag.
verSlag. 375-378.
375-378.
met verslag
verslag uit
TIlt tetebrengen
brengenover
overdede
- Belast met
Waltharius...,
verhandeling:: Waltharz'us
..• , door den
verhandeiing
heer Dr.
Dr. L.
L.SIMONS
SIMONS aan
aan de
de AcademieAcademie
ter uitgave
uIIgave aangeboden. 774.
- Belast met
verslag UIt
te brengen
brengen over
over
met verslag
uit te
door
de verhandeling
verhanaehng:: Oude Glossen,
Giossen, aoor
den heer
heerDr.
Dr.BUITENRUST
BUITENRUsTBETTEMA
HETTE1I1A
aan de Academie
aan
Academie ter
ter uitgave
TIllgave aangeboaangeboden. 7774.
74.
Jaarboek met
--- Neemt
Neemtaan
aanzich
zich voor
voor het
het Jaarboek
het levensbericht van
van Dr.
Dr.G.
G.WENKER
WENKER
te belasten.
Ie
belasten. 434.
-- Lezing
Lezing :: Over Middelnederlandsche
M,ddelnederlandsche
'Phonäiek.
•Phonetiek. 773.
773.
99,
-- Schenkt
Schenktboeken
boeken aan
aan de
de Academie.
Academie. 99"
199,
1 99, 435.
Gaassenaerts
Goossenaerts(Dr.
(Dr.J.),
J.),leeraar
leeraaraan
aan het
het KoKoninkliJk
Schenkt
ninklijk Alhenalum,
Athenaeum, te
te Ath.
Ath. Schenkt
boeken
boeken aan
aan de
de Academie.
Academie. 552.
.

H
H
Cardinaal.
Haas
op Cardz'naal.
Zie op
Haas (M.
(M. de). Zie

bij de
de
HAEGHEN
(Jhr.FERD.
FERD.VAN
VAN DER),
DER), bij
HAEG HEN (Jhr.
in 1886,
sttchung
1886, tot
Academie in
der Acaáemle
stichting der

-
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benoemd, thans binnen
binnenwerkend lid benoemd,
Bestuurder-landscheri.D
landsch eereJid. De Heer Bestuurder
JubeJvergadebrengt hem hulde op de Jubelvergadering van
October 19
[ l. 590.
van 8 October
1911.
-— Verhandeling door hem
hem aan de Acadeaangeboden. --- Zie
mie ter uitgave aangeboden.
Register van
van zaken op Deviezen.
Deviezen.

Haeghen
(V. van
van der),
der), archivaris der stad
Haeghen (V.
tieD!,
afgevaaroiglle van
van de
de MaatJLfaatGent, afgevaardigde
sehappij
en OudheidOudheidschappij van GesehzedGeschied- en
kunde aldaar,
bij het Jubelfeest der
kunde
aldaar, bij
I.
Academie. 58
581.

Hamélins (Prof.
Hamélins
(Prof. P.), afgevaardigde van
's Rijks
RijksHoogescnool,
lIoogesenoot, te
te Luik,
Luik, bij
bij het
bet
Academie. Woont
Woont de
Jubelfeest der Academie.
October 1911
Jubelvergadering van
van 8 October
bij. 58
581.
I. --Adres door hem
hem voorgelevoorgelezen. 603.604.
603-604.
Haute (Dr.
(Dr. Karel
Karelvan
vanden),
den), onderarchivaris
Haute
onderarchivaris
;Vlededeeling
van den Staat te Brugge_
Brugge. Mededeeling
over
het woord Tafeldecking.
Tafeldeeking. 454.
over het
454.
Hauwaert (0.
(0. van),
van), leeraar aan het KoninkHauwaert
lijk Athenaeum, te Gent. Schenkt een
een
boek aan de Academie.
Academie. iJO.
o.'
Hebbelynck (L.),
(L.), tete?i[eirelbeke,
Meirelbeke, en
en KleynKleyntjens (Uules),
Leuven. Schenken
Schenken een
een
Jules), te Leuven.
boek aan de Academie.
Academie. 42.
(Em. van).
van). Zie
Zie op
op Boekenoogen.
Boekenoogen.
Heurck (Em.
vanden ), student in
in de
de GerGerHeuvel (Jozef vanden),
maansche
Leuven, en
en
maansche phliologüi,
philologié,tete Leuven,
Brou (Eugeen), student
studeut in
in de
de GermaanGermaanLauwe (Kortrijk).
(Kortrijk).
sche
philologle, te
te Lauwe
sche philologie,
Hun antwoord
antwoord op
op de
de prijsvraag
prijsvraag:
: TopograPhische grens
het WestWest- en
en
pograj5hische
grens van het
Ooslvlaamsch dialect,
dialect, bekroond. OnOnOostvlaamsch
der welke
welke voorwaarden.
voorwaarden. 39
396-397.
6- 397. _-Verklaren zich
bereid aan
hun werk
werk
Verklaren
zich bereid
aan hun
gewenschte verbeteringen
verbeteringen toe
toe te
te
de gewenschte
423.
brengen. 423.
De heer J. van
van den Heuvel
Heuvel ontvangt,
ontvangt,
op de jubelvergadering,
Jubelvergadering, het hem
hem toetoegekende
diploma. ((De
heer E. Brou
Brou
gekende diploma.
De heer
was verhinderd
verhinderd de"
de vergadering
hij te
te
vergadering bij
wonen.) 655•
655.
Heuvelmans
(Flor.), oud-volksvertegenoud-volksvertegenHeuvelmans (Flor.),
woordIger,
Schenkt een
woordiger, te Antwerpen. Schenkt
aan de Academie. 200.
boek aan

(CarI), te Munchen.
Biedt_
Munchen. Biedt
Hohenlocher (Carl),
v,m Hendrik CODscience
te- e n
epn brief van
Conscience tekoop aan.
aan. 395
395.

IJ.
JOOS
(Zeer eerw.
eerw. Kanunnik
Kanunnik AMAAT),
JOOS (Zeer
werkend
Legt. als
alswaarnemende
waarnemende
werkend lid. Legt,
secretarie,
tafel over
over de
de
secretaris, verslag
verslag ter
ter tafel
vergadenng,
Januari 1911, door de
vergadering, in
in januari
.Bestendige
MiddelneBestendige Commissie voor MiddelneLeueren gehouden.
gehouden. 14.
14.
derlandsche Letteren
derlandsche
- Benoemd tot lid
lid van
van den
den keurraad
keunaad voor
voor
—
den wedstrijd
wed;trijd over het Oost- en
en WestWestvlaamsch dIalect.
14.15. —
- Zijn
Zijn ververvlaamsch
dialect. 14-15.
slag. 364.365.
364-365.
- Schenkt een boek
boek aan
aan de
de Academie.
Academie. 55r.
551.
—
34 1- 357.
Over den
den reuk. 305,
-— Lezing
Lezing:: Over
30;,341-357.
kanunnik
J.), Norbertijner kanunnik
Jordens (Rornb.
(Romb. J-).
Abdij van Tongerloo. Schenkt een
een
der Abdij
boek aan de Academie.
Academie. 420.
420. --- Letterkundige
mededeeling
over
dat
boà,
kundige mededeeling over dat boek,
door Dr.
Dr. JAC.
JAC. MUYLDERMANS.
MUYLDERMANS. 42
ï.
427..
door

K
KALFF
(G.), hoogleeraar
hoogleeraar te
Leiden. Tot
Tot
te Leiden.
KALFF (G.),
buitenlandsch
verkozen, tot
tot
buitenlandsch eerelid
eerelid verkozen,
vervanging
wijlen Dr.
Dr. ERNST
ERNSTvervanging van
van wijlen
401.
Zijne
verkiezing
bij
MARTIN.
MARTIN. 401. - Zijne verkiezing bij
Konmldijk Besluit
Besluit goedgekeurd.
goedgekeurd. 436..
436.
Koninklijk
- Betuigt zijn
zijn dank
dank aan
aan de
de Acad. 422.
422.
—

Kerchoved'Exaerde
d'Exaerde(Baron
(BaronR.
R.de),Gou-de), GouKerchove

der provincie
provinCIe Oost-Vlaanderen,.
005'- Vlaanoeren,
verneur der
verneur
Heer Minister
;\lInister
te Gent.
Gent. Begeleidt
Begeleidt den Heer
Wetenschappen en
en Kunsten
Kunsten tot.
tot.
van Wetenschappen
van
J ubeJvergadering der
der Academie.
Academie.
de Jubelvergadering
Hij neemt met dezen hoogambtenaarHijnemtdzhogabenr
het bureel.
bureel. 582.
582.
plaats aan het
de plechtige
plechtige instelling
instelling der
der
Woonde de
Academie bij
bij op
op 18
18 October
October 1886.
1886. Is»,
Is.
Academie
thans nogmaals
ubel- thans
nogmaals aanwezig
aanwezig op
op ons
ons JJubelfeest. Hulde
hem -door
den Heer BeBefeest.
Hulde hem
door den

sluurder
gebracht. 588.
stuurder gebracht.
Zit aan
aan aan
aan den
den feestelijken
feestelijken maalmaalZit
6 59.
tijd. 659.
Kern (J. H.). Zie op NijhoJ.
NV·hoff.
Kleyntjens. Zie
Zie op Hebbelynck.
Hebbelynck.
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Kluge (Prof. Dr. Friedrich), buitenianasch eerelid der Academie, te Freiburg im Breisgau. Woont de jubelvergadering bij. 580.
-- Spreekt zijn hartelijken dank uit, dat het
hem gegeven werd de schoone Jubelfeesten der Academie te mogen bijwonen. 768-769.
— Schenkt een boek aan de Academie. 687.
Kock (Axel), rector van de Universitas
Carotzna, te Lund. Adres van gelukwensching door hem aan de Academie
gezonden, ter gelegenheid van haar
,j ubeifeest. 414, 613.

L
Iladeuze (P.), rector magnificus der Hoogeschoot, te Leuven, en J. van Biervliet, secretaris, zenden, namens de
Katholieke Hoogeschool, een adres

aan de Academie, ter gelegenheid van
haar Jubelfeest. 602-603.
Langhor (J.), leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum, te Tongeren.Verhandeling
door hem aan de Academie ter uitgave
aangeboden : Taaltoestanden in Luiker Duitsch-Belgiï. 208. •-- Z. het Register van zaken, op Taaltoestanden.
•-- Verhandeling ever Spreekwoorden enz.
in den Montzener tongval door hem
aan de Academie aangeboden. 394395 . — Zie het Register van zaken,
op Spreekwoorden.
Laporta (Dr. Aug.), geneesheer, te Lier.
Schenkt een boek aan de Acad. 687.
LATEUR (FRANK), briefwisselend lid.
Tot werkend lid verkozen, tot vervanging van Dr. H. CLAEYS zaliger. 16.
— Zijne verkiezing bij Koninklijk besluit van 6 Februari 1911 goedgekeurd. 44.
Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het Oost- en Westvlaamsch dialect. 14-15. — Zijn verslag. 365.
-- Aangeduid tot het houden, in de September-vergadering,van een voordracht
ten aandenken van Mevrouw Courtmans-Berchmans. 211.

— Letterkundige mededeeling over Landelijk Minnespel, van F. V. IOUSSAINT VAN BOELARE. 427.
— Lezing : Over Vrouwe Courtmans.
557 en 559 - 575.
LECOUTERE (Prof. Dr. C.), werkend
lid. Verkozen tot ondervoorzitter der
Commissie voor Middelnederlandsche
Letteren. 205.
— Tot candidaat voorgedragen voor de
openstaande plaats van lid der Commissie voor Onderwijs. 424. — Tot lid
dier Commissie verkozen.' 452.
-- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over de Zeevisscherij. 15.
— Zijn verslag. 382-384.
— Belast met verslag uit te brengen over
het voorstel tot uitgave van het Visioen van Tondalus. 393 - 394. — Zie
het Register van zaken, op Tondalus.
— Belast met advies uit te brengen over het
voorstel tot uitgave van Boec vanden
gheesteliker upclimminghe. 444- —
Zie verder op Boec.
Letterkundige mededeeling over verschillende werkjes van den heer Kanunnik Dr. CH. CAEYMAEX. 46-47.
— Schenkt een boek aan de Academie. 552.
Leën (Eng.), als voorzitter, afgevaardigd
door net Leesgezelschap, te Hasselt,
bij het Jubelfeest der Academie. 581.
Leviticus (Dr. F.), leeraar aan de Hoogere
Burgerschool, te Amsterdam, zendt
een adres aan de Academie, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 618.
— Schenkt boeken aan de Acad. 712-713.
Lhoneux (J.), leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum, te Gent. Schenkt boeken
aan de Academie. 3 88- 3 89, 435.
Liebaert (Paul), te Kortrijk, scriptor aan
de Bibliotheca Apostolica Vaticana.
Voorstel tot uitgave. Zie het Register
van zaken op Bernsch Handschrift.
--

LINDEN (Mr. JULIAAN VAN DER), volks-

vertegenwooraiger, te Brussel. Tot
briefwisselend lid verkozen, tot ver•
vanging van den heer Dr. EUG. VAN
OYE, thans werkend lid. 40Q. — Zijne

889 verkiezing bij Koninklijk Besluit van
28 juni 1911 goedgekeurd. 436. Betuigt zijn dank aan de Academie.
421. - Verwelkomd in de Academie.
447.

- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling : Over het opslorpen
van zouten door de kleefstof van het
tarwemeel, door de heeren Dr. A.J.-J.

1911. - Bericht aan de Academie ge-

- Zie het Register van zaken, op
Tarwemeel.

VANDEVELDE en L. BOSMANS, aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 715.

*** Zijn afsterven te Brussel, 19 October

zonden. 709. - Bij het openen der
November-vergadering brengt de heer
Bestuurder eerbiedig hulde aan den
afgestorvene. 7 to. - Lijkplechtigheid.
710. - Lijkrede door den heer Bestuurder in het sterfhuis gehouden.
71 o en 723-725. - Brief van rouwbeklag. De Academie beslist dat een
brief van rouwbeklag aan de familie
zal gezonden worden. 710. - Levensbericht. Het schrijven daarvan aan den
heer Is. TEIRLINCK opgedragen. 710.
-- Brief van dankbetuiging door den
heer Mr. G. VAN DER LINDEN. 710-71i.

Brengt verslag uit over eene verhandedeling, door de heeren Dr. A.-J.-J.
Vandevelde en L. Bosrans, aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 206.

-

MANSION (Prof. Dr. JozEF), briefwisse
lend lid. Tot werkend lid verkozen, tot
vervanging van den heer JAN BOUCHERIJ zaliger. 399-40o. - Zijne verkiezing door Koninklijk Besluit van
28 Juni 1911 goedgekeurd. 436.
-

Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling : Waltharius..., door
den heer Dr. L. SIMONS aan de Academie ter uitgave aangeboden. 774-

-

Lezing : De aanwijzende voornaam-

Linden (J. van der),

beheerder - opziener
der Hoogeschooi, te Gent. Woont de
plechtige feestvergadering bij. 580. Zit aan aan den feestelijken maaltijd.
659. --- Zie verder het Register van
Zaken, op Floogeschool : 's Rijks Hoo-

geschool te Gent.

Lorentz (g. 1.),

algemeen voorzitter van
de Koninkl ijke Academie van Weten-

schapien. te Amsterdam, en J. D.

van der Waals,

algemeene secretaris.
Adres door hen aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie, ter gelegenheid
van haar Jubelfeest, gezonden. 598.

M
MAC LEOD (Prof. Dr. JULIUS), werkend
lid. Benoemd tot lid van de Commissie
tot het voordragen van candidaten voor
het lidmaatschap der Academie. 48.
-- Benoemd tot lid van de Commissie voor
Rekendienst voor 1911. 15.
- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over de Brouwerij. 48. - Zijn verslag. 375.

-- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over de Zeevisscherij. 15.
- Zijn verslag. 379- 382 .

woorden in de Germaansche talen.
690 en 692-708.

Marehal (Ridder Edmond),

bestendige
secretaris der Académze Royale de Belg ique, Adres namens deze Instelling, aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie, ter gelegenheid van haar
Jubeifeest, gezonden. 597 - 598 .

(Prof. Dr. ERNsT), afgestorven
buitenlandsch eerelid, te Strassburg.
Hulde wordt hem op de Jubelvergadering gebracht. 656.

MARTIN

Mercier (Zijne Eminentie D.), kardinaalaartsbisschop van Mechelen. Schenkt
boeken aan de Academie. 1o, 42, 99,
200, 2 99, 3 88 , 4 1 9, 55 2, 7 12, 7 6 7.

Mestdag (Karel), bestuurder van het Muziekconservatorium te Brugge. Verzocht het lidmaatschap van den keurraad (Muziek) voor den wedstrijd voor
het Karel Boury-Fonds uitgeschreven, te willen aanvaarden. 777-778.

MONTAGNE (VICTOR DELA), werkend

lid. Tot onderbestuurder verkozen voor
het jaar 1912. 721-722. - Zijne ver-
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N
Nagy (Dr. Ziigmondtól), te Debrecen.
Schenkt een boek aan de Acad. 420.
Neylen (SAT. van), te Geel, en Dries (A. van
den), te Antwerpen. Schenken een
boek aan de Academie. 712. — Letterkundige rededeeling over hun
werk, door Dr. J. MU YLDERMANS. 721.
INTijhoif (Prof. Dr. G. C.). rector magnificus van de Rijks-Universiteit, te
Groningen, en J. H. Kern, secretaris,
zenden een adres aan de Academie,
ter gelegenheid van haar Jubelfeest.
6o5-6o6. — Prof. Dr. G. C. NIJHOFF,
als afgevaardigde der Universiteit,
woont de Jubelvergadering van 8 October 191 t bij. 58 t. — Het adres door
hem voorgelezen. 605.

0
OBRIE (Prof. Mr. JULIUS, werkend lid.
Benoemd tot lid der Reglementscommissie, tot vervanging van den heer
DES. CLAES. 102.

Benoemd tot lid van de Commissie voor
Rekendienst voor 1911. 15.
— Benoemd tot lid der Commissie, die
belast wordt een ontwerp van Reglement voor het AUG. BEERNAERTFONDS voor te bereiden. 775.
- Brengt hulde aan de nagedachtenis van
Mr. ALB. FREDERICQ, overleden te
Gent op 14 Maart 1911. 193-195.
.Oldenburg (Serge F.), bestendige secretaris, zendt, 'namens de Academie Zmpériale des Sciences te Sint-Petersburg, een telegram van gelukwensching
aan de Academie, ter gelegenheid van
haar Jubeifeest. 619.
--

Olscki (Commandeur Leo S.), uitgever en
antiquar, te Florence. Handschrift door
hem aan de Academie bereidwillig
medegedeeld. 201.
OYE (Dr. EUGEEN VAN), briefwisselend
lid. Tot werkend lid verkozen, tot vervanging van Mr. EDW. COREMANS zaliger. Zijne verkiezing bij Koninklijk

Besluit van 31 December 1910 goedgekeurd. 43.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd voor het Karel BouryFonds uitgeschreven. (Gedichten.) 777.
-- Belast met het schrijven van het levensbericht van Mr. JOAN BUHL. 428.
Lezing : Over de nagelaten werken
van Hendrik Wcelput. 105 en 107112.

Schenkt boeken aan de Acad. 687, 7 12.

P
Paque (Eerw. E.), S. J., te Brussel. Schenkt
een boek aan de Academie. 712.
PAUW (Jhr. Mr. NAP. DE), werkend lid
der Academie sedert hare stichting in
1886. Hulde door den Heer Bestuurder, op de Jubelvergadering, aan hem
gebracht, 589.
— Verkozen tot voorzitter der Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche
Letteren. 205.
— Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling : Deviezen van schrijvers, door Dr. FERD. VAN DER HAEGHEN aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 716. -- Zie het Register
van zaken, op Deviezen.
— Belast met het schrijven van het levensbericht van JAN BROECKAERT. 428.
— Zie het Register van zaken, op Middelnederlandsche Gedichten en FrasId. op Boec vender ghees--naent .—
teliker upclimminghe.

Mededeeling over de uitdrukkingen
Voets naer en Vingers naer. 45 en
85-86.
-- Schenkt een boek aan de Academie. 459.
Peene (Hippoliet van). Zie het Register
van zaken, op Van Peene herdacht.
Peeters-Lacroix, lid van de bestendige De.
putatie der provincie Antwerpen, te
Borgerhout. Een gedichtje (1829) door
hem medegedeeld. 775.
Pijper (F.), rector magnificus, en B. D.
Eerdmans, secretaris, zenden, namens
den Senaat van de Rijks-Universi-
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buitenlaodsch
Boethe(Prof.
afgevaardIgde van
van de
de KónigKiinigeerelid, afgevaardigde

lich Preussische
Preussische Akademie
Akadem,e der WisWzjsmscha.ften, te Berlijn,
Berlijn, bij
bij het JubelJubelsenschaften,
feest
der Academie.
Academie. Woont
Woont de
de JubelJubelfeest der
vergadering van
van 8 October
October 19
J91t 1I bij.581.
bij.581_
vergadering
door hem
hemvoorgelezen.
voorgelezen. 599599.
--- Adres
Adres door
- Heildronk
Heildronk door
door hem,
hem,onder
onderden
den feestefeeste-lijken
das FlaFlälijken maaltijd, ter eere
eere van
van « das
Volk.
ingesteld. 671-672.
671-672.
mische Volk
» ingesteld.

— 893 _Ronse (Herman), bestuurder der Hofbouwschool te Gent. Schenkt een boek aan
de Academie. 688.
Rosel (Z. E. F.), bestuurder der Zusters
van het H. Hart (Van Celst-Gesticht),
te Antwerpen. Handschrift door hem
aan de Academie bereidwillig medegedeeld. 202-203,

s
Saegher (Henri de), te Iperen. Mededeeling aan de Academie over het w. Papen gedaan. 773.
SALSMA.NS (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, hem een exemplaar
daarvan vereerd. I o I, 204, 771.
--- Schenkt boeken aan de Academie. 42,
767.— Letterkundige mededeeling over
een dezer boeken, door den heer Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS. 45-46.
Sano : Dr. F. Sano en Dr. G. Schamelhout,
te Antwerpen. Schenken een boek aan
de Academie. 552.
Schamelhout. Zie op Sano.
SCHARPÉ (Dr. L.), hoogleeraar, te Leuven.
Tot briefwisselend lid verkozen, tot
vervanging van den heer Dr. LEO
GOEMANS, thans werkend lid. 400-401.
— Zijne verkiezing bij Koninklijk Besluit van 28 Juni 1911 goedgekeurd.
43 6 . — Betuigt zijn dank aan de Academie. 421. —Verwelkomd in de Academie. 549.
Schelden (A. van der), boekhandelaar, te
Gent. Schenkt boeken aan de Academie. 10-I 1.
Schuyten (Dr. M. C.), bestuurder van den
Paedologischen Schooldienst, te Antwerpen. Schenkt boeken aan de Academie. 688, 767.
SEGERS (GUSTAAF), werkend lid. Verkozen tot secretaris der Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch, tot vervanging van
den heer JAN BOUCHERIJ zaliger. 425.

---

Brengt, als secretaris der Bestendige
Commissie voor het Onderwijs in en
door het Nederlandsch, verslag uit over

de morgenvergadering, den 27 September, door de Commissie gehouden.
555. -- Id., over de November-vergadering. 719-720.
--- Brengt hulde aan den heer JAN BoUCHERJJ zaliger, in vergadering der
Commissie voor Onderwijs. 304.
-- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over ; De populariteit
van Vondel. 776.
Belast met het schrijven van het levens.
bericht van wijl. JAN BOUCHERIJ. 429.
-- Voorstel tot herdenking aan J. Th. van
Rijswijck en aan Mevrouw Courtmans-Berchmans. Dit voorstel aangenomen. 47.
-- Voorstel tot viering van het Eeuwfeest
van Hendrik Conscience. 209. - Zie
verder het Register van zaken, op
Conscience.
— Lezing : Van Peene herdacht. 16 en
18-36.
-- Id. : Het examen van kantovalen
schoolopziener over het lager onderWijs. 104 en 183-192.
— Id. : Een gesprek met Vondel. 211,
212-260.

--- Id. : Over Fernand Daumont's Le
Mouvement Flamand. 719-720 en
745 . 763•
— Id., Over Taalonderwijs. 71-84.

Siffer (A.)? schepen van Schoone Kunsten
der stad Gent. Woont de Jubelvergadering van 8 October 1911 bij en neemt
plaats aan het bureel. 580, 582. -- Zit
aan aan den feestelijken maaltijd. 6 59.
SIMONS (Dr. L.), werkend lid. Ter uitgave aangeboden verhandeling : Waltharius, metrisch vertaald en met
aanteekeningen voorzien, en de Walthersage. 774. -- Zie het Register van
zaken op Waltharius.
— Lezing : Over de vermeende navolging
van Waltharius door Hrotsvitha.
452-453 en 457-478.

....._ 89 4
••^ Lezing : De Waldere fragmenten en de

Flildesage. 722 en 727-743. -- Zie het
Register van zaken, op Waldere fragmen ten.
Sluys (A.), eere-bestuurder der stedelijke
Normaalschool, te Brussel. Stuurt het
handschrift van zijn bekroond prijsantwoord (Geschiedenis van het Onderwijs in België) aan de Academie
terug. 13. — Zie verder het Register
van zaken, op Geschiedenis...

Stillemans (Mgr. A.)

bisschop van Gent.
Woont de Jubelvergadering van 8 October 191 1 bij en neemt plaats aan het
bureel. 58o, 582.
,

T
TEIRLINCK (Is.), werkend lid, bestuurder ,der Academie voor het dienstjaar
1911. Zijne toespraak bij het openen
der januari-vergadering. 5 - 8.
— Rede door hem gehouden op de Jubelvergadering van 8 October 1911, tot
viering van het vijf-en-twintigjarig be-

staan der Academie. 5 8 7-595.
— Heildronk door hem, onder den feestelijken maaltijd, ingesteld ter eere van
Z. M. den Koning. 660-661.
— Id., ter eere van den Weled. heer
POULLET, Minister van Wetenschappen en Kunsten. 662.
Bij het openen der Februari-vergadering,
brengt hulde aan den heer J. BROECKAERT, afgestorven werkend lid. 37-38.
— Lijkrede door hem bij de lijkplechtigheid gehouden. 94-98.
Id., Mei-vergadering, aan den heer
JAN BOUCHERIJ, afgestorven werkend
lid. 297-298. -- Lijkrede. 307-309.
Id., Augustus-vergadering, aan Prof.
Dr, GEORG WENKER, afgestorven
buitenlandsch eerelid. 433-434.
Id., November-vergadering, aan den
heer JULIAAN VAN DER LINDEN, afgestorven briefwisselend lid. 71o. —
Lijkrede. 723-725.
— Legt, als waarnemende secretaris, verslag ter tafel over de vergadering, den
15 Februari 1911, door de Bestendige
--

Commissie voor Nieuwere Letteren
gehouden. 45.
- Benoemd tot lid der Commissie voor
prijsvragen voor 1911. 428.
-- Benoemd tot lid der Commissie, die
belast wordt een ontwerp van Reglement voor het AUG. BEERNAERTFONDS voor te bereiden. 775.
-- Benoemd tot lid van den keurraad (tot
vervanging van den heer TH. COOPMAN
en op dezes verzoek) voor den wedstrijd over. de Kinderliteratuur. 776.
Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling : Over het opslorpen
van zouten door de kleefstof van het
tarwemeel, door de heeren Dr. A.J.J.
VANDEVELDE en L. BOSMANS aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 715.
— Zie het Register van zaken, op
Tarwemeel.
-- Brengt verslag uit over de verhandeling :
Taaltoestanden in Luiker-DuitschBelgië, door den heer J. LANGHOR
aan de Academie ter uitgave aangeboden. 206-208. -- Laatste advies. 715.
— Zijn studie over Hinrek van Alckmer.
446 .
— Zie op Cock (de), rubriek A. de Cock en
Is. Teirlinck.
--

buitenlandsch eerelid, te Oberlahnstein.
Schenkt een boek aan de Acad. 687.

TEPE VAN HEEMSTEDE (LEO),

Thomsen (Vilhelm),

voorzitter, zendt,
namens DetKongelig -e Danske videns-

kabernes Selskab, te Kopenhagen, een
telegram van gelukwensching aan de
Academie, ter gelegenheid van haar
Jubelfeest. 413, 62o.
Toussaint van Boelare (F. V.), ambtenaar
aan het Ministerie van Justitie, te Brussel. Schenkt een boek aan de Academie. 420. -- Letterkundige mededeeling
over dat boek, door den heer FRANK
LATEUR. 427.

V
Vandevelde (Dr. A.J.-J,), bestuurder van
het stedelijk Laboratorium, te Gent.
,Benoemd tot lid van den keurraad

-- 895 -voor den wedstrijd over de Brouwerij.
48. — Laat weten dat hij gaarne aanneemt. ioi. -- Zijn verslag. 37 1-375.
Schenkt een boek aan de Academie. 389.
*%, Dr. A.J. J. VANDEVELDE en L. Bos• MANS. Verhandelingen door hen aan
de Academie ter uitgave aangeboden.
Zie het Register van zaken, op Gistrassen, Meeldeeg en Tarwemeel.
Velde (Jaak van de). Zie het Register van
zaken op Woordenboek.
—

-

VEN

(Zeer Eerw. Pater Van de), S. T., te
Aalst, stichter van het Van de VenHeremans Fonds bij de Academie.
— Bij het van de pers komen van uitgaven der Academie, hem een exemplaar daarvan vereerd. 1 o t, 20.1, 777.
Verachtert (Ev.), leeraar te Brugge. Schenkt
een boek aan de Academie. 200.
VERDAM (J.), hoogleeraar .te Leiden, buitenlandsch eerelid. Schenkt een boek
aan de Academie. 299.
Verdeyen (Dr. René), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Oostende. Verhandeling door hem en den heer Dr,
Endepols, aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 393. — Zie het Register
van zaken, op Tondalus.
-

VERRIEST (Eerw. Dr. HUGO), werkend
lid. Doet verslag, als waarnemende
secretaris, over de Mei-vergadering van
de Bestendige Commissie voor Onderwijs. 304. — Id., over de Juli-vergadering. 424.
Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd voor het .Karel-BouryFonds uitgeschreven. (Gedichten.) 777.
-- Lezing : Rede over Letterkunde. 675683.

Verriest (Prof. Dr. Gustaaf),

afgevaardigde der Katholieke Hoogeschool, te
Leuven, bij het Jubelfeest der Academie. Woont de Jubelvergadering van
8 October 1911 bij. 581. -- Adres door
hem voorgelezen. 602 603.

Brouwerij. 48. — Laat weten dat hij
gaarne aanneemt. 1o1. -- Zijn verslag.
366-371.
VREÉSE (Prof. Dr. WILLEM DE), werkend
lid. De Bestendige Secretaris, door
ongesteldheid verhinderd de Januarivergadering bij te wonen, verzoekt den
heer Dr. DE VREESE hem te willen
vervangen : deze neemt aan. 5.
Id.
voor de Februari-vergadering. 37.
— Benoemd tot lid van de Commissie tot
het voordragen van candidaten voor
het lidmaatschap der Academie. 48.
-- Benoemd tot lid der Commissie voor
prijsvragen voor 1911. 428.
-- Tot candidaat voorgedragen voor de
openstaande plaats van lid der Commissie voor Geschiedenis. 424.
-- Neemt zijn ontslag uit alle academische
Commissiën waarin hij tot nog toe
zitting had. 452, 556, 689. — Dit ontslag ingetrokken. 720.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het Oost- en Westvlaamsch dialect. 14-15. — Zijn verslag. 361-364.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over : De populariteit
van Vondel. 776.
--- Belast met advies uit te brengen over het
voorstel tot uitgave van Boec vander
geestelicker upclimminghe. 444.— Zie
het Register van zaken op Boec.
— Belast met verslag uit te brengen over
het voorstel tot uitgave van het Visioen
van Tondalus. 393-394. -- Zie het
Register van zaken, op Tondalus.
— Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling : Kalender met raadgevingen, door den heer A. GANDERMEYDEN aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 205.
-- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling : Oude Glossen, door
den heer Dr. BUITENRUST HETTEMA
-

-

Verstraeten ( Jozef), brouwer, burgemeester
te Sinaai. Benoemd tot lid van den
keurraad voor den wedstrijd over de

--r

aan de Academie ter uitgave aangeboden. 774 •
Brengt advies uit over de mededeeling

De Lei; ende van Port iuncula. 444.445.

896 -Mededeelingen omtrent het Bernsch
Handschrift nr 641. 554.
— Mededeeling betreffende de Registers
waarvan de Verslagen en Mededeelingen over 1910 voorzien zijn. 44.
— Lezing : Een eigenhandig handschrift
van Vondel ontdekt. 114-152. (Zie
Verslagen en Mededeelingen, jaargang
1910, blzz. 955 en 957.958.) — Zie
het Register van zaken, op Vondel.
— Voordracht : De roeping der Academie,
door hem op de Jubelvergadering van
8II October 1911 gehouden. 631-652.
— Uitgave, met EDW. GAILLIARD, van
Dietsche Kalenders, in het Jaarboek
voor 1911. 201-203.
r--

W
Waals (J. D. van der). Zie op Lorentz.
Waals (J. D. van der) Jr. Zie beneden op
Winkler.
\Vaelput. Zie het Register van zaken i. v.

Waldeyer (W.), Anvers (A.), Diels
(H.) en Roethe (G.), zenden, namens
de Kaniglich Preussische Akademie
der Wissenschaften, te Berlijn, een
adres aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie, ter gelegenheid van haar
Jubelfeest. 599-60o.
WATTEZ (OMER), briefwisselend lid. Lezing : De Germanen. Hun oorsprong
en optreden in de geschiedenis. 49- 69.
— Id.: Germaansche cultuur in het Goedroenlied. 778-779 en 781 -820.
WENSER (Prof. Dr. GEORG), buitenlandsch
eerelid. Zin afsterven te Marburg
(Bez. Cassel), den 17 Juli 1911. — Bericht aan de Academie gestuurd. 433.
-- Bij het openen der Augustus-vergadering, brengt de heer Bestuurder eerbiedig hulde aan den afgestorvene.

433-434. --- Brief van rouwbeklag.

De Academie beslist, dat een brief van
rouwbeklag aan Mevrouw Weduwe
LINA WENKER zal gezonden worden.
434. — Levensbericht. Het schrijven
daarvan aan den heer Dr. LEO GOEMANS opgedragen. 434. — Hulde
wordt aan den overledene op de Jubelvergadering gebracht. 657.
Windisch (E.), secretaris, zendt namens
de Kanig-lich Sdchsische Gesellschaft
der Wissenschaften, te Leipzig, een
adres aan de Academie, ter gelegenheid
van haar Jubelfeest. 613.614.

Winkel (Prof. Dr. Jan te),

buitenlandsch
eerelid der Academie, afgevaardigde
der Koninkl ijke Academie van Wetenschappen en van de Hoogeschool, te
Amsterdam, bij het Jubelfeest der Academie. Woont de Jubelvergadering van
8 October 1911 bij. 580-581. — Adressen door hem voorgelezen. 598 en 604.
— Zijn antwoord, onder den feestelijken
maaltijd, op den heildronk door den
Onderbestuurder der Academie ingesteld. 666-671.
— Schenkt een boek aan de Academie. 552.

Winkler (Dr. C.),

rector magnificus der
Universiteit, te Amsterdam, en J. D.
van der Waals Jr, secretaris, zenden,
namens de Universiteit, een adres aan
de Academie, ter gelegenheid van haar
Jubelfeest. 604-605.

Winter (Dr. S.). Zie op Randa.
Woedstad (A.), hoofdman van de Koninklijke Hoofdkamer van Rhetorica « De
Fonteyne », te Gent. Adres door hem
aan de Academie gezonden, ter gelegenheid van haar Jubelfeest. 617-618.

Z
Zuidema (W.), te Amsterdam. Schenkt een
boek aan de Academie. 713.
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PLATEN.
1°)
10) Tegenover blz.
77a, uit VONDEL'S handschrift van zijn TassoTassoblz. 113 : Blz. 77a,
vertaling uit de Keizerlijke Bibliotheek
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F.
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»

»
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»
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»
»
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gemeent,
»»gemeent,
34,
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34,
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28,
»»op
»28,
dat,
opdat.
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KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

BERICHT.
BIBLIOGRAPHIE
VAN DEN

VLA AIISOHEN 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 de Heeren Uitgevers
mede te deelen.
Mochten aanplakbiljetten, net betrekkinglot 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 doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal 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
gesteld van drie beoordeelaars, leden van dè Bestendige Commissie voor Nieuwere 7aal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden wenken.
Reeds verschenen uitgaven :
I.) Mr. L. DOSFEL : Kern van ons Burgerlijk Wetboek. (1905.)
2.) Dr. A. TEIRLINCK : Behandeling der dij- en navelbremzen
van enkele zeldzame breuken. (190ó.)

•n

3.) Dr. A.-J.-J.VANDEVELDE : Over Melk - en Melkvervalsching Eene
studie tot voorlichting van burger en ambtenaar. (5907.)
4.) Mr. K. VAN ACKER
België. (1906.)

ZOON :

Overzicht der Staatsinstellingen van

5.) Dr. A.-j.-J. VANDEVELDE : Het water in het dagelijkseh leven.
(1 90 9•)
4.1 Dr. C. DE BRUYKER : De statistische methode in de plantenkunde en hare toepassingen op de studie van den invloei
der levensvoorwaarden. (5950).

^*
^

FONDSEN
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.

VAN DE VEN -HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche 7aal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch,
van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundige Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid
dheid en over het Vak van desa Ingenieur ».
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op liet gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere 7aal 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 :
t.) `Ir. L. DOS-FEL : Kern van ons BnrgerlUk Wetboek. (rgo5.)
2.)

Dr. A. TEIRLINCK : Behandeling der dij- en navelbreuken en
van enkele zeldzame breuken. (1906.)

3.} Dr. A.J.-J.VANDEVELDE : Over dolk- en Melkvervalsching Eene
studie tot voorlichting van burger ea ambtenaar. (1907.)
4.)_ Mr. K.

VAN

ACKER zooi : Overzicht der Staatsinstellingen van

Belgi(3. (1906.)

5) Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE : Het water in het dagelijkseh leven.
( 1909•)

6.) Dr. C. DE BRUYKER : De statistische methode in de plantenkástde en hare toepassingen op de studie van den invloed

der 1evirnsvoorwanrden. (tgto).

Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. (Venolg.)

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 toondichters.
Eene eerste prijsvraag is voor het jaar x9x2 uitgeschreven, t.w. :
Lager onderwijs: boogste klassen. - Verlangd worden: 21 5(,boolliedel'en
(gedichten en muziek), waaronder ID inzonderheid voor meisjes.
Gedicbten en muziek behouren onuitgt:geven te zijn.
Prijs: 500 fr., of 250 fr. voor den dichter en 250 fr. voor den toondichter. - Bij
niet·toekl"nning van den prijs, kan bij onder verscheidene mededîngers verdeeld
worden.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1911.

J.

SALSMANS-FONDS.

Krachtens het Knninklij k Besluit "an 25 Janual i j()oq, huudende goedkeuring \,lll het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jzmrlijkschc intrest van dit Fonds door haar
gebruikt ,'-orde" mwr eigen inzicht en naar den elsch der
omstandigheden:
,.) hetzij tot bet

uit~

chrij"f n \'an prijswagen, hetzij tot het uitgeven van inge ..

zonden werken op het gebied der Nederlandschetaalkunde;
.) hetzij tot het uitge\ en van Middelnf'dE"r1and~che teksten op het gebit'd der
&oomsch .. Catl::olieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedelt. er. catechese.
homiletiek, hagic'g,aphie, ascetiek~ geestelijke liederen en gedichten,oràensrrgelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen,
welke tot het vooJberejdtn VAD uitgavf'1\ ais de ondel liUera j en c gel1oemde,
noodzakelijk worden b~vonden;
d} hetzij tot het bekostigf"n van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen ungaven ie den aard van de onder littera b en c genoemàe.

Eene eerste prijsvraag is voor het jaar I9I7 uitgeschreven, t.W. :
Klddrlee-UU8(·).e I~Ullrltj ... -

Dl!'derlandu-he Geliidelz.
Pri.is: boO h.

t!1l

Inric1ilti.,g en YEtspreidir.g der MiddelGt'udenbof!lte'l';.

Te beantwoorden uiterlijk tegen 10 December 1916.

