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Vergadering van 15 Januari 1913.
Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder; Kan Am. joos, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Tii. COOPMAN,
JAN BOLS, KAREL I)1 FLOU, jhr. Dr KAREL DE GHELDERE, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTA AF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. Dv.
JAC. MUYLDERM ‘NS, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK
LATEUR en Dr. LEO GOEMANS, werkende leden;
de heeren OMER WATTEZ, Dr. IS. BAUWENS en Dr.
LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
December-vergadering 1912, dat wordt goedgekeurd.

Toespraak door den Heer Bestuurder. — De beer
V. DELA MONTAGNE, bij het openen van zijn bestuurs-

jaar, betuigt zijn diepgevoelden dank voor de onderscheiding die hem, door zijne benoerning tot bestuurder
der Academie, werd toebedacht, en richt tot de Vergadering de hieronder volgende toespraak :
GEACHTE IVIEDELLDEN,

Het zij mij vergund in de allereerste plaats mijn diepgevoelden dank te betuigen voor de zeer vleiende en hooggewaardeerde
onderscheidmg welke !Ili] in onze November-vergadering werd
toebedacht : bet zal mijn streven zijn mij die onderscheiding
waardig te maken en in de mate mijner krachten te ijveren voor
den verderen groei en den verderen bloei onzer Koninklijke
Instelling.
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Toch ontveins ik mij niet dat rnijne taak eerie zware is. Want
wanneer wij nagaan Welke werkzaamheid de Koninklijke Vlaamsche Academie gedutende Naar ruin vuf-en-twin l igjatig bestaan
heeft aau den dag gelegd, clan moet erkend dat die werkzaamheld indet daad degelijk, volhardend en veelzijdig is te noemen;
wanneer \kij het oog wen gaan over de imponeeiende hjst van
hare tutga\ien, Ov er de uttslagen hare' tab:like pl ijsvragen, over
al het gene dour haat- op ‘elerlei gebied, tact' en letterkunde.
gescinedems, undetwijs, Linst ell weknschap, gepougd werd en
bereikt, clan zal nut inch meuwen bestumder worden ten goede
gehouden chit er wel eempzins tegen opziet de taak op te
neinen wdatmede u\A 1 ertrouwen en uwe sympathie hem nebbeii
vereerd, mueillike mak, (le goede kachtie op wad.' dige \Niize
recht te Elude' ' en de Academie \ oui t te leiden in de shoone
baan vv e u z u tut nog toe heel t betreden.
U aller inede\A ei king te niugen rekenen.
()ol, Itoopi Inj
waar lilj trac Men zal de schreden te dtukken van den achtbaren
\ LDLRAIAN`,, die ons ten voligen File op zoo vuorkanumk
name en lo() 1v acriGige \\Ija; is \ ourgegaan; waar inj begun zal
hulp en stun Gail wizen waaiden underbestuurder, den beer
kanumk AmAA1 joos, en op de uveuge ea stipte pnclitsbetrachling Nan den on% ermoeiden bestenctigen ,ecretaris, den heer
EDWARD 6AILLIARD.
In het jaar, dat thans \ our de Academie aangebruken 1,.
zal het aan cik vooiwaar met ontbreken. Wij willen hopen dat
het ens zal veigund zip de bespreking van ons gewijzigd reglement tut een geed elude te brengen, en zuodoende eenige onvolkomenheden ult den weg te runnen waarup door imp achtbarenvoorganger reeds were gewezen wanneer In) zun ambt aanvaardde: wij wrlleli hopen dat de sedeit zoo long onceibroken
uitgave van de Levensberictiten der Zmunedeilandsciie schrijvets op nieuv e grondslagen zal kunnen heinomen worden en
op een afzienba.ren tied zal kunnen vultooid zijn. Wenschelijk
mag het ook voorzeker heeten dat van de vrij talrijke ter per
of in vow beleiding zijnde mtgaven er enkele althans tijdens slit
jaar mnoctiten tut stand komen. Veel hangt er af, met het oog
daarop en op andere desiderata nog, van het initiatief en de
voortvarendheid van het bestuur; zijne beste krachten zal het
veil hebben um met U aller hulp te bereiken wat wenschelijk,
om, hoe het zij, te vein e zr enly ken wat noodig
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Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de lacer
Bestenclige Secretaris de lijst over van de boeken
de Academic aangeboden :
Door cle Regcering :
- L Egypte Romaine. .Recued des termes icchHOHL\A LIN (Nit
neques relatzfi ant institutions politiques et administratzves de 111,,vptc
romaine d ten (heel, de teAtes papyrologiques, par NICOLAS HOHLWEIN, doctew en philoophie et lettt es, professeur a l'Athenec t (-) al
(PAUL Bt uxelic,, 1912. 2 me serie, t 8, last. II dernier], des Ilk woires
de l'Acach'inie Royale de Belgique, collection in-8°.)
La supprcssion du régime corporatif clans les PaysLEDoux R..
Bus Autrit hit-us en 1784. En prolet d /it. Son auteur et sa date. tar
LEDOI - X, BILixcllc, 1912. (2 m, set le, t. lo, lase I, des A/émoii es.. )
CHARLIER t(TUSTAVI ., - Le sentiment de la nature chez le$ I °wanjitIllcal 1762-1830 . Bi LiXelleS, 1912. (2 rne serie, t. 9, des
nwzres . .
COLLARD (.1 ). Biblioth&que de l'Obscrvatoire Royal de I3c1ique, a Uccle. Catalogue alphal'tique des livres, brochures et tastes,
pr, par,' ct this en (,rdre par A. COLLARD, bibliothecaire de l'Obei vatoil c Ro }, al dc Belgique. Tome II, fast. II. Bruxelles, 1912.
Middelnederlandsch I'Voordenboek van wzjlen Dr. E. VERWI is en
1)1. J. VERD Hoogleei aar to Leiden. Dcel 8, afl. 3-4. 's Gra\ enhage, 1912.
Blbliotheca Belvea. 87-89 livraisons. 1911-1912.

Tijdschriften. — Academie Royale de Belgique Bulletin la
Classe des Lettres, no , 8-11, 1912. — Li. Bulletin de la Commtcsion
Royale dlltstoire, n , 3, 1912. — Bibliogt aphie de Belgique. Pi emtct e
Pal tic :
Period Niles nouveaux, Estamtes, Cartes et Plans, n o, 2123, 1912. - Maandschi eft van Land - en Tutnbouze ,, nr 4, 1912. — Anmiles des Trauau,t
n" 6. 1912
Dooi de Betendige Deputatie van del, Plovincialen Raad N an
oast-Vlaandcren :
1912 Officieele Processen-veiLaal en stenographisch verslag der ',ittincren van den Provincleraad van Oost-Vlaiinderen Buitengewone en
Gecnone ,zittijd van 1912. {Bijvoegsel can het Bestuurlqk Menzoriaal,
cleel CI_XXXXII

_g _
Door de Antwei psche Bibliophilen, te Antwei pen :
Correstondance de Christophe Plantin, tublt::e
RoosEs (MAx).
par MAX ROOSES, Conser vateur du NIusee Plantin-Moretus.
Antwerpen-'s G-ravenhage, 1911.
Door de « Societe d Emulation », te 13i 11gge :
— Gesrhzedkundige boekenschouw over het huidige
West-Flaanderen in 't algenieen en L ?pie gemeenten in 't bijzonder, door
P. ALLossi,Boel.deel II. Brugge, 1913 (Societe cl'Emulation, Mélanges VI.'
ALLOSsERY

Door de Algemeem: katholicke Vlaamsche Hoogeschooluitbi eicling :
Vos (lAR111. 1)1, . - De I lowsehooluitbreiding op den buit1 n. door
Mr ARTHUR DE Vos, advocaat, ondet voorzt tter der Algemeene K. V.
Hoo.4 eschooluithieiding Brugge. 19.12.
FEVRE (G - De tank der bath. Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te ,nidden de; andere Natholleke Flaamsche Inrichttngen, door Dr.
G. LEI , Lvt-E, lcetaar aan het Koninklijk Atheneum te Oostende,
vooriittet van h, t Da\ idstonds en sell' i .ive) der K. V. Hoogeschooluitbreiding te Oostende Brugge, 1912.
'erslagen over de icerk ing 1911-1912), en programma voor de icerkzaamhi den 110 .12 1913) van dr Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbrad/ Aideetingen : hil\i, intit,erpen, Brussel, Diksmude, Gent,
Leuven, Lier, Mechelen. Oostende, Feurne.
H Nr,LEZ
H
pt ofe,01- te Aar schot — Kerstnacht in de S'eltilderkunst tot rand 1500. ( N r. 159 N an de Ver:.;ameling.)
Door den Antialcoolischen Bond van Oost-Vlaanderen, te Gent :
De Vijand r Maandschrift van den Bond. Jaargang 191').
1)c Viand ' Almanak voor 1913. Gent.
Door de « Academie Royale d'Archeolog-ie de Belgique », te Antwerpen :
Annales, nos 3 Lt 4, 1912
Door de « ICOniglich Sachsische Gesellschaft der Wisseuschaften 0, te Leipzig :
Abhandlungen der phi lolovsch-historischen Klasse. XXIX. Band,
no VI-VII.
Berichte uber die Verhandlungen, 64 Band, 3. Heft
Door de Commissie tot Redactie van den Delftschen Studentenaimanak :
Delftsche Studenten al man ak voor het j aar negentien-honderd-dertien.
Delft.
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Door de kungl. Uni et sitets-Biblioteket », te Upsala (Zweden'; :
Cincuenta y cuatro cancionesespai7olas del
MITJANA (D. RAFAEL .
siglo XVI. Cancionero de Upp s ala. Ahora de nucuo publicadas, acorncomentarios, 16 01 D. RAFAEL MITJANA. Uppsala,
pa gadas de notas
S. C1. (1909)
APPELL0I , (J

J A en WEs1 \IAN N. Cr — Svertges Forkristna
Kotungalangd Uppsala, 191o.
B/ika.
GRANQUIST GU , TAF DA\ ID .
HAmmittz(BERTH — S'Iudier l lizglingatal Id
BERGSTEN Nu, ^ ). - A .study on compound substantives in English.
Mang- Ural dissei tclt Oil by Nu s 13ERGsTEN, llc phil Id , 1911
1)1e Bedeutungs,nticickelung der Partikel
WELLANDER (ERIK).
AB in der mittelhochleutsthen l'erbalkomftosztzon. Eln Bettrag zur
wissenschaftlichen Iledeutungslehr e. Akalcin ikhe Abhandlung zur
langung der Doktoricurde, von ERIK NVELLANDitiz, 1IC pn11 Id.
Den _Vordiskd enasanen 1 spfttonhundrataBLANCR AN'Is ON
lets littcratui , undersokning av don « Gotiska Poesiens allinanna och
inhentska Forutsattningar. Akademisk Aohandling av ANTON BLANcK,
Filosofie licenciat, Sthlm. Stockholm, 1911
SPERBER_ (HAN,). - Sechs islandisehe Gedichte legendarischen
Inhalts. Herausgegeben von HANS SPERBER. Uppsala, 1911.
NORDSTR6M (TORSTEN . — Studien ab,r die Ausbildung der neuhochdeutschen star ken Prasensflexio it. Ein Beitrag zur historiscien
Formenlehre. Inan;,, aral dissertation zur Erlan ,cung der Doktorwarde
von TORTEN NORD51 ROM. 11C phil Id.
BLADIN (VILHELNI -- Studies on denominative verbs in English.
Inaugural d4ssei tation by VILLIELM BLADIN, 11C phi! Id.
STARCK f JOHN . — Studielt
Geschichte des Ruckumlauts.
Beitrag zur h,storischen Formenlehre Inaugural dissertation zur Erlancling der 1)01a0
c', run JOHN STARCK, 11C. p1111. Id. 912.
SAHLGREN JOR iN — S'kagershults sockens 'Lahti 1U1111 11 I Akad Cmeth Avhandling JORAN SAHLGREN Id.
AGREN KARL).
('iii anvandningen av bestamd slutartikel i
S'vens,14in. Akademisk avhandling a y KARI, AGREN,
11C upps. Id
BIZIE',KORN (ROLAND.' Bitrag till den Svenska Namnhistorien.
Borgerliga SCI 111 111a 71Sa tta 1 a 111 1 lie/Ilan!!! Akadentisk av!iandling av RoLAND BRIESKORN. 1(1
LINDKVIT , H k 1■ 11,1)

Middle-englisli place-names of Scandinavian origin by HARALD LINDKvi,s1,
phil. Part. I. Inaugural dissertation Id.
KATARA (PEKK A — Die (;lossen des Codex seminarii Trevirensis
R. III 13. TeItaugabc iltlt Einleitung, and Wörterverzeichnissen von
PEKKA KATARA, mag phil. Id.
Door de « Acadernie impertale des Sciences 0), te St.-Petersburg :
Bulletin, n o 18, 1912.

- 10 te Luik
Door den beer Jos. MANSION, werkend
Althochdeutsches Lesebuch fur Anfanger, von
MANSION O.).
JOSEPH MANSION. Pt ofessor an der Universitat Luttich. Altt
Taleln. Heidelberg, 1912
te St Door den beer Dr. LEO VAN PUYVELDE, brielwisselend
Amandsberg (lent) :
PUYVELDE (LEO „VAN — Het letterkundig jaar October 1910 tot
it het jaarboek van het
October 1911, door LE0 VAN PUYVELDE.
Aoids/0)1as 1912 )
z. I. (1912.)
Door Z. Em. den Rai dinaal-Aar tsbisschop van Mechelen :
La I 'le (17 10C,Salne Deeembi e 1912 DocumentaIll-IV . Nov. 1912,
Door den heel- Dr. NV.
Genceskundig

OECKAERT, gencesheer te Antw ei pen

v001

Ni 24, 1912.

1)001 den heel Kan. 1)1. h CAEYMAEX, te Mechelen :
Kleine K(fitabel of 1Je,knoptc kerkellike dagwilzer van bet Bisdom
Mechelen voor het 'at(' On,-,cs Heti tn 1913 46 e jaai gang. Mechelen.
ANDEVELDE, beStLlUI der van het
Dom den hcrr
Labor atoi 'um der sta(i bent :
VANDLvi Lee ( Di .\.-J.-J.) en BOSMANS (1, Onderzockingen
over tariCcliolcinen, aoc, Dr. A.- J-J. VANDEVELDE en L. BOSMANS.
Gent, 1 9 12. ( 0 \, el di tik. int ( l e Ver slagen en Mededeelingen der KomnkEike V laainscile Academie.)
liu01 de ReCiaCtIC

De l'Ittamm ,ze 1100,;eschoc1, n , 12, 1912. — Museum. Maandblad
tour phliologic en ge, nic,tenis, u 4, 1912-13. — Hneinosyne. Pal
1913 r/ici5(
ticT
Illeente0CStli/ en, IV II, 1912.

Ingekomen boeken.

Voor de Boekerij der Aca-

dernie zip ingekomen :
HAUTE , VANDEN). — Het oud arcitief der stall Rousselare,
door Dr. K. VANDEN HAUTE, staats-archivals, te Brugge Brugge,
1912.
LEERSUM ( Dr. E. C. DAN). Dc. c Cyrtagie van Meester Jan
Ypei man Naar de Handscht itten van Bi ussel, Cambridge, Gent en
Lundell, u4egeven door Dr E. C. VAN LEERSUM, Hougleeraar te
Leiden, z. j.
MEYBOOM (Dr. H U — Clemens Alexandrinus Aanntaning uan
e!e (;rieken, kt dew Dr. H. U. 111E y Boom Ultgegeven op initiatiel
van een Commissie uit \menden van den vertalei , ter geiegenheid
van de vci sti liking van /lin ambtelkiken ter mijn. Leiden, 1913. NrVIII
van : Oud-Christellike Geschriften zn Nederlandsche Vcrtaling, wider
redactie van 1>r H U. MEYBOOM, Iloogleeraar te Groningen )

Dubbele Wegwzrer der stall Gent cn der trovincie Oost-Vlaanderen,
voor het jaar 1913. 51 e jaar. Gent.
Deutsches Worterbuch eon jacob Grimm end EV zlhelet Glinint. 4,
Bandes, I. Abtheilung, 4. The'', I. Lieferung : Gewohnlich-Gewuhl.
Beal beitet N on Di . H. WUNDERLICH. — 1o. Bandes, 2. AbthellUng,
8. Liefei ung : ,Staupe-.Stecktius.-J. Beat beitet von Dr. H. MEYER and
Dr B. CRomE ; 9 . Li ferung : Steekforster-Steken. Id.; — Bandes,
3 Abt11(.111.11-1, I. Lieterung : Un-Unanszclitzg. Beal beitet Non Dr.
K. EULING.
Zentralblatt fur 131bliothckszvesen, 12. Heft. 1912 — Dc GhL,
Januar' 1913. -- PLortzin, n r 1, 1913.

Ruiidienst. — Tegen aiding van de Verslagen en
Alledetieelin7;cn beeft cle Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Acacicmie de laatst versehenen aflevermgen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Xederlandsch ,..Irchlevenblad,

li r 2,

1912-191

— Btekorf, n 1 24,

1912. - St --( ‘ ,ISS1,11111501i1,i, n r 1. 1913; Btivoeg.sci, id. — Jung Dzetschland, 2-3, 1912. — DC rlaamsehe (frets, Il r 1, 1913, — Onze Kunst.
Janual 1 1913. -- Vet) land la. n r I, 1913. — De Oproeder, n r 34, 1912;
ni s I en 2, I9I3. — 1>e Otz'oedzng, n r 1, 1913. - Oudheid en Kunst,
n r Iv, 1912. — Chi lstciic ,SC11,001, n r 5, 1913. - De Schoolghts, ni 30,
1912; n ,, 1-2, 1913. — De Student, K- CrStini, 1912. — Allemanza, n' 3,
1912. — ScilwelLerzsehes, Archly fur I'olkskunde, n r 4, 1912. -- Badlsche
Hezniat, n r 6, 1912. — kol respondenzblatt, iv [5, 1912. — ,Sielizceizer
Volkskund,„ II I ` 10-12, 1. 912. — Les Mai dies de l'Est, 11 rs 16-17,
1912-1913

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende ingekomen brieven :
Afsterven van H. K. H. Mevrouw de Gravin
van Vlaanderen. — Vanwege Zijne Majesteit den
Koning `nerd aan de Academie dank betuigd, voor de
blijken van eerbiedige deelneming door ooze Koninklijke Instellinggegeven.
2") Afsterven van den Weled. Minister van Staat
AUGUST BEERNAEKT, stichter van het AUG.
BEERNAERT-FONDS. — Brief van ig December
1912, waarbij Mevrouw AUG BEEENAERT aan de heeren
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Leden der Academie Karen oprechten dank betuigt, voor
de hulde aan haar afgestorven echtgenoot gebracht.
« Gij hebt er mij aan herinnerd »
schrijft Mevrouw
BEERNAERT,
dat mijn echtgenoot bij de Academie
« een fonds tot aanmoediging van de Vlaamsche schnij<, vers had gesticht : hij stelde inderdaad een wezenlijk
« belang in de uitbreiding en in den bloei der Neder« landsche Letteren. Ook is het mij aangenaam te ver« nemen dat de Leden der Academie den betreurden
« afgestorvene als een vriend der Vlaamsche letter« kunde beschouwen en dat zijn aandenken bij hen
« steeds in eere zal blij ven
3 0 ) Medaille der Academie. -- Kamer der Volksvertegenwoordigers. — Brief \ an 27 December 1912,
Nvaarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten den Bestendigen Secretaris hericht, dat de
Kamer der Volksvertegenwoordigers, voor haar penningkabinet, om twee exemplaren verzoekt van de
bronzen medaille, die ter herinnering aan het 25-jarig
bestaan der Academie werd geslagen. — Den 4 Januari
1913 werd aan dit verzoek het gewenschte gevolg
gegeven.
4°) Commission d'entárinement des diplOmes acadamiques. (Zie Verslagen en Mededeeltngen, jaargang
1912, biz. 1282.) - Bl ief van io Januari, tot antwoord
op een schrijven van den Bestendigen Secretaris van
30 December 1912, waarbij de Weled. Heer Minister
van Wetenschappen ell Kunsten doet opmerken « dat
de samenstelling van de Commissie tot bekrachtiging
« der Academische Diploma's geregeld is door art. 36
« der wet van io April 1890-5 juli 1891 op de begeving
<, der academische graden en het programma der uni« versiteasexamens ». De Heer Minister voegt hierbij :
Zonder de wet te schenden, kan ik mij dus niet richten
« tot personen, die met tot de uitdrukkelijk bij dit art. 36
• bedoelde inrichtingen behooren ».

— 13 —
De Bestendige Secretaris zegt hierop :
't Is derhalve bij het maken van de wet van 18901891, waarop de Heer Minister zich thans beroept, dat
de fout werd begaan, dat miskenning ten opzichte onzer
Academie werd gepleegd. Immers, in 1890 bestond de
Koninklijke Vlaamsche Academie sedert vier jaar en zij
had alsdan reeds genoeg blijken van levenskracht gegey en, om niet te kunnen, om niet te Mogen uit het oog
verloren worden Laten wij de hoop koesteren dat in
dezen het laatste wooed niet is gezegd, dat aan de miskenning, waarover wij terecht klagen, een einde zal
gesteld worclen.
In het Koninklijk Besluit van 24 October 189o, houlenient organiquc relattf d l' enterinement des cerdende «
tificats et dtpliinies actidentiques obtenus en Belgique » (bij
LEON BECKERS, Enscigneinent supêrieur en Belgique,
Bruxelles, 1904 . blz. 35o , luidt het inderdaad :
« Art. ' el- . - Les dipl3mes relatifs aux grades academiques
prevus par la loi du To Avril 189o, doivent, avant de produire
aucun effet legal, avoir ete enteiines par une Commission
speciale...
« Art. 2. - La commission speciale prevue a Particle precedent sera composee de deux conseillers a la Cour de cessation,
de deux membres de PAcademie royale de medecine, de deux
membres de la Classe des lettres et de deux membres de la Classe
des sciences de l'Academie royale des sciences, des lettres et
des beaux-arts, tous designes par arrke royal et nommes pour
une annee.
« Les professeurs des universites ne peuvent faire partie de
cette commission.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
I° Van de pers gekomen uitgave : Stad Gent. Bijdragen tot de totographie en de geschiedenis van Gent in
de 15de en 16 de eeuw. (Zie Verslagen en Mededeelingen,
jaargang 1910, blzz. 88-89 en 119-120.) Verschenen

— 14 —

Leekebijdragen tot de Geschiedenis
van Vlaanderen, inzonderheid van Gent, door Willem.
de Vreese. — Is den 13 Januari 1913 van de pers geko-

onder den titel :

men.
Op genoemden dag werd een exemplaar van het
hock aan de heeren werkende en briefwisselende Leden
gezonden, alsmede aan den Z. E. heer Pater VAN DE
\T EN, S. J., stichter van het Van de Ven-Hereinans-Fonds,
en aan den Z. E. Pater 'OZ. SALSMANS, S. J., stichter
van het Salsmans Fonds. De Bestendige Secretaris liet
ook aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten de 7 4 exemplaren geworden, bestemd voor
de verschillende inrichtingen, welke, door tusschenkomst van zijn Departement, de uitgaven der Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
Bij de uitgave van Dr. W. DE VREESE gaan : Zes
platen met de portretten van Jan Zonder Vrees en van
Margareta van Beieren (twee platen), — van Philips
de Goede en van Isabeau van Portugal (twee platen, —
van Karel de Stoute en van Isabelle van Bourbon (twee
platen), — alsook een zevencle plaat met dit van Isabeau
van Portugal (echtgenoot van Karel V), alle ter vergelijking van de portretten uit het Munchener handschrift
door den schrijver beschreven en bestudeerd, met die,
welke in het Museum van Schoone Kunsten te Gent
worden bewaard. Verder nog, eene plaat voorstellende de « vray pourtrarcture » der stad Gent (153 4 ) en
een andere zijnde eene « Flandrice descrIPto » of Kaart
van Vlaanderen (omstreeks 1560); — ten slotte, de
reproductie van twee miniaturen uit het handschrift
n r 258 3 van de Keizerlijke Koninklijke Hofbibliotheek
te Weenen, op `vier achtergrond zeer interessante gezichten der stad Gent uit het midden der 15 de eeuw
voorkomen, en die den Slag bij Ga y er (22 Juli 1453)
en den daarop gevolgden voetval der Gentenaren voorstellen.

— 15 —
De heer Dr. NV. DE VREESE heeft bij zijn bock een
uitvoerig Overzicht van den znhoud gevoegd, dat het raadplegen daarvan vrij zal vergemakkelijken. De Bestendige Secretaris durft de hoop uitspreken, dat het
-voorbeeld door den heer DE VREESE gegeven zal gevolgd
worden, alhoewel hem, in dezen, uitvoerige alphabetische registers 7 , a n zaken verreweg verkieslijker toeschijnen.
2°) Jaarlijksche PlechtigeVergadering. op 29 n Juni
1913. — Darr de Heer 0. KALFF, tot zijn leedwezen, de
uitnoodigtng, 0111 op cEe vergaclering een voordracht te
komen houden, met kale aannemen, heeft de Bestendige
Secretaris, in overleg met het Bestuur, zich tot den heer
Dr. J. VERDAM, hooggeacht buitenlandsch eerelid,
gewend, met beleefrl verzoek op bedoelde vergadering
als feestredenaar te willen optreden. Bij hrieve van
5 Januari 1)cl-wilt de )leer Dr. VERDAM den Bestendigen
Secretaris, dat hij volgaarne onze jaarvergadering zal
hijwonen en alsdan de spreekbeurt vervullen « Het zal
mij »
schrijft de geleerde lexicograaf — eene
gename en eene welkome gelegenheid zijn. orn in
« Vlaanderen zelf het een en ander over het Vlaamsch
• in de middeleeuwen ii1 uwe vergadering te berde te
« brengen.
3°) Karel Boury-Fonds. WEDSTRIJD VOOR TooNDICHTERS, VOOR 1914, UITGESCHREVEN. Verzendtng van de
o muziek te brengen gcdichten. De Bestendige Secretaris
heeft den tekst der hedoelde gedichten laten zenden

aan :
a] De Korlinklijke Conset vato mulls van Antwerpen, Brussel
en Gent (elk 5 exx.),
b] Aan de Muziekscholen van : Aalst, Avelgem, Brupe (3
Cruyshautern, Deerlijk, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Diest, Eecloo, Geeraardsbergen, Gheluwe, Gistel, Hamme,
Hasselt, Ingelmunster, Iperen, Kortrijk, Ledeberg, Leuven
(3 exx.), Lokeren, Mechelen, Niel, Ninove, Oostende, Ronse,

—
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St.-Niklaas, St.-Truiden, Somergem, Thiegem, Thorhout, Ton,0-eren7 Wetteren, Zele.
, c] Aan den Heer PAUL GILSON, opziener van het Muziekonderwijs en aan Q2 andere toondichters in het Vlaamsche
Land.

Mote.
Bestendige Commission : voor Nieuwere Taalen Letterkunde, — voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographic — en voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch. — VOORSTEL. — De Bestendige Secretarts stelt aan dte Continissin your, in de Verslagen en
Mededeelingen, eon rubriek Kleine Verscheidenheden te
oftenen, naar het voorbeeld door de Bestendige Commissie
voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde gegeven. —
De beer EDW. 0 BILLIARD ontwikkelt als volgt het voorstel door hem gedaan :
M UNE HEEREN,

Een vriend schrijft mij :
Te Antwerpen zegt men : Ili" woont OP het Kiel, H# wooni
IN DEN Ouden God. Het « Kiel », zooals Gij weet, is eene wijk
der stall Antwerpen; Oude God, eene gemeente der provincie.
Welnu, personen die misschien wel aan de streek vreemd
zijn, of, wie weet, verfranschte dagbladschrijvers, laten in hunne
gazetten drukken : hij 7V0071i TE Kid, hij 7000111 TE Ouden God .1
Hoe bespottelijk!
Spreekwijzen van denzelfden aard worden in de taal van
heel het Vlaamsche Land aangetroffen en verdienen evenzeer
onze belangstelling gaande te maken.
Zou het voorwaar niet hoogst te betreuren zijn, kwamen
deze en dergelijke eigenaardigheden uit onze taal te verdwijnen,
om langzamerhand vervangen te worden door wendingen, die
op Franschen leest geschoeid zijn? Hoeveel gallicismen, hoeveel
bastaardwoorden zijn niet, Tangs dien weg, stillekens aan in het
Nederlandsch binnengeslopen en hebben aldus echt oorspronkelijke vormen weggedrongen.

Wil men een voorbeeld?
Onlangs kondigde een plakbrief te Gent aan, dat Mijnheer
de notaris X, den zooveelsten van de maand, zou overgaan tot
de openbare veiling van een schoon en welgelegen MEESTERHUTS staande zoo een straat..., n r zooveel...
Te Brugge heette het « MEESTERSHI T IS , op een heiicht
eenige dagen geleden aldaar aangepiakt.
Gij zult allicht begrepen hebben, Alljne Heeren, dat eenmaille was bedoeldt
voudig een Maison
En zeggen nochtans, dat wij daarvoor het zoo wijd en zijd
bekende woord HEERENHUIS hebben! (I)
Wre!nu, iemand dien ik zeer wel ken, maar dien ik niet noemen mag, sdneef aan den Brugschen notaris, om, zeet beleefd,
zijn aandacht te vestiges op den misslag (lien hij begaan had.
« MEESTERHUIS) of , MEESTERSHUIS », — deed hij
opmerkeii — bestaat niet, en het woord zou ten anderen hoogstens nit te leggen zijn door « Huts alwaar ( emeesterd worth' » en
derhalve op een soort Clinque » wijzen!
En zie, de, Notaris, die overigens een verstandig man is,
heeft het aanplakbiljet voor den « definitieven toeslag zooals
men gewoonlijk zegt, het woord « MEESTERSHUIS ,> door
HEERENHUIS laten vervangen! Eere zip hem!
Dat dagelijks dergelijke flaters worden begaan, valt niet eens
te betwijfelen. Kan het missen? Trouwens de verbastering, de
verfransching neemt van dag tot dag toe. Aan wie de schuld ?
Luistert, Mijne Heeren.
Be minimis 11011 curat picelor.
Wij hebben ongelijk ! In den strijd tegen verfransching mag
inderdaad niets onopgemerkt blijven, hoeft alles van tel te zijn.
Onze plicht is dan ook, alle uren van den dag en op elk gebied,
tegen het indringen van uitheemsche vormen op te komen, in
elke omstandigheid, in alle plaatsen en kringen, bij wie en waar
ook, het gebruiken van bastaardwoorden te bekampen.

(11 Zooals bekend is, heeft Dr. WILLEM DE VREESE dergelijke officieele
misbaksels met opzet uit zijn werk, Gallicismen in het Zuidnederlandsch,
gesioten; zie zijn inleiding, blz.

2
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Zoudt gij het beneden de waardigheid der Academie achten,
als ik U, — o 't zal maar een oogenblikje duren ! — over kaarten over dominospel sprak ? Daar ook al zijn immers een aantal
eigenaaidige woorden te redden.
Hoe dikwijls b. v. boort men titans onder kaartspelers :
Geven (naar het Fr. D01111C1), voor het alhier zoo gebrutkelijke en
alleen gekende Deelen. Deel is bij ons het Fr. Donne. Koning
(Fr. Rol) voor Meer. — Veeiliende (omdat die 1,aart v, or veertien
telt), in st4 van Trorinwn en van andere plaats( Hike benainingen. In een ge l -) I
onder vrienden kwamen er onhtt gs nog
N ele van Mien aaTd to berde.
Het te zoo lang in eer gehouden w(iotd Poi re (nit
het werkwoord Poi ien) bij het dominospel, een w,,ord dat zoover ik weet tot nog toe nergens geboekt wend, moet ook al
N oor bet Fr. Pose onderdoen. Is zulks niet to betrcut en ? Gq. held
de pone, Zijne poste aflegs,)en (afzellen, te Gent), znn eater nog
in dagelijksch gebruik Andere plaatselijke uitdrukking,( t., die ook
in gevaat zijn, verdienen in aanmerking te komen, n1 cap (aapje)
voor bet fr. :Ls (te Gent : Peelle); de zessen, de vie/ en, enz. awn-blown enz., enz. 1\Iaar ik moet mij beperken, want wij zijn bier
0, ) «
niet
Met het oog op dat alles, stel ik nu de vraag, of 't niet geraden z.vt1
dat onze zoo x‘erkzame
Commhste 7toor
cc,
Nieuwe/ e
het vombeeld ham door de ResiendlXie
Commtssie voor Madahedeilandsche Taal gegeven, et toe b(sloot
ill de. I isko/ ell .11ede ook eerie rubric!, Kleine l'ersr/Hidenheden te opt ncn, Wa-11111 bij (Ike gelegenlicid allictsmen
en liatactrdv, « )rden, N all welken acid en op w( 11 2ebied ()ok,
zouden bf-spi,)1.en \N ()I dun en t( reclitewezen, n na 1-nt tevens
onze ( igen( , ()) In edit\ laamsche uildlukkingen of tet men, tot
bun recut }mien Lomeli? Wat al nut zou een bock Met kunken
slichten, waaim men de besproken woorden alphabetisch zou
rangschikken en dat de Academic, te gepaster urn, ten dienste
van het publiek, de wereld in zou zenden '
Mien vootstcl gaat evertwel verder.
"Ware ook n'et boogst wenschelijk, dat de Bestena'ie Cornmissie 7)001 Ge.s(hiedents en die vow. het Onderwis denzeifden web
insloegen 7 Vele geschiedkundige bijzonderheden, snippertjes
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van allerleiacrd, die den historicus van het gi ootste nut zouden
ktinne, -71in en die heel moeiliik in tiidschtiften een plaatsje
11(1,1-1 aldus aan (len man geraken en tegen teioorgaan
vinden,
.,
, vaa/d wolden Meer (Ian Tit is de spreuk- fia/;-Yevrii
mento 11e p(v(Yroitler van toepa ,,sin,o, \Vie weet, neme, ) v-1 e OnZer
jonge en 1 i \ei Ige ar( luvatissen de gele2enheid met te haat, um
hunt , e Nondstt-i) in onze Kleine TC7 scheid enherleu bekend te
maken
/1, h( g(1)1c(1 \ an het ondetwijs, en inzondetheid van het
owlet w ils In en d(,or het Nedetlandsch, zouden ongetwiifeld
m,nig
ool:, lang Q den we() \111 nnze Kleine
wenk en wensch, hil de Regeeri , g of hij het
del 1,h, e1(1,
in an 1unnen vinden.
1k hen 70() vril de heeren Leden der (-hie genoemde Commissicll te N erzoek en de do(Yr mij geopperde gedachte t(T hrsprekino te vv Wen leggen. Ware 71111CS aannemen, Met een fl,epast
;,iii \veiknamileid onzer Academie eel) ni-uw
terrem lilt to breldeti Volgaarne zal ik mij, desgewenscht, tei
bes(1,11,1,m,c.,,, der rommissicll stellen, zoo zit zich hij mijn vnwstel
aanluiten, om het door lien genomen besluit ten uttv()er te
helpen hIenL,,en.
Dit voorstel wordt, door de Academie, in beginsel goedgekeurd.
Mederleelingen namens Commission.
Bestendige Con m-ssie voor Geschiedenis,
Bio- en ibliographie — Dc heer V DELA MONTAGNE.
secretars, legit het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden,
aanw ezig, de heeren : Prof A. DE CEULFN T,I , R, voorzitter: (hr. Dr. K AREL DE GHFLDERF, ondervoorzitter; K \WEI,
DE Ft m r , 'hr. Mr NM'. DF P \TTW, eerw. JAN Pot s, EDW.
GATT 1 I \ K,in, Dr. JAC MITYLDERMANS, leden en V. DELA
i\IONT 11;NE 11(1- s eeretal is.

1-let veislag over de November-vergadering wordt goedgekeurd.
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Aan de dagorde staat :
J o) Leven en werken der Zuidnederlandsche schrilvers. Voorstel
door den heel V. DELA MONTA GNE de uitgave te hernemen. Memorie
van toelichting. Bespreking.
In een volgende vergadering zal te slier zake de Commissie
een gemotiveerd voorstel nederleggen.
2") thstorische aphie der Belgische genzeenten, door
FR. DE PorrER begonnen. VoorLetting der uitgave, door den beer
VICTOR FRTS, Ieeraar aan het Koninkliik Athenaum, te Gent.
Antwoord van de familie DE POTTER.
hi ieve van t i n December IC)12, laat de heer FRANS DE
POTI ER zoon eten, dat de erfgenamen van wijlen FRANS DE

POTTER gevraagde toelating gaarne verleenen. De familie
DE PO FFER Is de Academie zeer dankbaar voor het genomen

besluit.
In vergadering van 25 September werd eerie sub-commissie,
samengesteid uit de heeren DE CEULENEDR, DE PAUW en DELA
MONTAGNE, belast het voorstel van den beer VICTOR FRIS verder te onderzoeken. Op voorstel van den beer DE CEPLENEER
wordt de Bestendige Secretaris gemachtigd de nota's van FRANS
DE POTTER aan den heer FRIS te behandigen onder de yourwaarde dat met het drukken der Hisionsche biblioAiraphie slechts
zal begoimen«order nadat het vofledig handschrift bij de Comingebracht.
mrs,,re
inzending van bet werk van den beer FRIS, zal dit,
Bij
orn achies, naar genoemde sub- commissie verzonden worden.
— (Door de Academie in plenovergaderd,goedgekeurd.)
3°) Nederlandsche Bibliographie, door WOUTER NIJHOFF. —
Schrijver verzoekt het Bestuur der Academie, door zijn invloed
te willen bewerken, dat Belgische inriclaingen hem bij het voltooien van zijn werk zouden steunen.
De beer EDW. GAILLARD vraagt zich af, hoe de Academie
ten bate van den beer NIJHOFF wel werkdadig in dezen zou kunnen optieden. Voorzeker, zouden enkele onzer Leden den beer
NIJHOFF van dienst kunnen zijn. Zij zullen ongetwijfeld hunne
medewerking gaarne verleenen. Wat het Bestuur betreft, dit zou
enkel, elke vraag hem door den beer NIJHOFF overg,emaakt bij
de daarin betrokken inrichtingen of bijzondere personen dringend kunnen aanbevelen : de Bestendige Secretaris is steeds
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bereid het noodige te doen. — De heer NIJHOFF zal daarmede
in kennis gesteld worden.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag

ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
voorzittei , eerw. J \N BOLS, Pr(if. AD. DE CEULENEER, Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE, Prof. Mr. JULIUS °BRIE, Kan. AMAAT
JOGS. Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden, en
GUSTAAF SLGERS, lid-SeCretaliS.

Het VCI slag over de November-vergadering worth goedgekew (1.
De 'leer Dr. HUGO VERRIEST zal in de eerstvolgende vergadeiing een opstel lezen met titel : Guido Gezelle als leeraar.
De, heer GUSTAAF SEGERS handelt over het ingangsexamen
der la,,,,ere normaalscholen, over het aanwerven der leeraats aan
deze onderwtisinrichtingen, en over het prow amma van den in te
voei en vierdt . n graad der lagete scholen, met het oog op het
degellik ondeniclit onzer moedertaal in het lager onderwijs.
Op verzoek der Commissie zal hij daarover voor de volgende vergadering eene nota opstellen.

DAGORDE.
1°) Negentiende Driejaarlijksche wedstrijd in Nederlandsche Tooneelletterkunde. (Tijdvak: igio-1912 )
Schrijvei van 31 December 1912, waarbij de Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten vraagt, dat de Academic,
onverwijid, hem, voor de te benoemen yury, eene nieuwe
voordracht van tten fiersonen zou voorleggen, waarvan ten
niinste de helft bitten de Academie zouden gekozen worden.
Een schrijven van den Weledelen Heer Minister,
van 1 3 Maart 1911, doet opmerken dat, op grond van
de besluiten tot inrichting van de Staatsfirijskampen, de
jury's door den Koning benoemd worden uit een dubbele
door de Academie gedane voordracht van candidaten,
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die al of met deel uitmaken van dit (ienootschap. Evenwet, krachtens art. 4. van het Koninklijk Besluit van
2 October 1888, is de vrijheid der Acadernie onbeperkt.
yaarbeek voor 1 9 12, biz. 164..! Alhoewel de Academie
er geeli principieel bezwaar in net, genoemd art. zoo op
te vatted, dat op de voordracht kunneii geplaatst worden personen die al of diet van deze Koninklijke Instelling uitmaken, toch meent zij de voordracht, die
zij In hare vergadering van 20 Dccember heeft opgemaakt, te moeten handhaven.
2°) Weastiijden voor 1913. Ingekonten pripalltWOOrden. Benoenung van de keurraden. (Voor de VIERDE
PRUz-IVRAAG Klankleer van liet Gentsch dialect, waarvoor
de prijsantwoorcien uiterlijk To n December 1912 muesten
ingezonden worden, ‘verd, in de December-vergadering
1912, tot de benoeming van den keurraaci ovei gegaan.
vie Verslaen on Alededeelingen, jaargang 1912, biz. 1285.)
aj TWEEDE PRIJSVRAAG: Eene hest, zoo z,tolledig mogeiijk, van de Germanismen, dze hedendaags door Neciorlanasche schruvers gebruikt worden, met naaere verklaring
van den acrd der font en met o,bgave van dc ':;ltzver A rtderlantiscite woorden of intdrukktngen.
Prijs : 600 fr.
Den 31 December 1912, een antwoord ingekomen,
met kenspreuk : Geed riiker kroon dan etgen schoon
Tot beoordeelaars worden benoemci, de heeren
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. C. LECOUTERE en
GUSTAAF SEGERS.

bj DERDE PRIJSVRAAG : Een beschrijving van liet
Limburgsch dialect, in de provincie Lutk beoosten Maze,
omvattcnae een granintatzca (klankleer, vormleer,
woordvorming, syntax's), een woordenboek, een kaari van
het beschreven spraakgebied. V ooral aan den invloea van het
Fransch en liet Duttsch op alt dialect zal aandacht behooren
gewijd te zijn.
Prijs 600 fr.
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Den 31 December 1912, een prijsantwoord ingekozooals htj gebekt ts.
: le.ter vogel
men, ina
Cot beotm deetaars worden benoemd, de heeren
Prof. Mr. PAUL BLLLEFROID, Dr. LEO GOEMANS en Dr.
L. SCJARPI:.
C VIJFDE PRIJSVRXAG : Eene, zoo volledig mogeltjk,
verklarencie .._Vederiendsche vakwoordenhjst van het Bakkersbedrijf, met teekentngen van gereedschafifien en werktutgen. (Fool- ate gewestwoorclen wordt eanwtjztug van de
streek vereischt.)

Pflp : 300 if.
Den 31 i)ecember 1912, is ingekomen een prijsantwooed, met kenspreuk : .Etgen brood bovenal.
Tot beuurdeelaars worden benoemd, de heeren
TH. CoOPMAN, FRANK. LATEUR en GUSTAAF SEGERS.
Bij den omslag met kenspreuk gaat een tweede
Eerbiedig
waarop te lezen staat :
geslot,n
nooggeacnte Heeren Academieleden,
• verzoek aan
• kennis van den inhoad des ingesloten briefs te willen
• nenien, oniniddellijk na de stemming tot het toeken• Lien van den pilis aan bet beste werk over het Bak« kersutk, ingeval dat met kenspreuk « Etgen brood
4: bUZ)ellat
islet bekroond wordt
3 -, Cominissie voor Rekeudienst.
Benoenttng
van uric Led ell, e'elke, met het Bestuur, de COMIlltSne voor
Rekenatcnst your net jeer 1913 zullen nitmaken. Worden aangewezen, de heeren Prot. Mr. JULIUS OBRIE,
Prof. AD. DE CEULENEER en Prof. Dr. Jumus MAC
LEOD.
4. ) Plechtige Vera :tiering van Zondag, 29" Juni.
— Vaststelltng van bet Programme. --- Op voorstel van.
het Bestuur, wordt het programma als volgt vastgesteld :
a] Opening der vergadering door den Bestuurdei, den
heer V. DELA MoNTAGNE : Toespraak.
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b] Voordracht door den heer Dr. J.

VERDAM.

c] Afkondiging van den uitslag der Acadenzische WedthWert
jaar 1 9 13, door den Bestendigen Secretaris.

z'oor het

d] Uitslag der verkiezing voor 1913 en hulde aan de afge-

storven Leden.
50 ) Lezing door den eerw. heer Kanunnik Amaat
Joos. — Op de vraag : Hoe moeten do Vlamriigen, als zij
Fransch sfireken, hun eigen filaats- en famtlienamen uitsfireken? antwoordt de Steller volgenderwijze : De
Vlaming die Fransch spreekt, moet, zoolang hij verstaan wordt en er geen erkenden Franschen vorm voor
bestaat, zijn eigen Vlaamsche familie- en plaatsnamen
op zijn Nederlandsch uitspreken.
Die regel wordt gestaafd i° door den eigen aard
van die na,men, 2 . door het algemeen gebruik, 3° door
het gebruik der Franschen in 't bijzonder, 4.° door de
vergadering van de leeraars aan de Koninklijke Athenaeums.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering de lezing van eerw. beer Kan. AMAAT
Joos in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.

Hoe moeten de Vlamingen, als ze Fransch
spreken, hun eigen Vlaamsche familieen plaatsnamen uitspreken ?,
door den heer Kanunnik AMAAT Joos.

zooals de vriend van M. GAIL« dat een Vlaming, als hij Fransch
« spreekt, zich rn atles Haar den Franschen tongval moet weten
te wenden , — dat, onder het Fransch spreken, Vlaamsche
« eigennamen op Fiansche wij ze dienen uitgesproken, net zooals
een geboren Flanschman ze uitspreken zoo; — dat zulks heelemaal met de beginselen der ondetwijskunde strookt; — dat
« beleefdlicid zulks ergt, — en zoo wait weer >>.
Sommigen bem eren,

LIARD, onzen secretaris

\Vat zullen wil daarop antwoorden
Laten we eerst de natuur van de familie- en plaatsnamen
onderzoeken
Zouden er narnen bestaan die meer eigen zijn dan die van
familien en plaatsen '7 . Die namen zijn altijd een samenvatting
van kenmerken, waalonder zulke uitzonderlijke dat ze met
denzelfden inhoud, op geen andere familie, op geen andere
plaats zij n over te brengen.
Wel gebeurt liet dat zip op to ee of 'neer families en plaatsen
worden toegepast maar, streng gesproken, zijn ze dan telkens
een andere naam, omddt telkens hun inhoud noodzakeh i k verschillend is.
Zeer verspreld is de naam Janssens. Maar waar ge dien
iemand geeft, bedoelt ge een nakomeling van verscheiden vaders
en inoeders die nooit met die van een andere familie Janssens
zullen sanlenvallen
(i) Zie de moue van den beer EDW. GAILLIARD, in Verslagen en
.tile‘Pcieehngen, Sept. 1912, biz. 742 en vigg.
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De Kouleris een plein, bier to Gent. Zoo is ei maar Ln,
want de inhoud van Bien naarn bevat, under andere, de ligging,
de omgeving van het plein, en die zrjri vast eenig in de garlsche
wereld.
**

De ongewijzigdc naam is een kostbai e schat veer familien
en pla ttsen : hij is your hen gelijk een medalie aan den hals

waardoor ze op alie plaatsen en alle tijden door hetkend
worden; hij is de groote wegwijzer voor 't opmaken van hun
gcschiedenis of bun geslachtsboom.
V ,ur bekenden is de ongewijzigde naam een snort tooverroede die heele tafereelen in bun vt.rbeeldrng kan wekken.
Voor y reemden is de ongeNij zigde naam een niet germge
inlichtmg. Bijna al de talen 'miners zijn onderscheiden door
eigen klankgroepen eigen accenten. Zoo wordt de ()riverbasterde urtspraak van de namen voor velen een vaste aanduig nopens de herkomst van de fanlike of de ligging van de
plaai s.
Inmp, dus, zeker veel mniger dan in de meeste gemeene
nam n, is bier het yerband tusschen zaak en naam.
Vuor families en plaatsen is de naam een alleundividueelst
eigend dat bun zoo eigen s.Iuijnt als rte omgeving aan een
plaats
En zou ik met mogen zew_,ren dat dit alley door de volkeren,
ten minste zwijgend, tt ordt erkend, verniits ze van duizenden
fannhen en plaatsen den inlieemschen naam, hoe vreemd uok,
zo,)goed mugehik bewaren?...
Zip de namen Lule-BurA,as en Scu/rzzz niet de wereld fond
gev1,,gen en wor den die met door iedereen gebruikt ?...
't Is waar, de menschen spieken die namen niet overal
gelijk nit, dus dikwyls verkeerd; loch ze handelen zoo, met
omdat zr met ander s
maar omdat ze niet anders kunnen.
Dikwri ls hooren ze niet Bens de woorden joist uitspreken.
Ze kennen er dus noch de eigen klankpoepen, noch de eigen
accenten van. De namen komen hun gewoonlijk enkel toe in
hun geschreven voim, die veelal een onnauwkeurige albeoding
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is, volgens (-(,-,n antler alphabet, gecnreven werd en germ accented aandualt
.,‘Iaar al wie Deter en nwer west en met vreest Your antleten
onvetstaanuaar te worden, volgt de oorspronkelijke uitspiaak
van de Lamen.
ik al tlenmaal op_emeikt bi j onze missionarissen,
Dat
die, tut China komende, b v Pekt
Cinneesch tutspi eken,
al gebraikten en hoorden
vr,,eger 111 't land alleen de
verbastetdc Fransche tut,pra
Hier echter nog een nut tig , opmerking. 't Gebeurt wel meet
dat, door onwetendheld of and, . en gewijzigde vonn van de
elgennamen opkomt en door een algemeen of toch uitgebteid
gebruik gevestigd v ordt. Veinnts ld c.kt talon het gebruik de oppetste lechter
volgt men in
geval het gebruik, in de taal
wdatni
gewumgde vonn b >Laat Zoo, voigens dat we
Victaniscir
Fransch spteken, i.ulten we Lllik of Ldge', cut of
Gond, Mugge of Brugc.s g ebr u k (21

Nu het antwoord op de gestelde vraag : De V/aiiiing die
Fransclispeekt, /noel
hy
wordi energeels erkenden
Flansdien voi-ni 7'001" besiaat,
e/A,en Viaanische ja-niii16- en
plaaisilamen op zjii ;Vac/la/ascii itit,preken.
Zoo liandelende, doet we in, t cinders dan Duitschers en
Engelsdien die er zich wel vuol wachten, als ze Fiansch spreken, !tun eigen familie- en plaatst,amen met Fratische klanken
en Fransche accentuatie utt te br(-ngen.

(1)

een artikel in de Reichspost, geschreven door den Balkankenner
,eitating verscheen op oizz. 584-586
van Ons Voik ontwaakt
Voorzichti;. hrioshalve doet men best thins de
oi,ge ‘ etr twee honder,1 woorden en
t g utturukkingen N an buiten te
leeren, van NA eike men cnj ondervinifing U eet, Oat zip meest vourkomen. Dan
heeft men nog slechts remand noodig vo(auttspraak, ate is wel het moeilijkste van (le zaak. Behalve de vele rneu kiinker , , die in aiieriei scnakeenngen
voothanden
heeft men nog een grout aantat khnkers, dte den Europeaan
GUS1A.A.14 SCHINDLER en waarNati

onbekelid zijn.

— 28 —

Spreken de Franschen misschien alle vreemde woorden op
zijn Fransch uit ?...
Ik lees in La ',we du langage, par ALBERT DAUZAT, blz. 272273 : c Les termer strangers... penetrent autant et plus par la vue
« que par l'oreille. Dans les classes aisees, On s'efforce, par sno« bisme, de conserver, autant que possible, la prononciation ori« ginaire. >>
Meer dan een under u heeft in de laatste tijden dagbladartikels kunnen lezen waarin er vastgesteld wordt dat er een groot
getal Engelsche sport- en kleedernamen met eigen schrijfwijze en
uitspraak in het Fransch sluipen en ja, sommige echt Fransche
synonietnen verdringen.
ALBERT DAUZAT mag er snobisme in zien; lioro en
andere Parijsche bladen mogen het betreuren, dat de huidige
Franschen niet weer, gelijk de edele heeren der X7 Vide en
XVII de eeuw, de trotsche stoutheid hebben al wat hun nit den
vreemde komt, in een Fransch kleedje te steken en als eigen
goed te behandelen,— hun woorden bewijzen ons nietteinin dat
tegen de meening in van veel Vlammgen en Walen, de geletterde
Franschen cle vreemde natnen zoo goed zij kunnen op oorspronkelijke wlize uitspreken.
En Merin, zonder de dwaasheid te begaan hun onbeholpenheid na te \ olgen, moeten wij hun veel vergeven, zeker wat de
Vlaamsche, Engelsche en Duitsche namen betreft. Ze hebben
hies gt ooten last, niet alleen met veel klanken en geruischen,
maar 0 ■ ,k inet bet tijds- en krachtaccent van de lettergrepen (I).
Hun tall immers kent in 't algemeen aan alle lettergrepen
bijna denzelfden duur toe en stelt altijd den klemtoon op de
laatste lettergieep, telkens deze niet dof is.

(t) Les emprunts plus recents sont, au contraire, transposes tels quels
— tout au moms les noms — dont on s'efforce meme d'adopter le puriel
pour les derniers venus : piano, loto, solo ont encore le pluriel a la francaise,
man les grammaires recornmandent de dire lazzarone, pluriel lazzaronz. Et,
phenomene bien remarquable : clans tous ces mots, ou on se pique de conserver i'exacte prononciation des sons strangers, on transporte l'accent tonique
sur la finale, ce qui les rend souvent absolument meconnaissables pour des
oreilles italiennes. v (ALB. DAUZAT, op. cit., blz. 224-225.)

- 29

Tot onderricht van Walen en verbasterde Vlamingen, die
warren dat de Franschen alle vreemde plaats- en familienamen
op zijn Fransch uillen doen uitspreken, zal ik nog eenige
regelt-n aanhalen uit Dictionnaire de la prononczation francaise
par Louis FAVRE ; en ik doe bet des to liever, omdat zij de
bevestiging zijn van den regel dien ik voorhield. « Le nom
• propie est en Principe un nom qui, ports par une personne ou
€ par un lieu gographique, est sujet a etre prononce par un
« petit nombre d'individus qui doit faire loi. S'il s'agit du nom
« d'une personne, par exen-iple (qu'elle soit francaise ou etran« gère), On doit adopter pour sa prononciation (Tile qui est
« usitee dans la famille et dans le pays dont la personne est
oritinaire (I).
't Is claarom ook dat groote Fransche woordenboeken,
nevens (len geschreven ' ()rm. van \ oorname plaats- en familienamen, tusschen haakskens de oorpronkelijke uitspraak opgeven.
Men zie in LA RoussE b. v. Shakespeale en Lord B y ron (2).
Verder (3) zegt FAVRE :
1111 certain nombre de noms de
« lieux &rangers — des capitales, en particulier — dont on a
« asset souvent a parler chez TIOUS, doivent etre consideres
« comme naturalises Pour ces mots, quand ils sort prononces
« dans tine phrase francaise, on doit adopter la prononciation
« francaise, rneme quand l'orthographe etrangere a ete conser« vee. ("est must que Berlin se prunoncera en francais bWin
« (avec 111 voyelle nasale).
« II est clair que Vienne, d'Autriche, dont l'orthographe
• etrang&e a etê, changee, dolt se prononcer viêne,a la francaise,
« et non 7 , 111 ' comme lorsqu'il est ecrit WIEN, suivant
graphe allemande. De meme Londres, qui a une orthographe
francaise, et non comme lorsqu'il est ecrit LONDON, suivant
« l'orthographe anglaise. De meme pour Copenhague, Lisbonne
« et nombre d'autres noms propres strangers devenus d'un usage
« courant en France.,

Firmin-Didot, Paris, biz. A. 36.
(2) In Eenzke Regeltjes, 8°' uitgaaf, door eerw. heer JAN BOLS, onzen
collega, worden (blz. 6o-65) zeer nuttige wenken gegeven voor de uitspraak
van vreemde woorden.
(3) 13'z A. 37.
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Gansch eenstemmio- met he mijne luidt het antwoord van
de leeraars am de Konii,lch i lcc
neums op de gestelde
In het verslag dat over hun ‘ergidering voor enkele maanden m bet Siaatsb/adverscheen, staat aan het slot het volgende
te lezen
, Onderr rc p t in de gesehtedenis en in de aardrijkskunde.
a In de Ft ansche taal
De mceste vergaderingen achten het redematig, dat de Nederlandsd p_ Duitsche en Engelsche geschied- en aardtijkskundige
namen, \\ mar geen Fi ansche von m voor bestaat, als in het land van
het komst worden oitgesproken
In ♦ cite spi eken leeraars in de geschiedents en aardrijkskunde,
wier moedei taal het Ft ansch is, deze namen chkwijls naai eigen goeddunken tot En zoo woi dt een zelfde woord op verschillende wijze
uitgespt o p en, v olgens de verschillende leergangen door dezelfde leerlingen revolgd.
anderen weer
Sommige leeraat s spreken van het eiland
van IT Tigt, en zn, die het p eter wet en, van Walt. Dit gebrek aan eenheld heeft ongelukkige misverstanden tot gevoig. Eenmaking del
spl aak zoo hier dos zeer gewenscht zijn. Niets is gemakkehiker, wil
men e l toe besiniten zich naar de uitspraak van het land van herkomst te schikken.
Bloit te zien of dit mogelijk is vow de leeraars

uit het \Vaalsch
gedeelte van het land De meeste veigaderin.,Y en meenen van la De
studw del vi Cemde talon wot cit to ons land, evenals in andel e str eken
van West-Eut (pa, algemcen. Weld] a zal men mogen zeggen dat al
owlet e of nietm cr c humaniorastudien heeft gedaan
wie hoo:4 ei e,
\\ at 11, ,oval is met bewuste lee! aai — de Germaansche talon
geme,..am p ort om de vreemde nacnen behootlijk nit te spi eken.

b In het Nude' landsch,
ltde be Q,chotmmgen golden V00r de leeraars ul de gesehiedenis en aar dr ijksi.unde die in eigcn taal endemos gevcn; nut dit
vet schll dat de Vlamingen steeds mindet last hebben met het totspreken van de Germaansche eigennamen, en zip to (lit opzicht nauwgezetter dienen te zijn
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

136. — HET UUTGHEVEN (uitgeven) VAN DE
LAZARUSSEN.
Vo( (litEN », vinden wij Alelaatsch uitgeven bij
Hof iijk, Ons VoorL4 eslacht, IV, 395. Alhoewel de teksten, waarin
het wf)ord voorkornt en de uitdrukkin o en waarin bet worth aangetroffen, duidelijk zijn, tocli heeft liet tot zeer zondellinge vertalingen aanleiding gegeven.
schriiver vertaalde bet b v. door bet Fr. Depenses hij
verti)lkt ,- inderdaad (ost en ende Listen, die zy supporteren er
is sprawl; van tnelaatellen — ter cau s e van der voorseide visitacie,
utithe7 ,cll ende anderssins in diversche harden... », door « fiats et
charger qu' ils out a supporter du chef de laciite visite, d epenses et
auti es dvierses patties » Men lette op den tekst :
L Gilliodk-\
Omme dat,
SCN Ci en, Cont. d'' pi cs, II, 445 :
angaen ft ,!" v iitacie, examen elide itukhcven van den ziecken persoonen
tc! ende v i emde eommende ten lioN e van den hooghen
sieckcil oin'ne L.;hevisentec_i t te /N Ile. vooi tan goede rcghelen
oorderL ,_ 1 iouden 1t ()I den 1)13 (lc n meestei , ontlanghel (.7 ende gheZ NN of c11(2 N'a 1 1 den /e1\ (211 hove, ende de ziecl,en ghesolagiert in de
costen ende lasten, die /13 ,,upportet en ter cause van ciei voorseide
N I51tatic_. ittit:;hccen ende andel s
In dive! a che par lien, zoo hebben
,
v0 ,slit c ncle scepc nen van deser stede van Ypre
gheorci,wite ,, i t
(Re..11( meat N an 30 October 1520.)

Met bet oog op liet feit, dat in den oiAlerhavigen tekst gewezen wordt op het onderzoek van e ziecken persoonen . ten Hove
van den Hooghen Siecken d. w. z. van lieden die van melaatschheid verdacht zip), dan valt niet eens te betAkijfelen dat,
zooais overigens de beer L Gilliodts-van Severen het ook gezegd
heeft, UUTGHEVEN in den grand alleen door « le constal des
personnes malades » kan uit te leggen zijn.
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De procedure was de volgende :
Wanneer eenig persoon — wat onze teksten betreft — te
Iperen, « infra Iprensem scabinatum » (1), door melaatschheid
was aangedaan, of « lepra percussus fuerit » (2), ooh nog wanneer lieden, « poorters ende vremde », zooals in den tekst hierboveri, kwamen ,< ten Hove van den Hooghen Siecken » (3),
« omme ghevisenteert te zone », dan moesten zij verschijnen
voor ,: d r ie ghezworene ;, van (< 't voornoemde Hof », die, met
befall!) van 7< eenen medecyn gheleert ende expert, metgaders
« oick eenen ghezworen meester cirurgien ‘> (4), over bun al of
niet ziek zijn uitspraak moesten doers.
Werd alsdan vastgesteld, dat aan zulk persoon, « eidem
leproso popith communio debeat interdici » (5), of, met andere
woorden, werd de onderzochte wezenlijk ziek bevonden, dan
werd hij ,: ur1t,!;he,,,the7 ,en n.
<, UUTGHEVEN , heette VONNESSEN in de onderstaande
plaats uit het Reglement van 30 October [520 :

Id.. op cit., II, 44 7 : ‹< Item zullen de voornoemde ghezworene
ende medecyn visenteren ende vonnessen de persoonen daer
commende....

Dit UUTGHEVEN NA, as inderdaad het soort Vonnis door de
onderzoekers uitgesproken, dat de door hen onderzochte persoon wel degelijk melaatsch was en dat hij derhalve '< by den
Hove uuts,,hegheven » was « over bested » of « verclaerst ende nutghegheven b e ziec t » :
(1) L. Gilliodts-van Severen, Coutume de la ville d'Ypres, II, 15, uit
gene akte van 1220.
(2) Id., ibid.
(3) C In Domo lelrosorum beate Marie Magdalene ' (Id., op. cit., II,
15), of in . l'Ostel-Dieu appele De Hoog-htzzeke lez la vide d' Ypre », d. w. z.
4 la Haulte Maladrerze d' Ypre et la Court et maisons des povres malades
illec ), of ook * la Maladerze et hostel-dieu v (Id., op. cit., II, 407 en 409, uit
eene akte van 1498).
(4) Id., op cit., II, 445.446.
(5) Id., op. cit., II, 15. Door het Reglement c van der Lazerien van
Brughe . (XIV* eeuw), wordt aan de zieken verbod gedaan . te commene in
de Buerch, noch in gheene cerken, noch te gheenen maercten, noch in gheene
vleeschhusen, noch in gheene plaetsen daer vergaderinghe comt van volke,
up te verbuerene iij lib. par. . (L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges,
I, 374.)
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Id., op. cit., II, 450 : « Item alle poorters ende poorterssen van
der stede van Ypre, commende ten voorseiden hove omme ghevisiteert te zyne ende byden selven hove uutghegheven over besiect,
indien zij begheeren ontfaen te zyne als besiect provengier (1) in
't voornoemde godshuus, werden ghehouden ander waerf hemlieden
te doen visenteren by twee ghezworen meclecvnen ende eenen
cirurgien in een van den vyf steden van Vlaandren (2) ..., ende by
den selven verclaerst zyn ende uutghegheven beziect.. »
Het zal dan ook zonderling voorkomen, dat « die byden hove
vortan uutghegheven werden 2> en « den ti'dt dat zy uutg.heheven
zyn ,), uit meergemeld Reglement van 152o, door <, qui sortiront
de'sormais de ]'hospice -,, en door , la date de leur sortie ,, werden
vertaald, wanneer er mtegendeel spraak is, in zake van personen
die i< ziek , waren gewezen, van het boeken van de plaats
in « la Court et maisons des povres malades » (3), waarin zij
zich teruggetrokken hadden, en van den tijd sedert welken zij
« ziek » waren verklaard
Item ,
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, TT
--, 449-450 : <<
werdt oick de voornoemde ontfanghere ghehouden registre te houdene van al den persoonen, die bij den hove vortan uutghegheven
werden, stellende van lien de namen ende toenamen, metgaders
oick de plaetsen ende steden daer ni- wonachtich zyn ende den tvdt
dat zy uutghegheven zyn.
Vie, « poortre of vremde, die by den Hove ofte ghezworenen van den Hoothen Ziecken ghevisenteerdt ende uutghegheven » werd « over besiect », was verplicht aan elk gezworen
2 schellingen parisis te betalen en daarenboven « den ontfan« ghere voor den brief van uut4thevene, Hu s. p. ». (Op. cit., II,
455, Regl. u. s.) — Brief van UUTGHEVENE luidt in de Fransche
vertaling van den beer L. Gilliodts-van Severen, Lettre de constat,
(I) Zie onze aanteekeningen over den Provengier, in Verslagen en
Mededeelzngen, 1912, blz. 918-919. Wij lezen daaromtrent bij Borgnet et
Bormans, Cartulaire de Namur, Introd., blz. xxxvii : « Abstraction faite du
sexe, les hospitaliers des Grands-Malades formaient deux categories bien distinctes : d'une part, les half ic'N ou prêbendiers sains, qui acqueraient a prix
d'argent leur entrée a ]'hospice et y jouissaient d'une provende ; d'autre part.
les malades, ladres ou Ineszaux, hospitaliers attaques de la lêpre, qui y êtaient
admis gratuitement ,>.
(2) Blz. 44 7, wordeu alleen de g hoven ende godshuusen -van Ghendi ,
Brugghe, Ypre ende 't Vrye a genoemd.
(3) L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 409.

3
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d. w. z. Lettre portant que la maladie a ete dement constatee,
dat de daarin betrokken persoon « est Ingle malade » (I).
416
* *

Er wordt eater door Uutgheven lets meer beduid.
In de Ordonnantie ghemaect bij de wet van Brugghe, op
« tontfanghen ende onderhouden van de poorters ende poorteressen van der zelver stede, die bezyect ende lazarus vutghegheven
„ ziin (21, , velke ten ilre, T480 werd uitgevaardigd, lezen wij :
Its-van Severen, Cout. de Bruges, II, 110-112 : Eel st,
dat alle porters en , le poorteressen van de voorseyde stede van
Brugghe, die best t ende lazarus uteghegheven zullen worden byden
meestere ende andre daertoe gheordonneirt int voornoemde godshuus (ter NIagdaleenen)....
, Item, dat alle poorters ende poorterssen, die voordanne beziect
vutghegheven zullen \vorden (3) byden voornoemden hove Wet « hof
ende godshuus tcr Magdaleenen » buiten Brugge), commen zullen
moeten metier
int voornoemde hof ende godshuus ter Magdaleene, of op eenich vanden vier sticx 4 , daer toe gheordonneirt, ten
Avone

ware.... »
UUTGHEGHEVEN zieken >: waren dus verplicht zich, buiten
de stad, op een bepaalde plaats te gaan vestigen. Te Brugge
1,-,ctt

(»!\ UTEV\VVST, HUUEYWYST ZYN VAN LASERSCEPE,

(t) Jules 11)rgnet, Cartulaire de la commune de Fosses, biz. t t 1, in een
recrmi van 1447 : Item, at en la dicte franchiese (cie Fosse) une franche
Maladrte, en laquelle ceulx qui ont estê nataffz et baptisiês en la paroiche de
Fosse, ont le pun, quant it advient qutlz sont jugie's malades...
Lri3arusen zieken in het Leidsch keurboek van 145o, bij Hamaker,
Keurboeken van de stad Leiden, blz. 187.
(3) FIPt valt moeilijk te begriipen, dat Beztect uteghegheven worden, door
Se dire malade is kunnen uitgelegd worden « Item, dat negheene per.
soonen, cite beziect uteghegheven zullen warden — (vertaald door : Quz se
disent malades — op eenich vanden vier sticx omtrend der stecte van
Brugghe wonen noch commen en zullen moghen, evenverre darter poorters
of pourterssen van der voorseyde stede beziect wesende zyn... » (Cout.
Bruges, II, Ili.)
(4) « De vier sticx omtrend der stede van Brugghe... >> liggen, naar onze
collega de Heer Karel de Flou ons mededeelt, buiten de Bouveriepoort van
Brugge, west van den Steenweg van Sint-Michaels, zuid van de Vestingstraat
en oost van den Magdaleneweg. Thans staat er bet nieuw Zothuis met zijne
Jankleven op.
(2)

<
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enz. (I), uitdrukkingen \■ th...11.11 de gedachte van het boven aangeVonnissen) en van « Eshe pipe malade (zie
haalde
Borgnet, Cartulaire de Fusses, blz. 11), wordt teruggevonden
en die wij door het Fr. Confiner hors de la zyllle hebben uitgelegd.
schreven wij in ons genoemd Glossaire,
« Toute peisonne
(< qui apres avotr subi repreuve etatt reconnue atteinte de la
lepre, Otait obligee A aller habiter - up een van den vier sticken »
specialement reserves a ce genre de malades ». In het Coutumier general, 1, 687, sprekende van melaatschen, luidt het
«juger el sequeslrer des sazns : « Si aucun meurt ladre... et les
paroissiens n'ont fait diligence.... afin de visiter le dit ladre, de
son vivant, pour le juger et sequestrel des sains.... (2) ».
Leon Lahave, in zijn Cartulaire de Walcourt, blz. cxxxv,
spreekt van La maladrerie situee dans les campagnes du haut
de la ville ». Borgnet en Bormans schrijven als volgt in hun Cartulaire de Namur, Introd., biz. xxxvi : « Un autre h3pital, place
« en dehors des mu gs de la ville A. cause de sa destination parti« culière, etait affecte aux Lepreux ». In genoemd Cartulaire de
Namur, III, 71-72, wordt vermeld «La maison des Grans illalade,
empres Namur . Eene verordening van 1497, door Johan Breen,
in Rechtsbronnen van Amsterdam (blz. 322), aangehaald, zegt
van de melaatschheid dat ze « doch een bezrnettende ende voirt« spruvtende ziecte is, tot welcx teyken zulke luyden (de laza, russen) overal geordineert ende gescict ziin buvten te wonen
• ende him tonthouden van convetsatte off mengscap te hebben
« mitten gezonden
Ook heette men te Brugge en elders
de melaatschen,
omdat deze die met de melaatschheid, akkerziecte, Lazaruszeer... ghequelt waaren, buiten
de steeden, op de akkers, van de menschen afgescheiden moesten woollen » (Meyer, Woordenschat) : ze werden, om zoo te
zeggen, Lutten de stad gejaagd (3) :
VONNESSEN

i

ACKERZIEKEN,

Aus'i corn un mesel chacier hors de la \Tulle.
=fE

Het zal wel niet noodig zijn, naar erdere teksten te verwijzen, daar ons doel eigenlijk is, op velkeerde vertalingen van ons
(1) Lie oils
)ssaire i'liiventalre Archives de Bruges,
(2) Zie bij La Curne de Sainte-Palaye, Diet. v' Ladre.
(3) Zre bij La Curne, id., v° Mesiau.

PeyZeySi.
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woord UUTGHEVEN de aandacht te vestiges. Dergelijke vertalingen terechtwijzen kan niet genoeg gedaan, omdat, hoe jammer,
in de werken waarin zij worden aangetroffen, niet de Vlaamsche
oorspronkelijke teksten maar de Fransche vertalingen door de
meesten worden geraadpleegd. Zoodanig waar is dit, dat ja bij de
schrijvers zelven, de Vlaamsche teksten ook al met in aanrnerking komen : wanneer dezen Registers van zaken bij hunne uitgaven voegen, dan worden die enkel en alleen op den Franschen
tekst gemaakt! Ea aldus warden menige historische ketterijen
de wereld in gezonden.
Over de Lazarussen, z. a. Verdam, Wdb., vis Ackersiec, Lasers
en vlgg. en„lielaetsc, enz.; ons Glossaire u. s., v i5 Ackerziecken,
Lieden die hunt gheTtyst zyn, Proeven en Uteywyst; alsook onze
Keure 7 , an Ilazebroek, Ye deel, v° Melaatschen. Verder te raadplegen bronnen zijn aldaar aangehaald (r).
EDW. GAILLIARD.

137. — VAT.
Onder de Kleine Verscheidenheid over DOOTVAT ( Versl. en
Med., 19 (2, blz. 640), zegt de heer EDW. GAILLIARD, dat de
Brugsche dichter Ed. de Dene (t circa 1579) het woord VAT =
Doodkist heeft gebruikt. Ziehier teksten uit de tweede heeft der
XVe eeuw, waaronder een met KINDERVAETKIN :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Kasselrij van Iperen, n r 1659,
Rekening van den Desch van Rousselare (circa 146o) : c Betaelt Han(I) Aar' eene bij zonderheid zij bier terloops herinnerd. De stad Brugge
schonk handschoenen aan de melaatschen : < Van xvij paer hanscoen, die
ysent waren den ghonen die vteywyst waren van laserscepe... D (1336.) Zie
bij L. Giliiodts-van Severen, Invent. des Archives de Bruges, V, los, en
andere teksten, op. cit., V, IN-105, uit de rekeningen der stad Brugge van
1305 en volgende jaren.
In de Statuts de la Lêproserie de Namur, bij Jules Borgnet, Cartulaire de
Bouvignes, I, 37, lezen wij : s Item, qu'il ne passeront nul passaiges sans gans
en leur mains ».
Zie bij Fr. de Potter, De Leproos in de middeleeuwen (in Het Belfort,
jaarg. 1891, I, blz. 92), over het toereiken van handschoenen aan eenen melaatsche. Aan zuiken zieke wend verbod gedaan, lets aan te raken met de
bloote hand, tenzij hetgeen hem toebehoorde en niet in eene andere hand
moest komen.

......_ 37 __....
nekin de Tram, van Francen den Ziecman te cleedene, te reedene (2)
ende teerde te doene, ix s. vi, ende van eenen vate daer dezelve
France in begraven was, comt xxi s. vi d. )t.
« Betaelt bij dischmeesters van eenen vate daer Philips de Cupere
in begraven was, xii s.; den putmakere van den zelven Philipse te
hegravene, II II s. . . . . . D
Id., Fonds id., n r 1644, Rekening id., over 1461-1462: a Betaelt
by laste vanden vors dischmeesters Heinderic van den Heede van
eenen vate daer tvyfkin Michiels in begraven was ende van eenen
vate daer Coornins zaghers kind in begraven was, x s., comt xxi s. »
« Betaelt in ghelyken Nichasis van der Luere van eenen vate
daer Gillis Macs in begraven was, )(II s. »
Id., Fonds id , n r 1647, Rekening id., over 1471 - 1472 : « Betaelt
'fhomaes van Landaes vanden cute daer Leenktn die blent was in
ghedolven was xii s ..... , >>
« Betaelt Thomaes van Landaes van drie kindervaetkins omme
Cristiaens Muelnaers kindren, ix s ..... , ; van xi vate'i omme
personen die storven vande pestilencie. . .... 0
Dr. K. VAN DEN HAUTE,
Staatsarchivaris te Brugge.

138. — TUSSCHENGHANER.
Dit woord wijst geenszins — zooals door een geleerd a:1miver gezegd werd — op het Fr. Proxenete (Koppelaar, Bevorderaar van ongeoorloofd verkeer, of Fr. Personne qui fait le honteux
metier d'entremetteur). In den tekst hieronder zal het wel alleen
Fr. Intermediaire beteekenen.
In zake van ontvoering, of van fr. « enmener jovenchiel on
puchiele... en waerde (garde) de pore ou de mere », worden door
TUSSCHENGHANERS bedoeld , s Chieus qui avoekes li enmeneires
(= den ontvnerder) en sailtzve(--- son amwe,son aide)seront,d.w.z.,
( i) . Dit le cleedene, te reedene ..* kan tot misverstand aanleiding geven.
Van Rleeden en reeden, zooals heden nog gezegd worth, kan bier geen spraak
zijn. Door . cleedene ,) zal wellicht gewezen worden op het leveren van het
noodige imnen voor het hchlam van den overledene, er door c reedene
(aldus verkeerd geschreven, bij misieiding van de zegswijze kleeden en reeden)
op het reeuwen zelf = het huidige Afleggen. Men me overigens Kleine Ver•
scheidenheid n" 95 : REELT WEN ( Versl. en fed., 1912, blz. 372).
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Zij die den ontvoerder zullen bugestaan of geholpen hebben, of
Zij die tot de ontvoering de hand zullen hebben geleend :
L Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 291-293 : Ordonnancen ende statuten op d'ontissinghe vande kinderen zynde inde
bewarenesse van vader ende van moeder of van.... Ende es wort verstaen dat tusschenghaners, makelaers of makeligghen (in zake van
« ontvoeren, ontleden of ontissen van « eenich cnapelin kind of
dochterkin zvnde inde vooghdie, bewarenesse ende houdenesse van
vader ende moeder... of van... ») gherekent werden als ontissers in
cleser manieren... » (1423.)
Men vergelijke met den hieronder volgenden tekst :
Id , op. cit., II, 48 : Quiconques jovenchiel ou puchiele soit en
\vacrde de pere ou de mere... enmenra sans le volonteit de chelui
enqui waerde it ou elle sera... Mais chieus ki le enmenra et qui avoekes lui en saiuwe seront, pierderont !cur tiestes... » (. Che sont les
keures des mariages a, 18 Mars 1295.)

139, UUTGHELEET WORDEN
en UUTLEEDINGHE.
Door de ,( Costume ;) der stad Iperen van 1535, was, in zake
van « deelban van « verstervenesse ;), bepaald dat, bijaldien de
partijen, w. z. alle de ghone die deel hebben ende heesschen
willen mt goedt vanden dooden binnen den gestelden tijd van
clag(li, niet verdeelt noch vereenst en waren », hij « die den
cleelhan lieeft ghedaen doen n, den 4I n dag zal « compareren
ten terl i muse ,> en de wet om den e< voortheesch > verzoeken. De
tekst gaat volg,enderwijze voort :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 270 « Dewelcke
(voortheech) ghedaen, de persoonen aldaer vonden (d. w. z. de
aldaer aanwezige erfgenamen) zullen by maninghe ende vonnesse
van scepenen, by den schoutteetene uutgheleet worden, ende den
selven ende alle andere die ten deele eenichrecht pretenderen willen
dach ghernaect ten naesten dinghedaghe van sVrindaechs ghedinghe.
« Item, welcke uutleedinglie de verzouckere vanden deelban
wert ghehouden to doen condeghen byden messagier deser stede,
rode parochtekercke daer den dooden overleden isj),up roepende alle
(I) In cie Gout. homologues van 1619 : a in de kercke daer den overleden
prochiaen was 2. (Op. cit., I, 46). Ook aldus, I, 270, in artikel 2. Dus in de
kerk van de parochie alwaar de overledene had gewoond, alwaar hij gestorven

was.
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de ghone die recht pretenderen ande voorseide hoirie te comparerene ten zulcken daghe als den clerc vandei viei schaere den messagier overgheven zal. 1, (Titel 18, art. 4 en 5.)
De geleerde Meer L. Gillio,Its-van Severer heeft UulLEEDEN
door Congedier en UUTLEEDINGHE door Cow' vertaald. Wellicht
zal er bier spraak ziin van de Congec-clefaut, of, naar Dupin en
Laboulaye, Glossaire de l'ancien (holt francais, Congo faute de se
presenter, faute de venir plaider, faute de conclure : le defaul se
donne a l'acteur, le c on, ,t,e' au clUendeur.
Deze uitlegging schijnt bevestigd door den tekst uit de
0 Coutunie h()mologu6e - van 'Om, Welke uitdrukkelijker is en
alwaar te lezen staat :
Id., op. cit., I, 46 : « Ende op dat de hoirs binnen den voornoemden tyt (van veertich daghen ^ haerlieder recht niet en quamen
te kennen geven, nocht onderlinghe verdeelt nochte vereenst en
waren, de ghone die den deelban heeft ghedaen doen sal comparer en
ten eenenveertichsten daghe rode vicrschare . . . ende aldaei- versoecken aenden schout ofte baillii. present twee schepenen . . ., den
voortheesch. ,
« Dewelcke (voortheesch) ghedaen, wordt op tversouck vande
vervolgers vanden cieelban, jeghens de non comparanten ghewesen
default ende herdaghlnghe ten laste van alle de ghone, die ten deele
eenich recht widen pi etenderen, jegens den naesten tlyngedagh vanden Vrydagim gheclynghe.
Welcke herdaghinghe den versoecker vanden deelban sal ghehouden syn te doen condighen by den messagier der voorseyde
stede ...
De - C. aitume homologuee ›, bepaalt vervolgens •
Id., op. cit., I, 47 : « De dyngedach omcomende, indien, naer
voortheesch, niemant hem opposeert, worden de vervolghers ghedaen ten goede, ende de ghone die met en compareren worden gheeontumaceert ende versteken van haer deel ende hoil ie. »
In de ' Costume%., van 1535 luidt dit :
Id., op. cit., I, 272 : x Item, ten dingheda;;he ommecommende,
de zake van deelbanne ghelesen zynde, ende naer presentacie ghedaen vanden persoonen die den deelban hebben ghedaen doen,
indien, den voor theesch ghedaen zynde, niemant daer jeghens opposeirt, werden ghedaen ten goede elc zo hyt gheheescht ende yenclaerst zal hebben ; ende de ghone die niet en compareren, werden
ghecontumaceirt ende versteken van hueren deele ende hoirie. 1,

— .1.o —
Hiertegen werd echter door een Memorie van toelichting
betreffende de herziening van genoemde costume, opgeworpen :
Id., op. cit., I, 600 : « Ten can niet wel ghefondeert zyn in rechte,
dat yemendt binnen zes weken versteken zy ab aditione hereditatis,
die open staet 3o jaer . . . Daeromme to delibereren ofmen het zelve
wil restringeren tot de possessie alleenlick ofte breeder tydt stellen. ),
*
**

In de keurboeken van Leiden, komt een woord WTLEYDINGE
vuor, nogmaals in zake van erfenis, en wel als het tegenovergestelde van Inleythlw, nl. in art. XVIII en xx van boek III, deel II,
van het keurboek van 1545 :
Hamaker, Keurboeken van Leiden, blz. 390 : 4 Wie hem in een
boel laten leyden moet. Item, als daer een boel versterft, daer vader
ofte moeder -blijft, latende kinder, die gehijlict zijn ende wonende
huyten tsterfhuys, en zullen niet mogen comen wt haer eyghen
auctoriteyt in den boel, dan mits hem daer gherechtelicken latende
inleyden, daer jegens merle wtleydinge gebueren sal mogen bij den
hoelhouder ofte boelhoutster, zoe verre den zelven gelieft ... »
Ongehuwde kinderen, evenwel, <, tzij dat zij int sterfhuys
wonen ofte niet, zullen moghen comen ofte blijven int sterfhuys
mit den ghenen, die in levenden lijve gebleven is ,.
S. Muller, in zijn Glossarium op de Rechtsbronnen der stad
Utrecht, legt de in spraak zijnde woorden volgenderwijs uit :
Inleiden (hem in iet doen), zich gerechtelijk in het bezit van
een goed, eene erfenis doen stellen. — Melding, de gerechtelijke
inbezitneming. — Uvtleiden (even), verzet doen tegen de inleiding van een ander in eenen boedel. — Uutteidinge, verzet tegen
de inleiding van een ander in eenen boedel.
Verdam zest aan zijn kant : Inleiden. In rechte. Iemand gerechtelijk stellen in het bezit van een goed, eene erfenis.—lidodinge. In rechte. Gerechtelijke inbezitstelling.
EDW. GAILLIARD.
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-Lie omslag

Aug. Beernaert-prqs 9 4de blz.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Funds is « de Nederlandsche :Ina! en
fretenschap le bevolderen, door nel ullgezYn, in hel Nederlandsch,

•

•

van nieuzve zvirken over Naluur- of Geneeskundlgse Welenschappen, over Rechlsgeleerdheid en over hel hark van den Ingenieur a.

Derhalve worcien bij de 1Koninklijke V laanasche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezoliden verhandelingen worden ili handen
gesteld van cirie beoordeelaars, leden van de - liestendz:ge Commissie zoos Nienzvere Taal en Lelleren. Na kennisneming van
de uitgebrachte versiagen, besiist de Academie over het al of
nict laten drukken van de aangeboden wet ken.

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het duel Haanzsche
Liederen onder het yolk to verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Kuninklijke Vlaamsche Academie prijskampen nit voot
Vlaamsche dichters en toondichters.

J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Jamtai toot), boadende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie your het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door Naar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a) hetzij tot bet uitschriivE n van plij sviagE n, hetzij tot het uitgeven van Inge
t onden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
6) hetzij tot hE t uitgeven van Jt iddehaderlandsche is krten op het gE bird der
Roonisch-Catkolieke bijbelvertaling, bijbelterklaring, liturgie, zedeleer, catechese,
homiletiek, bagit gi aphie, ascetiek, geestelijke liecieten en gedichten, ordensregelen ;
c) hetzij tot bet hekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizer ,
welke tot het vootbereiden van uitgaven als de ondel littera o 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.

KONINKLEIKE VI,A.-VAISCIIE ACAI)EMIE
V0( )1: '1'A.\ 1, EN I.ETTHA<UNDE

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
•

om de twee jaar

toe to kennen aan den schrijver die, in die tijdruinite, het beste
work, zondor onderscheid van snort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de T'erslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 19 1 2 , blzz. 884-885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve
den 31 December lot!, gesloten. Belanghebbenden worden
veriocht, twee exemplaren van hun werk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, to Gent -- (met vermelding op het adres : Voor
den Aug. BeernaerI-prijs), — velOr 5 Februari 1914
in to

Vergadering van 19 Februari 1913.
Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder; Kan. AM. loos, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestenchge secretaris;
de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAULA Prof Mr.
JULIUS ()BRIE, 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. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, Dr HUGO VERRIEST, IS
TEIRLINCK Prot. Dr. C. LECOUTLRE, Dr. EUG. VAN OYE,
FRANK LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION, werkende leden;
de heeren Dr Is. BAUWENS en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselende leden.
De heer OMER WATTEZ, briefwisselend heeft
later weten, dat hij verhinderd is de vergadering bij to
wonen.
De BeAenchge Secretaris leest het verslag over de
Januari-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

Afsterven van den weled. heer Jhr. Dr. FERDINAND VAN DER HAEGHEN, binnenlandsch eerelid der Academie. — Bid brieve van 23 Januari zond
de heer V. VAN DER HAEGHEN aan den Bestendigen
Secretaris bericht van het afsterven van zijn varier,
tevens meldende dat, bij de lijkplechtigheid, geen lijkreden louden gehouden worden. — Tot teeken van
rOUNV wend cie nationale \ lag aan den gevel van het
Academiegebouw halfstok geheschen.

4
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Bij brieve van 2 4 Januari noodigde de Bestendige
Secretaris de heeren Leden tot de lijkplechtigheid uit.
Vooraleer tot de clagorde over te gaan, brengt de
heer V. DELA MONTAGNE hulde aan FERD. VAN
DER HAEGHEN. Hij herinnert er aan, dat de betreurde
overledene hij het stichten der Academie tot lid onder
Koninklijke Instelling was benoernd geworden. Alhoewel gewichtige ambtsplichten hem niet toegelaten
hadden, aan ooze werkzaamheden een werkdadig deel
te nemen, toch bleef hij steeds onze Instelling even
getrouw als verkleefd. \Vat de geleerde man op het
gebied der Nederlandsche Bibliographic al heeft tot
stand gebracht wordt nimmer vergeten. Voor onze
Academie zal het eene eer blijven, FERDINAND VAN DER
HAEGHEN onder hare leden te hebben mogen tellen.
De heer V. DELA MONTAGNE iicht tot de Vergadering de hieronder volgende toespraak
GEACHTE MEDELEDEN,
Op 23 Januan II is aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
ont\ alien haat- binnenlandsch eerelid 'hi Dr. FERDINAND VAN
DER HAEGIII,N.

Op het gebied der Nedellandsche bibliografie, die voor
hem steeds fra12,rnentarisch en met onvolkomen documenteering
was behandeld p,eworden, is hij geweest een haanbreker, die met
onvc-Diroten vlijt en scherpen speurzin de taak die hij tot zijne
levenstaak erkozen had, heeft aan Lxedurfd en ten einde gebracht.
Ztin eerste ;root well: was de Mbhov-aphie gaitiotse, 7 deelen
yr . schen en van 1858 tot 1869, waatm de schatten Welke ons van
de (;entsche drukpersen zijn overgeble ‘ en, met ongeevenaarde
zorg, klaar en methodisch bescht even en gecomnlentarieerd zijn;
eene bibliografie die, mocht er voor onze andere Vlaamsche
drul.plaatscn, Our Antwerpen C11 Leuven b v., eene derg-elijke
tot stand komen, clan zou die voor de kennis barer gescliiedenis
eene onuitputbare bron blijken.
Maar zijn meesterwerk, tevens zijn levenswerk, is en blijft
de Mbhotheca Relti tci ,werkelijk een monument opgericht ter
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eere der Nederlandsche literatuur en der Nederlandsche wetenschap voornamelijk in de I0e eeuw. Het door hem ontworpen
plan van die grootsche onderneming, werd van lieverlede uitgebreid en aangevuld. Met de krachtdadige medewerking van
twee andere onzer medeleden, widen Arnold en den heer
R. Van den Berghe, heeft hij wren lank gearbeid met onvermoeide toewijding aan de Bibliotheca, waaraan zij n naam in
verloop van tijd zal verbonden blijven. Aan zijne verdiensten,
als hoofd«msenator der Gentsche Universiteitsbibliotheek, die
gedurende runn o jaar onder zijn leiding stond, en die hij met
vorstelijke
bedacht, is allerwege hulde gebracht.
Tot werkend lid benoemd bij de stichting onzer Instelling,
den 8n Juil I8S6, bleef F. VAN DER HAEGIIEN deel nemen aan
onze werkzaamheden tot 1893, alswanneer hij zich genoopt
voelde onshig te nemen. Hij werd alsdan tot binnenlandsch eelelid benoemd den IQ'. jUii 1893.
In 1887 trail hll op als verslaggever over de prijsvraag betreffende de bibliogiaphie der Middelnederlandsche letterkunde
en betoogde de overwegende verdiensten van een der Ingezonden werken, dat dan ooh den prijs verwierf : het bekende
werk van den Leidschen conservator Louis D. Petit.
En in zitting van 20 Mei 1896 hield hij eene belangrijke
lezing waarm hij de aandacht vestigde op een brief van Boude7411 Ronssaeus, den beloemden zestiendeeuwschen g,eneesheer,
aan zijn vriend, den niet minder bekenden Georgius Cassander,
een brief die in des eersten llbscellanea als 't ware begraven lag
en waarin de schrijver een pleidooi levert ten voordeele der
Nederlandsche taal, ,< zoo in minachting, heet het. bij het yolk
en bij de onwetenden, maar veel ouder en zuiverder dan het
Spaansch, het Italiaansch en het Engelsch. ‘>>
Het zal von it ooze Academie eene eer blijven FERDINAND
VAN DER HAD,IIEN onder hare leden te hebben mogen tellers.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat, namens de Academie, een brief van
rouwbeklag aan Mevrouw F. VAN DER HAEGHEN zal
gezonden worden.
Vervolgens wordt aan den heer V. DELA MONTAGNE
het schrijven opgedragen van het Levensbericht van den
afgestorvene.

-44-- De lijkplechtigheid werd bijgewoond door de
heeren V. DELA MONTAGNE, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW,
Prof. Dr WILLEm DE VREESE, Prof. A. DE CEULENEER,
Dr. R. VAN DEN BERGHF, en Dr. LEO VAN PUYVELDE. (De
heer Kan. Am. loos en de Bestendige Secretaris hadden
zich bij de farnilie erontschuldigd.)
N

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de heer
Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan
de Academie aangeboden :
Door de Regeering
SIMENON I GUILLAUME). - _I:Organisation economique de l'abbaye
de Saint-Trond depots la fin du XIIIe siecle lusqu'au COMMenCelltelli du
XVIle sikle. (2iri e set ie, t. 10, fascicule II icier met 1, des Memoires de
Academie Royale de Belgique, collection in-So.,
Statistique generale de la Belgique. Extose de la situation du
royaume de 1876 a 1900, redige sous la direction de la C0111111iSS1011 CCittrate de statistique en eAecution de rarréte ro yal du 29 Mai 1902. lime
fascicule Bi uxelics, s. d.
Id Population. Recensement general du 31 Decembre 1910, pit
par le illinistere de rinterieur. Tome II, Bruxelles, 1912.

Tijdschriften. — Academie Royale de Belgique. Bulletin de la
Commission Ro y ale dl-listoire. Tome LXXXI, no 4. -- Bulletin des
C01111111SS1011S Rosales d . Art et d" Archeologie. nrs 9-10, 1912 — Bibliographic de Belgique. Premi e re pantie Livres, Periodzques nouveaux
etc., n ,, 23-24, 1912; n o 1, 1913. — Bulletin bibliogratnique et fiedagogigue du Musee beige, no Io, 1912. n o I, 1913. — Bulletin der illaatschappy van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, ni , 8-9, 1912
—RevuSoczalCniq,
II , 3, 1913. - Sommaire ideologique des
ouvrag, es et revues de thilosophle. no du lea fevriet 1913. — Arbeidsblad, n r 24, 1912; n r 1, 1913 — Maandschrift van Land-- en Tuinbouiv,
n r 5, 1912.
Door het Algemeen Bestuur van het Willemsfonds, to Gent :
jaarboek van het TVillemsfonds vow' 1883 (Brivoegsel), 1887, 1888,
1890-1894.
Tijdsclirift van het Willemsfonds Jaargangen : I, II en IV-VIII.
Verslagen °veil den toestand van het Willemvronds gedurende het
bestuurpar 1877. Id. 1878-1883, 1906, 1907 en 1911.
Verslag van het Algemeen Bestuur 1909-1912.
Uitgaven van het 7 itints Vuylstcke-Fonds .
).
N r 1. Vt- YLSTEKE
Klauwaert en Geus. Bloemlezing uit de
politieke pro,-,-aschrtjten en gedichten van J, VUYLSTEKE. Gent, 1905.

— 45 Nr 2. BULS t K.). — De ,o,eestesontwekkeling van Belgte„ door KAREL
BULB, voorzater van den Onderichtsbond. Gent, 1906.

Nr 3.

Het Volksonderwys in Belgte tot wider de wet van 1879.

Gent, 1906.
N r j. Dc Schoolstryd tit ons land. 1879-1884. Gent,

1907.

Nr 7. BloenileLtng nit . .fan Van Ruswyck's Werken. Gent, 191o.
Nr 8. FRIS (VICTOR). - Flaanderen oiiistreeks 1530. Met eels kaart.
Door VICTOR FRIS. Gent, 1910.

Uitgave van het Victor d& Hoon-Fonds .
Vlaantsch Belve sedert 1830. Studien en Schetsen byeengebracht
door het .,-Ikeineen &stiller van het Willemsfonds ter gelegenheid van
het jubeljaar 1905 Din. II-VI. Gent, 1906-1912
De groote wyde wereld. Naar het Hoogditetsch
STAMM cDr. F. ,.
van Dr. FERDINAND STAMM. Tweed y ultgave. Gent, 1885.
— Planten en diercn A'aar het Hoogduttsch van Dr. FERDINAND
STAMM.

T, cede uttga\ e Gent, 1885.

— De Hensch Vaal' het Hoogcluttsch van DI . FERDINAND STAMM.

Tweed y uitgave.

Chia, 1885.
VERKEST (M.). - Len hock le der Vlaamsche kust. Nieuwpoort. —
'Forme. — Diksinuide, door M. VERKEST. Gent, 1898.
Historzebladen. Bloentlexing uit de Historische
VUYLSTEKE
prozaschreften eit gedicliten van J. VUYLSTEKE Gent, 1904

Wetten en ambteluke schikkingen betrep-ende het gebrittk Ca het
onderwus van (lc tderitintische Mal in Belgic. Gent, 1909.
SABBE, (\ MAL RI I S - De Felosoof van 't sashitis — BUGGENHAUT
(Saamgebonclen) Gent, 1909.
IFondernacht
(CONS IAN I \ AN .
-- De Gcsehredenzs der Litchtscheepvaart, door J. J.
HOFF J J
Met talruke ellustraties. Gent,
HOFF, I eclactcut \ an « kVatieurleven
Z. j.
LODE V‘, I .1 CkX (DI. A ). — Katanga en Zued-Afrtka. Veer lezengen
door Di . A. LODEWIJCKX, met verschtllencle platen. Gent, z. j.
rerslag over de buttengewone algenteene vergadertng van het
Wellemsjonds, gehouden te St. Nikolaas tit het Casino, den 18 Juni
1911.
Almanak der Moeders. 1912.
PARENT CMARIE).

Door de Algemeene Katholleke Vlaarnsehe Hoogeschoolultbrelding :
SILTS (DI . JOZEF), to Neerpelt. — Kendersterfte en Kinderver(N r 16o del Vet ;.,aineltng.)
STRACKE (DI . 1). A.), S. J. — Volksslaap en -ontwaken. (N r 161
der Verzanieleng )
Dow de « Societe d'Emulation . to Brugge :
AilflII1 S. Novtmbi e 1912.
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Door de « Societe de litterature wallonne », te Luik :
Bulletin, tome 55, i re partie. Luik, 1913.
Door de «lich preussische Akaciemie der Wissenschatten e, te Bet hjn :
Sitzungsberichte, XXXIX-LIII, 1912.
Door de « Kaiserliche Akademte der Wissenschaften e, te
Weenen :
Sitzungsberichte, 168. Band, 3. Abhandlung; — 170. Band, z u.
7. Abhandlung, -- 172. Band, 3. Abhandlung.
N r XXV der Bertchte der Phonogramm-Archivs-Kommission der
Kaiserl. Akademte der Wissenschaften in T Vten.
Anzeiger. N r I-XXVII, 1912.
Dow Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab te Kopen-

hagen :
Overszgt over dot Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandltnger 1912, no 4-6.

Door de « Academie Imperiale des Sciences », te St. Petersburg :
Bulletin, Il ls 1-2, 1913.
Door den hoer Mr. PAUL BELLEFROID, werkend lid, te Hasselt :
Dictionnatre francais-ncerlandais des termes
BELLEFROID (P ).
de drott, par PAUL BELLEFROID, Avocat-Avoue, Chargé de Coors a
leVile et augment,'e. Hasselt,
l'Univei site de Liege. Deuxime

1912.
Door Z Len den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La FL; dioc'esaine. Bulletin die Diocese de Malines. Tome VII,
fasc I. Janvier 1913.
Door den beer Pt of. Dr. C. BORCHLING, hoogleeraar, te Hamburg :
August 1913.
Akademische Pertenkurse zu Hamburg. 24
Hambut g.
Door de Redactie :
ANG,RMILLE (K.). — De eerste flamingant, door KAREL ANGERMILLE Overdruk uit « Volkskracht » van Dec 1912.) — The Near
Netherland Register, n o 2, 1911. — Museum, n r 5, 1913. — De Vlaamseize Hoogeschool, n r 1, 1913 — Tydschrift del Gemeentebesturen,
n r 12, 1912; Il. r I, 1913. - Tooneelgids, ni 3, 1913, —Het Boek, n' 12,

1913.

Ingekom en boeken. — Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen
SUNDBY (THOR) Deli BARUEL (EUG.). Dansk-Norsk — FranskHaand-Ordbog rHOR SUNDOY OCh EUG. BARUEL. Kobenhavn, 1883-

.1884. (2 din.)

— 47 Svensk-Fransk Ordbok. Etter tie basta
kallor cc"; hied bztratie of sakkunwge man utarbetad och utgifven of
FERDINAND SCHULTHIS, lai a 1 e I n ansla Sp' aket vid Kongl. Ki igshOgskoia
intil a stet eotyperade utpltvin
z. j (1890.)
- Pi ehledny
Katesni jazyka Ceskeho t Nemeckeho,
j()sEF RANK. I
CeSk0-,Ve1ileeky.
aaenc i
ROL'111110.,ent'
molt":o
Kapesnibo v Praza, z.
admlurst, calf do Belgzque et de la capttale du royaume.
SCHI'Llxrs5 (FERD ). -

1913.

De GILL, Februan, 1913. — Plantain, 0 1

2,

[913.

Ruildienst, — Tegen ruffling van de V erslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Flaall1SCile Albeit', IC 12, 1912; n r I, 1913 - Biekorf, nrs 1-3,
1913. — Bydra,cen tot de Geschtedenis, blizonderlijk van het aloude
Hertogdom Brabant, December 1912 - St -Casseanusblad, n r 2, 1913;
Btivoegsel, il l ' 3-4, 1913.
OltZe Kunst, O r 2, 1913. - De Vlaamsche
Kunstbode, D r ' 11-12, 1912 — Neerlandta, nr 2, 1913,
Het Katholiek
Onderwris.
3-4, 1913 — De Oj5voedcr, n rs 3-5, 1913; -- De Opvoeding, n r 2, 1913
Chi estenc School, p i s 6-8, 1913. -- De Schoolgtds,
n rS 3-6,1913. — Ili I, 1913. — Dietsche Warande en Belfort,
n r 1, 1913. — Dc Vaasgouzc, n is 11-12. 1913. — Badtsche Heimatblatter,
n r j, 1913 — Zem( hrl ft dc. I'ereins fur rheznische and zvestfalische

Volkskunde, ni 4, 19.12

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende ingekomen brieven :
1°) Officieele rouw voor H. K. H. Mevrouw de
Gravin van Vlaanderen zaliger. — Brief van 8 Februari, waarbij de Weledele Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten den Bestendigen Secretaris bericht,
dat de officiele rouw. genomen bij het afsterven van
H. K. H. Mevrouw de Graven van Vlaanderen, op 26
dezer maand zal worclen afgelegd.
2°) Levensbericht van H. J. Schimmel, afgestory en buitenlandsch eerelid der Academie, overleden to
Bussum den
November 1906. — De weled. Heer

- 48 TACO H. DE BEER, buitenlandsch eerelid, laat weten,
bij brieve van 25 Januari, dat hij gaarne de opdracht
aanneemt, voor het yaarboek der Academie, een levensbericht van wijlen H. J. SCHIMMEL te schrijven. Een
volledige bibliographic van dezes schriften zal daarbij
gevoegd worden.

Voorstel :
I"1 Door den heer Bestuurder
Bijblad van de Commissie voor het Onderwijs.
Voorstel tot ofineming van twee stukken. — De heer Bestuurder vestigt de aandacht der Vergadering op de zoo belangwekkende studie van den heer Kan A. Joos over de
uitspraak van Vlaamsche familienamen en plaatsnamen
onder het franschspreken. en over de motie van den.
heer EDw. GAILLIARD omtrent bet bestrijden van gallicismen, enz. Hij acht het waarhjk te betreuren, dat die
twee stukken alleen bij het zeer beperkt publiek, dat
onze Verslagen en Mededeclingen leest, zal ingang vinden.
Zoo de Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en
door bet Nederland ,;ch er met in toestemmen dat, mits
goedkcuring der Academie, genoemde stukken in haar
Bijblad opgenomen worden, zouals voor de motie van
den beer GAILLIARD over de Uttsfiraak der Vlaamsche
Famtlicnanten, enz. gedaan werd ? Op die wijze zouden
bedoelde stukken under het oog komen van een heel
bijzonder publiek, ni. van opzichters van het onderwijs
en onderwijzers zelven, juist de mannen die de Academie
in den gewenschten strijd best kunnen ter zijde staan.
— (De heeren Loden der Commissie voor Onderwijs verleenen de gewenschte toelating. — Door do Academie in
filen° ucrgaderd (,,rog Arekeurd )
2 o) Door den Bestendigen Secretaris :
Encyclopedisch onderwijs : Eene proeve van
Encyclopedisch Onderwijs. Verhandeling door den heer
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L. MICHEL THIERY, ondcrwijzer te Gent, aan de Academie

ter uitgave aangeboden. — De Commissie voor Onderwijs,
tot wie het bock oin advies verzonden werd, had principia.1 tot uitgave geadviseerd. In de vergadering van
22 Mei 1 9 12 had echter het Bestuur de aandacht der
Academie er op gevestigd, dat het drukken van het
werk van den heer THIERY, voor het maken van
photoblokies, tot zees aanzienlijke kosten aanleiding
0- e e n : de Vergadering had alsdan het onderzoek
zou
z
daarvan en tevens de te nemen beslissing, aan het
Bestuur opgedragen. Dientengevolge, de Bestendige
Secretaris in bestuursvergadering van II Juli hebbende
vastgesteld, dat de geldmiddelen .waarover de Academie
beschikt, hair met toelieten Eene proevc van Encyclopcdisch Onderwij s under hare uitgaven op te nemen, had
het Bestuur hem belast den heer THIERY voor zijn
beleefd aanbod dank te zeggen. In vergadering van
19 Juni keurde de Academie zulks goed
De beer Bestendige Secretaris stelde den schrijver
met dit alles in kennis : de heer THIERY deed hem evenwel opmerken, dat de meeste van de bij zijn handschrift
gevoegde illustraties heel wel konden weggelaten worden en verzocht hem dan ook, over het al of met aannemen van zijne verhandeling een nieuw onderzoek te
willen instellen. — Mededeeling werd daarvan aan het
Bestuur gegeven.
Gezien het bezwaar tegen het uitgeven van bedoeld
werk aangevoerd niet gansch meer bestaat, met het oog
overigens op de verslagen van de heeren Joos en SEGERS,
besliste bet Bestuur (1), in zijne vergadering van 8 Fe-.
bruari, aan de Academie voor te stellen, de zaak nogmaals aan de Commissie voor bet Onderwijs in en door
het Nederlandsch to onderwerpen. Wordt tot de uitgave
bepaald beslist, dan wenscht het Bestuur omtrent de
Vi i) 1)e heel. A\LAAr Jo(),, tlians o 1i,q 0estauraer, ournield Lich
stemming.
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keuze der op te nemen illustraties geraadpleegd te
worden. (De Vergadering keurt de door het Bcstuiir genomen beslissing goo d
Mededeelin.gen namens Commission.
1 0 ) Bestendige Commissievoor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer K. DE FLOU,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafei,
over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanweziff, de heeren : Prof. Dr. C LECOUTERE, v‘mrzitter, k TEIRLINCK, (older\ t)orzater, jilt. Mr. NAP DE PAUW,
EDW. G \ILIA k RD, hr. 1)r K. DE GIIELDERE, Prof. Dr. WILLFAI
DE VREE L,E, Th. COOPM N.N, Kau. ANIAAT Joos, leden, en K. DE
FLuu, lid-secretaris
Het vetslag over de December-veigadering 1912 woldt
°Del o el- curd.
Aan ale dagorde staat :
Kleine verscheidenheden door den heer EDW. GAIL-MARI) medegedeeld : Hut UnIghePen ‘› van de Lazdrussen;
*Ando s men/elide,.
— des Ginner ;) in zake V(111 Lazatussen ;
ooyant /naiades vet taald ; — Ejcitcoi
vo )r Ando.N nrcinende, d, ),)t
ghereelsrepe doe/l, d(),)r een ,)chriivei vertaald door Remphr chatun
ol den in zake van lazarie; — Ierzcafoi,
son de7 .00 —
door Defies vet taald ; — Rele:/der elide ommelooper; — Eentoope,— Penniar of hathnc;—'Cleemller, door Baiic deplore vertaald .By zunne sane, door Az-alit le lei-e/ du soled \ ertaald; — alioneene
lez'en.
— De Commissie, en vervolgens de Academie in
pleno vergaderd, keuren de opneming in de Verslagen
en Mededeclingen goed.
Orde-anode : Reinaert en Rabelais, door den heer
TEIRLINCK, en de Reinaerdiana van den heer Mr. LEONARD
TEIRLINcK geeft lezing van de bierWILLEAP, -- De heer
onder volgende orde-motte :

In de maand Januari van het jaar 1904 had ik de eer, in de Koninkhike Vlaamsche Academie, eene voordracht te houden over
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ondanks veel moeite, met geslaagd, dat Meester Alcofribas uit het
volksboek van 1564, die den toovermeester Abrioen van Trier nit
Rein II vei vangt, niemand antlers is dan Francois Rabelais, die tot
schuiluaam vet kuos het anagram A Icop7bas Nasser.
Ziehiei wat nu te lezen staat in het Tudschi ift voor Nederlandsche
Taal- en Lettokunde, xxx e deel (19u), blz. 208, art. LEON. WILLEMS
Az.,Resnaerdiana .
gelukkiger ge\\ eest dan de geleei de Reinaert« Ten deele ben
« Heester Alcofribas is
NI Ain IN \101 dt bedoeld
vorschei
ongemijicld « de pseudomem van den beroemden Rabelais ».
voor
En acht na mane lezing hier ter Academie, verschijnt zoo
ietsin een Noot dnedel landsch tudsehrift! 1k heb hiestegen enkel het
volgende in te bi engen :
II: heb gegronde I eden om te gelooven, dat de geleet de heer
WILLEM', in 1904, met mine lezing bekend was, hoezeei hi] ze in 1911
ignoreei t: het aandeel van LEON. WILLEMS, op Reniaei tgebied, is
reeds gi()ot genoeg, opdat hid zich niet gedwongen achte het aandeel
van eenen schamele, zooals ik hen, te vei minoei en te /linen bate. 11:
beweei met dat het met mogellik dat hid, e\ enals ik en buiten mid,
bovenvei mcide vet klaring heeft gevonden ; w ant alwie RABELAIS
ke p t moest /Ake vet klai ing vmden maai het prim iteitss echt komt
hem niet toe : in alien gevalle mocht hid *nen naam niet vei zwugen.
1k heb doze mededeeling hier in de Commissie voor Middelnederiandsche taal willcn doen. met omdat ik de zaak als zees gewichtIg maat omdat ik denk dat, ook in de geleei de Nt ereld en
wel vooral aldaar, het gulden Sown cuique het ordewooi d moet bluven.
Ieder het zone, dat is met te veel. En wat me dos ontnomen wordt,
elders, neem ik een \ oudig hier terug. Dat zal me echter niet beletten,
in de toekomst evenals in het vei leden, bovenstaande lens toe te
passen en aan LEON. WILLEMS te geven alles wat hem rechtvaarifig
toekomt.
— De Commissie spreekt den wensch uit, dat bovenstaande orde-cootie aan de Academie medegedeeld
worde en in het verslag opgenomen. — De Academie
in pleno vergaderd keurt dat goed.

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

(I) Le

Vers/(1, , en en .liedeleehngen,

jaarg. 1904, biz. 37-49.
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legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Lien aanwezig, de heeren : Prof. Dr. Julius MAc LED,
voorzater, eerw. JAN 130L' , ondervoorzitter; Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, TEIRLIN( IC, Kan. Dr. JAG. MUYLDERMANS, Dr. L.
SIMONS, leden, en TH. COOPMAN, lid-SCCretarlS.
Het verslag over de December-vergadering 1912 wordt
goedgekeurd.

Aan de (lagorde staat :
Kleine verscheidenheden. — De Bestendige Secretaxis stelt aan de Commissie voor, in de Veislagen en Alededeelin,o,en
een Clile to °pellet), 0 a tot bespreking en terechtwiying van gallicismen en ba s taardwooiden, en
waarin onze echtvlaainsche mtdrukkmgen of termer tot bun
recht zouden komen. DOEL : bet mtgeven, bij gelcgenheid,
van een hoek wamin de besproken woorden alphabetisch zouden
gerangschikt worden.
De Commhste neemt dat voorstel aan. Verschillende heeren
leden beloven hunne verige medewerking. — De heer Is. TEIRLINCK deelt eon eerste stukje merle, getiteld : Bet wandellooy
eel/el lees- o/di uktoid.

— De opneming van genoemd stukje wordt door de
Commissie en door de Academie goedgekeurd.
2°) Door den beer LANGHOR, leeraar aan het Atheneum, to
Tongeren, ter opnemmg in de Verslagen eil Mededeelmgen, aangeboden verhandehng : Luciferiana : Rene korte bezuerkmg van
Vondels Lucifer. — Door het Bestuur, naar de Commissie om
advies verzonden Worden tot verslaggevers aangewezen, de
heeren Dr. MUYLDERMANs en Prof. Dr. W. DE VREESE.

DAGORDE.
1°) Boekerij. Verslag door den Bestendigen Secretaris over den toestand der Boekerij. (Ingevolge art. 1(i
van het Reglement van znwendtge orde voor de Secretaries)
De Bestendige Secretaris legt zijn verslag ter tafel,
over den toestand van de Boekerij der Academie gedurende het Saar 1912. - De Vergadering beslist, dat dit
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stuk in cle Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden.
(Zie beneden blz. 92.)
2°) Photographietoestel der Academie. Otgave
der door Prof. Dr, WILLEM DE VREESE in 191,2 ghethotogratheerde handschriften. - Boekerij Afdeeling Handschriften — De beer DE VREESE legt die lijst ter tafel.
(Zie Verslagen en Hededec jaarg. 1912, blz. 145.) —
Op voorstel van den Bestendigen Secretaris wordt aan
den heer DE VREESE de dank der Academie betuigd,
voor de zorgen door hem, met cle meeste belangloosheid,
aan het nemen van deze photo's best eed.
3 U ) Begrooting der Academie voor het jaar 1914.
— De Bestendige Secretaris legt de Begrooting ter tafel,
door hem voor het dienstjaar 1914 opgemaakt, en welke
door de Commissie voor Rekendienst, in hare vergadering van 10 Februari, werd goedgekeurd. - De Bestendige Secretaris geeft aan de Vergadering lezing van
het stuk, dat overigens ter inzage aan de Leden wordt
medegedeeld. — `vi a kennisneming keurt de Vergadering de voorgestelde Begrooting goed : deze zal, door
den Bestendigen Secretaris, aan den Weled. Heer
Minister van \Vetenschappen en Kunsten, ter bepaalde
goedkeuring worden voorgelegd.
4") Commissie tot voorstelling van candidaten
voor het Lidmaatschap der Academie. -- Benoenting
eerier Coiizmissie van drze Leden, die to zamen met het
Bestuur het noodtg fetal candidaten zal voorstellen. —
Worden henoemd de heeren Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE, Prof, Mr. JULIUS OBRIE en eerw. Dr. HUGO
VERRIEST.
5°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. Verslag over de Fondsen, waarvan het beheer door de Commissic wordt zc'aargenomen :
Dienstjaar 1912. - Namens de Commissie, doet de
heer TH. COOPMAN, secretaris, verslag over de werk-
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zaamheid hetreffende het Karel Boury-Fonds, het Vande
Vcn-Heremans-Fonds en het Aug. Beernaert-Fonds en
dezer geldelijken toestand gedurende het dienstjaar
1912. (Zie beneden blzz 93- 9 5). - Ingevolge bepaling van de Koninklijke Besluiten houdende goedkeuring
slier Fondsen, zal cen afschrift van genoemd verslag
aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en
kunsten worden overgernaakt.
6') Commissie van beheer van het SalsmansFonds. - Verslag over het dienstjaar 1912. - Namens
de Commissie cloet de Bestendige Secretaris verslag
over de werkzaamheid van dit Fonds en dezes geldelijken toestand gedurende het dienstjaar 1912. - (Zie
beneden blzz. 9 6-97.) Ingevolge art. 5 van het
koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van dit Fonds, zal een afschrift van genoemd
verslag aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en kunsten worden medegedeeld.
7") Lezing door den heer Gustaaf Segers Dichter,
Kinder7'ricnd en Pedagoog : Een lauwerblad voor NICOLAAS
BEETS, ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest zijner
geboortc in 1914. — Naar aanleiding van het eerste
eeuwfeest der geboorte van NICOLAAS BEETS, in 1914,
houdt de heer SEGERS eene lezing„ over dezen dichter.
Hij beschouwt hem als leerend dichter, als kindervriend,
als leeraar, als opvoedkundige. Enkele gedichten, waarin de oprechte liefde van NICOLAAS BEETS jegens de
kleinen, en tevens eene diepe kennis van het kinderhart
doorstraalt, worden op beknopte wijze ontleed.
Vooral wo..-dt de aandacht gevestigd op BEETS'
prozaschriften, op zijne Camera Obscura, op Leven en
karakter van 7ohannes Henrzcus van der Palm, op Verpoolettcrkundig gebied.
zingen en op Verscheidenheden incest
I)aarin komen, over de inrichttng en de strekking
van het volksonderwijs, over de verstandelijke en zedelijke opvoeding, over de harmonische geestesontwikke-
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ling, over het onderricht der moedertaal vooral, hoogst
merkwaardige beschouwingen voor, die de aandacht
onzer volksonderwijzers overwaard zijn.
.NICOLAAS BEETS is geen voorstander van l'art tour
l'art. Hij wil door zijne kunst leeren en verzedelijken :
hij is een onzer beste dichters, een onzer keurigste
prozaschrijvers„ een der schoonste sieraden en edelste
weldoeners van den Nederlandschen star.
— Op voorstet van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat de lezing van den heer SEGERS in de
Verslagen en Hededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt to 4 uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
140. AELSPEERE, STEKEN MET AELSPEEREN
en STICKEN.
.AELL;PEERE, ()f A \LSPEER, luidt uok bij Kramers ,
Aoh;izei , Ad/sylthar, Aalcieker, , Aalpork , Pzlin zer, of Elder; in
't Fr., naar (lien s('luijver Foe de, Follene, Fouenne, Fouanne , _Folline ,
of • Esp('ce de trident, dont on se Bert pour harpooner l'anguille
et d'autres p()i,sons (f). Zie
Fouine. Deze manier van
ViSSChell lieette S FEKEN MET AELSPEEREN
L. an Severen, Cout. Salle et ChAtellenie d'Ypres,
I, 90 « Item, dat memendt vissche noch en steke met aelspeeren in
andere heder watere, dan int sync, tsy loopende oft staende waters,
met gheeneiande instrumenten » (1535.)

Met het oi),.(z op zulk visschene », zei men ook STICKEN
(Sicken) zon(ler nicer :

Id., op. cit., 338 : Item, dat memene vissche noch en sticke
in anderen watere dan lilt zone, zyt lopende of staende watere, dats
(I) Zie bij Lacurne de Sainte-Palaye,

°

Foene.
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by daghe up de boete van x lb. p. ende by nachte up lx lb. p., ende
de netten, pukelen, vluwen ende alle andere instrumenten, daer merle
dat men visschen mach, verbuert. » (Keure van 1429.)
Men veigeliike met Slidell mit ellegaers, bij Verdam, vis
Eiger en Delve.

141. — AERD en ART.
De twee woorden komen bij Veld= voor, met de beteekenis Wlize of man g er van handelen. In de teksten hieronder wordt
evenwel inzonderheid List, Behendige streek, Slimme trek of
Listige wijze van handelen bedoeld Dat AERD, of ART, te samen
met het wooed engiell gebruikt wordt, bekrachtig,t onze uitlegging. Wellicht moeteii beide woorden in verband gebracht worden met het Fr .lit Adresse dans les moyens employes, en
wijzen ze Habile, industrieuse combinaison de
movens, Ruse. De teksten volgen :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 219 : « Item, wie
die aerd ende engien vinden of zouken zal, omme enech goed van
(1371.)
Yemen te gheciighene in enegher maniere, stile of lude
Id., op. cit., II. 222 : « Item, wie die art of engien zouken zal
omme hi eneghe ziidweighe ter contrarie van eneghen van den poin» (1371.)
ten vorscid te doene in enegher maniere, sidle of lude
Men last tn.) La Currie de Sainte-Palave, v° Alts :
« Ces movens (de tirer pat ti de la Societe), servoient A tromper et A far e des dupes ... etoient de fins nits ...
Its etoient de 1116/CS ails, de mallzwis rats, ou tout simplement
des ails, (lent on designe aujouid'hui l'abuz en les nommant
err ti/ices

EDW. GA I LLTARD.

DICHTER,
KINDERVRIEND

EN

PEDAGOOG.

EEN LAUWERBLAD
VOOR

NICOLAAS BEETS
TER GELEGENHEID

van het eerste eeuwfeest zijner geboorte
(1814-1914)

door GUSTAAF SEGERS.

Mijn hart heeft steeds de kinderkens geschat.
NICOLAAS BEETS.

I.
Den 13 September 1914, zal het honderd jaar geleden zijn
dat NICOLAAS BEETS te Haarlem geboren werd. Het is te hopen
dat zijn eeuwfeest in Holland een nationaal feest zal wezen.
Ik aanschouw het als een wezenlijk geluk, bier in de Koninklijke Vlaamsche Academie, de lure verplichtingen van alien, die
de Nederlandsche taal liefhebben, jegens den edelen man te
hermneren, die zelf onze moedertaal als weinigen liefhad, en een
der schoonste sieraden onzer letterkunde mag genoemd worden.
Wij, Vlamingen, hebben vooral den plicht den tol onzer
dankbaarheid te betalen aan NICOLAAS BEETS, die zich onder
zijne Vlaamsche vrienden zoo goed te buts gevoelde, die onze
Vlaamsche Beweging zoo volkomen begreep en haar door zijn
gezag zooveel kracht bijzette.

5
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Voor mij, en ook voor velen, hoop ik, bestaat er eene dubbele
reden om het eeuwfeest van NICOLAAS BEETS plechtig te herdenken.
Hij was een rijkbegaafd dichter en een uitstekend prozaschrijver. Hij was geen aanhanger van art pour fait ». Hij
Wilde goed stichten. Dit belette hem geenszins heerlijk kunstwerk
te leveren.
De zoogenaainde tachtigers verketteren NICOLAAS BEETS.
Hunne leus is :
Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos anus On.

Wij hebben ons niet vergist, » zegt een hunner, — toen
wij, nu twintig jaar geleden, ons zelf voor magnifieke menschen
hielden, die een magnifieke kunst aan Nederland zouden schenken (2). »
Dezelfde schrijver verklaart dat kunst of letterkunde niets
4‹ met moraal te maken heeft ». « Convenance of betamelijkheid,
— zegt hij, — « is een begrip dat aan de kunst geheel vreemd is,
er niets mee heeft te maken. Men zegt van een tafel dat zij rond
of vierkant is, van amandelen dat zij zoet of bitter zijn. van een
raadgeving, dat zij zedelij k of onzedelijk is, van iets dat zich als
kunst aanmeldt, dat het kunst, dus mooi, of geen kunst, dus
leehjk is. Evenmin als een tafel bitter of een raadgeving vierkant
kan zijn, kan een kunstwerk zedelijk wezen (3). »
Wij zullen later zien, dat BEETS deze theorie rechtstreeks,
krachtdadig bestrijdt : geheel zijn werk is er de tegenvoeter van.
Ook verklaart een der leiders der modernen : K< Wien wij niet
« konden zetten was Bilderdijk. Hij was de ook door BEETS
« werkende kracht die wij verfoeiden (4) ».

(I) MoLIERE, Les Femmes savantes, derde bedrijf, tweede tooneel.
(2) XX' Eeuw. VAN DEYSSEL. Aangehaald in Modernen. Bloemlezinguit de hedendaag-sche Zuzd- en Noordnederlandsche Schrifvers, met levensschetsen en beoordeelingen, dienende tot aanhangsel bij het derde deel van
Zuzd en Noord door P. EVARIST BAUWENS, S. J., blz. 14.
(3) Idem, blz. 17.
(4) ALBERT VERWEY, Inleidzng tot de Nieuwe Nederlandsche Dzchtkunst (1880-1900), blz. 62.
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Wij hebben BEETS lief: wij zegenen </. zijne werkende kracht.
Wij huldigen hem als dichter, ook als moralist, vooral als
vriend der jeugd, als bevorderaar van een degelijk onderwijs,
van eerie gezonde volksontwikkeling, van eerie nationale, zedelijke
opvoeding. als hoogst bevoegd vakman in deze aangelegenheid. 1k begrijp dat alle dichters en kunstenaars het belang
daarvan niet beseffen ; maar, wat niet te begrijpen is, is dat doze
dichters, deze kunstenaars in den waan verkeeren, ons althans
voorhouden, dat volksbeschaving, volksveredeling in strijd zouden zijn met het wale wezen der kunst, der poezie.
Wij huldigen BEETS als dichter; ook als didaktieker, als
dichterlijken leeraar. Hier te lande wend zijne veidienste, in dit
opzicht, met naar waarde geschat.
Het aandachtig heilezen zijner werken was voor mij eerie
veropenbaring,. Hoewel ik sines mijne jeugd met de dicht- en
prozawerken van NICOLAAS BEETS dweep, wist ik niet, dat hij
als dichter, als leeraar, zoo hoog stond.

II.
De eerste vereischte van den opvoeder, van den onderwijzer
der jeugd, is de liefde tot de kinderen.
« Het eerste en voornaamste, dat van elken onderwijzer,
zonder uitzondering moet geeischt worden, is de liefde tot het
ambt, tot de kinderen, tot het y olk, tot God zegt Kehr. « Zonder
liefde is de bekwaamste onderwijzer nooit een opvoeder. Slechts
nadat Petrus drieinaal de vraag van Christus : Simon Johannes,
hebt gij mij lief 2 » driemaal met « ja » beantwoord had, gal de
Heer hem tot opdracht : Weid mijne lammeren ». Hoe minder
liefde het kind in het ouderlijke huis ondervindt, met des to
grootere liefde moet gij het in de school to gemoet komen. Het
is waarachtig Beene kunst slechts de goede en vlijtige kinderen,
die te huis eerie voortreffelijke opvoeding genieten, liefde te bewijzen. De liefde tot de arme en verlaten volkskinderen hoeft
elke onderwijzer van Pestalozzi te leeren. Slechts door deze
liefde wordt het onderwijzersambt een zegenrijk ambt. En vergeet niet uwc liefde ecist en vooral aan de armsten en incest
verachten to bewij Zen (1).
(1) Die Praxis der Volksschule. Pin Wegwerser zur Fiihrung einer
geregelten Schuldisziplin and zur Erteilung eznes methodischen Schul-
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De meeste dichters hebben de kinderen lief gehad, en bij
velen strekken de gedichten, waarin het kind wordt bezongen,
hun meest tot roem. Onder de kinderdichters, dat is onder hen,
wier werken hoofdzakelijk voor kinderen bestemd zijn, treft men
groote dichters aan.
NICOLAAS BEETS is Stellig geen kinderdichter. Zelfs is het
getal zijner werken, die in een kinderboek op hunne plaats zijn,
niet zeer groot. Maar, die waarin hij OVER het kind spreekt, zijn
legio. Hij kent het kind, hij kent het kinderhart. Hij kent zijne
behoefte. Hij heeft het kind lief. En deze liefde is niet platonisch. BEETS is een kindervriend; hij is te huis te midden van
talrijke. spelende, stoeiende kinderen. Hij heeft hen lief gelijk
een vader, gelijk een onderwijzer, gelijk een opvoeder hen moet
liefhebben.
Kehr, die zoo luide de noodzakelijkheid van de liefde der
onderwijzers jegens de kinderen erkent, leert tevens dat deze
liefde niet in zwakheid mag ontaarden. Ook BEETS. Want, men
bedriege zich niet. De schilder van de Hollandsche Jongen is,
ondanks zijn vroolijken aard, bij uitstek ernstig. De zedeles, de
opwekking lot deugd, ontbreekt nooit. Hij onderwijst, leert,
voedt op. Zijn pedagogische tact, zijn opvoedkundig doorzicht
moet vakmannen in bewondering brengen.

Kinderen zijn een zegen. Van kinderen is veel te leeren.
Deze gedachten ontwikkelt BEETS herhaalde malen; o. a. op
treffende wijze in Vaderzeyisheld
Indien gij een vader van kinderen zijt,
Al worden ze ook mooglijk wat velen,
Dank vrij uwen God en wees hartlijk verblijd,
Het maakt een half man tot een heelen.
Het doer u het levee te beter verstaan;
Het oefent in voor- en in mede te gaan,
't Geeft geduld onder kzbb'len en spelen.

unterrzchts fair Schullehrer und solche die es werden wollen, von Dr. C.
KEHR, Schulrat und Seminardirektor in Erfurt. Elfte Auflage, bearbeitet
von J. HELM, Kgl. Seminarinspektor In Schwabach (Gotha, 1898), blz. 47.

- 61 Een kinderloos man heeft wel mannenverstand,
En een vader van kroost is met wuzer;
Maar hij is weder wijs op een anderen trant,
Breekt, by voorbeeld, met handen, Been jzer.
Een kinderloos man zij een man van de klok,
Een man van zzjiz tjd is de vader (I);
gaat met genet met de kippen op stok;
Maar hg staat aan de kuikens veel nailer.
Een kinderloos man leert wet veer, maar vergeet
Toth ook veel in 't gezelschap van ouden;
Maar een vader van kroost onderhoudt wat h j weet,
En 't gezzcht van de jeugd helpt onthouden (2).

Daar ligt stelhg in dit kleine gedicht meer wijsheid dan velen
vermoeden; claar ligt v ooral veel levenswijsheid, veel pedagogie
in. De vader inset aan de km(teren, de leeraar aan de scholieren
het voorbeeld geven. Vaak ook hoeft hij den stap te matigen.
Hij moet aan hunne zipie weten te bh i ven. Hij hoeft zich in het
geduld te oefenen en hunne levensopvatting te begrijpen. Hij
leert te geven en te nemen. Hij vergeet nooit het pedagogisch
aphorisme : veel heb rk geleerd van mijne meesters, meer van
mijne collega's, maar het meest van mijne leerlingen.

IV.
De kinde,tijd de gelukkigste tijd van 's menschen leven.
Het kind is vooral gelukkig om zijne onschuld, omdat het booze,
dat zoo ruimschoots in de wereld voorhanden is, your hem verborgen blijft. Die onschuld is het dan ook, welke BEETS vooral
in het kind l iefheeft. Hij heeft een open oog voor zijne vreugde,
voor zijn spel, voor zijne uitgelatenheid, zijn eenvoud en vermetelen moed. Doch hij vreest dat, naarmate de wereld meer
voor het kind zal openliggen, het zijne onschuld zal verliezen, en
aldus het reine geluk niet meer zal kennen, dat het nu geniet.
( 0, als gij in later jaren op uwe kindsheid terugziet, dat, dat
zal de grootste vreugde wezen, die gij het meest benijdt, en toch
nu bet nrunst gcnict, dat gij zooveel minder boos waart, dat gij
zooveel onschuldiger waart tot zelfs in het kwaaddoen toe. De goede
(1) Bij BEETS onierlund.
(2) NICOLAAS BEETS, Dzchtwerken,

derde deel, blz. 556.
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Hemel zegene u alien, goede jongens, die ik ken, en condom mij zie
en liefheb! en doe it lang en vroolzjk spelen; en, als de ernst des levees
komt, zoo geve lazy u ook een ernstig liarte daartoe. Maar hij late u tot
aan uw laatsten snik nog veel kinderlijks en jeugdigs behouden. Hij
spare, in hunne voile ischheid, eenige der kinderlijke gevoelens,
die den jongeling helpen in het zuiver houden van zip pad, en den
man versieren, opdat mannen woidende door het verstand,
kinderen bhitt in de boosheid (1).
Dat is BEETS ' theorie. Hij legt die ook bloot in Rif een Kind,
een zijner schoonste gedichten. Het is deep gevoeld, vol oprechtheid, en treft clan ook elkeen, die toegankelijk is y our waar
gevoel. Het beeld is daarbij juist, fikscb geteekend en kleuiig
gemaald. 't Is eon keurig schildenjtje :
Wat slaapt het zacht, op 't blauwsatijnen kussen,
't Onschuidig kind in 't derde levensjaar!
Hoe geestig dringt zich 't poezelhandje tusschen
't Azuur der nide en 't goud van 't vochtig haar :
Wat schuilt er glad een voorhoofuje in die lokken
Hoe kleurt de slaap die wangen gloeiend rood,
En heeft, als hij het monuje half ontsloot,
De kleme lip ten glimlach opgetrokken.

Een echt Rubenskind!
De dichter heeft het lief; maar cle waarschuwende toon
breekt door in die betuiging van liefde. Met het ontwaken
hartstochten zal de ongestoorde slaap vlieden :
0, laat me een kus op 't mollig knietje geven,
In argloosheid en eenvoud blootgewoeld!
Gij zult toch met ontwaken, als gij 't voelt?
De slaap is vast in 't derde jaar van 't Leven.
Daar komt een tijd, als geen vermoeidheid baat
Om 't brandend hoofd in simmering te sussen,
Wanneer de rust de valsche peluw haat...
Maar gib slaapt zacht op 't blauwsatijnen kussen.

De dichter wenscht als het kind te zijn, « dat nog niets in
droomen Hoch in waken wenscht Doch deze gelukkige tijd
spoedt ten einde. Weldra zal het kind ook dwaze wenschen
slaken, het zal zich aan den schijn vergapen. Op zijn zevende
(I) Camera Obscura.
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jaar zal het de volwassenen bentjden; dit zal zijne eerste dwaasheid zijn. Nu bent het kind van zijne traantjes slechts het vocht,
niet de pijn ; doch als het gio,)t zal zi j n, zal het ongelukkig
Nvezen, itust omdat zijne wenschen niet voldaan kunnen worden :
Uw vader gaat gebukt van stille smart;
Uw moeder weent bid 't doodsbed van haar moeder;
De dorst naar eer verslincit uw oudsten broeder;
Bedrogen hoop verteert uw zusters hart;
Die 't brak, vergaat, van wroeging met te kussen;
En ik, die bij deer rustbank nederkniel,
Beschrei de zwak-, de kranklieid van mijn ziel.
Gil slaapt nog zacht op 't blauwsatipen kussen.

Ooh Bilderdyk, naast Vondel, BEETS' lievelingsdichter,
betreurt « dat het rustloos menschenbrued, door zijn brtusend
blued opgezweept - wordt, en zich aldus ongelukkig maakt :
Ach, hoe zalig zou het wezen
Bij zijn akker, bii zijn (Tisch!
Bij lien zegen van het leven,
Waar de hemel mild mee is!

V.
In de Camera Obscura is BEETS om de toekomst der stoeiende jongens bekommeld :
« Gegroet, gegroet, gij vroolijke en gezonde, lustige en stevige
knapen; gegroet, gegroet, gij, speelsche en blozende hoop des vaderlands ! Mien hart gaat open als ik u zie, in uwe vreugde, in uw spel,
m uwe uitgelatenheid, in uwen eenvoud, in uwen vermetelen moed.
Mien hart ki impt toe, als het bedenkt, wat er van u worden moet.
01 zult gib die daar beurtelings een fiisschen beet uit denzelfden
appel doet, 10 later wren nowt gewaar woi den dat het noodig is den
appel in eenen hoek te nemen en alleen op te eten ; ja, de schillen
weg te stoppen en de paten te zaaien voor de nakomelingschap!
En gii, die daai geduldig uw sterkeren rug leent aan uw vluggeren vriend, die rich op uwe schouderen verheft om in den boom
het spreeuwennest te zoeken, dat heel hoog is, zal de ondervinding
u de vet di ietigc wiy,hud onthouden, dat het betel- is zelf eenc Udder
te krijgen en zelf het nest uit te halen, dan een goeden dienst te
doen, en of te wachtcn of en hoe 111e11 ll Z:11 beloonen! (1). »
(I) Camera Obscura.
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Dus in de argelooze onschuld, in de kinderlijke eenvoudigheid ligt het ware geluk. Angst bekruipt andermaal den schrijver :
uit die kenschetsende kindereigenschappen kunnen erge gebreken geboren worden :
<< Dit is de wereld ! Maar ook in u zelven zijn de zaden aanwezig
van veel oriheils en veel verdriets. Uw vooi tvarende drift, uwe
onschuldige teederheid tot opvliegendheid, eerzucht en wellustigheid gerijpt ; uwe levendigheid en onarhankelijk gevoel tot wereldzin
en ongeloof verhai d (1).
Hczelfde bang vooruitzicht drukt de dichter in zijn gedicht
uit, terwril hij het slapende kuod aanschouwt :
Gij, zult gij nooit, als stugge of woeste knaap,
Hen grieven, die u 't leven, alles gaven?
Als jongling aaii geen hartstocht u verslaven,
Die u de deugd zou rooven met then siaap?
Nowt schandlijk vuur in stinkend water blusschen?
Geen heilig God verloochnen in uw hart?
Wat wacht u? Schuld met weelde of deugd met smart?
Nog slaapt ge zacht op 't blauwsatijnen kussen.
0, dat u Teed en wroeging zij gespaard!
Dat de aarde u nooit den hemel moge ontrooven!
Dat bidt mijn hart voor u van God hierboven,
Met haar, die u in smarte heeft gebaard.
Leer zelf reeds vroeg te ordden in de jaren
Van stil geloof en opgewekt gevoel;
En leer het nooit vergeten in 't gewoel
Der wereld, die geen middelen zal sparen (2).

VI.
De invloed der moeder op het kind is niet hoog genoeg te
schatten :
Welzalig, wren een moederboezem voedt!
Want in de melk, zoo onbewust genoten,
Komt hem zijn moeders zachtheid toegevloten,
Verzelk igd met het zachtste van haar bloed.

( h Camera Obscura.
,( 2) NICOLAAS BEETS, Dichtwerken, tweede deel, blz, 53.
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Vrouw Ik heb ook een vrouwenborst gezogen,
En wat er vrouwlijks omgaat in mijn hart :
De aaodoenlijkheid voor liefde, vreugde en smart;
Dat Brook ik in de mildheid van die togen (I).

In (lit zelfde gedicht worden edachten ontwil:keld, die men
-ook in Ledeganck's « Graf /*ler illoeder aantreft :
Ze (de moeder) is als Gods zon, die in haar reinheid straalt,
Maar opgaat voor rechtvaardigen en boozen,
Een regen, me op d'akker des goddloozen,
Als op het veld des dankbren christens daalt.
Niet waar? Wat ramp de hemel moog gehengen,
Elk offer voor uw lievling valt u licht.
Zeifs zoo ge u tot het zwaarste zaagt verplicht,
Gij zoudt het, gu, als alle moeders brengen (2).
Aan een gestorven hliid » is mede zees roerend. Daar straalt
de liefde des dichters tot de kleinen andermaal op treffende wijze
door. Ook de liefde van den grootvader tot de kleinkinderen.
De lieftalligheid, de speelsche arp,eloosheid der blonde krullekopjes wordt er op roerende wijze in voorgesteld. BEETS ziet de
lichainelijke en innerhike schoonheden van het kind, en voelt
die. Hij geniet ten voile hunne poezie, en wt .) genieten die met
hem De dichter vertoont zich liter kings zijue schoonste zijde :
Wu hadden op uw kiein en dierbaar hoofs
Een schat gehoopt van liefde en teederheaen,
Zoo veel voor u gewenscht en vroorn gebeden!
Wat hielp het, toen ge ons eenskiaps werat ontroofd?
En gij, gij hadt met koozen, streelen, vieten,
Met lachjes en met wooro j es, zoo bezield,
Ons steeds getoond, hoe veel ge van ons hieldt.
Toch gingt gij heen, en mat ons (lroevig schreien.

De smart van grootvader en grootmoeder :
Hoe zwaar viel aan uw vader tree voor tree,
Die hij op 't breed, op 't heuvlig kerkhof zette;
't Was of de kleine n000kist hem verplette,
Toen men die zacht en langzaam zinken dee.

(t) Aan eene 'one Akeder, op. cit., tweede deel, blz. 55.
(2) Aan eene jonge Aloeder, op. cit., tweede dee!, biz. 56.
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Grootvader stond er bij, van rouw gebogen,
(Begroef hij niet ztjn nieuwe kindervreugd?)
Dacht aan njn grijze haren en Uw jeugd...
Wat was er veel met uw bent vervlogen !
En a'arme, die haar kind vertroosten moet (I),
Maar zelve in u een kindje heeft verloren,
Hoe deed zij zich geweid haar rouw te smoren!
Kzndsveznderen zyn veer 't moederhart zoo zoet!
\Vat kostte 't haar, Coen zij heeft weggeborgen
't Oud speelgoed, dat reeds van uw moeder heugt,
Uw erfenis, — helaas! uw laatste vreugd,
Lief schepsel, op then laatsten blijden morgen! (2).
Met Len Achten »

is bier te laude vrij wel bekend. Het komt

in de meeste bloemlezingn voor. Het stukje is eene navolging
van Wordsworth. Ik ken den Engekchen tekst niet. Toch heeft
BEETS ' idylle al de kleur van een oorspronkelijk \\ erk. Een

meesterstukje der Nederlandsche School. Op onze meisiespensionaten hoort het te huffs.
Wat kan, in 't Goo], een schuldloos kind,
Met rozen op de frissche kaken,
Daar 't mets dan Leven in zich vindt
Van flood of sterven maken?
Een meisje trippelde aan mijn zij
Van zes, of moogiuk zeven jaren :
Wat schitterde dat oogje blip
Van onder 't zwart der haren!
Een aardig lachje, zacht en schoon,
Ontblootte bagelwitte tanden,
En vormde een kuiltje in iedre koon,
Wat bruin van 't zonnebranden.
'k Vroeg : . Met hoevelen zijt gij wel? ,
Ze bet met lang op 't antwoord wachten,
Maar vroolijk keek ze, en zeide snel :
. We bennen met zen achten
Wat lief snoepstertie!
(I) De grootmoeder.
(2) N. BEETS, Gedichten, tweede deel, blz. 376.
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VII.
Een dichter van het huiselijk leven is BEETS voor alles
geweest. Talrijk, roerend zijn zijne gezangen aan zijne vrouw,
aan zijne kinderen gewijd, en de opwekkende toon ontbreekt
nooit. Vioomheid, godsdienstzin kenmerkt schier alien. De opvoeder, de raadgever, zeifs de predikant staat den vader ter
zijne; ja, bekleedt gewoonlijk de eerste plaats. « Ann mine Kinderen -> kenschetst BEETS op voortreffelijke NN lye.
Kindren! leert u vroeg gewennen
Te aller tijd,
Gods alwetendheid te erkennen,
Waar ge ook qt.
Hen, die overal beseffen
God is bier !
Zal geen HI des Satans treffen,
Hoe hij zwier.
Opent gij des morgens de oogen
Voor het Licht,
Denkt : . Op mij staart uit den hoogen
Gods gezicht.
Op uw rustbed neergelegen,
In den nacht,
Zij (lit denkbeeld u ten zegen!
. God geeft acht ).
Waar zich ooit uw voeten keeren,
God gaat mee,
Over bergen, heiden, meren,
Zand en zee.
Niemand kan die hand ontvlieden,
Of lien blik.
Baar die troost van brave lieden
U geen s_chrik!
Ach, het is een vreeslijk vreezen,
Waar men vreest en beeft,
Van then God gezien te wezen,
Door wrens zorg men leeft,
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Ach, het is een hooploos hopen,
Waar men hoopt en haakt,
Aan die trouwe hand te ontloopen,
Die gelukkig maakt

Besteed nuttig uwen tijd, betracht steeds het goede
Aan mijn zoos, met een uurwerk.
Zoolang uw levensdag mag Buren,
Dit is mijn belle,
Wijze u Qit werk gezegende urea,
En welbestede (2).

Wij hebben intusschen een aantal gedicliten, waar de leerloon overheerschend is. De dichter leczt er ons zijne levensopvatting in bloot. Hij behandelt daar zeer belangrijke vraagpunten
van opvoedings- en ondermisleer, bijna altijd op eigenaardige,
pittige wijze. BEETS is een vroom, godsdienstig man. De nieuwere,
proefondervindelijke wetenschap is hem een euvel. Hij houdt
meer van kunilen dan van zoeten, hecht groot belang aan de
volkswijsheid, en wil dat de studie den menscli ontwikkele en
hem beter, vromer, deugdzamer make. Zijn spotlach met de
moderne wetenschap zou hem onder de reaktionnairen doen
rangschikken. Bid vele ernstige menschen zet hij een pond goed
bloed •
Onze eeuw is de eeuw der kennis, de eeuw van 't Licht;
Dit weten wij, en leeruen 't op de scholen.
Voor ons gebrild of ongebrild gezicht,
Blijft klein noch groot verborgen of verholen;
't Heelal schipt ons doorschiinend, 't kleinste wicht
Weet van den bol, die plat is aan de polen ).
En heeft een bol, die 't zij dan plat of spits,
Scheepsruimte voor de hoogste wijsheid is.
Ontdekking, vending, vruchten, resultaten,
Mijnheer! onze eeuw telt nog geen veertig jaar,
En heeft op Bat punt reeds meer recht van praten
Dan al de vorige eeuwen met elkaar
(i) Gedzchten, deroe oeet, blz. 153.

(2) Id., vierde deel, blz. 64. Dat herinnert aan een zonnewijzer (XVI(
eeuw) te Brugge, welke het volgende opschrift droeg : NULLA FLUAT CUJUS
NON MEMINISSE JUVET.
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Want wat, wat hebben zij ons nagelaten
Van wetenschap ? — De kunsten laat ik daar —
Een hoop, mijnheer! van gissingen en droomen,
Waarmee wij met veel vender zouden komen.
Maar ons, mijnheer, ons weten is gegrond;
Ons weten is niet dan wiskunstrg weten
BESPIEGLING boort gij niet uit onzen mond,
Het woord, om zoo te zeggen, is vergeten,
TOEPASSING is de boodschap. Zie maar rood!
Wij nemen waar, zien, tasten, wegen, meten,
En als een rijne vrucht van onze vlijt,
Beschaamt een nieuwe wereld d'ouden tijd.
Er blijven vragen over; maar niet velen.
Wat LEVEN is, wat KRACHT is, weet men niet,
Maar 't kan ons eigenlij k ook weinig schelen,
Indien het ding maar daar is, dat zoo hiet.
Langs welken weg zich ziekten mededeelen —
Daar is veel duisters ook op dat gebied ;
Ook zijn wij nog niet zeker van 't genezen,
Maar toch — de Dood mag op zijn hoede wezen!
In 't zeedlijke zijn ook nog raadsels; maar
Dat 's minder! Als wij gaslicht zullen branden,
Den iuchtballon bestijgen met maikaar,
Per spoortrein reizen naar de verste landen,
Dan laat men die onvruchtbre questies daar.
Wat hebben we er de vingers aan te branden?
Wat baat ons 't metaphysische gezwoeg?
Wij hebben aan de stof nog stofs genoeg (I).

Het gedicht dagteekent van 1835; de dichter was toen eel/
en twintig jaar oud. In 1889 dichtte hij fanderlach. Aan een Darwinist. De proefondervindelijke wetenscha p en het materialism
had tusschen die twee jaartallen merkelijk toegenomen, en sinds
het laatste nog meer 117(/ weten is intusschen zeer kenmerkend
voor een en twintigjarigen « hoogstudent », gelijk men tegenwoordig zegt. Kinderlach is insgelijks geheel en al in den trant
van den kinderdichter, van den vi omen moralist :
Wat apenmoeder heeft voorheen
Haar jong zoo vriendlijk aangekeken,
(I) IVy weten. Gedichten. tweede deel, blz. 32.
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En 't lachje van een kind verscheen !
Het kinderlachje, zoo welsprekend,
Vol Leven, liefde, ziel en geest,
Dat, feitlijk, tusschen mensch en beest,
D'onmeetlijkheid van d'afstand teekent?
Laat, uit een stam, nog onbekend,
Sim Spitsneus naast Sim Platneus spruiten,
Met menschelijke kin en kuiten,
En zonder staart aan 't achterend;
Laat Gibbons, Orangs en Gorillen,
En Chimpanze's de wellust zijn
Van die volstrekt in rechte Jun
Uit grijnzende apen dalen wilien.
Een bilk op 't wichtjen aan de borst,
Van die ztj weerheift heeten inogen,
A's zu, na 't laven van zijn dorst,
Het aanziet met haar zielvolle oogen,
En toelacht, en lien moederlach
Betaald ziet met het zacht ontploolen
Der lipjes, versch gelaafd, vermag
Dat luchikasteel omver te gooien.
Verioren zoon ! 't is vruchteloos
Verlangd eens anders zoon te wezen :
Uw werkelijke at komst staat altoos
In 't lachje van uw kind te lezen (t).
(1) Dzchtzverken, derde deel, blz. 376. BEETS deelt onder dit gedicht de
volgende nota mede :
c In een der nieuwste Duitsche werken vied ik den Stammbaum der
Afenardnung aldus opgemaakt :

GEMEINSAME STAMMFORM.
I.
II.
PLATTNASEN.

SCHMALNASEN.

II, I.
Geschwanzte Schmalnasen,

II, 2.
Schwariziose Schmalnasen.

II, 2.

I
Gibbon.
4 . 8 species.

2

Orang.
2 spec.

3
Schimpanse.

4
Gorille.

5
Mensch.
5-1,3 spec.
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VIII.
De spreuk van Bacon, leeadin makes a full man, conversation a ready man, and 7011/111, an enact man, omschrijft BEETS
aldus :
Eon Woord van Bacon.
Het lezen voedt een schoon verstand,
Waaraan niet licht lets goeds ontglipt;
Het spreken maakt het bij de hand;
Het schrijven net en stipt (IL

Dit wordt ons door de pedagogie gelee rd. Zoolang wij over
de leerstof niet kunnen spreken, dat is, zoolang wij ons daar niet
klaar, duidelijk over kunnen uitdrukken, beheerschen wij die
niet. Niets Arent die beter in het geheugen, vervormt die beter,
duurzarner tot ons geestig eigendoin dan daarover te spreken,
tenzij daarover te schrijven (2).
De volgende gedichten behoeven weinig opheldering. Men
ziet dat BEETS zijn stelsel getrouw blijft. H ij is stellig geen revolutionnair, zoomin in zake van opvoeding en onderwijs als in
wat ook :
Hedendaagsche Methode.
Dresseeren, dresseeren,
Schoon 't hier en daar een geest verstompt,
Ziedaar wat onzen tijd behaagt,
En met examineeren
(I) Gedzchten, derde deel, blz. 272.
(2) Wie zijne gedachten schriftelij k mtdrukt, moet klaarder denken,
scherper opvatten, zich meer beheerschen, dan wie daarover spreekt. Is aldus
het schrijven een hoofdmiddel tot geestesvorming, en de vaardigheid in het
schriftelijk opstellen een onbedrie Y., lijk bewijs van verstandelijke gezondheid
en bekwaamnetd, — een nog betere iichtverzamelaar en vormer der gedachten
dan het spreken, — dan heeft ook de volksschool van den nieuweren tijd ten
voile gelijk groote waarde te hechten aan het schriftelijk opstellen en de vaardigheid daarin als de kroon der spraakvorming te betrachten. Wat JAN PAUL
in zijne Levana zegt, is nog heden waar Ein Blatt schreiben regt den
Bildungstrteb lebendiger an als em Buch lesen. En EISENLOHR zegt met voile
recht Die Aufsatzbticher sind das Gesicht der Schule (KEHR, Praxis,
blz. 222.
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De schoonste vruchten draagt!
Eerst moet een jongling vol-gepompt
En dan weer leeg-gevraagd (r).

't Beste.
't Beste voedsel was voor elk
Toegevloeide moedermelk,
Ongevraagd verkregen;
Wat natuurlijkst, ongezocht,
Onzer ziel worth toegebrocht,
Is haar 't meest ten zegen (2).

Hooge School.
Die niet uit alles leeren wil,
Wil in 't geheel niet leeren.
De Hooge School staat nimmer stil,
Waarom wij saam verkeeren.
't Is alles les, week, voorbeeld, vraag —
Maar menig leerling valt wat traag.
Gij niet! Let op. Zie af, onthoud,
En vorder t'allen tijde!
Zorg dat de Leerzucht niet verflauwt;
Schoon de Eerzucht schipbreuk lijde!
Het is om prijs noch lauwergroen,
Maar om het leeren zelf to doen (3).

Zeer behartigenswaard. Ruckert drukt bijna hetzelfde g edacht uit in zijne Weisheit des Brahnzanen :
Kind, lerne was du kannst, und frage nicht, wozu
Einst dat Gelernte dient, fur jetzo lerne du.
Dat 1st der Vorzug, den die Jugend hat im leeren,
Das ihr das Was steht nab, und das Wozu im Fernen (4).

« Ontwikkelen \›, zegt een Nederlandsch pedagoog, is loswikkelen ; de wikkel geleidelijk doen verdwijnen. Daarom ga in
den gang der grootste gelijkheid voort; (le geestesontwikkeling
duldt geene sprongen. »
(i) Gedzchten, derde deel, blz. 512.
(2) Id., derde deel, blz. 546.
(3) Ibid., blz. 237.
(4) Weisheit des Brahmanen. Schule 17.
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Dit leert ons BEETS : zijn puntdicht is zeer lief :
Ontwikkeling.
Bevorder, zoo gij kunt, dat, als een rozeknop,
Bij 's hemels zonneschijn, en frisschen morgendauwe,
De geest van uw Jong kind zich opene en ontvouwe;
Maar breek hem met geen mes, gelijk een oester, op (1).

Afwisseling; ontspanning is onontbeerlijk : eene verkeeide
richting der opvoeding, van het onderwijs, is echter het ergste
van al :
Herinnering.
Weet dit, geleerde mannen,
Die andrer leeraars zijt,
De boog, altyd gespannen,
Raakt alle spankracht kwiit;
De boog verkeerd gespannen,
Nog grouter ongeluk,
Breekt in uw harden stuk (2).

IX.
Om een letterkundig werk in voile waarde to genieten, moet
het luidop gelezen worden. Weinigen echter kunnen goed en
saloon lezen. Cremer kon dit. Hij droeg zijne werken voor, alsof
hij ze verhaalde ; het boek werd vergeten.
Een onderwijzer die t oed leest, onderwijst ook goed. Hij
moet lezen op zulke wijze dat de toehoorders het gelezene zien.
Door de verbeelding hooren wij, als wij een werk stil lezen, min
of meer de muziek der taal; bij het luid lezen hooren en zien wij
alles :
Jacobus Jan Cromer.
Een uit duizend.

Wie CREMER leest, kent slechts zijn twintigst deel;
Aileen wie CREMER hoort, kent hem geheel.
Men kan door 't oog met dan een weznzg hooren,
Van 't geen hij ons t'aanschouwen geeft, door de ooren (3).
(t) Gedzchten, vierde deel, blz. 159. Zie DICKENS, Dombey and Son.

(2) Gedzchten, vierde deel, blz. 66.
(3) Gedzchten, vierde deel, blz. 98.

6
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Spreek, opdat ik u zie, » zegde Socrates, en Vondel schreef
onder het portret van den predikant Cornelis Anslo het volgende
bijschrift :
«

Aij, Rembrandt, maal CORNELIS' stem,
Het zichtbre deel is 't minst van hem,
't Onzzchtbre kent men slechts door d'ooren,
Wie ANSLO zien wil, moet hem hooren (t).

X.
Vondel slaat bier ook weer heel juist. Wij keeren terug tot
BEETS, zijn gezaghebbenden bewonderaar :

Elkeen weet dat het voorbeeld in zake van opvoeding eene
overwegende rol speelt. Woorden zijn dwergen, daden zijn. reuzen. Al de deugden, al de gebreken van den onderwijzer, gaan
op den leerling over. Gelijk hij is, zijn zij.
Een vrome . wandel zonder woord ,
Gaat boven vloed van reden;
Meer wat men zzet dan wat men lioort,
Wekt deugd en goede zeden.
Zoo wie met goede woorden spot ;
't Goed voorbeeld brengt hem nog tot God.
Ilc zeden, boven al wat preekt,
Den stillen in den laude,
Die, onbespraakt, welsprekendst spreekt,
En schreeuwers maakt to schande;
Die lastertaal en tegenspraak
Doet zwijgen met beschaamde kaak (2).

Zeer schoon; zeer waar.
Eisch het onmogelijke niet :
Veredelt zich een rozenstruik, gij ziet
Dat ze andre doornen krijgt, maar zonder wordt ze niet (3).

Nog eene goede Zeclenwet :
Vergeefs de kracht ontveinsd van deze zeedlijke Orden :
Uw ZIJN blukt uit uw DOEN; uw DOEN bepaalt uw WORDEN (4).
(I) De Werken van feast van den Vondel, (1639-164o), blz. 290.
(2) Gedichten, vierde deel, blz. 40.
(3) Gedichten, vierde deel, bl. 46. -- (4) Ibid.
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Houd liever het goede en schoone ter navolging voor, dan
het afzichtelijke en slechte; zelfs om er afkeer voor in to boezemen :
Verkeerd Effect.
Gij meent het goed, maar 't werkt verkeerd.
Voor de ondeugd wilt gij afschuw wekken,
Maar beelot haar of met zulke trekken,
Dat zij zich zelf bewondren leert.
Fier dat gii 't ztjt, die haar wil malen
Komt zij zich zien in uw verhalen,
Komt ztj zich spieglen in uw lied,
En denkt : « 'k Ben nog zoo leelijk niet v.

Anders.
Gij schildert de Ondeugd zwart, maar stelt haar zwart gezicht
In zulk een belangwekkend licht,
Dat zij zich gaarn herkent en zest :
Ik ben toch moot van leelijkheid (t).

Gramschap is eene erge ondeugd bij den opvoeder :
Stel tegen Drift geen Drift.
Stel tegen drift geen drift maar wacht uw tijd en duik!
De hartstocht is geen kracht, maar krachtmisbruik (2).

Wees niet opvliegend.
Opvliegendheid vliegt over 't hoofd en wordt veracht.
Gerechte toorn is kalm en doet op 't hart zijn kracht (3).

Wat vooral past, is :
Ernst.
De toon van echten ernst is waardig, kalm en zacht;
Niet hartontzettend zwaar, noch pijnlijk scherp in de ooren;
Een middentoon, welluidend uitgebracht;
Men kan er 't hart, waaruit hij komt, in hooren.
Dat is zijn schoonheid en zijn kracht (4).
(1) Gedzchten, vierde dee], blz. 47.
(2) Gedzchten, vierde deel, blz. 58.

(3) Id., blz. 62.
(4) Gedzchten, vierde deel, blz. 26.
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Wees strong voor de ondeugenden, maar toegevend voor
de zwakken :
Zie wat gij doet.
Zorg dat uw hand geen vruchtbaar twijgje knakke;
Snij 't vooze weg, maar ondersteun het zwakke (1).

Maak een onderscheid tusschen
Gebrnik en Misbrnik.
Gebruik uw kracht; zij zal vermeeren,
Misbruik uw kracht; zij gaat to leur'.
De maat betrachten is — regeeren;
Gebrek aan wilskracht — willekeur.

Wees wakker, werkzaam.
Werk door en woeker met uw uren;
Spaar gaaf noch kracht!
Straks daalt de nacht;
De roest verslijt veel meer dan 't schuren (2).

XI.
Pas op, dat gij uw programma niet overlaadt. De leerstof
moet kunnen verwerkt worden.
Nienwerwetsch Onderwijs.
Ontwikklen zou het zip, en 't werd verdooven.
\Vat groeien zou, wordt door de c leerstof » flood gestoven,
En in dat stuifzand, dat naar alle kant verwaait,
Gelaat men zich, alsof men zaazt! (3).

Daar is eene hebbelijkheid, waar niet weinig onderwijzers
en leeraars aan lijden, en waar onze uitstekende professor in
pedagogie ons onophoudelijk tegen waarschuwde : 't is de definitieziekte. Wat is de meter ? Wat is de maan? Wat is de aard-

(I) Id., blz. 108.
(2) Gedzchten, vierde deel, blz. 97.
(3) Gedzchten, vierde deel, blz. 161.
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rijkskunde? Zelfs in de verondeistelling dat de bepaling niets to
wenschen overlaat, wordt er niets door geleerd.
BEETS wil ook van geen definities hooren :
Onmogelijke Definities.
Spaar vrij uw moeite, wijze man!
Uw vlijt is overbodig.
Wat niet omschreven worden kan,
Heeft geen omschrijving noomg.
Noem 't btu den naam, dien 't altijd droeg;
Dat slechts is mooglijk en — genoeg (i).

Men ziet dat BEETS niet alleen een wezenlijke didaktieker is ;
hij onderscheidt zich door een gezonden, pedagogischen zin. Hij
heeft een wel bepaald stelsel.
Al wat maar van ver of nabij naar modernism, revolutie of
pessimism riekt, is hem een gruwel.
Hij is vroolijk, geestig. Een onderwijzer met een vroolijken,
opgewekten aard, is een zegen voor de school, en voor de
leerlingen.
Wees vroohjk ! Vroolijkheid is kracht,
kracht tot arbeid, kracht tot deugd.
Daar wordt nets goeds, met groots volbracht
Dan bij een innerlijke vreugd.
Een treuriv, hart maakt dof, verzwakt.
Een schreiend oog ziet ver noch klaar.
Gebogen staat gij wankelbaar,
Met al wat in u is geknakt (2).

Die opgeruiindheid is een kenmerkende karaktertrek van
den mensch; ie er zich in verheugen mag, behoudt haar tot het
einde, gelijk Beets zelf, de vroolijke, geestige, beminnelijke, gelukkige grijsaard :
Hoe zegt men mij : « Gij bitjft nog jong van geest »,
— Die oud van geest wordt, is noon jong geweest (3).

(i) Gethchten, vierde deel, blz. 42.
(2) Gedzcisten, vierde deel, blz. 47.
(3) Gedichten, vierde deel, blz. 46.
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Rechtstreeks houdt BEETS zich in zijne prozaschriften met
de belangen van het volksonderwijs en de volksontwikkeling
bezig : hij bewijst daarin dat hij er het hooge belang van beseft.
Hij handelt er met groote kennis van zaken over; zijne beschouwingen zijn ook onze belangstelling overwaardig.
Reeds in Leven en karakter van Joannes Hendricus Van der
Palm, in 1841, aldus op zeven-en-twintigjarigen ouderdom uitgegeven (I), wordt aan Nederlands gruoten staatsredenaar hulde
gebracht, omdat hij zijne geliefkoosde Oostersche studien opgaf,
om aan het lager onderwijs diensten te kunnen bewijzen.
« Het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek benoemde,
onder den titel van Agenten, een achttal mannen, die de verschil-

lende takken van inwendig beheer onder zich verdeelden. Zij
waren wat wij thans de ministei s der onclerscheidene departementen
noemen, loch alleenlijk vei antwoorclelijk aan het UitvoerendBewind.
Van deze agentschappen was er een van nationale opYoeding, en tot
deszelfs beheer werden gebracht al de zaken. Welke tot het onderays,
de wetenschappen en de kunsten behoorden, en in het algemeen, alles wat
eenigea invloed konitebben op de zeden des Yolks Hier toe nu werd Van
der Palm in de maand April des jaars 1799, onder groote toejuiching

veler weldenkenden in den lande geroepen, en hij nam dien gewichtigen post aan, onder voorwaarde van ten alien tijde het professoraat,
dat hij er ongaarne aan opoffercle, weder te kunnen opnemen. Dit
werd hem door curatoi en der hoogeschool « ten hoogste loueerende
de gelukkige keuze door het Uitvoerend Bewind op den professor
Van der Palm uitgebracht, als van Wien' uitstekende vermogens en

alum bekende begaafdheden tot bevordering van geleerdheid, bloei
en opbouw van kunsten en wetenschappen, alsook om den nationalen
geest tot de edelste deugden op te leiden (2), de Bataafsche natie
(I) Leven en karakter van Johannes-Henrzcus Van der Palm, geschetst
door NICOLAAS BEETS, te Leyden, D. Du Monier en Zoon, MDCCCXLII.
(2) Zeer belangrok. Men ziet dat de curatoren der Leidsche Hoogeschool
toen reeds beseften, dat aan de nationale opvoeding de grootste zorg moet
gewijd worden, wat op onze dagen, wanneer onze ooren tuiten van het geraas
over onderwijs, zoo weinig begrepen wordt. De titel, dien Van der Palm
droeg, en het omschrijven zijner toekenternssen, zeggen genoegzaam dat die
mannen wisten wat vooral noodig was. De agent schreef, dat << een der voorname redenen, die hem bewogen om mij niet volstrekt onwiilig te verklaren,
de bewustheid (was) dat in ciezen post zeer veel nadeels voor de nationale
beschaving- en zeden zou kunnen gestzcht warden. (Leven en karakter van
Van der Palm, blz. 60).
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reeds de grootste verwachting had opgevat », gracieuselijk toegestaan . Het ontbrak... met aan vrienden van Van der Palm, die
over de keuze des staatsbewinds, in het belang der letteren, of in dat
van Van der Palm, schenen het hoofd te schudden. Velen meenden
dat hij bier met op zijne plaats zoude zijn, en tat al het goede, door
hem in eene politieke loopbaan teweeg-:e brengen, nowt zoude kunnen
opwegen tegen de diensten, welke kerk en hoogeschool recht handen
van hem te verwachten Doch hij achtte het belang des vaderlands
meer bet ' okken in de richtigc waarneming van den hoogst gewichtigen
post, then men hem opdi oeg. dan in den bloei zijner geliefde Oostersche letterkunde ; want die post sloot de verbetering van het zoo treurig
gesteld lager ondcrwys in, zoovecl sneer clan het hooger, de levenskracht
van het vaderland. Dam bij bewoog hem vooral de vrees, dat dit belang' ijk agentschap in vet keerde handen komen en de prooi van een
of anderen heethootchgen ijveraar worden zou, meer tot afbreken
dan opbouwen geneigcl (I)

Waarlijk, Van der Palm en NICOLAAS BEETS verdienen de
hulde van alien, wien een degelijk volksonderwijs en eene
gezonde opvoedmg ter harte gaan.
Nam de begmselen en toebereidselen van Van der Palm is,
onder cien aadpensionat is Schimmelpenninck de wet van 1806 ingericht, met en benevens de t egiementen daatna voorgeschreven en
ingevoerd ; dcze inn ook onder het Fransche Bewind en tot op
onzen tijd st anode gebleven « Het vet beterd schoolwezen », zegt een
bekwaam schi 1p Li (2, wa, het laatste geschenk der Nederlandsche rcptii)11'1,1 aan de wet eld (3 »

XIII.
In zijn geestig en tevens diep doordacht opstel Gesprek met
Querulus over de beharii ging der Moederiaal (voorgelezen in het
Leesmuseum te Utrecht in Jammu 1857), wordt Nederland eene
slecht onderwezen natre » genoemd. Querulus is hier de vertolker van BEETS ' grondbeginselen. « Al stonden hier zeven dui« zend schoolopzieners en zeven duizend Bezitters >> van den
4 den, 3 den , 2 de" en zelfs i s" rang ;>, hij zou zijne uitdrukking

(1) Leven en learakter van Hem ICUs Fan der Palm, biz. 58.
(2) Van Kampen.
(3) Leven en karakter, u. s , blz. 65.
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niet verzachten. Vat « wetenscliappelijkheid betreft, » streven
de Nederlanders hunne naburen vrij wel op zijde » :
« Maar er is eene zaak, waarin wij kennelijk hij hen achterstaan,
en in Welke goed te huts zijn, naar mijn eenvoudig verstand, eene
eerste vereischte is van eene wel ondei wezene natie... Om kort te
gaan : ie, in hoogere of lagere standen kent, zoo als het behoort,
zijde Moedertaal? (1).

Daar gaat het gesprek op los.
Er worth een briefje voorgelezen, een modelletje van kromtaal, doorspekt met Gallicismen, Germanismen en Anglicismen.
« Zou onze Hollandsche taal voor den gemeenzamen, vluchtigen
briefstil wel geschikt zijn ? »
« Vriend », antwoordde QUERULUS op eenigszins gemoedelijken
toon, « kom mij niet aan booed met zull, e vragen. Elke taal is tot
elken shit van sehrgven geschikt, waarin men hoar spreken kart. Indies
LOUIZE de opvoeding gehad had, die ik aan elke Nederlandsche jonkvrouw zoo gaarne gunnen zoude ; indien haar van kinds of liefde en
achting was ingeboezemd vow de taal van die natie, tot Welke zij
behoort, van die voorgeslachten, op welker toenemend aanzien in
het midden diem natie zij giootsch is, indien de heoefening deer taal
eenigszins gelijken trod gehouden had met het groot gewicht, dat, niet
zonder reden, voor iemand van haar stand. aan het grondig kennen,
gemakkelijk gebi uiken, zuivei uitspi eken van vreemde talen gehecht
wordt: indien zij metterdaad in goed Hollandsch dacht, en goed Hollandsch spreken lion; zoaarom Z071 schnivende, zooals dacht en
spreekt, niet het liefste Hollandsch brie* van de wereld kunnen schrijyen (2).

XIV.
Onze geachte collega, K.anunnik joos, doet in eene zijner
merkwaardige verhandelingen over het bevorderen der zuivere
uitspraak onzer taal en het gebrulk der letterkundige taal, uitschijnen, dat onze lagere onderwijzers het noodige gezag missen
om, buiten de school, ten bate van het verspreiden der beschaafde omgangstaal, de uitslagen te vetkrijgen, die van hen zouden
mogen verwac lit worded.
(I) Gesprek met Qzeerulus. Verschezdenheden, meest op LetterkundigGebzed, door NICOLAAS BEETS, 2 d goedkoope druk, eerste deel. (Haarlem,
1876), blz 5.
(2) Verschezdenheden, I, blz, 8.
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Met de besluitselen van ons geacht medelid kon ik niet
onvoorwaardelijk instemmen. Dat de maatschappelijke toestand
onzer onderwijzers in ruime mate moet verheven worden in het
belang van een degelijk taalonderwijs : daarover zullen wij
alien t'akkoord zijn.
In (lit opstel : Gesprek met Querulus over de behartiginR der
moedez tag waar de eene treffende waarheid de andere verdringt,
schrijft BEETS over het verheffen van den onderwijzersstand :
« QUERULUS », zeide ik, o laat ons niet medeplichtig worden aan
het min of meer beschimpen van een stand, door zijn roeping zoo
achtenswaardig als die der onderwijzers. Wat deze in ons vaderland
behoeft, het is aaninoediging, het is opheffing het is overbrenging in
eenen in ieder opzicht beteren toestand, wat het maatschappelijke
betreft.
Letterknechterij en bekrompenheid zijn, in duizend gevallen,
niets clan het gevolg van de beperktheid del kennis, en deze van het
meer dan bepei kt inkomen. GI] klaagt over eenc, itzt een befiaald oogpunt, slecht onderit ,ezen natee ; nusschien is een zeer wezenlqk verband

titsschen uzve klacht en de nitpze over slecht bezoldigde en te eeznig
geeerde onder7vyzers .. Hoe velen van deze onmisbare manners zijn met

de beschaafde kringen onzer maatschappij in aant aking, om aan hun
geest en inzichten de uitbreiding, aan hunne vormen die gemakkelijkheid te geven, die hen zooveel geschikter zouden maken voor hunne
aangelegen,- taak • Hoevelen op de honderd zijn in de gelegenheid
van onze latere letterkunde meer onzer de oogen te krijgen dan de
boeken en boekj es, die vooi hunne examen ,' bestudeeren, of, jaar
in. jaar tilt, met hunne leerlingen herkauwen ? (1). »
Karz;,theld en ondankbaarhezd z!izz groote zonden, ooh in een
gouvernement. »
Ja, zeker. Wilt gij bet onclerwijs wezenlijk verheffen; wilt gij,
dat de onderwijzers in de ruiinste mate bijdragen tot de verheffing onzer taal, ter verspreiding der algemeene letterkundige
taal, verhef dan, Oak in mime mate, in een sioffelijk opzicht, den.
onderwrizersstand.
Wij alien inoeten ter verheffing onzer taal bijdragen, en
daartoe is eerbied, geestdrift voor de taal noodig.
Er moet, » zeide QUERULUS, met een gloed, die zijne oogen
glinsteren deed; er moet, mijn vriend, bij alle wijzen en goeden een
(1) Verschezdenneden, I, 2b.

— 82 —
steeds levendiger gevoel van pieteit ontwaken, voor de Vaderlandsche, vow- de Moedertaal, en zulks op grond van al wat er aandoenlijks en heiligs ligt in deze namen zelve; op grond van den eei Lied
lien men der zaak als gave Gods, als uiting van den geest, als product der geschiedenis, als ientegevende erienis van -vereerensw/aardige voorgeslachten, en als band van gemeenschap met then km-1g
van naasten, voor \nen men in eerste plaats geioepen is te levLn en
te arbeiden, verschuldigcl is, Dan, wanneer ten haren opzichte
onkunde als ondeugd, en verwaarloozing als heiligschenning zal
woi den beschouwd, dan voorzeker zal het Vaderland en niet slechts
de Vadcrlandsche Taal, schoone en heerlijke dagen te gemoet
gaan (I).
Moge het zoo zijn!
>>

XV.
BEETS ' opstel He! Doen door Laten (2) bevat beschouwingen,
die in een handboek over opvoedmgs- en onderwijsleer eene
eeieplaats zouden bekleeden.
Getrouw aan imp stelsel mijne schrijvers zelven te laten
spreken, deel ik daar een paar uittreksels uit merle; zij behoeven
geene nadere ophelderingen.
Nei gens worth grooter bedachtzaamheid gevordei d, dan in al
wat de lichamelijke, zedelijke en verstandelijke opvoeding medebrengt. Maar waarin steekt, ook op (lit gebied, menigmaal de hoogste mjslicid? Waarin anclei s dan, bij het wijze DOEN in een
LATEN, en in eene zekeie mate van onbezoigdileid, bid de groote,
heilige zorg ! Hici \Nola een onbezet gemoed, hies een oog vereischt, dat te betel ziet, omdat het zich waeht van te stares; hier
een fosse teugel in een va,te hand.. De kincierhike leeft.od heeft aanspraak op een diep ontzag (3). ),
Om te kussen
Altijd veiheug ik mij als varier tijdig het artikel van Buffon over
den menseh gelezen te hebben, om chit eene woord, . tat het oog der
opvoeders meer op de zwakhei-J dan op (lc krachteii van het kind
behoort gericht te Inderdaad, wee dengenen, die op den laatsten rekent! De vatbaarhtden van den kleztten mensell kunnen oneindzg
beperkt .
zijn maar de krachtcn
., I, 17.
Verscheidenheden, biz, 95
(2) Doen door Laten. Eene Voor
en vigg.
( 3) Maxima debetur Auer is reverentia (Juvenalis.)
(I)
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Vergeet het nooit, ouders en leeraars.
« Die zich onbedacht door de eersten laat uitlokken, loopt gevaar
de laatsten te verwoesten. Men heeft kmderen aan lichamelijke verarming zien sterven, omdat hunne schati like ouders er van dag tot
dag hunne studie van maakten hen niet dan met het voedzaamste
voedsel te voeden

Elk woord is raak voor de opstellers onzer hedendaagsche
programme s.
Kleine PHENOMENON had eene y lugge be y atting. Op den schoot
zijner Engeische kinder meld, leerde hij alies van butten wat men
maar spa ak hij t eels een taal of Brie, en vk as cm zijne snedige
antwoorden vermaard Waar was het kind, dat dit kind evenaarde,
of zou kunnen bijhouden, vcanneei het tegelijkertijd met hem weed
onderw ezen en opgevoed ? Naar was de leermeester, zulk een
leerling waardig, en niet slechts in de talen zuiver genoeg van tutspraak, maar ook risk genoeg to kennis om hem in alle heiligdommen
der wetenschap en frame letter en in te leaden Zulk een kind we'd
met, zulk een leermeestei nauwelijks, doch eindelijk gevonden.
Hij verscheen, hij trad op, hij zette zich tot zijne gewichtige taak. Hij
wijdde zich gansch daaraan toe. Dag en nacht v estrgden zich nine
oogen op het Wonderwicht, en over hem heen staarden de oogen der
gelukkige ouders. Deze zes oogen tuurden zoo lang, tot zij, geloof
dubbel zagen. De beste lessen w erden gegeven tut de beste boeken.
De beste tijd werd gebrtukt. Zelfs van de uitspanning w erd partij
getrckken urn de Remits te vet meerderen... Maar Welke vrucht? Ach,
bittere telcui stelling? Binnen weinige wren was van PHENOMENON'S
buitengewone y lugheid geen spoor meer te ontdekken De snedige
antwoorden bleven tut. De knaap scheen veeleer met iederen dag
doffer en trager te worden. Mien werden steeds wel gesproken,
maar de beginselen der wetenschap moeilijk en met tegenzin aangeleerd. Men voelde de noodzakelijkheid van een zeer range, zeer
volstrekte y acantte, verandering van lucht, verstrooiing, koudwater-mrichtingen... Als eindelijk de tijd daar was, dat de jongeling
door zu g Mentor y et laten we'd, be y ond hij zich zonder eenige
geschiktheid tot zelfstandige stuche; en als PHENOMENON later, in
de maatschappij ()pit ad, be y ond hem deze een man van zeer alledaagsche mcmotie, die nog altijd op het oordeel wachtende was.
Arnie PHENOMENON ! Waarom was her niet meet- gelaten en ovagelaten? (I).

(1) Verschezdenheden, I, biz. 103.
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XVI.
Zelden weld bier lets zoo waars, zoo grondigs geschreven
De kinderen moeten op hun tweede jaar eene vreemde taal
beginnen te leeren. Op hun zevende jaar moeten zij er drie spreken. De lagere school moet dienstbaar gemaakt worden aan de
werelduitbreiding, landbouw, scheikunde, levensleer, staathuishoudkunde, en wat nog al meer, staan op het programma der
volksschool. Onze humanisten leeren Latijn, Grieksch, Duitsch,
Engelsch, Fransch en Nederlandsch. Van de wetenschappen
spreek ik nog niet. Van vijf uur 's morgens tot negen uur
'5 avonds, haast onafgebroken les of studie. Als Gaston gees
vijftien nommaties heeft, knort papa. Gaston is vijftien jaar oud.
Eilaas! Plantjes uit de broeikas, die in de voile lucht spoedig
wegsterven. Aan_ejaagde scheuties, die nowt vruchten kunnen
opbrengen ! Het kind moet als kind behandeld worden, het moet
zijn heerliiken tijd kunnen genicten zijn verstand, evenals zijn
lichaam, moet de hem toegediende spijs kunnen verteren. Wie
heeft er ooit aan gedacht aan een kind van tien jaar eene vracht
op de schoudeis te laden, die voor een man van driemaal zeven
past
XVII.
Tegen dit overladen der leerprogramma's, tegen dit ophoopen der leerstof, der intensieve methode, hebben, in de
laatste jaren, zonder merkeiijke uitslagen, wel is waar, velen de
stem verheven. Het is eene ziekte van onzen tijd.
Ook in het zedelijk opzicht bestaat hetzelfde kwaad ik
veroorloof dan ook de ernstige aandacht op de woorden van
den streng-zedelliken BEETS te vestigen :
Voorzekei er liggen gewiebtige wenken in die woorden opvoeding,
educatie, ontzcq kkeling, welke misschien door een gelukkig instinct
ingegeven zijn, wenken, die van opproffing, bearbeidzng, intrenting
afmanen. En at bier voor het vei standelijke geldt, dat geldt in
dubbele mate voor bet zedelijke en godsdienstige. Mij clunkt, daar
vow al, is te groote bezorgdheid, te zichtbare inspanning, en die
V001 barigheid, welke de vrucht voor de bloem, de bloem voor den
knop wil te v oorschijn halen, noodlottig en of te bidden. Hoevele
welmeenenden hebben, (1001 een gedurig voorhouden van het goede,
tegenzin, door ten gedurig « onderhandennemen », tegenwerking
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opgewekt. Het gevoel wil niet bewerkt, het wil gespaaicl worden,
opdat het blijve werken. Het geweten wil voorgelicht, niet aan den
leiband gaan. De ontwikkeling van het beste in den mensch duldt
geene veelvuldige, duldt nauwelijks aanraking, en het godswerk in
hem geene getuigen, dan die het gadeslaan op eerbiedigen afstand,
zich houdende alsof zij het niet zagen, en medewerkende alsof zij
God slechts werken lieten (I). »

XVIII.
Rechtvaardigheidszin, « konsekwentie », zijn voorzeker onmisbare eigenschappen van den man van beheer, van den leeraar,
van den opvoeder. Goedheid, mildheid Leiden intusschen vaak
tot uitslagen, waar de eerste te kort schieten. De misdaad moet
gestraft. Altijd?
Daar zijn zulke ondeugende leerlingen, dat de bekwaamste,
de strengste leeraars hen niet konden beheerschen. Zij gingen
over naar zwakke meesters, die hunne erge fouten niet zagen,
en hen tot deugdzame menschen opleidden. Daar zijn kinderen
geweest, die grove misdaden begingen, die, na door ouders en
voogden jaren ,‹ geturkt » te zijn geweest, door de rechtbanken
ter beschikking van het Staatsbestuur werden gesteld. Dit kan
zeer gevaarlijk zijn voor geheel hun volgend leven Het is gebeurd, dat zulke kinderen het geluk hadden onder het bestuur
van eenen man te vallen, die waarlijk opvoeder was, die kon vergeten en vergez ,en, en hen als voorbeeldige menschen aan de
maatschappii terugschonk.
BEETS schrijft over die kunst van veigeten eene heerlijke
bladzijde :
Zelfbedwang is schoon, maar vooral als wijsheid niet slechts,
maar liefde het beginsel is. Frederik Wilhelm van Pruisen had in
zijn 1:loemhof te Potsdam een zeldzaam gewas, dat met zorg door
hem werd gekweekt Dagelijks ging hij het bezien en wachtte met
verlangen de schoone bloem tut den traag zich ontwikkelenden knop.
Op den morgen, waarop hij hoopte haar in vollen luister te zien
pralen, NNas zij metterdaad ontloken, maar — ook geplukt, Bevende
trad de hoveniei voor het aangezicht van den teleurgestelden koning.
. De zaak was buiten zijne schuld .. Maar hij wist den Bader... >>
. Noem hem mij niet » — sprak de beminnelijke vorst en wandelde
(I) Verschezdenheden, I, blz. 105.
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voort. Hij wade met weten. Een der Britsche koningen had in zijn
zakboekje eene bladzijde met het opschrilt Remember to forget ». Eere
zij hem, indien het hem altijd gelukt is! De daad van vergiffenis
schenken is schoon ; maar zij is ook zoet. Soyons amis, Ctnna, c"est
moi rem convie. » \Vie benijdt Augustus niet in het oogenblik,
waarin hij bij Corneille,deze woorden tot den samenzweerder tegen
zijn leven spi eekt? Zij deden den grooten Conde zulke tranen storten, als slechts bli groote zielen kunnen opkomen. Maar vergeten
De herinnering der ondergane beleediging uitwisschen en laten verslijten! dat is : nadat men eenmaal vergeven heeft, en het groote
oogenblik voor bij is, nog duizendmaal, en zoo dikwijls in stilte vergeven, tot dat het van zelf gaat, tot dat het niet meer geschiedt of
behoeft te geschieden — ziedaar wat veel grooter is. Door niemands
toejuiching worth het aangemoedigd, door geen voetval of stroom
van dankbare tranen beantwoord, maar Hij zal het openbaar vergelden, die in het verborgene zi t (1). »
XIX.
Wanneer ik, een paar jaren geleden, door de Koninklijke
Vlaamsche Academie belast werd verslag uit te brengen over den
prijskamp over Kinderliteratuttr, vond ik mij genoopt het opstel
te herlezen dat BEETS, over dit onderwerp heeft geschreven ; het
hoort evengoed in eene Bloemlezing onzer letterkunde als in eene
Encyclopedie der pedagogie te huis (2). Het is even merkwaardig
om den keurigen stijl, de pittige voordracht, den fijnen, aanstekelijken humor als om de zeldzame beheersching der stof en het
diepe gevoel. Beets is bier BEETS geheel en al. Vroom en tevens
geestig, ernstig en tevens spotziek, humoristisch en tevens diepvoelend ; het kind kennend, liefhebbend, eerbiedigend, zijn geluk
betrachtend : zoo vertoont de schrijver zich in dit prachtig stuk.
Enkele uittreksels :
Het schrijven van kinderboeken is ieders zaak niet.
Geloof mij », zeide mijn vriend, « alleen van dezulken die op
letterkundig gebied ook tot iets cinders, en (als de groote menigte
meent) iets beters in staat zijn, kan men voor kinderen lets goers
verwachten. Het vereischt daarenboven een rijpen geest en een rijk
gemoed. Het is geen kinderzverk. Er komt niets goers van zonder
(1) Verschetienheden, I, blz. 109.
(2) Over Ilinderboeken. Gesprek met Grito. (Eene Voorlezing.) Verschezdenheden, T, blz. 225.
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beproefde wijsheid en aangeboren tact. « Maar dan zegt ook een
Vinet « Les bons livres d'Enfants sort les meilleurs parmi les
livres d'hommes (i).
\Vat zegt gij hiervan ?
« Het schrijven van kinderboeken is een metier geworden. Die
niets beters kan, waagt zich aan deze In zijne oogen zeer geringe
taak. Naar het werk van den eenen te oordeelen, schijnt het gansche
geheim gelegen te zijn in een uiterste van platheid en kinderachtigheid; de andere schijnt zich in te beelden dat walgelijke vleitaal de
zekerste weg is tot het kinderhart ; een derde werpt wat hij immer
van waardiheid moge gehad hebben, van het begin tot het einde
weg, en treedt als een laffe potsenmaker op; een vierde geeft er niet
om zich aan de reine en edele gevoelens van het kinderhart op de
schandelijkste wijze te vergrijpen. Er is. helaas! altijd een publiek
dat de vodden koopt en op dit gebied, geen critiek die de policie
uitoefent (2). »

XX.
Het lezen van sommige leesoefeningen , die BEETS als voorbeelden van houterig pedantism mededeelt, is waarlijk vermakelijk. Aldus uit een leesboek van 1788 :
Eerste bees-oefening.
Iemand is volmaakt heer en meester van zich zelven, wanneer
niemand over zijn doen en laaten lets te zeggen heeft.
Als zo iemand iets maakt, dat hoort hem dan ook volmaakt toe.
Dan kan hij zeggen : dat is volstrekt mijn, en dat mag hem niemand
afneemen.
Al wat aan iemand volmaakt toebehoort, daarmede kan hij doen,
of daaraan kan hij gebieden of veibieden wat hij wil; te weeten als
hij eer en meester is van zich zelven : loch let wel hij mag nooit
iets kwaads willen; en hoe verstandiger en braaver hij is, des te
minder kan hij ook iets kwaads willen (3 , . »
(1) Verschezdenheden. I, blz. 237.
(2) Verscheidenheden, I, blz. 257.
(3) Verscheidenheden, I, blz. 235. In de Negende Lees-oefening lezen
wij ALLE de Heeren Staaten moeten in Staatkundige Wijsheid en in
ALLE de vaderlandsche deugden uitblinken die, hunne Medeburgers en
Ingezetenen in hun vorderen ,. Een vrome eisch... maar...
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Wilt ge BEETS, den predikant, hooren ? Luister :
« Wat duet Van Alphen ? Hij poogt het kinderlijk hart van dankbare liefde voor God en den Heiland te vervullen, geloof in de liefde
Gods, vertrouwen op de erharming des Heilands op te wekken, eerhied in te hoezemen voor het Woord en voor den dienst van God,
then voor de ouders te versterken, de leugen, als het afschuwelijkste
kwaad te doen vet foeien. het gemoed voor al wat goed en edel en
rein is, te ontvonken, en goede gewoonten van arheidzaamheid, orde,
geduld en mededeeizaamheid in te prenten (1). a
Over den (< Hollandschen Jongen » uit Hildebrand's Camera
Obscura, komen in het opstel Over Kinderboeken geestige beschouwingen voor.
Daar wordt verklaard, wat overigens elkeen inziet, dat
Camera Obscura geen boek voor kinderen is.
XXI.
Reeds heeft men vernomen, dat, naar NICOLAAS BEETS'
meening, de schrijver van kinderboeken door rijke gaven moet
uitblinken.
Het album van Crito wordt doorbladerd.
Daarin staan de beeltenissen van de voornaamste vertegenwoordigers der Kinderliteratuur.
Het oog van Crito en dat van zijnen vriend valt op de portretten der gebroeders Grimm :
« Van hem (van Jacob Grimm) is naar waarheid gezegd tat men
zulke mannen niet trust, maar noeint. In hem ziet gij den schepper
der Duitsche taalwetenschap, den stichter der Duitsche rechtsgeschiedenis, den groncllegger der Duitsche mythologie, den ziener,
die de raadselen der dierensage ontsluierde, en de geheimenissen
van het veld- en woudleven der Germanen aan de taal wist of te
luisteren; den man, die schier in elk boek, dat van hem uitging, de
baan eener nieuwe wetenschap ontsloot, of den stoot gaf tot een
nieuwen vooruitgang; den man, in wien men, met zijn persoon en
werken hekend, niet weet wat meer te bewonderen, « of de wonderfijne schei pzinnigheid, of de duizelingwekkende geleerdheid, of den
echt dichtei lijken geest, of het voortreffeliik karakter, of den kinderlijken iin, den eenvoud bij zooveel groots, of de grootheid bij zooveel
(i) Verchezdenkeden, I, blz. 247.
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eenvoud » (I). En hij, mijn vriend, ook hij, hij, meer dan iemand,
komt ons de waarheid bevestigen van hetgeen wij reeds overvloedig
zagen, dat het goede voor de kinderwereld haar uit de edeiste bronnen
toevloeit, en dat het den grootsten geesten waardig is voor kinderen
te arbeiden. Och; zoo zij waarlijk groot zijn, wie zijn kinderlijker
dan zij ? Wie kunnen beter dan zij, met en voor alien, en bepaaldelijk
met en voor kinderen gevoelen? Of is het dezelfde JACOB GRIMM niet
geweest, die met zijnen uitnemenden, hem waardigen broeder, met
wien hij ook het Deutsches Wi)rterbuelt geschreven heeft, van het
begin deter eeuw af, te midden van al de onrust en het geweld der
oorlogen van Napoleon, in alle landen van het Duitsche vaderland,
uit den mond des y olks, die oude, eenvoudige, reindichterlijke, dikwijls zoo aantrekkelijke en opwekkelijke volksverhalen heeft opgezameld, welke zij te zamen met de nauwgezetste getrouwheid en te
gelijk in den zuiversten still met den meesten tact hebben naverteld, in de onwaardeerbare boekdeeltjes, sedert 1812 onder den
naam van Kinder- und Hausmarelien in het licht gegeven? '2). »
XXII.
In een exemplaar van Grimm's sprookjes « aan zijn kleinzoontje in de 0. S. » schreef NICOLAAS BEETS, de wijze, vrome
o-rootvader :
Wat eeuw aan eeuw van mond tot mond gegaan is,
Van yolk tot yolk, van land tot land gebracht;
Wat overal door 't kinderhart verstaan is,
Stichte ook in de Oost een knaap van mij a geslacht (3).
20 Dec. 1880.

Hij is een dichter, een groot dichter, en terzelfder tijd een
pedagoog, die het hooge belang der kinderliteratuur verstaat, en
dit belang op eigenaardige, oorspronkelijke wijze weet te doers
uitsch ij nen .
« Is er ooit iets geweest, dat gij langer en beter in al zijne bijzonderheden kondet onthouden dan zulk een Sprookje? Hebt gij a ooit
(I) Zie DE VRIES, Toespraak ter opening der Alg. Vtrg. van de
Maats. der Ned. Letterkunde te Leiden, 16 Juni 1864.
(2) Over Kznderboeken, Verschezdenheden, I, blz. 260.
(3) In een exemplaar der Kinder- und Hausmarchen verzameld
door de gebr. Grimm, bestemd voor mijn kleinzoontje en de 0. S. Gedichten,
4de deel, blz. 179.
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meer beijverd het u vei telde ook woder aan anderen te vertellen ?
Honderdmaal herhaald verveelde het u nog niet, zoo min als het
groene veld met zijne boterbioemen en zijne madeliefjes, waar het
inderdaad op gelijkt. En er is niets, waar gij bij eigen kinderen zooveel wil van hebt, als van altijd weder datzelfde Sprookje. Ook is er
nooit een leering dieper in uw geest gedrukt, nooit een waarheid u
onvergeteltiker bijgebleven, clan die u onder de bekoring van dat
sprookje was bijgebracht. En vat in dit opzicht uwe ervaring is, dat
is, met de uwe en vOar de uwe, de ervaring van duizenden geweest.
Wel mogen de GRIMM ' S zeggen \Vat zio menigvoudig en altijd
weder opnieuw vei vi oolijkt, getroffen en geleerd heeft, dat brengt
de noodwencligheid van zijn bestaan met zich mede, en is gewisselijk uit de eeuwige bi on gekomen, die alle leven besproeit en al is
dan ook mane een enkele droppel hier en daar in een holgebogen
blaadje opgevangen, die droppel glinstert van al den gloed van het
morgenrood. Daarom zijn deze dichtingen innerlijk van diezelfde
reinheid doorchongen, om welker wil de kinderen zelv' ons zoo
wonderbaar en zoo gelukkig voorkomen. Zij hebben, om zoo te
zeggen, die lichtblauwe, onbeneveld glinsterende oogen, die reeds
niet meer groeien kunnen, als andere lichaamsdeelen nog slap en
zwak en tot gaan en staan ongeschikt zijn. — 0 lees deze Kinderinarchen der gebroeders GRimm!
Lees ze om uwer kinderen wil; gij, die zoo even zeidet de goede
oude baker, die sprookjes kon vertell-n » te benijden. Lees ze om
uws zelfs wil, tot uw eigen kinderlijk genot, gij die in uw jeugd
Itroeder de Gans verslonden hebt. en op uw vijftigste levensjaar met
mid PERRAULT flog bewonder t! (1) »

XXIII.
NIcoL k AS BEETS behoort tot de beste Nederlandsche dichters. Hij is een prozaschrkiver van allereerste gehalte. Een zaaier
van het goecle; een die dieper in het menschelijk hart blikt, dan
menigeen denkt, en vooral het goede d iarin ziet. Vroornheid,
rei )heid, oprechtheid zijn hem boven alle y lief. Hij onderwii st en
sticht, en verschaft terzelfder tijd esthetiscli genot Hij is gezond.
In geestigheid, \Tool tjklieid en opgewektheid vindt hij de kiemen
van vele deugden, de bronnen van het zuiverste gelua. Weinige
figures uit onze letteikunde lieeft men zoo lief, en bewondert
men tevens zoozeer. Weinige Nederlanders kunnen zooveel goeci

(1) Uerscilezdenhecien, I, biz. 283.
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doen en doen zooveel goed. Hij is een der edelste sieraden en
tevens een der grootste weldoeners van den Nederlandschen
stam. Hij is een goed mensch, een groot dichter, een uitstekend
leerend schrijver. een door en door Hollandsch kunstenaar.
Zijne eigenschappen als mensch en als kunstenaar, als leeraar en als letterkundige, vormen een harmonisch geheel. Zij
stempelen hem tot eerie personaliteit, die machtig werkt. Want,
BEETS is bij uitstek machtig. Hij is machtig door zijne gaven
en door zijn karakter. Hij beschikt, op zeldzaam geevenaarde
wijze, over die mengeling van ernst en vioolijkheid, van diepen
zin en humor, welke van den opvoeder, van den onderwijzer
gevergd livorden. Daardoor treft hij zoozeer.
Zijne schoonste eigenschap, als dichter en als moralist tevens,
is zijne ongeveinsdheid, zijne waarheidsliefde.
Geen hoekje van zijn hart houdt hij verborgen en hij kijkt
ook diep in het onze.
Wij zien zijne schoone eigenschappen en hij heeft vooral
een oog voor onze goede.
Daar zijn Nederlandeis geweest, die met zekere aanmatiging op het gezond, nuttig, echt artistiek werk van NICOLAAS
BEETS neerblikten.
Dit werk zal nog lang nut stichten; het zal nog lang het zuiverste kunstgenot verschaffen; NICOLAAS BEETS zal nog lang de
lust en de liefde van gansch zijn yolk zijn, als veel wat thans
opgehemeld wordt, geheel vergeten zal zijn.
Was ,,,nahzt ist fur den Au,c4 enblick geboren,
Das Aechte bleibt der Nach welt unverloren (1).

Ik ben overtuigd dat het eeuwfeest van NICOLAAS BEETS,
den vriend van Vlaanderen, in ons land niet onopgemerkt zal
voorbijgaan.
Eerbiedig en dankbaar leg ik, namens de Koninklijke
Vlaamsche Academie, waartoe hij behoorde, en die trotsch op
hem was, een lauwerblad op zijn graf neer.

(r) Faust. Erster

Vorspiel auf dem Theater. Goethe.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
SECRETARIE.

BOEKERIJ
VERSLAG OVER HET DIENSTJAAR
MIJNE HEEREN,

Ten einde te voldoen aan de vootschriften van het Reglement voor de Secretarie heb ik de eer verslag te doen over den
toestand der Boekerij mazer Koninklijke Instelling gedurende het
jaar 1912.
Aanwinsten. — De aanwinsten der Bibliotheek werden
maandelijks medegedeeld in onze Veislagen en Mededeelingen; zij
bedroegen voor het jaar 1912, 375 boeken en 72 tijdschriften.
Daarvan werden 332 boeken en 68 tijdschriften aan de Academie
ten geschenke gezonden, nl. :
TIJDBOEKEN SCHRIFTEN

Door de Regeering :
Door openbare besturen, letterkundige en
andere genootschappen, onderwijsinrichtingen,
enz., uit Belgie
Door academien, hoogescholen, openbare
bibliotheken, genootschappen, enz., uit het
buiteniand.
Door werkende en briefwisselende leden
der Academie.
Door buiteniandsche eereleden
Door bijzondere personen in Belgie
Door bijzondere personen uit den vreemde

34

19

26

7

75

25

31
3

3

152
II

2
10
2

332

68

Aangekochte boeken. — 43 boeken en 5 tijdschriften
werden aangekocht.
Ruildienst. — In ruiling met hare Verslagen en Ofededeetingen ontving de Academie • uit Belgie 18 tijdschriften; nit
andere landen io tijdschriften.
De Besiend4;e Secretaris,
EDW. GAILLARD.

FONDSEN
BIJ DE KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

JAARLIJKSCH VERSLAG.
A.
BESTENDIGE COMMISSIE
VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.
.1. .11.

VERSLAG
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, in vergadering van 1 9 Februari 1 9 1 3 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.
(Art. 4 van het KoninkliP Besluit van 18 Mei 1905.)
Geldelijke toestand.
Ontvangsten.
1912. Batig slot op 21 Februari . . . . • • • • • .. Fr. 2102,82
» Interest op de Spaarkas over het jaar 1911 .
D
48.73
» 6 Juli. Rent 1912: l e halfjaar (Jan.-Juli) .,, 300. »
»
1913. 6 Jan.
2e
(Juli-Dec.) . . . .
300. »
In kas op 19 Februari 1913 Fr. 2751.55
D

D
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has.
Op de Spaarkas :
Nationale Bank (Spaarboekje 3749, reeks 4,) ... Fr. 2751.55
Dit jaar werden peen verliandelingen ter uitgave aangeboden. In verband met de werkzaamheid van het Fonds werden
echter in de Veislagen en illededeelingen voor 1912, de volgende
verhandelingen van de heeren Dr. A. J. J. VANDEVELDE en
L. BOSMANS opgenornen :
i°) Over samente7 ,en van gistrassen.
2°) Over het opsloi pen van zouten door de kleefstof van het
tarwenzed.
3°) Ondenoekengen over tarweproteinen.
***

II.
KAREL BOURY-FONDS.
(Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1909.)

Geldelijke toestand.
Ontvan,;>ten.
1912. Batig slot op 21 Februari 1912
• Interesten op de Spaarkas over bet jaar 1911 .
5 Juli. Rent 1 e halfjaar 1912 (Jan.-Juni) ....
•
(Juli-Dec.) ....
2e
1913. 6 Jan.

^

Fr. 972.19
23.21
125.
125 . »
» 7245.40
Fr.
Fr

UdE;aven.
1912.
»

6 Juli. Kosten jury van den prijskamp Fr. 43.25
14 Oct. Prijs W. Gyssels ;Gedichten) » 250. •
Fr. 293.25 Fr. 293 25
In has op 19 Februari 1913: Fr. 952.15
/ids.

Op de Spaarkas :
Nationale Bank (Spaarboekje 3747, reeks 4-) ..

•

Fr. 952.15
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III.
AUGUST BEERNAERT-FONDS.
(Att. 9

Z'ail

het .Koninklyk Besluit

7'1711 20

Augustus 1912.)

Geldelijke toestand.
Ottivall„;)sten.
Fr 255
1912. Eatig slot op 21 Felnuail 1912
0.63
[ » Intel est op de Spaaikas ON ei het jaar 1911 . . .
E» 23 Mei : Rcnt I e haiilaar 1912 (Nov. 1911-Mei 1912) » 255. 1>
(Mei-Nov. 1912)
»
» 255. »
6 Nov. » 2 e»
In kas op 19 Februari 1913: Fr. 765.63
Kas.
Op:de Spaarkas :
Nationale Bank cSpaaiboelje 3775, 1 eels 4a ). . . . Fr. 765 63

*

.4e 3k=
Aldus vooigelezen en goedgekeuid door de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, in hare vergadering van 19 Febtuari 1913.
NA1NIENS DE COMMISSIE :
De Leden ..

De Voorzater,
Dr. J. MAC LEOD.

JULIUS OBRIE.
I. TEIRUNCK.

De Ondervoorzitter,
J. BOLS.
De Secretezt is,
TH. COOPMAN.

Goedgekeurd duo' de Koninklii ke Vlaamsche Academie in
hare veigadering van 19 Februari 1913.
De On del bestnui de g ,
AM. loos.

De Bestuul del,
V. DELA MONTAGNE.

De Bestentii,y' Sccretarts,
EDW. GAILLIARD.
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B.
COMMISSIE VAN BEHEER VAN HET

SALSMANS-FONDS.
■11.11111.

VERSLAG
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, in vergadering van ig Februari 1913 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 Januar' 1909, houdende goedkeuring van.
dit Fonds, door eene bijzondere Commissie wordt waargenomen.
Geldelijke toestand.
Ontvangsten.
1912.
D

»

Batig slot op 21 Februari 1912
Fr. 1831 29
Interest op de Spaarkas over het jaar 1911 • • • »
41 8o
23 Mei. Rent le halfj. 1912 (Nov. i911-Mei 1912) . >> 30o. n
6 Nov. » 2 e.
(Mei-Nov. 1912) . . . ›.> 300. --»
1.■------Batig slot op 31 Dec. 1912: Fr. 2473.09
Klass

Op de Spaarkas :
Nationale Bank (Spaarboekje 3752, reeks 41) .. . Fr. 2473.09
* *

Uitgeschreven prijsvragen :

Voor 1917.
Middeleeuwsche Liturgie.
Inrichting en verspreiding der Middelnederlandsche Getijden- en

Gebedenboeken.
Prijs : 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.
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Voor 1918.
Men vraagt een mnethodischen inventaris, met nauwkeurige beschrijving van al de nog bestaande, zoo geschrevene als gedrukte, liturgische
boeken, Welke voor het „war 1600 in de verschellende kerken eerier zelfde
Vlaainsehe stall in gebruik waren, hetzu ow den openbaren eeredienst
nit te oefenen, hetzu om de kerkplechtiglzeden te schikken en te regelen.

Prijs 600 fr.
Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.

Aldus voorgelezen en goedgekeurd in vergadering der Cornmissie, den 19 Februari 1913.
DE COMMISSIE VAN BEHEER :
EDW. GAILLIARD
AM. Joos
W. DE VREESE

Voor de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.

J. °BRIE
TH. COOPMAN

Voor de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde.

K. DE FLOU

Voor de Bestendige Commissie voor
Geschiedenis.

Goedgekeurd door de Koninklijke Vlaamsche Academie
in vergadering van 19 Februari 1913.
De Onderbestuurder,

De Bestuurder,

AM. JOGS.

V. DELA MONTAGNE.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
142. — LIEDEN TEN BRULOCHTE LEEDEN
en FEEDER.
Een schrijver heat de uitdiukking LIEDEN TEN BRULOCHTEN
LEEDEN (laden) zeer ten onrechte door Invitation aux noces uitgelegd. LELDIR (Leiaei) is ook met door Inviteur te vertalen.
— « Dad nzeznezd lieden ten binloclittn leeden zal, het ne zy dat hy
den bilideAhoin of der blunt besta leclazzeeere of naeidtie w ii St op
het verbod een bluidegom of eene bruid naafi de huwelijksplechtigheid te zoo men niet ten minste lechtzweir (gebroeders
of gezusteis kind [I]) met licm of met haar is. Veikeeid is dan
ook de daarvan gegeven vertaling : Peisonne ne _pow ra Inviter aux
noces (pie les cousins Ay/mains du fiance on de la fiancee, et les parents
de plus pi oche deg; el Men lette op den hierender volgenden tekst:
L. Gillrodts-van Se-y e' en, Cout Salle et ChAtellerne d'Ypres,
340 4: Van lieden ten brulochte te leedene. Item, dat mement lieden
ten brulochten leedeit zal, het ne zy dat hy den br udeghom of cler brunt
I,

besta i echtzweei e of naer der e, up de boete van nj lb. p. diese leeden
Ende elcken, Were als ghebeden mede gaen zal, xx s. p. te
verbuerne jeghen den heere daer elc \ an den voorseide leeders of
(1429.)
zullen.

medeganghers onder wonen zullen. >>

Dit LELDEN (Leiden) is hetzelfde ais ons Opleuitn, waardoor
verstaan wordt het Begeleiden Nan den biuidegom of van de
bruid op eene hui elijksplechtigheid : ten huidigen sage is het
de vader die zijne dochter in stadhuis en kerk opleidt; de moeder begeleidt haren zoon. Zijn vader en moeder niet meer in
'even, dan wordt dit aan een familieiid of aan eenen vriend opgedragen. In het Woo' den b. der Nederl. Taal, v° Opleiden,111, 2, c:
« In Antwerpen (naar Coinelissen en Vervliet, Anu erpsch him« ticon), ook met betiehking tot het geleiden \ an de bruid naar
het stadhuis en de trouwzaal door Laren vader ». Van het
huwelij k in de kerk wordt zulks echter ook gezegd.
Daar het huwelijk voor de burgerlijke wet toeii ter tijde nog
niet was ingevoerd, ijst indeidaad TEN BRULOCHTEN LEEDEN

(I) Zie LE Bo, v° Etch: zweir, en VERDAM, Rechtsweer.
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op het Fr. Mainer (Mener) an mous/lei-(i), uit de volgende plaats
van « Che son! les Kewes des inariaes » der sta g Iperen :

L. Gilliodts-van Severen, Cout d'Ypres, II, 48 : « Quiconques
feroit ruebes ou parures pour le raison des nueches, sei oft a x lb.,
se n'est li espouseis et 11 espousee, et 11 doi ki le mainent au moustier et 11 cloi ki le ranunent. » (Keure van 1295.)
143. — VEYNSTERS VERYSEREN en VERGLASEN,
of BEVREDEN MET STAENDE GLAS. —
ONDER MANS LANG DE en BUUTEN MANNEN STAGE.
Het hebben, in een muur van zijn huts, van vensters, die licht
op de erne van een ander nainen, — VEINSI REN OF LICHTEN ...
UP ANDER LIEDER ERVE hebben,— Of \T ENS rEREN OFIE LOCHT
(= hat) IIEBBEN OP ANDER LIEDEN ERFVE, - 00k LICHT HIMBEN OF NEAIEN... UP ANDER LIEDEN LRFVE (2), - was aan zekere

voorwaarden oncler\N orpen. Inderdaad, zulke vensters moest
men doer - VERYSERLN ENDE VERGLASEN , :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges, I, 62 : « Elck vermach vensters te maecken in zyn eyghen muer daert hem belieft
ende daei deure Licht te nemen ..., wel verstaende als sulcke veynsters ghemaect worden order mans langde, ende commende op de
erfve van een ander, dat de selve sullen moeten verysert elide vergluest

wesen naer t' hehooren. » (Coutume homologuee, 1619.)

Een dubbele plicht v as derhalve opgelegd :
1°) Het venster diende « z'elysert » te zijn. Dit VERYSEREN is
hetzelfde als _Bevrya'en, of Bevreden met yseren baeren (L. Gilliodts-van Severen, Gout. d'Ypres, I, 1°0 en 418), — gat ook
Venekeien met yseren bairn luidt (Id., op. cit., I, 418), — elders
Vermaecken met yseren staecken (Cte de Limburg Stirum, Gout.
d'Alost, blz. so). Ongetwrifeld verstond men daardoor, g at zulke
vensters lioefden voorzien te zijn met stevige tizeren staven, in
het metselwerk gelaten, zooals nog ten huldigen dage gedaan
wordt. In het Fransch Beet dit : Gutter (une fenetre, avec un
(I) MOUSTIER = hier Eghse.
(2) LICHT of LocHT, uit die uitdrukkingen, komt overeen met het Fr.
Jour, d. i. naar Little : Fenetre, Ouverture qu'on fan aux bLiments, pour
gulls putssent recevoir du jour.
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assemblage clairevoie de barreaux eft fer), of G
verre men daartoe traliewerk gebruikt.

inzoo-

Teksten volgen :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 418 « Item, die
veinstren of lichten heat up ander liedei erve.. , zal ghehouden
zyn de selve veinstren te bevredene met yse; en barer ende staende gla» (Cost. van 1535.)
sen
Id., op. cit., I, 1o6 « Die vensteren ofte locht licht) heeft op
ander lieden ei fve ... sal gehouden syn de selve vensteren te bevryden met yseren baeren ende glaesen, zoncler die open te inoghen doen,
» (Cost. van 1619.)
dan van synder syde, ten waere
Id., op. cit , I, 418 : K< Item, wie van nieux licht hebben of nemen
zal willen up ander lieden erfve, sal die veinstren moeten maken
zeven voete hooghe vander ei de of zoldei c ende buuten inennen stage,
bestopt met glasen ende verzekert met ysel en baren... zo voirseit es ... »
(Cost. van 1535. — Dezelfde bepaling op. cit., I, 1o6, in de Costume
van 1619.)
In de uitdrukking VERMAECKEN MET YSEREN STAECKEN,
beteekent Vermaecken (Vennaken) Toemaken of Sluiten. Bij De
Bo, v° Vennaken, worden o. a. vermeld Eerie deter vei nzaken =
gren(lelen, of met den siotel sluiten, en Eerie vensler vermaken =
Fr. Termer one fenkre.
C te de Limburg Stirum, Cout. d'Alost, blz. 5o : « Niemandt en
vermach vensteren ofte gaeten te maecken in zyn huys tusschen
zyne ende zyns ghebuers erffve, sy en moeten zyn seven voeten
van der aerden, ende met min moet de venster ofte ghat vermaeckt
wesen met ysei en staecken ofte andere, op dat men daervuyt nyet
sien en can op elcancicrs erfve. » (Cout. 1618.)

Met het (Jog op de beteekenis van Verglasen hieronder, zal
het zonderling voorkomen dat op de twee boven aangehaalde
teksten uit de Costume van Iperen, van 1535 en 1619, de bepaling volgt, dat de eigenaar het venster wel langs zijnen kant
moclit openers : Zonder die opene te moghen doene dan van
zynder zyde, ten ware by expresse conventie of bespreck ter
contrarie
2°) Hij die zulk venster liet maken, was verplicht dit te doen
Veiglasen, of, zooals in de aangehaalde teksten, te BEVREDEN
MET STAENDE GLASEN, elders BEVRYDEN MET GLAESEN, of te
BESTOPPEN MET GLASEN. Daaidoor worth bedoeld, dat het
venster moest toegemaakt worden met glas, opdat « men daer-
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Cout. d'Alost, blz. 5o, uit de costume van '6'8). Een aldus toegespijkerd venster beet men in onze dagen Vasistaand venster;
bij de Franschen : Chassis a verre dormant, of eenvoudig Dormant (nom d'une petite fenetre, scellee en platre, qui donne dans
la cour d'autrut, par un mur mitoyen, et qui ne s'ouvre jamais),
ook Jour a verve dolman/.
Bij lupin et Laboulaye, Gloss. de l'ancien droit francais,
beet zulk venster Jour de cold/fuze, four de servitude (ouverture
qu'il est permis de faire dans 1111 mur pour en tirer des vues). De
Code Napoleon, 076-677, bepaalt nog : « Le proprietaire d'un
mur non mitoyen, joignant immediatement l'hentage d'autrui,
peut pt atiquer dans ce mur des fouls ou leidlres a fer nuzille et
verre dormant Ces fenetres ou jours ne peuvent etre etablis
qu'a 26 decimetres (8 peck) au-dessus du plancher ou sol de
la chambre qu'on vent eclairer, si c'est au rez-de-chaussee ; et
« a 19 decimetres (0 pieds) au-dessus du plancher, pour les eta« ges super
urs ».
ie
* *

uit een der teksten hierboven, staat
met die laatste bepaling in verband. Lan,,de wijst hier op Hoogte.
Mans langde is dan ook hetzelfde als het Fr. Hauteur d'homme,
of de hoogte die een man van gewone gestalte met de hand,
zonder te rekken, bereikcn kern. In de Costume van Aardenburg, ATANs LENGTE, in de uitdrukking Boreal manslengte
ONDFR MANS LANGDE,

L. Gilhoclts-van Severen, Cout. des petites villes, I, 384 : Elk
vermag vensters te maken in sim eigen muur, daar 't hem helieft,
ende lint daardoor te ontfangen, indien geen servituit daar of ter
contraric welverstaande, in gevalle dat soodanige vensters gemaakt of den hoven manslengte, ende komende op de erve van een
ander, dat deselve sullen moeten verysert ende verglaast wesen na
hehooren, dies alles geschiet oorbaarlijk ende geen duel-vensters. »
(Collatle van 1743.)

1 44- — HANZERIE.
HANZERIE beteekent Overeenkomst, of liever « Consortium
b. v. tusschen verschillende bestuurlijke kot psen aangegaan, tot
gezamenlijke handhaving van een voorrecht, ook met het doel
aan weerskanten de gehike toepassing van eene wetsbepaling te

-
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verzekeren. HANSE OFTE HANZERIE en HANSE ENDE SOCIETEYT luidt het tegelijk in den hieronder volgenden tekst :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 358 « Van hanse
ofte han,wie impor terende vrydom van yssue in cas van huwelicke
ende successre.
« By drie verscheyden contracten successivelicken ghemaect
tz\ der Wier XVI L twee, by ... (de wet van Iperen, aan den eenen
kant, en de wetten van Gent, Brugge en Dixmude, aan den anderen
kant) es anneghegaen ende ghesloten zekere vriendelick accord ofte
hanse ends societeyt , daer by gheseyt ende gheaccordeert es, dat de
poorters vande voor seide drie respective steden ver mueghen te huwen ende te aher en met eene vander poorterre deser stele van
Ypre zonder eenrch recht van yssuwe te moeten betalen..., zoo
ter contrarren eenen poortere van Ypre vermach te huwen ende
alreren met eenen van der poorterie vande voornoemde drye ste»
den ..., zonder van ghelycken eeneghe yssue subject te zyne
(Cost van 1535.)

Variante, ANZERIE :
Id., op. cit , I, 585: « By voorme van anzerie ghecontracteert
met de steden van Ghent, Brugghe ende andere plaetsen. » 11535.)
Het beet hieronder HANSE ENEE VRIENDELICK ACCOORDT :
Id., Cout du Franc, III, 96-97 : « Burghmeesters, schepenen
ende raedt der stadt Antwerpen, mitsgaders burghmeesters ende
», hebbende bevonden dat
schepenen slands van den Vrycn
« trecht van yssuwe, dat in verscheyde steden vande provincien van
Brabandt ende Vlaencleren onderhnghe ghepractiqueert wordt, niet
alleeneha hal dt ende rigoureus is
nemaer dat het .., hebben
onderlinghe dezen aengaende ghesloten ende ghemaect zeker hanse
ende vriendelick accoordt in der manieren naer volgende » (1648.)
— Zie ook op cit., III, 297.

145 . — *TYNEDE.
••

TIEN, OPTIEN, en t' FERWOEDE UPTIEN.
Het woord tiviede kornt in den onderstaanden tekst voor :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et ChAtellenie d'Ypres,
I, 344 Item, zo vie andi en diefte tynede of up hem riepe toverare ... » (Keure van 142q.)
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Men leze TYENDE,
uit het ww Ten, Tien, — of misschien
wel eenvoudig TYEDE, zooals hieronder :
Id., op. cit., I, 94 : Item, so wie bevonden ware, dat hy yemende
tyede ofte urn sevde dat hi hem beclteghen hadde in eeneghe duergaende wairhede ofte in anderen wairheden, ende hy die dreeghelicke woorden daer omme gave, dat were up de hoete van thien
ponden parisys jeghen den heere, ende partye heere blamelicke
woorden te beter ne, ter ordonnancle van den heere ende van der
wet. » (1535.)
Over Tell = Iernand de schuld van iets geven, Iemand iets
te Taste leggen, — YEMEN- DE UPSEGGHEN (oze,c;gen) DAT HI ...,
zooms in den tekst hierboven, zie brj Verdatn, h. v. Btj de
teksten door dien lexicograaf aanp,ehaald, voege men den bieronder volgenden,
eene rekening uit het ja n 1398 ontleend :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije, Rek. over 13981399, fol xvrj « Dachvaerden. Den . te Brucghe Omme te
doen teliveret en Calle P , vrrlaetesse, die daer ghevanghen was van
twiste, also men haer tee( h »
Iona mi DIEFTEN TIEN is Hem eene diefte opleggen (De Bo,
Opleggen : Aantkicy,en, Ten Taste le?,gen) :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, I, 788 : « Dit naervolghencle zyn de artyclen die men bezoucken zal inde duergaende
waerhede . Van dieften te tiene (I) met onrechten, drie ponden
parastse jeghens den heere (21, ende partien te beterene d'injurie,
alzo dickent alit ghevalt, ter tauxacie van schepenen.

(I) Eene variante heeft te thulene met onrechte v.
(2) Men punctueere niet, zooals door een schrijver gedaan werd : drie
ponden parasise j-ghens den heere eude pirtien; te beterene d'injurie ...
Immers, a A schutchge had all-en aan den heer bc3?.te te betalen, maar hij was
den beleedigde betering v of schadeloosstelling verschuldtgd, « ter tauxacie
van schepenen v. Men lette overigens op den tekst tilt de Coutume de la
PrêvOte de Bruges, sub DIET{ rE UPFIEN hieronder aangehaald, alsook op
dien nit de Costume der Kasseliki van Iperen, van 1535, hierboven opgenomen. — En men vertale ooh met Van dieften te tiene door Des soustracirons fraziduieuses ! Van Soustractions frauduleuses is er in geenen deele
spraak, maar wel van het fett Iemand valschelijk van dtefte te beschuldigen,
hem ten onrechte van diefte can te tygen (« TE TIENE )).
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L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges, I, 371: « Item, wat
zieke (leproos) die eenen meinsche diefte tiit (I) met waer en can
doen, verbuert vj lib. par. » (Reglement der . Lazarie » van Brugge.
XIVe eeuw )
Men zei ook < remande DIEFTE UPTIJEN ,> (op/len):
L. Gilliodts-van Severen, Coutume de la Pre y (Re, I, 354 :
« ... Sticken diemen bezouct bijden duergaenden waerheden ... Van
ijemande anders diefte up te tijene met onrechte, jeghens den heere
Hi L par. Ende den gheinjurierden, naer ordonnancie van wette ... »
Bij Verdam, v° °Men kornt een voorbeeld voor van tVerwoe/ optien, dat gelijk staat met het Fr. Qui son chien veut tiler, la
1 age lui met sus ; ook : ()nand on vezit noyer son elden, on dii qu' ii a
la rage, of, naar Littrê, c'est a dire on ne manque jarnais de pietexte pour se debairasser dune personne qui d6plait. Een voorbeeld met tFezzeoede uptzen:
Annales de la Societe d'Emulation (de Bruges), IIIe reeks, deel
VIII. blz. 245 : « Ende Justaes Scotte seide : Ghi waert te Ghend een
waerf ende ander waerf ; et scint, et es omme ons te mordene ende
tferwoede up te tiene ... » (Einde XV e eeuw.)
TIILN schijnt ook Betichten te hebben beteekend :

C. P. Serrure, Vaderl. Mus., II, 161 :
Doe waren si alie yore thoeft ghesiaghen
ende niement en dorste den anderen tien.

EDw. GAILLIARD.

(I) Men vertaalde ten onrechte Diefte tien door Denoncer le vol
Item, un malade qui ne de'nonce pas le vol, payera 7j lab. par.
Ongetwijfeld moet in dezen tekst gelezen worden : * ... die eenen mensche diefte tilt ENDE niet waer en can doen ... 0.
De vertaling luide, niet zooals boven, maar : « Item tout malade qui
imputera un vol quelqu'un, s'zl ne pent prouver (waer doen) le bzen-foncie
de son accusation, encourra une amende de 6 lzvres parzszs.
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VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.

de Nederlandsche land en
Het (10ei van dit Fonds
he/
llii:x7
.ed,
he/ Xederlandsch,
Weloather!) le bevorderen, (foolran nieuzce werken oi .er Nainur- of Geneesklludie IVelensehap;:an den ingenieur ».
pen, oi:er Rechisgeleerdhehi en oz:er he/

Derhalve warden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dozer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden vernandelingen worden in handen
gesteld van dric beoordeelaars, leden van de Besiendi,,,,e Commivsie Cool Nieuwere Yawl en Leileren. iVa kennisneming van
de ungenrachte versiagen, besiist de Academic over het al of
Met inten druid:en van de aangeboden werken.

KAREL BOURY-FONDS.
Dc Karel Boury-prijs is gesticht met het doel I Vaal/In-he
Liederen ondcr bet volk to verspreiden. 'he dien eindc, schrijft
de Koninkihke Vlaamsche Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche dichters en toondichtei
4'4

••
•

J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens bet Koninklijk Besluit van 25 Januari r000, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninldijke
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 :
pibsviagen, hetzij tot het uitgeven van inge•
a) hetzij tot bet nitfcbrijvs
zonden werken op bet gebied der Nederlandsche taalkunde;
6) hetzij tot bet uitgeven van .:11iddelrie riandscbe tekiter. op bet g ' bled ter
Roonisch-Catholieke bijbelvertaling, bijbeitelklaring, liturgie, zedeleer, can chese,
homilt tiek, hagiegi apbie, ascetiek. geestelijke hederc r en gedichten,ordensregelen ;
c) hetzij tot bet bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizer,
welke tot bet vocnbereiden van uitgaveri ais de order littera 6 en c genoetncle,
noodzakelijk worden bevonden ;
hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen tittgaven in den card van de onder littera b en c genoemde,

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs•
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe to kennen aan den schrijver die, in die tijdruhnte, het beste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voort.
gebracht hebben.

De wedstriid is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1 9 12, blzz. 884-883.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt del halve
den 31 December 1 9 13 gesloten. Belanghebbenden worden
verTocht, twee exemplaren van hun ',p erk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, to Gent — (met vermelding op het adres : Voor
den Aug. Beernaert-prijs), vOOr 5 Februari 1914
in to ;ender.
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A.cie I,

INHOUD.

T o)

Verslag over de Maart-vergadering . . . . 105

2°) Verslag over de April-vergadering . . . . 115

3°) Hoe dienen vreentcle stamen in onze taal to worden
ititgesproken? door Mr. A. PRAYON VAN ZUYLEN 133
41 Kleine Verscheidenheden :
Nr 145. Buten bande van ysere, en Onder den .
blauwen ;tonal, door EDW. GAILLIARD . 140
Nr 146.

Beheveltheit en Mesquant, door Id. . 142

N r I. Het zoandeltoertje eener lees- of drukfout :
Bosschaert offeren, Vices
door Is.
TEIRLINCK
143
5°) Over berekenen en voorstellen van de waarde van
normale en vervalschte melk, door Dr. A. J. J
VANDEVELDE
145
6°) Kleine Verscheidenheden :
N r 2 Heinrich Heine en Halewyn, door Dr
L. SIMONS
162

Vergadering van 19 Maart 1913.
Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder ; Kan AM. Joos, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris ;
de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAULA, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPNIAN, eerw JAN BOLS, KAREL DE
FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GusTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, eerw.
Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr. EUG.
VAN OYE, FRANK LATEUR en Prof. Dr. J. MANSION,
werkende leden ;
de heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid.
De heeren IS. TEIRLINCK en Dr LEO GOEMANS, werkende leden, de eerw. Joz. JACOBS en Dr. JULIUS PERSUN, briefwisselende leden, hebben laten weten dat zij
verhinderd zijn de vergadering bij to wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Februari-vergadering 1913, dat wordt goedgekeurd.

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de heer
Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan
de Academie aangeboden :
Door de'Regeering :
BOMMER (CH.) et MASSART (JEAN). - Ministhe de l'Agriculture
et des Travaux publics. Jardin Botanique de l'Etat. Les Aspects de la
vegetation en Belgique. tar CHARLES BOMMER, conservateur au Jardin
Botanique de l'Etat, professeur a l'Universite de Bruxelles, et JEAN
MASSART, professeur a l'Universite de Bruxelles, directeuride l'Institut Botanique Leo Errera. Les districts flandrien et campinzen, par
JEAN MASSART. Bruxelles, 1912.
Catalogue de la Biblzotheque centrale die Ministere des Finances.
Premier Supplement. Bruxelles, 1913.

8
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BRANTS (V.). — Recueil des ordonnances des Pays-Bas Règne
d'Albert et Isabelle. 1597-1621. Tome II, contenant les actes du 8 Mai
1609 au 14 juillet 1621; par M. VICTOR BRANTS, professeur a l'Uni-

versite Catholique de Louvain, correspondant de 1'Institut de
France et de l'Acadernie Royale d'Espagne, membre de l'Academie
Royale et de la Commission Royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique. Bruxelles, 1912
Bulletin de la Commission Royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Volume IX, fasc. 8-9.
DECKER (JosuE DE). — Universite de Gand. Recueil de travaux
publies par la Faculte de Philosophie et Lettres. 4ime fascicule.
yuvenalts declamans. Etude Sur la rhaorique declaniatoire dans les
satires de . 7nve,nal, par Josui DE DECKER. Gand, 1913.

Tijdschriften. Bibliographie de Belgique. Premier e partie :
Livres etc., n os 2-4, 1913 — Bulletin bibliograthique et têdagogique
du Muse beige, no 3, 1 91 3 — Revue Sociale Catholique, no 4, 1913.
—Revu,Vo-SclastiqdPh e,
Fevrier 1913. — Revue de l'Universitê de Bruxelles, n os 4-5,1913. — Tooneelgids, nr 3, 1913. — Wallonia, nos 1-2, 1913. - Bulletin des Musêes Royaux, n os 1-2, 1913. —
Bulletyn der Maatschappy van Geschied- en Oudheidkunde, te Gent,
n r I, 1913. — Ai beidsblad, n r 2, 1913. - Annales des Travaux publics,
n o 1, 1913,
Door de Regelingscommissie van het IIIe Kongres der Vlaamsche Bedienden van de Openbare Besturen Brussel, 1912, Paleis der
Akademien, 29-30 September) :
Handelingen Hoogstraten, z. j.
Door het Office central des Associations Internationales » :
L'Unzon des Associations Internatzonales. Constitution du centre
international. Congres mondial. Office central. Music international.
Documentation universelle. Z. pl. of j. (1912.)

Door de « Societe de litterature Wallonne », te Luik :
Bulletin du Dictionnaire gênéral de la langue Wallonne. 7 e annee,
1912, nos 3-4.
Door de Koninklijke Bibliotheek, te 's Gravenhage :
Ferslag der KoninkNke Bibliotheek over 1911. 's Gravenhage,
1912.

Door de Bibliotheek der Riiks-Universiteit te Groningen :
Roos (Dr. A. G.). — Catalogus der incunabelen van de Bibliotlieek
der Risks-Universiteit te Groningen, door Dr. A. G. Roos, bibliothecaris der Universiteit. Groningen, 1912.
MEILINK ( P. A. — De Nederlandsche Hanzesteden tot bet laatste kz-cal tool der I'/Fe
Proefschrift ter verkryging van den graad
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van Doctor in de Nederlandsche Letterer aan de Rijks-Universiteit te
Groningen, door PETRUS ANNE MEILINK. Gravenhage, 1912.

Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te
Leiden :
Halideling-en en Mededeelingen over het juar 1911-1912. Leiden,
1912.

Levensberichten der afgestorven leden. (Bijlage tot de Handelingen, van 1911-1912
Ttidschrift poor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 31 e deel;
nieuwe reeks, 23 e deel, 1-4 afil.

Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg :
Archief Froegere en lately mededeelingen, voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschat der IVetenschappen 1912. Middelburg, 1912.
D001 de < Societe historique et archeologique dans le Limbourg », te Maastricht :
Publications de la Sociêtê. Tome XLVIII. Nouvelle serie. Tome
XXVIII. 1912 Maastricht, 1912.

Door Danmarks Folkeminder », te Kopenhagen :
KYRRE (H AN — Furboerne ved HANS KYRRE. Dansk Fiskerl iv

I.

Kobenhavn, 1912.

Door de <: Acaclemie Impêriale des Sciences >>, te St.-Petersburg :
Bulletin, nos 3-4,1913
Door de « Reale Accademia dei Lincei », te Rome :
Rendicontz. Classe di Scienze morale, storiche e filologiche. Ser. V,

Vol. XXI, Fasc , 70-100.
Door den beer Dr.

LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid, te

St.-Amandsberg (Gent) :
PUYVELDE Dr. LEO VAN). - Een voornaavi bestanddeel onzer
volkskracht, door LEO VAN PUYVELDE, leeraar aan de Hoogeschool
te Gent. Uitgegeven door den Oudersbond te Gent. Gent, 1913.

Door den beer JOHANNES BOLTE, buitenlandsch eerelid der Academie, te Berliin :
BOLTE J.) en POLIVKA (G.). — Anmerkungen Zli den Kinder it
Hausmarchen der Braider Grimm. Neu bearbeitet von JOHANNES BOLTE
and GEOI1G POLIVKA. Erster Band, n r 1-6o. Leipzig, 1913.

Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La tie diocêsaine. Bulletin du Diocese de Malines. Tome VII,
fasc. II, Fevriei 1913.
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Door den heer LOD. LIEVEVROUW-COOPMAN, te Gent :
LIEVEVROUW-COOPNIAN (LOD.). - Oe ewer oe zotter. Gentsche
zedenschets nit vroeger dagen. (N r 57 der Tooneelbtbliotheek.) Rousse-

lare, 1912.
Door den heer HERMAN MULDER, te Antwerpen :
Antwerpen s Oudhezdkundige Kring. Eerste jaarboekje, bevattende
cen kort overzlcht der voordrachten, lees- en spreekbeurten, uitstafifien
en andere werkzaamheden gedurende het jaar 1911. Antwerpen, z. j.

Door den heer R. SCHRIJVERS, bureeloverste aan het Ministerie
van Niiverheid en Arbeid, te Brussel :
SCHRIJVERS (R ) - Op den W andel met Taalgidsen. Eerste reeks
(Btivoegsel ) . Kortenberg, z. j.
Door den heer F.

RODENBACH, te Brugge :
RODENBACH (FELIX) - De ware iniddels gelukkig te zrin of het
Handboek der huzsg-eztnnen, door FELIX RODENBACH, gewezen ont-

vanger der Registi atie. Brugge, 1913.
Door de Redactie :
Museum, nr 6, 1912

- Dc Vlaamsche Hoogeschool, nr 2, 1913. —
Tydschrift der Gemeentebesturen, n r 2, 1913. — Repertoire d' Art et
d' Archi:ologre, Index alphabetique, 1911; Faso. 13, 1912,

Ingekomen boeken.

Voor de Boekerij der Aca-

demie zijn ingekomen :
Nederlandsch Woordenboek en Kunstwoordentolk der Geneeskunde,
door Dr Is BAUWENS. II de afl. Bund-Canulatre

Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsch
recht. Verslagen en Mededeeltngen. Zesde deel, n r 3. 's Gravenhage,
1912.
Deutsches Worterbuch von JACOB GRIMM /t/td WILHELM GRIMM.
14. Bandes II. Abtheilung Erste Lieferung. W tlb-Wille. Bearbeitet
von

L

SUTTERLIN.

De Gids, Maart 1913. — Zentralblatt fur Btbliothekswesen, Februar 1913. — Planttjn, n r 2, 1913.

Ruildienst.
Tegen roiling van de Verslagen en
Alededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
i rlaamsche Arbeld, n r 2, 1913 — Biekorf, n r 15, 1913. — Bijdragen tot de Geschtedenis, bijzonderltjk van het aloude Hertogdonz Bra-
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bant, nr 1, 1913. — St.-Cassianusblad, nr 3, 1913; Bijvoegsel, nr 5,
1913. — De Vlaainsche Gas, 11' 2, 1913. - Onze Kunst, nr 3 , 191 3 .
Maasgouzci. Inhoudstafel, 1912 en n r I, 1913. -- Neerlandia, nr —De 3,
191 3 . — Het Katholzek Onderwys, nr 5, 1 9 1 3 . — De Opvoeder, nrs 6-8,
1913. — De Ofivoedzng, ni 3, 1913. — Christene School, nrs 9-10, 1913.
— De Schoolvds, ni s 7-10. 1913. — Studtcn, n r 2, 1913 - Volkskunde,
nr 1-2, 1913. — Deetsche IVarande en Belfort. nr 2, 1913. -- Zeitschrift
fur Volkskunde, IV I, 1913.

Voor den AUG. BEERNAERT-prijskamp
(Tijdstip 1912-1913)
werden de hieronder volgende boeken ingezonden.
Door den beer MARCEL BREYNE, te Brugge :
BREYNE (MARCEL) [BERTHOLF BIEKENSI - Uit dagen van jong
Leven. Met vooi , ,00rd ran Eeri e '. Heer CYRIEL VERSCHAEVE Kortrijk,

z. j. (1912.,

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende Ingekomen brieven :
1°)

Commission d'enterinement des diplOmes

(Zie ) aargang 1 9 12, blz. 1282, en boven
blzz. 12-13.) — Als antwoord op zijn schrijven van
12 Februari, zendt de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, bij brieve van I n Maart, bericht
aan den Bestendigen Secretaris dat, « in afwachting van
« de herziening der wet van io April 189o, het mogelijk
« is eenige voldoening te schenken aan de wenschen der
« Koninklijke Vlaamsche Academie, door beroep te
« doer, um deel tut te maken van de Commissie tot be« krachtiging der academische diploma's, op een per« soon die tevens zou behooren tot de Eoninklijke
« Vlaamsche Academie en tot eene der instellingen bij
« art. 36 der wet van 9 April i890-3 Juli 1891, aangeduid ».
academiques.

Brandweerdienst. — Bij brieve van 27 Februari,
stuurt de Weled. Heer Minister van Wetenschappen
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en Kunsten aan de Academie een exemplaar van het
« door het Technisch Comiteit van den Brandweerdienst vastgestelde ontwerp van verordening (alleen
in het Fransch gesteld), tot bepaling van de algemeene
veiligheidsmaatregelen, in de gebouwen van den Staat
tegen den brand te semen
Mededeelingen namens Commission.
1°) 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
aanwezig de heeren : Prof. A. DE CEULEXEER, voorzitter,, KAREL DE FLOU, Mr. Mr. NAP. DE PAULA, eerw. IAN BOLS,
EDW. GAILLIARD, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, leclen, en
V. DELA MONTAGNE, 11d-SeCretanS.
Het verslag over de Januari-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
I") Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers. — Vooistel de uitgave to hervatten. Nederlegging van een
gernotiveerd voorstel, door den heer V. DELA MONTAGNE.
Eene breedvoerige bespreking ontstaat over de middelen tot
uitvoering, en over de bevoegdheid van de subcommissie Welke
de secretaris voorstelt met die uitvoering te belasten. Die bespreking zal door den Secretaris worden geresumeerd.— (Dit beknopt
overzicht zal gedrukt aan de Leden der Commissie medegedeeld
word en.)
2") Kleine Verscheidenheden. — De Bestendige Secretaris stelt aan de Commissie voor, in de Verslas;en en 21Iededeelingen eerie rubriek Kleine Verscheidenheden te opener), tot opneming
van geschiedkundige bijzonderheden en snippertjes van allerlei
aard, die den historicus van nut kunnen zijn, en die, — moeilijk
in tridschnften een plaatsje kunnende vinden, aldus aan den
man zouden geraken en tegen teloorgaan gevrijwaard worderh
Aangenomen.

3°) Mededeelingen door den heer Edw. Gailliard. —
De heer GAILLIARD deelt aan de Vergadering verschillende stukjes merle, welke misschten wader de rubriek Kleine Verscheidenheden zouden kunnen opgenomen worden, te weten de hieronder
volgende : Kruisken A B C; — Het bey; raven <, met de croon » ; —
Palmenzondag Ile/ er pen van notes aan de schoolkinderen, K om
le grabbelen >; — Thaschgebrulken : Het toedienen van zees en
koek na de Heilige Communie — Spaansche zee ijn tot miswj'n gebrink/ ; — Het losses 7 'an ,,eschul onder processicn ; — Het woora'
Profici at » ; — De hana'elsbeschei ming in vroegeie dagen ; Een
zegel gestolen ; — De prulmen een dangereux fruyt ; — Het beschermen der /on Ay meisies ; — De rechten van den beul te Mugge.
De beer GAILLIARD doet opmerken dat zijn doel niet is
opzettehike studien te leveren, maar enkel geschiedkundige
snippertjes, die tot bouwstof voor verdere studie kunnen dienst
doen; zooverre hij weet, zijn de door hem medegedeelde
teksten alle onuttgegeven. Ten slotte verzoekt hij de Commissie
over het al of niet opnemen dezer Velscheidenheden tot nog toe
geene beslissmg te neinen, daar hij voornemens is, in de eerstkomende veigadering der Academie omtrent de uitgave daarvan
een vooi stel to doen
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretans, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel over de morgenvergaclering door de Commissie gehouden.
Lien aanwezig de heereti : Kan. Dr. jAc. MUYLDERMANS,
voorzitter; Prof. Dr. junus MAC LEOD, ondervoorzitter; eerw.
JAN Prof. AD. DE CEULENEER, Plof. Dr. WILLEM DE
VREESE, Prof. Mr. jui.ius C)BRIE, Kan. AMAAT JOGS, eerw. Dr.
HUGO VERRIL L* PI (4. Dr. C. LECOUTERE, leden, en GUSTAAF
SEGERS, lid-secretarls.
Het verslag over de Januari-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dtigorde staat :

Vervlaamsching van het middelbaar normaal onderwijs. — De Commissie stelt aan de Academie voor, met het oog
daarop, een verzoekschrift aan den Weledelen Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten te sturen. — Door de Academie
in pleno vere,aderd aangenomen.
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Letterkundige mededeeling.
Door clen heer Kan. Dr JAC. MUYLDERMANS, over :
Op den Wandel met Taalgidsen, door R. SCHRIJVERS. Eerste Reeks. Bijvoegsel; blz. 341-382. Gedrukt te Kortenberg, bij J. H. Schrijvers-De the.
De waarde beer SCHRIJVERS verzoekt me die zaakrijke bijdrage, in zijnen naam, aan de Academie aan te
bieden. . Ik durf hopen, zoo voegt hij er bij, dat gij er
niets anders zult willen in zien clan een streven naar
meer taalbewustzijn, naar veredeling van onze taal. »
Iedereen, meen ik, zal dit gereedelijk aannemen, al valt
daarom alle opwerping met weg, welke men ongetwijfeld
tegen zijn oordeel kan inbrengen. Ik herhaal wat ik
vroeger zei: het werk van den beer SCHRIJVERS verdient
oprechte waardeering.

DAGORDE.
Motie.

I c) De rubriek << Kleine Verscheidenheden ». — De
heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, geeft lezing
van de hieronder volgende nota :
De rubriek « Kleine Verscheidenheden. ».
1k had de eel, in de januari-vergadeting aan de heeren.
Leden der Commissien voor Nieuwere Taal, voor Geschiedenis
en N,7 0 ( )r Onderwijs, de viaag te stellen, of het niet wenschelijk
zou zijn, dat genoemde Commissien, naar het voorheeld door de
Commissie voor Middelnederlandsche Letteren gegeven, ter uitbreiding van de werkzaamheid der Academie, ook eene rubriek
Kleine zielschezdenbeden zouden openen.
Aan dit voorstel werd tot nu toe door de Commissien het
beste onthaal 1k verheug er mij oprecht over, want
deze rubriek kan onze aandacht met genocg gaande maken.
Er begint trouwens hoe langer hoe meer onkruid in onze
taal te nestelen. Langs alle kanten dringt het binnen, inzonderheid met de dag- en weekbladen, met de centenblaadjes, die

— 3—
anders — \verd het opstellen daarvan wat beter verzorgd — zooveel zouden kunnen bijdragen om onze taal te louteren, om uitheemsche vormen er uit te verdringen, om zekere woorden ter
vervanging bij bet yolk langzamerhand ingang te doen vinden.
Aan alle kanten client er gewrocht, krachtdadig hoeven gallicismen en bastaardwoorden bestreden. We doen het niet genoeg.
Omdat b. y. het woord Pahoon, in woordenboeken uit
Noord-Nederland, met de beteekenis « le maitre dune
le chef d'u nze maison de commence en met het voorbeeld : Er
word/ naar den pate oon
opgenomen is, mag zulks wel
voor ons voldoende heeten, om van het zoo schoone woord Baas
afstand te doen
Is het Diet te betreuren, dat in door ons yolk gretig gelezen
blades, met het oog op « de 2000 uitgeslotene en stakende arbeiders van Roeselare », ei gesptoken w ordt van « de door niets
over te hales PATROONS »
Onze patronen zi i n in den hemel en Sint Krispijn is de
patroon der schoenmakers Maar waarom toch biljven onze
Vlaamsche schoenmakers of schrijvers niet bij bun Vlaamschen
leest, en zoeken zij zoo dikwijls op vreemden leest te schoeien!
Een deter dagen stond, in een onzer beste weekbladen,
een « Mode ovei,;lcht » te lezen, netjes geschreven, maar dat,
ongelukkig genoeg, met het hieronder volgende bericlit sloot :
« Het lanais Szether en C t lez , e/Y alles aau hills tegen remboursement en _I; anco zeal behelt de polio en de douaizen

Afschuwelli k '
Ware 't, in Gods Imam, met beter geweest te schrijven :
Ievert alles ten huize
tegen betaling...
vrij van vracht en tolrechten.
Maar peen, liever slaafsch het Fransche « livre tout a domicile
centre 1-emboli/semen/ ei fi auto de frais de port el de douane » nagevolgd !
Met al dat, zullen de VIamingen voorzeker niet leeren ettelijke reeds vastgeankerde bastaardwoorden uit hunne taal te
verbannen. Indien zij nochtans, bij alle gelegenheid, het ware, het
gepaste woord, het onze, onder het oog kregen, ware dit algauw
aangeleerd. 't Is in Duitschland met het woord Freimarke en
menig ander het geval geweest... Laten wij dat voorbeeld volgen.
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Intusschen gestreden!
Aan dit nuttig weik geve men echter zooveel ruchtbaarheid
als maar mogelijk is. Onze Verslagen en Mededeeluvii komen
alleen in harden van het wetenschappelijk publiek. Dat kan niet
volstaan. Daarom ook is het onze plicht naar een middel uit te
zien om dezen, die ons best ter zijde kunnen stain, met onze
werkzaamheid op bedoeld gebied bekend te makers. ik zal de
eer hebben, waaide (oIlega's, U daaromtrent binnenkort een
bepaald voorstel te doen.
— Op voorstel van den Bestuurder, beslist de Academie dat de bovenstaande motie in de Verslagen en
Mededeelingen zal opgenomen worden.
2°) Lezing door den eerw. heer Dr. Hugo \ferniest : JVaar spreekt men het schoonste Nederlandsch.
Het uur te ver gevorderd zijnde, wordt deze lezing
tot de eerstvolgende vergadering verdaagd.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.

Vergadering van 30 April 1913.
Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder; Kan. AM. Joos, onderbestuurcier, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAULA, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, KAREL DE FLOU, Mr. A.
PRAYON VAN ZUYLEN, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, IS TEIRLINCK,
Prof. Dr. C. LECOUTLRE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK
LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION,
werkende leden ;
de heeren OMER WATTEZ, Dr IS. BAUWENS en
Dr. LEO VAN P-m VELDE, briefwisselende leden.
De heeren eerw. JAN BOLS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en Dr. HUGO VERRIEST, werkende leden,
hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij to woven.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Maart-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
--i

**
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de heer
Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan
de Academic Aangeboden :
Door de Regeering :
Royaume de Belgique. Ministere de l'Inclustrie et du Travail.
Office Flu travail et inspection de l'industrie. Monographies Industrielles. Apercu economique, technologique et commercial. Groupe
XV. La tyfiogratitte et ses produits. Tome II. Bruxelles, 1913.
Annualre de l' Academie Royale des Sczcnces, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique. 1913. 79m e armee.

- 116 GILLET (J.-E.). — Molit)re en Angleterre. 1660-1670. Par E.-J.
GILLET, docteur en philosophie et lettres. Nlemoire presente a l'Aca-

demie rovale de Belgique, Classe des lettres et des sciences morales
et politiques, dans la seanc(_t du 8 Ranvier 1912. (Mentoires, collection
in S o , 2 me set le, tome IX, fasc. III.) Bruxelles. 1913.
- ReCherateS Stir le trazte d Isis et d'Osiris de
PARNIENTIER
Plutarquc, par LION PARMENTIER, professeur a l'Universite de
Liege Id. clans la seance du 3 juin 1912. (Id , tome XI, fasc. I.)

Bruxelles, 1913.
VALLEE PousslN (L. DE LA) - Univer site de Gand. Recueil de
travaux publies par la Faculte de Philosophie et Lettres. 4oe fascicule. Bouddhisme. Etudes et materzaux. Theorie des douze causes, par
L. DE LA VALLEE POUSSIN, professeui a l'Universite Gand, 1913.

Maas. Nederlandsch-Belgische Commissze ingesteld tot onderzoek
van de kanalisatze van de gemeenschappelyke Maas Rapport betreffende
de werkzaantheden van de C01111111SS1C. Den Haag, 1912. Id. Bulagen
behoorende by de nota-s.
Inventaires des archives de la Belgique publies par ordi e du Gouvernement sous la direction de I Adnanistration des archives gencrales
du royaume Chartes et cartulatres des duches de Brabant et de Lintbourg et des pa ys d - Outre-Meuse. Ire partie, tome IV. Bruxelles, 1912.
BLOCKHUVS ) en GERVAIS (A.). — De kunstnyverhetd of de
kunst beschouzcd in hare betrekking met de nyverhetd. Volksboek ter ontwikkeling van den kunstsmaak der ambachtslieden. Vermeerderd met
een inleiding tot zelfkennzs met betrekking op de Schoone Kunsten.
Door J. BLOCKHLT Y, en A. GERVAIS Bekroond in den tryskamp uitgeschreven door den Provincieraad van Antwerpen. Antwerpen, 1902.
De I -laamsche Kunstbode Maandelyksch Ttidschrift voor Kunsten,
Letteren en IFetenschappen. 4I' te Jaargang. Antwerpen, 1912.
Tijdschriften. — Acaclemie Royale de Belgique. Bulletin de la
Commission Royale d II/ston y , no 1, 1913. — Bulletin de la Commission
Royale d Art et d"Archeologze, nos 11-13, 1912. — Bibliographie
de Belgique. Premiere partie Lzvres, Periodiques nouveaux etc.,
no 5, 1913. — Le Musee beige, n o 1, 1913. — Bulletin bibliographique
et pedagogique du Musee beige, nos 3-4 , 1913. — Revue Soczale catholique, n o 5, 1913. — 1Vallonia, nr 3, 1913. - Tooneelgids, n r 4, 1913.
— Bulletyn der Maatschatty van Geschied- en Oudhezdkunde te Gent,
n r 2, 1913 - Bulletin des Musees Royaux, n r 3, 1913. - Arbeidsblad,
nrs 3-6, 1913. — Maandschrift van Land- en Tuinbouze,, Il l' s 6-7, 1913.
Annales des Trai7azzA publics, n r 2, 1913.

Door de Katholieke Universiteit te Leuven :
Annuaire de t"Universite catholique de Louvain, 1913. 67me annee.
Louvain.
Door de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding :

- 117 VERMOESEN (Dr. JUL.), te Malderen. — De Tropische Plantenziekten en him Gewicht voor den Kolonialen Landbouw.
HIERONYMUS A MATRE DEI (P. F.),

ongeschoeide Karmeliet. —

Het mystzeke levee en de H. Theresza. (N rs 162-163 der Verzameling.)

Door de Societe d'Emulation de Bruges » :
Annales de la SociétZ' d -Emulation de Bruges. Fevrier 1913.
HEE (LOUIS

VAN(. — Societe d'Emulation : Melanges, VII :

Ferdinand Ferbiest, ecrivain chinots, par LOUIS VAN HEE, S. J. Bru-

ges, 1913.
Door den « Cercle archeologique et historique te Oudenaarde :
Annales, 4me vol , Ire et 2 m e livr., Mai-Novembre 1912.
Door het Rijksarchief, te 's Gravenhage :
KNUTTEL (Dr. W. P C. — Acta der particuliere synodal van
Zuid-Holland (1621-1700), uitgegeven door Dr. W. P. C. KNUTTEL.
Vierde deel, 1657-1672. 's Gravenhage, 1912
ORBAAN . J. A. F.). — Bescheiden zn Italie, omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, beschreven door Dr. J. A. F. ORBAAN. Eerste deel : Rome. Faticaansche Bibliotheek. 's Gravenhage,
1911.
POSTHUMUS (Mr. N W.). Bronnen tot de Geschiedenis van de
Leidsche textielnyverheid, verzameld door Mr. N. W. POSTHUMUS.
Derde deel, 1574-1610. 's Gravenhage, 1911.
WORP (Dr. J. A. . — Dc brief,cisseling van Constantyn Huygens
(1608-1687), uitgegeven door Dr. J. A. WORP. Tweede deel, 16341639. ' S Gravenhage, 1913
COLENBRANDER H. T.). - Gedenkstukken der algemeene
geschiedenis van Nederland, van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H.
T. COLENBRANDER. Zesde deel : htlyving en Ofistand. 1810-1813.
Hoofdstukken IV-VI. Het Zakenregister op dtt en alle vortge deelen.
— Hoofdstukken VII-VIII. 's Gravenhage, 1912.
Door de Rijks-universiteit te Groningen :
yaarbock der Rijks-Unzversztcet te Groningen. 1911-1912. GI oningen.
BOUSSET (\V l - Bylage tot het Jaarboek der Ryks-Universitett
te Groningen 1911-1912. Aula-voordrachten vanwege het oud-studentenfonds van 1906. N r III : 12 en 13 Maart 1912. W. BOUSSET, Religion
and Geschtchte Groningen, z. j.

Door het Histoi isch Genootschap (gevestigd te Utrecht) :
en JAPIKSE (N.). — Brzeven van Johan de Wit. Derde
deel : 1665-1669, beweikt door ROBERT FRUIN, uitgegeven door N.
JAPIKSE. Amsterdam, 1912.
FRUIN (R.) en COLENBRANDER (H. T.). — Dépeches van ThuleFRUIN (K.)

meyer 1763-1788, in de bewerking van ROBERT FRUIN, ingeleid en aangevuld door H. T. COLENBRANDER. Amsterdam, 1912.

18 —
Door de « Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften », te Berlijn :
Abhandlungen Jahrg. 1913. Philosophtsch-historische Klasse
N rs 1-2.
Door de « Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften » te Gottingen :
Nachrichten Philolog-isch-historische Klasse. 1912, Heft 3-4
Nachrichten. Geschaftliche Mitteilungen. 1912, Heft 2.
Door de « Kongelige Danske Videnskabernes Selskab », te
Kopenhagen :
Oversigt, 11 r I, 1913.
Door het « Car lsbergfondet >> te Kopenhagen :
BONNESEN E. P I. BOGGILD (0. B ) og RAVN (J. P. J ) — Canisbergfondets Dybdeboring i grondals eng ved Kobenhavn 1894-1907 og
Dens videnskabelige resultater ved E. P. BONNESFN, 0. B. BOGGILD
og- J. P L. RAVN. Med 8 tavler. Udgivet j5aa Carlsbergfondets bekostwing. Kobenhavn. 1913.

Door de « Kungl. Universitets-Biblioteket », te Uppsala :
Skrifter utgzfna of Kungl. Hunzanistiska Vetenskafis-Santfundet i
Uppsala. Band 14. Uppsala-Leipzig, z. j.

te
Door de « Kaiserliche Akademie der Wissenschaften
Weenen :
Denkschriften Philosophisch-historische Klasse. Band XV u. XVI.
Sitzungsberichte. Id. 17o. Band, 6 Abhandlung; 172. Band, 6.
Abhandlung
Alnionach. 62. Jahrgang 1912.
Door de « Ceska Akademie Cisare Frantiska Josefa pro vedy,
slovesnost a umeni », te Prag :
Rozpravy. Trida I, Cislo 46-47. V Praze, 1912.
Rozpravy. Trida II (Mathenzaticko-Prirodnicka, Rocnik XXI,
1912. Id.
Historicky Archie. Cislo 36 en 38. Id.
Sbormk
Rocnik II. V Praze, 1911.
Sbirka pranzenztv kit poznani literarniho zivota v Cechach, na
inorave a v Slersku Skupina II, Cislo 17. V. Praze, 1912.
Bibliogrope Ceske Historie. Dil pate. Svazek 3. Id.
Bibliotnka klassiku Reckych a Rinisk ych. Cislo 20-21.
Bulletin international. .WS1tilleS des travaux presents. Classe des
sciences inatht.'nzothiques, naturelles et de la mêdecine. XVIIe annee.
(1912). Prague, 1912.

Door de Acad ,emie Imperiale des Sciences », te St.-Petersburg :
Bulletin, n(,, 5-6, 1913.

— H9
Door de <4 Bibliotheca Nacional », te Bogota (Colombia) :
Boletin de Estadistica de la Republica de Colombia, no s 1-2, 1912.
Memorta al Congreso de 1912 Primera parte : Exposicion.
Informe del Director general de la penitenciaria central. 1912.
Informe del Presidente de la Corte de Cuentes al Congreso de la
Repziblica en sus sesiones de 1912.

Door den beer EDW. GAILLIARD, bestendigen Secretaris, te Gent
Ons Folk ontzcaakt, 13 Juli-28 Dec. 1912, en 4 Jan.-5 April 1913.
De Flaanzsche Hoogeschool, Juli-Dec. 1912, en Jan.-Fehr. 1913.
Neerlandia, Aug.-Dec. 1912, en Jan,-Maart 1913.
GAILLIARD (EDw.) et VERMAST (A.). - La Keure d'Hazebrouck
de 1336 Texte original avec traduction en Nêerlandais et commentaire
explicati f tar EDW. GAILLIARD, Conservateur des Archives de l'Etat

a Anvers, Membre de l'Academie Royale Flamande de Belgique,
Membre du Comite Flamand de France Traduction francaise commentêe par A VERMAST, Directeur de l'Ecole Moyenne de l'Etat a.
Menin, Membre Correspondant du Comite Flamand de France.
Lille, 1897.
Door den beer Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid, te Gent :
Brugge Hoogeschooluitbreiding 1911-1912. Z. pl. n. j. — Id.
1912-1913. (Redevoeringen en gegeven lessen.)
Door Z Em den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La vie diocisaine. Bulletin du Diocese de Malines. Fasc. III-IV,
1913 Documenta I, 1913.
Door den beer J. BERNAERTS, onderpastoor te St.-Jans-Molenbeek :
MONTANUS , G.) - Almanach van Milanen voor het Schvikkel Jaer
ons Heere jesit Christi M.DCC.XCVI. Dienende voor de Bisdommen
van Gend, Brugge, Ipren en Doornyk. Gecalculeerd op den Meridiaen
van Gend en onthggende Landen. Door Mr. Daniel Montanus. Waer
by gevoegd zvn ve le gerieffelykheden midsgaders Verscheyde schoone
Histortsche Gebeurtenessen en het vervolg der Gendsche Geschiedenissen. TVaer by noch gevoegd is eerie merkweerdige Kronyke van 7 gene
dat er voorgevallen is sedert de maend November 1794. Gent.

Door de Redactie :
Leuvensche Bijdragen op het gebied van de Germaanschephilologie
en in 7 blizonder van de Nederlandsche dialectkunde, onder het bestuur
van PH. COLINET, en met de meclewerking van, W. BANG. L. GOEMANS,
C. LECOUTERE, L. SCHARP, enz. 5de_8e l g . ; 9de jg ., le afl. en IOde jg.,
3 de en laatste afl.
Museum, nr 7, 1913. — Thdschrift der Geineentebesturen, n r s 3-4,
1913. — Oudheld en kunst, n r I, 1913. - Mnemosyne, n r 2, 1913. —
Eigen Schoon, n r II, 1912. — Het Boek, ri rs 1-2, 1913.
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Ingekomen boeken.
demie zijn ingekomen :

Voor de Boekerij der Aca-

Verslag van den staat der hoogere, iniddelbare en lagere scholen
over 1910-1911 (in Nederland). (Hooger- en Middelbaar onderwijs.)
Z. pl. n.
Id. (Lager Ondercijs.) Z. pl. n. j.
Minerva. jahrbuch der gelehrten Welt. Begrundet von Dr. R. Ku-KULA u4td Dr. K. TRUBNER. 22 Jahrgang. 1912-1913. Mit dem Bildnis von Professor Dr HENRI PIRENNE In Gent. Strassburg, 1913.
Deutsches Il'orterbuch von Jacob Grimm and Wilhelm Grimm.
12. Bandes 2, Abtheilung 1. Lieferung. Vesche-Viel. Bearbeitet von
R. MEISSNER.
HAUTE ;CH. VANDEN) - La corporation des peintres de Bruges.
Regzstres d'admisston, A : 1453-1578; B : 1618-1781. Obituaire, XV e
Evtrazts des regrstres aux renouvellements de la lot de Bruges,
1362-1613 (.Accompagnt de quatre planches hors texte). Par CHARLES
VANDEN HAUTE, Docteur en Sciences historiques, Archiviste de

l'Etat a Bruges. Bruges, s. d
Zentralblatt fur Blbltothekswesen, nrs 3-4, 1913 — De Gids, April

1913.

V erslagen en
heeft
de
Bestendige
Secretaris
voor de
Mededeeltngen
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Ruildienst. — Tegen ruiling van de

Ilaamsche .Arbeld, nr 3, 1913. — 'Vederlandsch Archievenblad,
nr 3, 1912-13 — Blekorf, nrs 6-8, 1913. — Bydragen tot de Geschtedenis, byzonderlyk van het aloude Hcrtogdom Brabant, nr 3, 1913.
Onze Kunst, nr 4, 1913. — De Vlaamyong Dietschland, nr 4, 1913.
seize Kunstbodc, n r 1, 1913 - De Maasgouw, nis 2-3, 1913. Neerlandia, nr 4, 1913. — Het Katholzek Onderwvs, n r 6, 1913. — De Opvoeder,
n rs 9-12, 1913. — De Opvoeding, nr 4 , 1 913. — Christene School,
n rs 11-13,1913. - De Schoolgids, n rs 11-17, 1913. - De Student, nr 2,
19 1 3 . — Studien, nr, 3-4, 1913. — Dietsche T'Varande en Belfort, nr 3,
1913. — Volkskunde, nrs 3-4, 1913. — Alemannia, nr I, 1913. Badische Heimatblatter, n r 2, 1913. - Korrespondenzblatt, nr 6, 1912. —
Zeitschrkft des Vereins fur rheintsche and zcestfalische Volkskunde,

nr 1, 1913. - Les Marches de l' Est, nos 23-24, 1913. — Revue de l'Untversal: de BY111ClICS, 11 0 ' 6-7, 1913.
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Voor den AUG. BEERNAERT-prijskamp
(Tijdstip 1912-1913)
werden de hieronder volgende boeken ingezonden.
ICKX tH.). Praktische voordrachten over fruitbooniteelt opgesteld volg ens het Staatsprogramma, alsmede over de halide's- en liefliebbersteelt onder Glas en in Lusttutnen versterd met 180 eigenhandige
liguren en platen door HENDRIK IcKx, Staatsvoordrachtgever, Gediplomeerd Boomteeltkunclige van Iste klas, Medeopsteller van vtrschillige Tumbou\vtijclschriften. Vierde vermeerderde uttgave.
Bekroond op verschillege Land- en Hofbouw Tentoonstellingen. Aangenomen in Normaalscholen, T rolks/nbliotheken enz. Donck-Eeckeren,
1911.
ICKX (H.). — Praktische voordrachten over gewone en vervroegde
groententeclt, alsook V001' den handel en den urtvoer, ofgesteld volgens
het onlangs verschenen Staatsprogramina Versterd met 143 figuren en
platen. Door HENDRIK IcKx. Gediplomeet d Staatsvoordrachtgever,
Medeopsteller van \ erscheidene Tuinbouwtijdschriften enz. enz.
T , cede vci beterde uitgaaf Z pl. of 1. Eecker en Donck).

zi,=

Ingekomen brieven. -- De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder voloende in bo e c_omen brieven
t,
10)

Fondsen bij de Academie. Verslag over het dienst-

jaar 191:2. - Brief van 10 April 1 9 13, waarbij de Weledele Heer Minister van \Vetenschappen en Kunsten
ontvangst bericht van de hem toegezonden verslagen
over den geldelijken toestand van de Fondsen.
2°) Tweede Congres voor Taalkunde en Geschiedenis te Gent, op 20-22 September 1913. -- Brief van.
29 April, waarbij de heeren Secretarissen van de Regelingscommissie de Koninklijke Vlaamsche Academie
verzoeken zich bij het Congres officieel te laten vertegenwoordigen. — Prof. Mr. JULIUS OBRIE wordt bereid
bevonden de Academie op genoemd Congres te vertegenwoordigen.

9
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3°) KoninklLjke Academie van Wetenschappen,
te Amsterdam. (Academie Regis Discifilinarum Neerlandica.) Wecistrijd 0ex Legato Hauffttano D. Gedrukte brief
van I n April 1913, onderteekend P. D. CHANTEPIE DE LA
SAUSSAYE, houdende, vanwege genoemde Academie,
mededeeling van den uitslag van den wedstrijd voor
het jaar 1913 en van het programma van den wedstrijd
voor 1914.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
Van de pers gekomen uitgave. — Den 23 April is
van de pers gekomen : Jaarboek voor 1913.
In dit 7aarboek zijn, behalve de gebruikelijke stukken en mededeelingen, verschenen :

I°) Hulde aan de nagedachtenis van den WelEd.
Heer AUG. BEER'S ‘ERT, Minister van Staat, den edelmoedigen stichter van het Aug. Beernaert-Fonds bij de
Academie. (Blzz. 5-18, met portret.)
2°) Dietsche Kalenders. De zes hieronder volgende
kalenders werden, met een inleidende studie van de
heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en EDW. GAILLIARD
(blzz. 17-40), in het boek opgenomen :

a] N r 21. Kalender uit een handschrift dat berust
in de bibliotheek van de Keizerlijke Academie van
Wetenschappen te St.-Petersburg. Dit handschrift werd
omstreeks 1 4 60 geschreven, op de oostelijke grens van
het Hollandsch taalgebied. De kalender is die van
thi echt. (Blzz. 41-52.)
b] Nr 22. Kalender van het bisdorn Utrecht,
welke staat in een handschrift uit het jaar 1398, dat op
de Keizerlijke Bibliotheek te Sint-Petersburg berust,
(Blzz. 53-67.)
c] Nr 23. Kalender van het bisdom Kamerijk,
welke te vinden is in hs. 205 van de boekerij der Hoogeschool, te Gent. (Blzz. 68-80.)
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d] Nr 24. Kalender. van het bisdom Utrecht,
uit een handschrift omstreeks 1470 geschreven, dat
eigendom is van den WelEd. Heer Dr. R. VAN MARLE,
uit 's Gravenhage, thans te Parijs gevestigd. (Blzz.
81-92.)

e] Nr 25. Kalender van het bisdom Utrecht,
Welke voorkomt in een handschrift, uit het einde der
i5 de eeuw, dat in de Keizerlijke Bibliotheek te SintPetersburg bewaard wordt. (Blzz 93-104.)
f] Nr 26. Kalender ontleend aan een handschrift, geschreven in 't 3aar 1511, dat in de Universiteitsbibliotheek te Gent berust. De Kalender is die van
het aartsbisdom Keulen. (Blzz. 105-115.)
3 °) Staat der Academie. Januari 1913. Lijst, volgens datum van benoeming of van verkiezing
a] Werkende Leden. (Blzz. 148-150.)
b] Briefzc, isselende Leden. (Blz. 150.)
c] Buitenlandsche Eereleden. (Blzz. 151-152.)
Alphabetische Lijst der Leden. (Blzz. 153-154.)
4 °) Lijst der werkende en briefwisselende Leden en der
Buitenlandsche Eereleden (voor elke plaats afzonderlijk)
-sedert de oprichting der Academie in 1886 :
a] Werkende Leden. (Blzz. 159-164.)
bj Briefwisselende Leden. (Blzz. 165 - 168.)
c] Buitenlandsche Eereleden. (Blzz. 168 - 172.)
5°) Commission. Eene reeks tabellen betre,ffende
de Bestendige en Tijdelijke Commission bij de Academie :

a] Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde :
lijst der tegenwoordige leden; lijst der leden verkozen
bij de stichting der Commissie; lijst van de besturen der
Commissie sedert hare stichting; uitgaven der Commissie. (Blzz, 173-176.)
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koninklijke Besluiten van i n December 1845 betreffende de Commission tour la publication des anciens monuments de la litterature flciinande, waarvan de Commissie
de voortzetting is. (Blzz. 173-174)

b] Nieuwere Taal- en Letterkunde : als hovel].
(Blzz. 176-179.)

c] Geschiedenis, Bio- en Bibliographie : als boy en. (Blzz. 180-183.)
(I] Onderwijs in en door het Nederlandsch : als
boven. (Blzz. 183-185.)
el Tijdelijke Commissien. (Blzz. 185-187.)
fi Wetten der bestendige Commissien. (Blz. 187.)
6° Lezingen in de Academie, sedert hare stichting,
door de Leden gehouden. (Vervolg.) (Blzz. 192-195.)
7°) Overzicht der lezingen, verslagen en uitgaven
van de Leden der Academie. (Vervolg.) (Blzz. 196-201.)
8°) Overzicht der Verhandelingen aan de Academie ter uitgave aangeboden en in hare Verslagen en
iV[ededcelingen opgenomen. (Blz. 202.)
9 °) Uitgaven der Academie. Overzicht.
a] Uitgaven der Bestendige Commissien. (Biz. 203.)
b] Bekroonde werken. (Blz. 203.)
c] Van de Vela-Heremans-Fonds. (Blz. 203.)
10°) Fondsen bij de Academie : acrd en bedrag
der schenking; Koninklijk Besluit, houdende aanvaarding van de schenking; reglement; uitgeschreven prijsvragen; reeds verschenen uitgaven :
a] Karel Boury-Fonds. (Blzz. 206-208.)
b] Van de Ven-Heremans-Fonds. (Blzz. 208-209.)
c] Salsinans-Fonds. (Blzz. 210-211.)
d] Aug. Beernaert-Fonds. (Blzz. 211-214.)
e] Merghelynch-legaat. (Blz. 214.)
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II°) Wedstrijden sedert de stichting der Academie
ititgeschreven. Algemeen overzicht. (Blzz. 215-256.)
12°) Levensbericht van Ridder ADRIAAN DE CORSWAREN( (18+9-1909), door M r Paul Bellefroid. (Blzz. 273281, met portret.)
— Op genoemden dag werd ook een exemplaar van
het bock aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, aismede aan de Z. E. heer Pater VAN
DE VENT , S. J., stichter van het Van de Ven-HeremansFonds, en aan den Z. E. Pater joz. SALSMANS, S. J.,
stichter van het Salsmans-Fonds. De Bestendige Secretaris liet ook aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de 7+ exemplaren geworden,
bestemd voor de verschillende inrichtingen, welke, door
tusschenkomst van zijn Departement, de uitgaven der
Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
Mededeelingen namens Commission,

1 0) 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 :
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE, voorzitter; IS. TEIRLINCK, ondervoorzitter; Jhr. Mr. NAP. DE PAUW,
EDW. GAILLIARD, TH. COOPMAN, Kan. AM. Joos, Dr. LEO
GOEMANS, leden, en li_A_REL DE FLOU, lid-secretaris.
Het verslag over de Februari-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD inedegedeeld : CLEPSIDRA, Lilt Ad clepsidram vendere,
verkeerd door een schrijver uitgelegd door << Sabher... employe
pour les venter i>. — Slaen elide haven, en Beyaerden. — *Kersbus :
te lezen Kersktns. — *Reestere .. te lezen : Reef/Ye : in de uitdrukking Reetterc ofte jaerghetyde. — Wecle, Weg-h = Weeg. —
De naeste zee van Wien house en Persoen van scadeliker ode
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Iernand eels basiacrde ki'iid vela:en ende Meth ag-hen.
Weren en
quahcken oz ,er doen en Zrii poet quahck
Vert/up/can. — L y n
&S./reek (Fr. .Ahgnement). — TIS3C11 (Tasen). — Ona'erverdoen.
staen : De « waerhede van lets » onderstaen.
Huusberechl en
.Huusberechlei .
— De Commissie, en vervolgens de Academie in
pleno vergaderd, beslissen dat bovenstaande stukjes in
de Verslagen en Mededeelingen zullen opgenomen worden.

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
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD,
voorzitter; Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN, Prof. Mr. JULIUS
OBRIE, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Is. TEIRLINCK, OSIER
WATTEZ, Dr. L. SIMONS, leden, en TH. COOPMAN, lid-secretaris.
Het verslag over de Februari-vergadeling wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
I°) 13 e mededeeling door het Gemeentelaboratorium en de
Voedingsvakschool, te Gent : Over berekenen en voorstellen der waarde van normale en vervalschte melk, door
den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, ter opneming in de Verslagen en Mededeehngen aan de Academie aangeboden. — Door
het Bestuur fiaar de Commissie verzonden. Adz'ies door de heeren Prof. Dr. JuLius MAC LEOD en Is. TEIRLINCK uitgebracht.

De hier volgende verslagen van de HH.
en IS TEIRLINCK worden voorgelezen :

MAC LEOD

De verhandeling van den beer Dr. A. J. J VANDEVELDE : Over
berekenen en voorstellen van de waarde van normale en vervalschte melk,
is de 13 e mededeeling uit het Stadslaboratorium en de Voedingsvakschool te Gent.
Dit werk sluit zich aan hij de reeks mededeelingen van denzelfden schrijver, die door de Academie werden uitgegeven.
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1k heb de eer voor te stellen het opstel van den beer VANDEde Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie op te nemen.
Gent, 8 April 1913.
Dr. J. MAC LEOD.
VELDE in

1k ondersteun zeer gaarne bovenstaande voorstel van Dr.

MAC

LEOD.

Brussel-Molenbeek,

12

April 1913.
IS. TEIRLINCK.

De Commissie keurt het advies der verslaggevers
goed en stelt aan de Academie voor, bedoelde verhandeling in de Verslagen en Afededeeltngen te laten opnemen. — (Door de Academie, in pleno vergaderd, aangenomen.)
2 u Ter opnemmg in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden verhandehng Luciferiana. Ben korte bewerking
van Vondel's Lucifer, door den heer LANGHOR, leeraar aan
het Athenaeum te Tongeren. Verslag door de heeren

Dr.

MUYLDERMANS
—

en Prof, Dr. WILLEm

DE VREESE.

Tot de volgende vergadering uitgesteld.

3 0 ) Kleine Verscheidenheden. — Mededeeling door
den heer Dr L SrmoNs : Ic/s over HalezvO
De beer Simoys vestigt de aandacht der Commissie op een
gedicht van H EINE waann een paar strofen voorkomen naar
zijne meening, met ons Hatez4nhed in betrekking staan. De
Commissie stelt voor het voorgedragene onder den titel Kleine
Verscheidenheden te laten drukken.
— Door de Vergadering goedgekeurd.
4 0 ) De Commissie onderzoekt eindelijk den omzendbrief door den beer GAILLIARD aan de Academieleden
gestuurd : het betreft de uitgave van het bijblad Kleine
Verscheidenheden. Al de leden der Commissie keuren den
omzendbrief goed en hopen dat eerlang bedoeld bijblad
zal verschijnen.
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DAGORDE .
i°) Staat der Academie. — Openstaande plaats. —
De Bestendige Secretaris deelt aan de Vergadering
mede, dat eene plaats van briefwisselend lid te vervullen
is, ten gevolge van het afsterven, op 21 Juni 1912, van
den zeer eerw. beer Kanunnik WALTMAN VAN SPILBEECK.
De Commissie tot het voorstellen van candidaten
heeft, in vergadering van 9 April, ter voldoening aan
haar opdracht, het voorgeschreven dubbeltal voorgesteld. (Het verslag der Commissie werd in druk aan de
heeren werkende Leden vertrouwelijk medegedeeld.)
Er zal, naar luid van artikel 2 4 der \Vet, in de
Mei-vergadering tot de bespreking der candidaturen
worden overgegaan.
2c ) Bijblad, — Voorstel door den Bestendigen Secresaris, het Bijblad van de BESTENDIGE COMMISSIE VOOR
ONDER\VIJS tot een Bijblad voor de VIER BESTENDIGE
COMMISSIEN le besteminen.
— De beer EDW. GAILLIARD geeft lezing van de
hieronder volgende nota :
De stichting van het Bijblad der Bestendige Commissie
voor Onderwijs dagteekent uit het Saar 1907.
Van den beginne of werd, jammer genoeg, onder het drukken daarvan een missiag begaan : de verschillende opgenomen
studies werden niet doorloopend, maar elk afzonderlijk gepagineerd. Zij die bet blad ontvingen, hebben dan ook in de meening
kunnen vet keeren, dat de gezonden stukken met bestemd waren
om ingebonden te worden tot een boekdeel dat, na verloop van
tijd, met een Register zou besloten worden en waarop andere
deelen zouden volgen.
Het is deilial\ Q; te vieezen, dat weinig exemplaren in huts
geheel ziin bewaard gebleven en dat daardoor het blad het
gewenschte nut niet heeft gesticht, of althans niet van blij vend
nut kan zijn.
De inrichting van het Blad dient dus gewijzigd.
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Met het oug daarop, ben ik zoo vrij U voor te stellen, alles
-wat tot nog toe verschenen is als een eerste reeks te beschouwen,
thans een nieuwe, tzveede reeks te beginner en van nu of het
Byblad tot een oiaan voor de vier Bestendige CommissiM te
bestemmen.
**

Hiermede staat in onmiddellijk verband, bet voorstel dour
mij gedaan, de rubriek Kleine Veischeidenlieden, die de Commissie
voor Middelnederlandsclie Taal- en Letterkunde in de Verslagen
ea Aledededingen heeft gee )pend, ten dienste van de andere
Bestendige Cominissien te stellen.
Gud lof, vanwege die Commissien heeft mijn voorstel het
beste onthaal genoten.
Gaaine W11 de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letteikunde hare iivelige niedevv erking verleenen tot bestrijding van de tallooze gdllicismen en bastaardwoorden die, ten
huidigen dage, zoo menige uitgave ontsieren, die — hoe jammer! — vomal in dag- en weekbladen binnendringen en aldus
de louteiing onzer taal onder het yolk eig verlariimen. Op het
gebied der geschiedenis onzer letterkunde kunnen ook nog vele
belangwekkende bijzonderlieden worden medegedeeld, welke
inisschitn antlers gevaar zouden loopen teloor te gaan.
Reeds heeft de beer Is. TEIRLINCK, o‘-er bet Wandelioerile
eerier lees- of drukfout, eerie mededeeling gedaan welke zeer
aardig is en bninenkort in de Verdagen en Mededeelingen zal
upgenomen ‘‘orden. Ik zelf heb, in vergadering van 15 Januari
en van 19 Maait, uwe weiwillende aandacht gevestigd op zekere
w raakruepende gallicismen, als zijn b. v. MEESTERHUIS (Fr.
iliaison de maill e) voor HEERENHUIS, PATROON (naar het Fr.
Patron) voor BAAs, enz., en over bet noodeloos gebruik van
uitheenisclie woorden, zooals remboursemeni, franca, port° (Fr.
port) en douanen, v,elke zou gemakkelijk door echt Nederlandsche te vervangen zijn.
De Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie
begrijpt van welk belang het your den lastoricus en voor den
folklorist zyn zou, gescliledkunchge byzonderheden, snippertjes
uit oude ourkonden of uit stalls- en kerkrekeningen, welke in
tijdschriften geene piaats kunnen vinden op te nemen : hoeveel
nota's, ten koste van tijd en geld door onze wakkere archivaris-
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sen bijeen vergaderd, vruchten van taaie opsporingen, gaan niet
verloren of blijven ongebruikt ! Laten wij ze redden !
Het was mij een oprecht genoegen reeds eenige mededeelingen aan de Commissie, in hare Maart-vergadering te kunnen
doen, te weten over het schoolboekje vroeger wider den naam
Kruisken A-B-C gekend, in het Fr. Ctozx de par Dieu . — over
het begraven « met de croon » (1764), ten huidigen dage nog in
zekere plaatsen voor de jonge dochters in gebruik; — over het
« verzoenen ,> van eenen moord en, ter gelegenheid van zulk eerie
verzoening, over de verplichtmgen jegens de bloedverwanten
van den verslagene aan zekeren moordenaar opgelegd (1670) ; —
over het gebruik, ni. te Hoogstlaten in 157o, op Palmenzondag
aan de schoolkinderen noten te werpen « om te grabbelen »; —
over zekere Paaschgebtuiken, o. a. het toedienen van « peperkoek >> en van wijn na de hellige communie aan hen die tot de
Tafel des Heeren waien genaderd (voorbeelden uit het Antwerpsche, van de jaren 1570, 1628, 1634, 1782 enz.); — over het
gebruik van Spaanschen wijn tot miswyn (Beersel, in het Antwerpsche, 1620); — over het lossen van geschut onder processlen (XVII e eeuw); — over het gebruik, onder verkoopingen den
palmslag door den « wensch van proficiat » te vervangen (1742);
— over de handelsbescherming in vroegere dagen : de personen
die, ten jare 1516, te Brugge aan de Heilig-Bloedprocessie deel
namen, verphcht zich « te cleedene met laken te Brugghe ghereed >›; — over de voorzorgen door de Brugsche Glide van SintJoris genomeu (I51ol, ten gevolge van het stelen van haar ztiveren zegel ; — over het verbod, te Brugge in 1518, uit vrees van
de « haesteghe of smettelicke ziecte gedaan, prutmen, « een
dangereux fruyt ;>, te verkoopen ; — over de bescherming der
jonge metsies en het verbod voor « jonge dochteren beneden
den xxv jaren eenig fruit achter strate » te verkoopen (Brugge,
1 544) ; — over het verven van het haar (einde XVI* eeuw) ; —
over de rechten van den beul te Brugge, naar een hallegebod
van 21 Maart 15;o n. S.
Andere medcdeelingen van lien aard zullen volgen : Beene
bijzonderheden wezen te gering geacht!
Edoch, Mijne Heeren, gij weet het : ennui naquit un Jour
de l'uniformitec ! het mag niet al op een en denzelfden man
draaien ! Afwisseling is onontbeerlijk : het is noodzakelyk, dat,
door de medewerking van alle Leden, kleur, Leven en ook
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verscheidenheid » aan onze geschiedkundige mededeelingen
worden bijgezet.
Voorzeker zal de Commissie voor Onderwijs niet ten achtei en blijven. Van de medewerkmg van hare steeds zoo werkzame
Leden mag ongetwijfeld veel verwacht worden.
* *

Willen wij echter, dat ons NA, eiken buiten de Academie
wezenlijk tot nut strekke, dan behooren wij er in de eerste plaats
your te zorgen, dat daaraan alle gewenschte ruchtbaarheid gege‘ en worde. Onze Verslagen en illededeehngen komen alleen in
handen van het wetenschappelijk publiek. Onze lezerskring dient
cleilialve uitgebreid.
Het middel ligt voor de hand.
Tot nog toe werd het 13#blad gezonden aan 144 onderwijsiniichtingen, aan een veeitigtal tijdschriften en dagbladen, en
aan 185 bijzondere personen, waaronder de leclen van den Verbeteringsraad voor het midctelbaar en lager onderwijs, de schoolopzieners in het Vlaamsche Land, en een groot getal onderwijzers. In zijn nieuwe gedaante worde het ook gezonden aan
onze archivarissen, aan onze geschiedkundigen en aan onze
ietterkundigen. Wie weet wordt aldus geen medewerking uitgelokt ? Kan aan dit orgaan een genoegzame uitbreiding gegeven
worden, dan zal ik U, op tijd en stond, vooistellen, — um kosten
te sparen, — wat daarin verschijnt, in de Versla?,-en en Mededeehngen niet meer op te nemen.
Zoo mij het bezorgen van de uitgave wordt opgedragen,
wensch ik evenwel in de verwezenlijking van dit plan bijgestaan
te worden. Ik verzoek U dan ook de heeren Mr. OBRIE en Dr. DE
VREESE, die te Gent wonen, te willen aanwijzen om mij in dezen
ter zijde te staan en met mij een bepaald ontwerp aan de Academie voor te leggen.
Eenige wenken van praktischen aard wil ik evenwel nog in
het midden brengen :
Het Bybladzou voortaan alle twee maanden verschijnen.
Vooraan het eerste nummer, — als gevolg op eene beslissing
in de Februari-vergadering genomen, — zouden verschijnen
mijne motie over de Ui/spraak der Vlaamsche Familienamen
(Versl. en Meded., jaarg. 1912, blzz. 743-745) en de lezing van
den eerw. Kan. A. Joos, daarop gevolgd (Id , jg. 1913, blzz. 25-30).
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Medc(beliii,,en.
Verskvii
roan den Heer Minister zou oin verlof gevraagd worden, de
oplage van bet liy`biod exx te brengen. De drukkostea
zouden aan den Minister ter goedkeuring olden voorgeiegd.
Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Academie dat bovenstaande cootie in de Verslagen en
Mededeelingen zal opgenomen worden.
— Het voorstel van den Bestendigen Secretaris
wordt door de Vergadering aangenomen.
3°) Lezing door den eerw. heer Dr. Hugo Verriest :
Waal' slreckt ?held lict schoonstc Nederlandsch? — De beer
VERRIEST ongesteld zijnde, wordt zijne lezing tot de
Mei-vergadermg verschoven.
4°) Lezing door den heer Mr. A. Prayon van
Zuylen : Hoc inoeteii 4.'ij in ooze tail de monde filaatsnamen uttsfircken — De heer Mr. PRAYON-VAN ZUYLEN
onderzoekt en bepaalt de repels die door vakmannen
worden vastgesteld, in 't kort : wat eigennamen betreft,
de schrijfwijze onveranderd gelaten en de uitspraak
gevolgd door den drager des naams aangenomen, voor
plaatsnamen (behalve wat geijkte historische namen
aangaat), den echten naam te gebruiken en uit te spreken zooals de inwoners het doer. Met bet oog hierop,
zou men in onze schoolboeken die echte namen moeten
opgeven, met aanduiding der phonetisch weer te geven
uitspraak. Spreker treedt in eenige bijzonderheden
aangaande Slavische namen, vooral in bet Balkansche
schiereiland, die ons alleen door Duitsche of Italiaansche vertalingen of vermommingen bekend zijn.
De beer Bestuurder stelt voor de lezing van den.
heer PRAYON VAN ZUYLEN in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. (Goedgekeurd.)
De vergadering wordt te 3 1/2 ure gesloten.

Hoe dienen vreemde namen
in onze taal te worden uitgesproken?
door Mr. A. PRAYON VAN ZUYLEN.

Naar aanleiding der zeer lezenswaardige bijdrage van den
Eerw. Heer Kanunnik Amaat Joos, wensch ik op mijn beurt een
en ander in het midden te brengen met het oog op het behandelde onclerwerp (1).
Ons geacht medelid heeft zicli er bij bepaald een antwoord
te geven op de vraag : « floe moeten de Vlazningen, als ze Fransch
spreken, buzz ei,;* en familie- en plaaisnamen ziaspreken »

Die vraag werd uitgeiokt door een stelling die aan de Academie vanwege een ongenoemden vriend van onzen achtbaren
secretaris werd medep,edeeld en als volgt luidt : « dat een
als Fransch spieekt, in al/es Haar den Banscheiz tongz'al
met weten to wenden;— dat order het Flansch spreken, Vlaainsche
eigennainen op Fiansche 74ze thenen ullgesproken, net zooals een
:;eboren Franschnum :e uitspreken c'ou ; dat vides heelenzaal met de
beginselen der onde'rze 1/ski/mice shook/ (;) ; — dat beleefdhizd zuMs
yew/ ( .1.1!) — en zoo wat nicer » (2).

Waaruit volgt dat wanneer een Viaming Engelsch spreekt,
hij onze Vlaan-i( he eigennarnen op zijn Engelsch zal moeten
uitspreken, als bij voorbeeld Roebins, Wollerloe, van Zoelen in
stele van Rubens, Waterloo, Pan Zuylen.
En denzelfden regel moeten wij toepassen indien wij ons
in het Duitsch uitdrukken of, zoo wij het zoover gebracht hebben, in het Deensch, in het Italiaansch, in het Poolsch of in
welke andere taal ooh. Want de rekenkunde leert ons dat

(I) Zie Verslagen en Mededeelingen, Januari 1913.
(2) be Versinen en Mededeelingen, September 1912.

-1342 X 3 = 3 X 2. En de « wijsheid der naties » voegt er bij : Wat
is saus voor de galls is ook saus voor den ganzert.
Ik denk dat iedereen vrede zal hebben met het zeer volledig
en zeer afdoend antwoord door den Eerw. Heer Joos op de vraag
gegeven. Maar er is een ander punt, dat door hem niet werd
aangeroerd, vermoedelijk daar het buiten zijn eigenlijk bestek
viel, en dat nochtans wel verdient onderzocht te worden.
at punt is : « Hoe dienen vreemde namen in onze taal le
worden uagesproken »
Hieromtrent zal ik zoo vrij zijn mijn meening uiteen te
zetten.
Laat ons met de persoonsnamen beginnen.
Vroeger was het de gewoonte, vooral in Frankrijk, vreemde
namen in een inheemsch kleed te steken. Bij voorbeeld : Pararque (Petrarca), Ma:Jail/1 (Mazarini), Azioste (Ariosto), enz,
Waar men den oorspronkelijken worm van den naam onveranderd behield, werd deze toch op zijn Fransch uitgesproken en
bepaaldelijk de klemtoon altijd op de eind-lettergreep geplaatst.
Zoo zei men Seth* (Cellini) en niet Luther en niet
Loeter, Trass ingtJzz (Washington) en niet Wayingten; Juarez en
niet Chw[irez
Dit was in Engeland het vrij algemeen gebruik. Vele families
(die daarom niet noodzakelijk van de gezellen van Willem-denVeroveraar afstamm en ) dragen Norrnandische namen. Die namen
worden op ziin Engelsch uitgesproken en niet zelden verminkt.
Beauchamp wordt Bietsjam ; Byron, Ri7ren MO12/71101 ency,, Mountmorris, De Fzi , ne, Diiffrenn Cowie/qv, Ortnee ; De l' Isle, Delft/
of Delissel. Daarentegen worden Iersche en Schotsche namen
van Keltischen oorprong gewoonlijk naar behooren uitgesproken : Ardagh luidt Arck en Buccleuch,Bukke.
Terloops gezeid, zijn nog altijd in de Engelsche rechtspleging
een aantal Normandisch-Fransche woorden en zinnen in gebruik,
een legaat nit den tijd toen Fransch aldaar de officieele taal was.
Maar hoe men ze uitspreekt' Bij het binnenkomen van het Hof
roepen de deurwaarders « 0 yes! o yes! » Dat meent « Oyez!
oyez! Zoo is er ook een gewichtsstandaard dat beet avozr du
poids, spreek (12, erdi 010001. S. Eveneens anneer de honing een
wet of besluit onderteekent, wordt zijn naam door de middel-
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eeuwsche formule voorafgegaan « Le Roy le veult >>. Ik heb die
woorden hooren aflezen als Li Row
Wat persoonsnamen bet, eft, \A urdt het thans meer en meer
de algemeene gewoonte ze ongewijzigd te schrijven, namelijk
wanneer zij tot een taal behooren die het Romeinsch alphabet
bezigt. Waar het een taal met een ander alphabet geldt (zooals
het Rus sisch of het Grieksch), dan wordt de naam phonetisch
gespeld. Daarom dient men in on ze taal te schrijven Go/Is/aka/
en geenszins Gortchakag. of Goitschakoze.
En de uitspraak ? De uitspraak is doorgaans degene die
door den eigenaar van den naam wordt verkozen. Zoo wordt de
naam van den Franschen beeldhouwer Clesinger, alhoevs el van
blijkkaar Duitschen oorsprong, terecht op zijn Fransch uitgesproken : Cie:singe; net als op zijn Nederlandsch de naam van
dichter de Genestet, of die van ons geacht medehd Professor
Dr. Mac Leod, Welke alhier door iedereen en door hemzelven
Mdc-Lee-Od wordt uitgesproken, terwijl het in het land waar zijn
luidt.
voorouders te buss behoorden
\Vij komen nu aan de kwestie der plaatsnamen.
Zooals Favre, door den Eerw. Heer Joos aangehaald, het
met overvloed van reden doet opmerken, zijn er een zeker getal
historische namen, die of wei in een nieuw kleed werden gestoken of in elk geval op een wijze worden uitgesproken die
heden sedert lang geijkt is.
Niemand zal het ons ten kwade houden dat wij Londen,
Doornik, Kellien, Parijs, Weenen, Nape/ s, Bukarest of Athenen schrijvcn en niet London, Tournai , Liege, Köln, Paris, Dien,
NaP071, MIC1/7 eSC1 of Athini
Eveneens zal men Been Duitscher laken daar Paris in zijn
inond Pal /CC 1,111 , kt, nocii een Franschman of dat hij Rerlin
uitspreat zoo dm het op Bes.(///' En men zal zelfs aan de
Engekchen vet geven dat zip Li7'01710 Leghorn heeten.
Buiten die ineestal van oudsher in de dagelijksche taal
-wezenlijk ingeburgerde namen, is het thans een vaste regel
gewoidcii N iccinde oidsnamen (mgcwijzigd to laten en zooveel
als doenhik nit te spieken zooals zij dooi de inwoners ervan
worden uitgesproken.
Ziedaar den icgel. De toepassing ervan biedt weinige moeilijkheden aan vat talen aangaat die een ander alphabet dan het
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onze hebben. Daar, evenals voor persoonsnamen, gebruikt men
eenvoudig de phonetische transcriptie. Een stelsel van Internationale transcriptie hebben vele aardrijkskundigen aangenomen,
bepaaldelljk voor namen van plaatsen in Azie en in Afrika. Dat
stelsel is over 't algemeen uitmuntend, maar met onze Vlaamsche
uitspraak komt het niet altijd overeen. De klank oe bij voorbeeld
wordt door u mt,(zedrukt, de Fransche ch door sch, enz. Wat den
klemtoon betreft, velen duicien hem door een accent (') aan,
hetgeen, mijns inziens, aanbeveling verdient.
Edoch, met de meeste Europeesche talen, die hetzelfde
alphabet als wij hebben, zijn de bezwaren veel grooter. De reden
hiervan is dat, terwii l de letters dezelfde zijn, de waarde ervan
verschilt
Met het Fransch en met het Duitsch zijn we genoeg vertrouwd om al te stuitende misgrepen te vermijden, al heb ik
Vlamingen van den slag bij Woerth hooren gewagen en aan de oe
in dien naain denzelfden klank geven als aan onze Nederlandsche oe in bloenz.
Met het Engelsch en de Noordsche talen gaat het reeds
moeilijker. De Engelsche uitspiaak is zeer willekeurig en Vlamingen die de taal van Shakespeare met machtig zijn, moet men
verschoonen als zij niet weten dat Cirencester Sissiler wordt nitgesproken en Leicester, Lester. In het Zweedsch ook, behalve
een soort dubbelen klemtoon (op den woitel en op de laatste
lettergreep), verandert men den klank van den klinker a door
een Heine o erover te plaatsen : Abo luidt dus Obo.
0()k de uitspraak van Spaansch en van Italiaansch zijn ons
somwijlen vreemcl. Guadalajara wordt Gzuddalachdra uitgesproken en Chzogia, 1(1o/dia.
Het zijn echter de Slavische talen die de meeste moeilijklieden opleveren. Mij ontbieekt ruimte — en ook wel bekendheid met die talen — om bier in bijzonclerheden te treden. Ik
beperk mij dus tot eenige voorbeelden waarvoor ik kan instaan.
Volgens de Nieuw-Slavische schrijfwijze, die door Tschechen, Slovenen, Kroaten, Serben en Bulgaren wordt gebruikt,
is c= Is, C = tsj, c"-- igh,.';=sj, ::: = Fransche j. In het Poolsch is
een andere, maar ook van de onze verschillende schrijfwijze in
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zwang en daarbij een gebarreerde / (-1-) waarvan wij den klank
in het Nederlandsch niet kunnen uitdrukken. Het is een diep
uit de keel komende / vergezeld van wat ik alleen als een soort
geklok kan beschrilven.
Over de andere, niet-Slavische talen stap ik heen. Het Roemeensch onderscheidt zich door een menigte klankteekens die
de uitspraak van klinkers en medeklinkers wijzigen. Het Magvarsch, Albanesisch en Finnisch zijn bijna Aziatische talen en het
Turksch is dit wis en zeker. Wat de Grieken betreft, zij gebruiken
steeds hetzelfde alphabet als Demosthenes, maar de letters
hebben meestal een gansch verschillenden klank, wel te verstaan
indien wij aannemen dat men ons op school de echte uitspraak
der oudheid heeft geleerd.
Zooals men ziet is het vraagstuk dat wij op te lossen hebben
niet al te gemakkelijk.
Wat intusschen de taak bijzonder moeilijk maakt is de
omstandigheid dat in vele gevallen de echte naam der plaats
ons niet bekend is, bepaaldelijk wanneer zij Slavisch is.
Dit is te wijten aan de officieele pogingen van gedwongen
verduitsching, die door Pruisen en door Oostenrijk in hun Slavische landen werden aangewend.
In Pruisen waar men consequent en per fas et nefas verduitscht, alhoewel met gering succes, want de Polen zijn bijzonder
taai, heeft men bij voorbeeld de namen van honderden Poolsche
gemeenten in de provinciL'en Posen, Pruisen en Silezie met een
pennestreek door Duitsche vervangen. Wie zou vermoeden dat
Kolnzar-in-Preussen Chodziesen placht te heeten (en in den mond
der inwoners nog altijd heet)? En wie zou in Guldenau Polayezvo
herkennen Of Uschowa in Fraustad t
In Oostenrijk waar sedert de dagen van keizer Jozef II het
rijksbestuur stelselmatig werd verduitscht, is men, schoon met
herhaalde onderbrekingen, denzelfden weg ingegaan.
De Duitsche aardrijkskundigen en kaartenmakers, die de
eerste der wereld zijn en wier werken door de geographen en
vooral door de s, geogaffen » uit andere landen slaafs werden
en worden nagebootst, hebben natuurlijk de officieele benamingen overal verkozen, te meer daar zij, zooals 't paste, in elk land
waar een Staats topographische dienst bestaat, diens arbeid als
grondsiag hebben aangenomen. Dit legt uit hoe het komt dat
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men op de Duitsche kaarten van Belgie zulke aardigheden
aantreft als Ganinzoage, St Pierre-sur-la-Digue,
Tronchiomes en zelfs Bepere-Frontire en llioerbeke-aux-Polders,
die twee laatste benamingen zijnde de geniale uitvinding van
een mij bekenden Brusselschen bureelheer.
Dit maakt ook doidelijk waarom wanneer wij een atlas openslaan en voorbeeld het on2, vestigen op de kaart van het
kroonlai.d Krain, een zuiver Slavische streek, waar er, buiten
ambtenaars en soldaten, bijna geen Duitscheis te vi 'xi en zijn,
wig niets dais oorcisnamen zien : Radwannsdorf, Zwischenwasson, Laibach, Adelsberg, Rudoltszcoth, Gurkfeld, Landshass, enz., enz. Al die plaatsen hebben nochtans Sloveensche
namen. Maar 'vie ke p t ze hier"2 Weet men dat het door zijn
giotten wereldberoemde Adelsbo:,.? eigenlijk Postojna beet en dat
de echte naam der hoofdstacl Lazbarh Lmbhana is 2
Het is echter in het Balkansche schiereiland dat de verwarring het toppunt bereikt. Daar heeft elke stad, vaak elk dorp
twee, drie en soms vier of vijf verschillende namen en tusschen
deze te kiezen is geen lichte taak.
Men nerve bij voorbeeld de stad Scutari die joist op dit
oogenblik zooveel gerucht maakt. De officièele (Turksche) naam
ervan is Skodia of /siskodra. De Montenegrijnen, Serben en
Albaneezen heeten ze Skadai. Een veritaliaansching van lien
faatsten naam is Scutari. Maar er leven geen Italianen aldaar,
Italiaansch wordt er niet gesproken en de rneerderheid der bevolking bestaat Int Albaneezen, de rest uit Slaven en Turken. De
stad gaat overigens of bij Albanie of bij Montenegro ingelijfd
wooden. Waarom dos een Italiaanschen naam behouden voor
een plaats die met Italie niets gemeens heeft, ten zij dat zij van
1396 tot 1478 onder Venetie's heerschappij stond ?
'Vat er nu dient izedaan te worden?
Het is eenvoudig genoeg.
Ik vraag maar dat men in de aardrijkskundige handboeken
die in onze scholen worden eebruikt, voor elke plaats (desnoods
naast den heden bekenden) den echten naam zou aangeven met
phonetische aanduiding der uitspraak. 1k wensch ook (maar dit
is een andere zaak) dat men in het aardrijkskundig onderwijs wat
meer belang, zoo hechten aan de geographische verdeeling der
talen en wel te verstaan zorg dragen dat de opgave nauwkeurig
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zij. Het spreekt immers van zelf dat het lichaam, dat met het
onderzoeken der schoolboeken belast is, op de hoogte client te
wezen van zijn taak, al moest het zich, wat enkele punten betreft,
vreemde werkkrachten toevoegen. Het buieaucratisch axioma
dat het bureelhoofd het noodzakelijk beter weet dan de klerk en
de afdeelingsoverste beter dan het bureelhoofd, terwijl « personen \ reemd aan het bestuur » hoegenaamcl niets weten en het
recht hebben te z\Nijgen, die kolossale ezelarij zou dienen uit den
weg geruiind te worden. Want naar de vrucht beoordeelt men
den boom, luidt bet spreekwoord. En wat gebeurt er? 1k heb
een aardrijkskundig handboek in handers gehad, door den Conseil de Pelf ctionnement aangenomen. Welnu, in dat boek krielde
het van grove d\Nalingen en belachelijk onnauwkeurige opgaven.
Is het op die v,iize dat men onze kinderen wil onderrichten?
God betere 't!
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
145. — BUTEN BANDE VAN YSERE, en
ONDER DEN BLAUWEN HEMEL.
In onze studie over « Clercken » (Verslagen en Mededeelingen, 1911, blz. 831, nota hebben wij de uitdrukking In heckle
van vanghenessen ende iii banden van ysere, nit eene oorkonde van
143o, aangehaald. \Vij hebben aldaar een voorbeeld vermeld van.
BUTEN BANDE VAN YSERE, dat beteekent Ongekluisterd. Hieronder luidt dit BUYTEN ALLE HACHTEN ENDE BANDEN VAN
YSERE :

G. de Longe, Coutumes d'Anvers, II, 50 « Item de confessien
ende bekentenissen die eenige misdadighe ghedaen heeft inder torturen . soo verre by die doet in stricter hachten ... en connen oft
en mogen hem niet prejudicieren, ten zy dat by doe de confessien
voor schepenen, onder den blauwen hemel ende buyten alle hachten
ende banden van ysere
Elders, BUTEN BANDE ENDE YSERE, dat de uitgever vertaalt
door Hoi s de liens et de fens :
D. Berten, Coutume du Vieuxbourg de Gand, I, 12 : « Naer de
voorseide costume, de mannen en condempneren niemand ter loot,
ten zy dat de mesdadeghe zyn delict kende buten bande ende
ysere. » (1546,)
In een reglement van I i October 1760, hebben wij daarvoor
BUYTEN SIGHT VAN TORTURE EN BANDEN, dat schijnt te betee-

kenen Buiten de pijnkamer (derhalve, zonder het marteltuig te
kunnen zien) en ongekluisterd :
Placcaert-boek van Vlaenderen, VIe boek, Ie deel, blz. 315 « Als
wanneer den criminelen, naer de 24-uren, buyten sicht van Torture
en Banden gerecolleert wort op syne bekentenissen ter scherpexamen gedaen ..

— 14.1 —
Fr.

(bij Le Curne de Sainte-Palaye, Diet.,
Torture) :

SANS GEHENE

GEHAINE, GEHINE :

Annales du Comite Flamand de France, III, 309 : « Despence
faicte par le seigneur et eeulx de la loy, quant ils avoient este occupez a examiner par la gehenne Danniel Gallant et Pierres Annot
sans gehene, pour savoir les complices de leur secte et heresie ... .
(Zie ook aldaar, biz. 333.)
Boven hebben wij gezien, dat de bekentenis door een betichte onder de pijniging afgelegd, om te kunnen aangerekend
worden, door hem Ona'er den blauwen hemel, d. i., in de open
lucht, diende herhaald, dit wilde zeggen, wat Antwerpen betreft (I), in het koertje binnen bet Steen aldaar. Een treffend
voorbeeld daarvan volgt hieronder. Men lette inzonderheid
op de uitdrukking ONGEHACHT ENDE ONGEBONDEN, BUY TEN
ALLE BANDEN V_\ N EYSER, welke met de bovenstaande client
vergeleken :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Hoogstraten, « Enquétes
criminelles ., stuk van 4 November 1670: « Examinatie gedaen op
den..., aen den persoon van Francois van H., gevangene...
0 Verclaerende den gevangene het bovenstaende te wesen de
suyvere ende oprechte waerheyt ende by soo verre hy op gisteren
jade torture daer aen jet contrarie sonde gesecht hebben, dat het
selve geschiet is door de pine.
« Encle is den gevangene, ongehacht ende ongebonden, buyten
alle banden van eyser, daer naer gebracht onder den blauwen hemel,
ende aen hem van woorde tot woorde voorgelesen synde de voorgedaene confessie, heeft daer by gepersisteert ende verclaert den jnhout
der selver oprechtelyck waerachtich te syn ende dese tot teecken
van dyen onderteeckent... (2)
(i) Naar een nota, ons door den heer K. DE FLOU medegedeeld.
(2) Fr. van H., bewerende « onnosel te wesen ende dat hij niet gedaen
en heeft 1. , worth « ontrent vier uren jnden halsbant geset, hem aengeseyt
wordende dat hy de waerheyt moet bekennen x..
Volgen de gedane bekentenissen.
Fr. van H. wordt , losgelaeten >; na lezing daarvan « persisteert dat de
selve waerachtich syn b.
Volgen de handteekens.
Daarop volgt eene verklaring als boven, geteekend door den gevangene
en door de schepenen. (Staatsarchief Antwerpen, Fonds enz. alsboven, stuk
van 3 November 1670.)
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In het Fr. « Soub (sous) Pair » en, wat « BUTEN BANDE
ENDE YSERE of dergelijke uitdrukkingen betreft, « Reiaxe de Mutes
chaisnes et bandes », in een stuk van 20 Juli 1694 :
Staatsarchief en Fonds enz. ut supra : 0 N., prisonnier, estant
merle a la torture et interroge, si veut confesser la verite de ce qu'il
a commis, it a persiste a vier; et aprês mis sur la torture... (le 20 de
Juillet 1694L.
« Le 22me de Juillet, environ six heures et demij du matin, le
prisonnier estant mene soul) lair, relaxe de toutes chaisnes et bandes,
et luy estant preleu sa confession avant dite..., declare la confession
avant dite estre veritable et par jcelle persister...
>>

146. — BEHEVELTHEIT en MESQUAEM.
Pavel/ = Met eene ziekte behept, Ziek, Krank. Zie bij Verclam, h. v. Van zulk Be(h)evelt komt BEHEVELTHEIT = Kranheid, waarvan een voorbeeld hieronder.
MESQUAEM (Alleskwaem) is een soort svnoniem daarvan.
Het woord is gevormd uit Meskomen (Miskomen), dat Hinderen,
Deren, Mankeeren beteekent (zie bij Verdam), edoch in WestVlaanderen soinwijlen hoofdzakelijk wijst op het hebben van een
of ander lichaatnsgebrek : 't Is een felle kloeke jongen, er
miskomt hem niets.
BEHEVELTHEIT wijst geenszins, zooals een schrijver meende,
op het Fr. Etre illanchot (aan eene hand of aan een arm verminkt zijn); evenmin op Defiguration (Schending in het aangezicht of gelaat), of op Dziormiti (Mismaaktheid). Onzes inziens,
zal het best door Fr. infirmite (Zwakheid, Ziekehjkheid) in het
algemeen vertaald worden. Wat MESQUAEM betreft, dat te zamen
met Myncke ( Verminkmg, Fr. Estropiement, Mutilation) en Believeltheit gebruikt wordt, het zal wel, zooals de heer L. Gilliodtsvan Severen zegt, door Fr. Vice de conformation uit te leggen zijn.
De tekst volgt :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Chkell. d'Ypres, I,.
blz. 338 : 0 Item, dat van nu voortan alle ribauden, ledeganghers
zynde, zonder mincke of behevelthede .., verboden staen te wandelne
in de castelrie van Ypre ende te gaen up aelmoessene ... Ende aaer
zij niet conen doen blyken myncke, behevelthede of eenighe andere
grote mesquame, waer by zy huer brood niet winnen moghen ...
(Keure van 1429) — (Zie ook de Cout. homologuee van 1535, op.
cit , I, 94.)
EDW. GAILLIARD.
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II.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL EN
LETTERKUNDE.
I. — Het wandeltoertje eener lees- of drukfout :
BOSSCHAERT OFFEREN, VLEES ».
ADRIAAN VAN DE \ ' ENNE ' s zunderling en aangenaam kluchtig weik Taftrcel ,(111 de Relacchende Wei ell (1035) beef t, op blz.
133 en vgg., een Gieleis Vocabulaci of Had Tad, d. een korte
lust van dieventermen, die ik in mija Woordenboek van Bar-.
,c;oensch (Roeselaie, 1886) heb opgenomen. In die lijst staat :
‘4

Bosschaert offeren, Vlees ”.

Bosschaert beteekent reeds reesch en is zeer waarschijnlijk
uit het Hoogduitsche Rotwelsch uveigenomen. Maar het laatste
woord oft-eien bleef nlij een raadsel.
« \Vaaroin offeren schreef ik i. v. Bosschaert.« Is dat laatste
eel) werkwoord of een ineervoudig naamwoord? » Ik wist niet
wat dit onereu was, ik Icon onmogelijk den worm verklaren.
Toen ik, in 1886. rmin proeve van Woordenboek het drukken
— het weld vroeger geschreven en een groot gedeelte er van
verscheen reeds in 1882, nl. in de Nedellandsche Diehl- en Kunsthalle — bleef me ongelukkiglijk een zeldzaam werkje onbekend :
Der Eiden Raba/awn oil der Scnalcken Vocabulaer, dat in 1563 (t)
te Antwerpen bij JAN DE LAST gediukt is. Daarin nu staat
duidelijk :
cc Bossaert oft crew vleesch 71.
En in die van '613 :
cc Bosschaert of ere- Vlees 7/.
In dit laatste list zeker de verklaring van het me vroeger
onverklaarbare o orn.

) Het is de Nederlancische Lzber Vagatorum (zie F. KLUGE, Rotwelsch, I, 91 en vgg.). Eene andere uitg., die van 1613 (niet 1615, zooals
F. VAN DER HAEGHEN in zgn geleerde uitgebreide notitie over ' t boekje,
belg ., V, 131, schnift) verscheen te Haariern bij VINCENT CASTELEYN.
De approbatie der twee bekende uitgaven 1s gedagteekend uit Brussel, 1547;
daarom denkt KLUGE, blz. 91, dat de eerste mtg. in 1547 verschenen is.
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De afschrijver — was het VANDER VENNE zelf ? — of was
het de zettei van zijn weak? — heeft, in de ed. van 1613, gelezen
4 Bosschaert offeren.... » :

het derde woord (. 1 - (cren), — bij misslag voor creu uit de
uitgave van 1503 — werd met het tweede of verbonden, aan
dit tweede eene f gevoegd en de c van het laatste woord tot e
veranderd.
Die afschriivers- of zettersfout begon nu haar wandeltoertje :
Eerst uit VANDER VENNE ' S Belaecliende Weielt — of stond
het reeds vroeger in een ons onbekende editie van Der Fielen...
Vocabulaer; want het is wel aannemelijk dat van dit laatste werkje
nog eene (of meer)) uitgave tusschen 1613 en 1635 verschenen
is — kwarn zip, 5 jaar later. in de Legende Ofte Historre Vande
snoode practilquen elide de behendige listicheden der Dieven (1640,
Leyden)
ii Bosschaert offeren, Vlees ”.
En ze wandelde voort.
In 1731 vied ik haar in Cartouche of de Gestrafte Booswig-t
(Amsterdam).
In 1880 wou ik de fout beletten voort to slenteren; loch het
bleef bij een simpel vermoeden, bij een dubbele vraag die onbeantwoord bleef.
Thans dat het vermoeden waarheid is geworden, op de
dubbele vraag geantwoord wordt, meen ik dat bet wandeltoertje
dezer lees- of drukfout, dat 250 jaar heeft geduurd, stelhg tot een
einde is gekomen.
En nog, wie weet het?
Les el reui s ont la vie duce!
Is. TEIRLINCK.

OVER BEREKENEN EN VOORSTELLEN
VAN DE \VAARDE VAN

NORMALE EN VERVALSCHTE MELK,
door Dr. A. J. J.

VANDEVELDE.

Om een duidelijk begrip te hebben van het nadeel (I) aan
den verbruiker door den vervalscher veroorzaakt, is het in de
eerste plaats noodig, eene vergelijking te maken tusschen het
gehalte der verscheidene bestanddeelen, proteinen, melkvet,
melksuiker, asch, bij normale en vervalschte melk. Van zeer
hoog belang is het ooh den verbruiker in te lichten over het
verlies aan \ oedende bestanddeelen en aan geldwaarde.
I.
Tabel I geeft de waarden aan voor normale koemelk, en
voor verscheidene vervalschte melkmonsters, berekend op de
waarden van de normale melk. Stellig bestaat er onvervalschte
melk, die de eigenschappen van de door mij voor normale melk
aangegeven waarden niet vertoont: toch zijn deze normale,
theoretische waarden praktisch bruikbaar, omdat zij voor vele
door nil] onderzochte melkmonsters van het omliggende van
Gent een tamelijk laag gemiddelde uitmaken.
TABEL I.
Samenstelling van normale en vervalschte melk, per 1 liter.
Water
V--

Nor maal
Afgeroomd 10 0/0
25 0/o
.
50 0/,

>>

100 0/0

Gedoopt io 0/0
.
25 0(0
Afger. 0 ged. bob
20

»

/0,

500/0, >> 20°/o

>> I00

0 0,
,

>> 20 oio

88o o
912 0
919.0
924 6
94 1. 9
919.0
932.0
924.6
940.5

953 . 5

Proteinen
g.

MeIlivet
g.

33.o

32.5
29.4
24.6
16 5

33

I

33.3
33.6
34.2
29.7
24 7
29 9
26.9
27.4

0
29.2
24.4

23 6

13.2
0

Melksuiker Melkasch
g.
g.
47 5
47.6
48.0
48.3
49.2
42.7
35 6

7.0
7.0
7.1
7.1
7.3
6.3
5.2

43.0

6.3

39.4

5.7
5.8

38.6

(1) Zie namelijk : A. J. J. VANDEVELDE, Over melk en melkvervalsching.
Een studie tot voorlichting van burger en ambtenaar. - Kon. Vl. Academie,
urts-ave Vande Ven-Heremans-fonds, 1907, blz. 48.
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Het verlies van voedende bestanddeelen wordt uitgespro
ken, ofwel in warmteeenheden (Calorieen), ofwel in voedingseenheden.
Eene awl mietenhad of Caloll e is, in praktijk, de hoeveelheid
warmte die noodig is oin de tempeiatuur van een liter water
met een Celsiusgraad te verlioogen; out een liter water van 00C
tot I00°C te brengen, zip 100 warmteeenlieden noodig.
Daar de waiinte gewoonlijk door eene verbrandirg (kool,
bout, enz.) wordt voortgebracht, en daar de physiologische verrichtingen in ons lichaain met eene veibranciing kunnen vergeleken worden, is het ‘eistaanbaar dat men de voedingswaarde
van onze voedingsstoffen uitspreken kan, dour de warmte te
bepalen die zij door vet branding kunnen ontwikkelen. De echte
voedende bestanddeelen van onze levensmiddelen zip de proteinen (zooals eiwit, kaasstof, vleesclifibline, meelkleefstof, enz.),
de vetten waste vetten, o pen, enz.), en koolhydraten (zetmeel,
suiker, enz.).
Men beeft aldus de volgende waarden verkregen, voor
verscheidene dezer voedende bestanddeelen (2) :
I kg. vleescheiv,;t ontwikkelt door verbranding 5778 Cal.
>,
>>
I kg. melkalbumine
5735 Cal.
»
>>
1 kg. eiv‘ it van het ei
5755 Cal.
»
I kg. peptone
5299 Cal.
I kg. dierenvet
9423 Cal
'
'
»
I kg. oltifolie
940o Cal.
>.>
.
1 kg. zetmeel
4182 Cal.
»
,)
1 kg. rietsuiker
3955 Cal.
n
,,
1 kg. druivensuiker
3743 Cal.

Volgens KomG (3) kunnen de volgende gemiddelde theoretische waarden aangenomen worden :
1 kg. proteinen : 5711 Calorieen
1 kg. koolhydraten : 4000 Calorieen

1 ki.4-. vet : 9300 Calorieen.
(2) M. RUBNER, M. VON GRUBER en M. FICKER. Hanubuch der
Hygiene, Band I. — Leipzig (Thrzel), 19t 1, blz. 54.
(3) J. KONIG. Prozentuale Zusammensetzung mad Nährgeldwert der
menschlichen Nahrungsmittel nebst Ausnutzungsgrdsse cierselben and Kostsatzen. -- Berlin (Springer), 19ot, blz. 4.
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Men mag echter niet uit het oog verliezen dat een gedeelte
van de voedingsstoffen die in onze spijsbuis gebracht worden,
niet tot de voeding gebruikt wordt, maar ons lichaam onder
den vorm van uitwerpsels verlaat; aldus leiden de calorieengetallen tot te hooge praktische waarden.
Van de plotelnen wordt een gedeelte omgezet in uraea
(pisstof), die in de urine opgelost is, en Nvaarvan op de 5711
warmteeenheden, er 877 toebehooren. Aldus daalt de praktische
calorieenwaarde op 5711 — 877 = 4834 Calorieen. Doch deze
waarde, alsmede ook deze -van het vet, zijn nog te hoog en
aldus worden de volgende cijfers, voor de werkelijkheid, aangegeven :
Protemen per kg. : 4100 Cal. (Rubner) (4), 4000 Cal. (Martinet) (5), 4100 Cal. (Snijders) (6) enz., dus van 4000 tot 4100
warmteeenheden.
Vet per kg. : 9300 Cal. (Rubner) (4), 9000 Cal. (Martinet) (5),
9300 Cal. (Snijders) (6), enz., dus van 9000 tot 9300 warmteeenheden.
Ii Ooth ydraten per kg. : 4100 Cal. (Rubner) (4), 4000 Cal.
(Martinet) (5), 4100 Cal. (Snijders) (6), enz., dus van 4000 tot
4100 warmteeenheden.
In onze berekeningen hebben wij 410o gebiuikt voor de
proteinen, 8900 voor het vet, en 4100 voor de melksuiker, als
good overeenkomende met de laatste physiologische onderzoekingen. Om de praktische voedende waarde van voedingsstoffen
te bepalen wordt dus voor ceder voedzaam bestanddeel, het
gehalte vermenigvuldigd met het aantal warmteeenheden, waarna de som van de Brie producten wordt gemaakt.
Met zeer ernstigen grond doet A. J. C. SNIJDERS (7) het
volgende opmerken : « Sommigen willed het bedrag aan voedende bestanddeelen eenvoudig afleiden uit het aantal calorieen, dat door een zeker gewicht van een voedingsmiddel kan
geleverd worden. Doch in dat geval wordt alleen gelet op de

(4) RUBNER, M., Zeltschr. Biol., 21, biz. 377(5) A. MARTINET. Les aliments usuels. — Paris (Masson), 1907, blz. 81.

(6) A. J. C. SNIJDERS. Onze voedingsmiddelen. — Zutphen (Thieme),
1911, biz. 40.

(7) Zie Op. citat. [6], blz. 65.

— 148 —
verbrandingswaarde, dus op de betrekkelijke hoeveelheden
warmte en arbeid, die door een bepaald gewicht van de stof
kunnen geleverd worden ».
SNIJDERS doet nu die rnterressante -vaststelling, dat volgens
de calmieenberekening, b. v. 140 g. aardappelen dezelfde voedingswaarde zouden hebben als ioo g. halfvet rundvleesch, als
210 cm 3 koemelk, terwijl ioo g. margarine dezelfde beteekenis
voor de voeding zouden hebben als loo g. halfvet rundvleesch!
« Dit komt », zegt SNIJDERS verder, « doordien bij de
methode der calorieen geen rekening gehouden wordt met de
tweeledige rol, die onze voedingsmiddelen hebben te vervullen;
behalve voor het voortbrengen van warmte en arbeid, client het
voedsel immers ook als bouwmateriaal voor onze spieren en
andere organen, en als zoodanig kunnen dus margarine of boter
die geen stikstof bevatten, nooit de eiwitstoffen vervangen,
zoodat het met aangaat, de voedingswaarde alleen af te leiden
uit het aantal calorieen ».
KoNIG (8) heeft, om genoemde reden, het stelsel der
voedingseenheden ingebracht; voor de koolhydraten (zetmeel,
suiker), in de natuur zeer verspreid en tegen den geringsten prigs
te verkrijgen, wordt de waarde t aan de gewichtseenheden
gegeven; door berekenen en onderzoeken blijkt dat een zelfde
gewicht vet driemaal meer waarde heeft als voedingsstof, en de
voedingswaaide van de gewichtseenheid wordt dus 3; voor de
proteinen wordt die waarde gebracht op 5. Die waarden worden ook door SNIJDERS (8) in zijn zeer goed uitgewerkt bock
aangenomen.
In het regulatief van het koloniaal museum te Haarlem,
werd door GRESHOF (9) het voedingscijfer bepaald voor een
aantal Indische produkten als volgt
Voedingscijfer = som van (percent eiwit X 5.5) +
(percent vet X 2.3) + (percent zetmeel X I).
Deze waarden wijken lets af van deze van KONIG. Stellig
moet ook rekening gehouden worden met het gedeelte der
(8) Op. citat. [6], Hz. 66.
(9) M. GRESHOFF. Regulatief voor het onderzoek van voedingsmiddelen in het Laboratorium van het Koloniaal Museum te Haarlem. 2 0 uitgave, 1907, blz. 1.
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- 149 voedingsbestanddeelen die door het lichaam niet worden opgenomen; voor de melk bedraagt (i0) de hoeveelheid der verteerbare proteInen 95.5 .0 o voor kinderen en 93.5 O h> voor volwassenen, - van het verteerbaar vet, 97 ° 10 voor kinderen en
95 010 voor volwassenen, - van de verteerbare koolhydraten
(melksuiker), 90 0 u voor kinderen evenals voor volwassenen.
Indien men dus de factoren I, 3 en 5 in de berekening
der voedingseenheden aanneemt, dan worden deze, als men
rekening houdt met de bij kinderen (b. v.) verteerbare bestanddeelen :
voor de proteinen : 5 X 95 . 5 = 4.775
voor het melkvet : 3 X 0.97 = 2.91
voor de melkstnker : 1 x 0.99 = 0.99.
Om de voedingswaarde van de koemelk in voedingseenheden to bepalen, wordt dus het gehalte van de proteinen
vermenigvuldigd door 4.775, dit van het melkvet door 2.91, en
dit van de melksuiker door 0.99, waarna de drie produkten
opgesomd worden. In tabel II worden de waarden voor de
warmteeenheden en voor de voedingseenheden aangegeven
voor de voedzame bestanddeelen van de normale en de vervaischte melk, berekend met cijfers van tabel I.

TABEL II.
Berekening der waarden voor Calorieen en voor voedingseenheden,
per 1 liter.
WARNITEEENHEDEN
....__,..._,......-___-____

VOEDINGSBENHEDEN

........._,......_.....----------..
Proteinen Melkvet Melksuiker Proteinen Melkvet Melksuiker
(X 4 1 ) (X 8. 9) (X 4.1) (X4. 775) (X2.91) (X 0.99)

Normaal
135 3
289.2
194.8
94.6
Afgeroomd I0 0/0
135.7
261.7
195 2
25 0/0
136.6
219 o
196.8
500/0
»
137.8
146 9
198.o
48.0
100 0/0
0
201.7
140.2
121.8
260.0
175,1
Gedoopt io 0/0
>>
I01 3
146 0
217.2
25 0/0
176.3
Afger. 20 0 /0, Ged io 0/0 122.6
210.0
158.3
» 5o 0 /o, . 200/0 110.3
117.5
38.4
161 6
112.3
o
>> 100 0 /0, < 200/0

(10) Volgens KONIG [3], op. citat,, blz. 5.

157.6
158.1
159 o
160.4
163.3
141.8
118.o

47.0
47.1

85.6
71.6

47.5

0
85.0

47.8
48.7
42.3

142.8

71.0
68.7

128.4
130.8

o

35.2
42.6

38.2
39.0

—
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Maakt men nu de totalen der verkregen waarden, dan
krijgt men de voedingswaarde, ofwel in warmteeenheden, ofwel
in voedingseenheden uitgesproken. Daar nu een liter melk een
handelswaaide, — althans in Vlaanderen, — van 24 centiemen
heeft, kan men aldus de geldwaarde bepalen van de vervalschte
melk, als men m aanmerking neemt dat 630.7 melkwarmteeenheden voor 24 centiemen en dat 290 voedingseenheden ook
voor 24 centiemen verkocht worden. Aldus worden de cijfers
van tabel III verktegen.
TABEII III.
Waarde van normale en vervalschte melk, per 1 liter.
Voedipg,Warm teWaarde
denheden in cennemer eenheden

Waarde
in centiemen

Normaal

63o 7

24 0

299.0

24.0

Afgeroomd 10 0/0

592.6

22 5

284.6

22.7

>>

25 oh

552,2

21.0

278.2

22.2

1,

50 0/0

482.6

18.3

256.2

20.5

212.0

17.0
21.5

).>

Ioo ofo

341 9

15.o

Gedoopt

Ic. 0/0

556 8

21.0

269.1

25 0/0

464 5
508 9

17.6

224.8

18.o

Afger. 20 0/0, Ged. IO 0/0
50 0/09>> 20 0/0

386 1

14.7
10.4

254.1
205.0

20 3

160.8

13.6

»
>>

>> 100 0 /0 ,

>> 20 0/o

273 8

19.3

16 4

Daaruit blijkt dat de geldwaarde nogal verschilt volgens
de basis waarop de berekening steunt; loch wordt ook, — en
dit is zeker het gewichtigste —, het gewicht van de misdaad
door den vervalscher bedreven, zoowel in hygienisch als in
economisch oogpunt, volkomen in het Licht gesteld. Daarom
hebben wij getracht dit zeer to duidelijken, door het opmaken
van verscheidene graphische voorstellingen, waarvan, na onderzoek, eene de voorkeur krijgt.
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II
De voorstelling van de waarden der bestanddeelen van de
melk, van de voedingswaarde in warmteeenheden of in voedingseenheden mtgesproken, en van de geldeltike waarde van een
onderzocht melkmonster, kan op verscheidene wijzen uitgevoerd worden.
Daal deze v noistelling zeker belang oplevert, en het uitvoeTen van die voorstelling gewoonhik, alhoewel zeer eenvoudig,
weimg begrepen ordt, zoo meen ik nuttig werk te verrichten met
daarover in deze mededeeling wat uit te weiden.
In een handboekje van A. M A RTINET ( I vindt men een
eenvoudige graphische voorstelling van de bestanddeelen van
eenige voedingsmiddelen. Op t‘A ee rechte Iijnen Welke volgens
een rechten hock elkander kruisen, worden op de vier assen, en
telkens, van het kimspunt af, Iengten bepaald in verhouding met
de waaiden van de proteinen, van het vet, van de koolhvdraten
(suiker, zetmeel), van de
arch. Ms men de aldus
bekomene lengtepunten
met rechte lijnen verbindt, bekomt men onregelmatige vierhoeken,
Welke een gedacht geven
du ILm:: :LH::OM anT4
van de algemeene sam enstelli ng der under Fig. i. — Graphische vonrstelling van liter
zochte stoffen. Fig. r
melk vnot ens Martinet.
geeft de graphische voorstelling van I liter koemelk volgens MARTINET.
Mien duel is hier vier verschillende graphische voorstellingen
in een citkel ingeschreven, te bespreken.
I') A>nnr met stralen van verschillende lenVen, loopende van
een zellde ddenpunt zit/. — Er wordt een cirkel gemaakt, b. v.
met eenen straal van Ioo mm.; op de stralen, geteekend zooals in

fig. 2, worden lengten gebracht gelijk aan :
66 mm = 2 mm. X 33 voor de proteinen van i liter

65 mm.

2

mm. X 32,5 voor het vet van z liter

(I I } ALFRED MARTINET. Les aliments usuels, composition, preparation,
indication; dans les regimes. — Paris (Masson), 1907, blz. 80.
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2 mm. X 47,5 voor de melksuiker van 1 liter
95 mm.
14 mm. = 2 mm X 7 voor de asch van een liter
90 mm. =0,3 mm. X 300 voor de voedingseenheden van 1 liter
63.1 mm. =0,1 mm. X 631 voor de warmteeenheden van i liter
96 mm. = 4 mm. X 24 voor de waarde in centiemen van i liter
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Fig. 2. - Graphische voorstelling van i liter melk
met stralen loopende van een zelfde middelpunt.

De normale waarden kunnen in gestipte of wel in roode
lijnen vooigesteld worden de bekomene waarden voor een
bepaald onderzocht melkmonster worden dan met voile zwarte
strepen op de normale lijnen gebracht.
Dit figuur is stellig zeer eenvoudig, maar toch valt altijd
eene voorstelling in oppervlakte beter in het oog.
2°) Figuur met d eljkbeenige driehoeken met gelike hoeken aan
het middelpunt. -- Er wordt een cirkei gemaak, b. v. van Too mm.
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straal, Aan bet middelpunt worden inge g areven : 4 hoeken vary
30° voor de gelijkbeenigc diiehoeken die de protelnen, het vet,
(•= melksuiker en de asch in een liter voorstellen, — en 4 hoeken
van OW voor de drielioeken die het extrakt, de voedingseenheden, de warmteeenheden en de geldwaarde (in centiemen)
een liter normale melk vooistellen.
Wlj stellen 1 eenheid overeenstemmende met eene opperilakte van 30 min' voor de proteinen, het vet, de melksuiker, de
asch en het extrakt, — van 12 mm' voor de voedingseenheden,
— van 6 mm' voor de warmteeenheden, — en van 150 mrn'
voor de geldwaarde, daaruit, de volgende oppervlakten :
protemen : 3o mm 2 ys 33 = ggo mm2.
vet : 3o mm2 X 32,5 ------ 975 mm2.
melksuiker • 3o mm 2 X 48.5 = 14,25 mm2.
asch : 3o mm2, x 7 = 210 mm2.
extrakt : 3o mm 2 X 120 = 3600 mm2.
voedingseenheden : 12 mm 2 X 300 = 3600 mm2.
warmteeenheden : 6mm2 X 631 =- 3786 mm2.
geldwaarde in centiemen :15o mm 2 X 24 = 3606 mm2.
De formulen tot het berekenen van den straalkant der gelijkbeenige driehoeken olden aldus opgemaakt :
Zij x de onbekende to bepalen straalkant,
s de oppei vlakte van den betreffenden gelijkbeenigen driehoek,
a de hoek tusschen de twee gelijke kanten van den driehoek;
men weet dat s = x2 sin a
2
2S
daaruit: x2 -sin ct
2 log s — log 2 + log s
log sin
log x
1/2 log 2 - 1/2 log sin cc + 1/2 log s
0,30103
log x
— 1/2 log sin cc ± 1/2 log s
2
log x = 0,150515 - 1/2 log sin a + 1/2 log s
In den driehoek met hoek van 30°, wordt de formule :
log N. ------ 0,150515 - 1/2 log sin 300 + 1/2 log s
log x

0.150515 -

69897

2
, 0,30103
log x 0,150515 --t2
log x = 0,30103 + 1/2 log s

+ 1/2 log S
1/2 log s

II

___ '54

In den driehoek met hoek van 6o°, wordt de formule
log x 0,150515 - 1/2 log sin 600 + 1/2 log s
log x = 0,150515 - I ' 93753 + 1/2 log s
2
+ 0,06247
log x = 0,150515 --t+ 1i2 log s
2
log x = 0,181755 + 12 log s
Nu kunnen wij den straalkant (x) bepalen voor de driehoeken :
Protelnen: driehoek van 3o° centralen hoek en oppervlakte
990 mm'.
log x 0,30103 + 112 log 990 = 0,30103 + 2-A2-5--4
6- =1,79885
2
x = 62,93 mm.
Vet : driehoek van 300 centralen hoek en oppervlakte Q75 mm'.
+ 2,98900
0,30103 12
log x = 0,30103 X I2 log 975
x = 62,45 mm.

1,79553

Melksuiker : driehoek van 3o° centralen hoek en oppervlakte
1425 Inm2.
+ 3,152381
0,30103 + 12 log 1425 = 0,30103 --tlog x
12°77935
x = 75,5 mm.
Asch : driehoek van 30° centralen hoek en oppervlakte
210 mni'.
2,32222
log x = 0,30103 + 1/2 log 210 = 0,30103 +
= 1,46214
2
X = 29 mm.

Extrakt, voedingseenheden, geldwaarde : driehoek van 6o©
centralen hoek en oppervlakte 3600 mm".
log x = 0,181755 + 112 log 360o = 0,181755 + 3 '552630 = 1,959905
x = 91,18 mm.
Warmtaenheden : driehoek van 6o° centralen hoek en oppervlakte 3786 mm'.
, 3,5818
t2
=1,97
log x = 0,181755 + 1/2 log 3786 = 0,181855 - 0845
x = 93,51 mm.
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Met de berekende w aat den, kan figuur 3 voor de normale
melk in bet iood, of met gestipte lijnen vervaardigd worden.
De ge\,,,ndene waarden oor een bepaald monster worden
dan, na berekenitip„ in het figuur gebracht. Men berekent eerst
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Fig. 3.

Graphische voorstelling van t liter melk
met gelijkbeenige dnehoeken.

de oppervlakte s volgens bet bovenstaande, en dan de waarden
van iederen straalkant x door toepassing der formulen
log x
0,30103 + 1/2 log s , voor den centralen hoek van 30 0 en
log x = 0,181755 + 1/2 log s, voor den centralen hoek van 6o0,
waarop de driehoeken geteekend worden.
3 0) Frguur met sektoi en van gelrike hoeken aan het middelpunt.
— Evenals in figuur 3 met driehoeken, hebben de hoeken eerie
waarde van 3o 0 en 600 ; het verschil ligt dus hierin dat de basis
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van den gelijkbeenigen driehoek vervangen wordt door een cirkelboog. Indien s oppervlakte van den sektor, dan wordt de
sektor, op eenen straal x die moet bepaald worden, opgemaakt.
Zij dus x de to bepalen straal, s de oppervlakte van den
sektor, 11 de oppervlakte van den cirkel met straal x, en a de
hoek van den sektor :
a

= 36o
Men weet dat = x2, dus
a

-7cX•360

log

S 360
'TC
daaruit : 2 log x = log s + log 36o — log 7r - log ct
log x = 1/2 log 360 — 1/2 log r — 1/2 log cc + 1/2 log s
3.1416, a heeft een waarde van 30°
In deze formule is TC
of bo°, en s heeft eene gekende, dock veranderlijke waarde :
0,49715
- 1/2 log a+ 1/2 log s
2
1,029575 — 1/2 log a + 1/2 log s

2,5563
log x = 2
log x

In het geval van den hoek van 300, wordt de formule :
x

=

1 2029575 —

1,47712

—
2
log x = 0,291015 + 1/2 log s

1/2 log s

In het geval van den hoek van 6o°, wordt de formule :
log x = 1,029575 -

1,77815 ,
2

1/2 log s

log x = 0,1405 + 1/2 log s
\Vij geven aan s dezelfde waarden als in het figuur met
de driehoeken; aldus verkrijgen wij :
Protanen, sektor van oppervlakte 990 mm2 en hoek 30° :
log x 0,291015 + 1/2 log 990 = 0,291015 + 2A9p= 1,788835
x = 61,49 MM.

'57 ....a..
Vet, sektor van oppervlakte 975 mm2 en hoek 30° :

, 2,98900=
1,785515
log x = 0,291015 + 1/2 log 975 = 0,291015
2
X = 61,03 mm.
Melksuiker, sektor van oppervlakte 1425 mm 2 en hoek 300 :
log x = 0,291015 1/2 log 1425 0,291015 -r, 3,15381 = 1,867920
x = 73,78 mm.
Asch, sektor van oppervlakte 210 mm 2 en hock 30° :
, 2,32222
- = 1,452125
log x = 0,291015 + 1/2 log 210 = 0,291015
2

X =

28,32 MM.

Extmkt, voedin4.seenheden, geldwaarde, sektor van oppervlakte 360o mm2 en hock 6o° :
3,5563o
- 1,91865
log x = 0,1405 1/2 log 3600 = 0,1405
2
mm.
x = 82,92
Warmteeenheden, sektor van oppervlakte 3786 mm2 en hock
00° .
log x = 0,2405 + 1/2 log 3786 =_ 0,1 405 +

1,92959

x = 85,03 mm.
Het figuur 4 wordt geconstrueerd in een cirkel van ioo mm.
straal, en de berekende waarden voor de normale melk worden in het rood, of met gestipte lijnen in het figuur gebracht.
Voor de waarden van een onderzocht melkmonster, worden
eerst de oppervlakten s berekend, daarna de stralen x der
sektoren, door toepassing der formulen :
log x = 0,291015 + 1/2 log s, voor een hock van 300
log x = 0,1405 + 1/2 log s, voor een hock van 6o°.
Als de lengte der stralen gekend is, is het opmaken der
sektoren gemakkelijk.
4°) Figuur met sektoren van ongelijke hoeken aan het middelpunt. — De cirkel wordt in twee gelijke deelen verdeeld, een
bovenste en een onderste.

1
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a) De bovenste halve cirkel dient voor :

de proteinen .
het vet
de melksuiker
de asch
het extrakt

.

..

33 gr.
32,5 gr.
47,5 gr.
7,9 gr.
120,0 gr.
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Fig. 4. — Graphische voorstelling van t liter meik
met sektoren van centrale hoeken van 300 en 660.

De sorn dezer bestanddeelen is 240; deze 240 deelen
stemmen overeen met 180 graden; elk deel stemt dus overeen
18o
met — 0,75.

240

De hoek a aan het middelpunt is dus, indien g het gehalte der bestanddeelen voorstelt :
0,75 g.
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Daaruit de volgende waarden voor de hoeken in het geval
van de normale melk :
0,75

pro teinen, 33 : a

240,7.

vet, 32,5 : a = 0,75 X 32,5 = 240,4.
melksuiker, 47,5: a = 0,75 X 47,5 = 350,6.
asch, 7, 0= 0, 7 5 X 7 = 50,3.
extrakt, 120,0 : a = 0 ,75 X 120 = 9000.

b) De laagste halve cirkel dient voor :
de warmteeenheden
de voedingseenheden
de milliemen (I/I0 centiemen' . .

631
300
. 240

De som is 1171, oveteenstemmende met 18o graden ; ieder
180
= 00,15372. De hock a aan het
deel stem t dus overeen met
1171
middelpunt is, voor iedere waarde g der eenheden :
a = 0 , 1 5372 g.

Waatuit, voor (le normale melk :
NvarmtCcenheden, 631 : 970 0
oedingseenhecien, 300 : 4601
milliemen, 240
: 360,9

Het figuur voor de normale melk wordt geconstrueerd in
een cirkel met eenen straal r van 100 mm., en evenals in de
andere fig,uren, in het rood ofwel met gestipte lijnen. Da-inn
orden nu, volgens het stelsel voor het figuur 5 met sektoren
van gellike hoeken, de voor een onderzocht melkmonster
p-,evondene waarden, ingebracht; de straal x wordt berekend,
en daarmede de sektor opgemaakt. Voor de verschillende
sektoren, wordt x berekend volgens de algemeene formule :
x2

g

r2 G
waarin x = de lengte van den straal van den sektor voor
de onderzochte melk met gehalten en r de lengte van
den straal van den sektor voor de normale melk met gehalten
G.
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De formule wordt :
2 log x = 2 log r + log g — log G

1/2 log g,
1/2 log G
log x = log r
en daar r = ioo mm. :
1/2 log g.
2 — 1/2 log G
log x
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Fig. 5. — Graphische voorstelling van t liter melk
met sektoren van ongelijke centrale hoeken.

Deze foimule wordt toegepast, in de verscliillende gevallen,
als volgt :
33 : log x = 2 — 1/2 log 33 + 1/2 log g
5
1.1851
, ,: ,
--t- 1/2
log x - 2 - 0log g =1 24 745 + 1/2 log g.
2

Proternen, G

Vet, G

32,5 : log x
2 - 1/2 log 32,5 + 1/2 log g
log x =2 _ 1,51188 , 1,2
/ log g
1,24406 + 1/2 log g.
2
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G = 47,5 : log x
1,67669
log x = 2 2

Asch, G

2 - 1/2 log 47,5 + 1/2 log g
+

1/2 log g 1,161655 + 1/2 log g.

7 0 : log x = 2 - Ii2 log 7 + 1/2 log g
0,8451
log x = 2 + I/2 log g 1 ,57745 + 1/2 log g.

Extrakt, G ^ 120,0 : log x 2 - 1/2 log I20

1/2 log g
2,07918 + 1/2 log g
log x 2 = 0,96041 + I i` 2 log g.
2

Warmteeenheden, G, 631: log x = 2 — 1/2 log 631 -I- 1/2 log g

log x = 2

2,80003
2

r/2 log g = 0,599985 + 1/2 log g.

Voedingseenheden, G 300 : log x = 2 — 1/2 log 300 + 1/2 log g

log x

2

, 27
--24712
+ 12 log g = 0,76144 + 1/2 log g.

Milliemen, G 240 : log x -2, 2 - 1/2 log 240 + 1/2 log g

log x

2,38 021
2 - - Ij2 log g = 0 :809895 + 1/2 log g.
2

Dit figuur schijnt ons het meest geschikt om eenieder die
met chemie en voedingswaarde weinig of niet bekend is, de
vergelijking tusschen normale en vervalschte melk duidelijk
te doen verstaan. Daarom ook werd het door ons aangenomen
om in verslagen over melkanalysen, tot verlichting te dienen.
**

Uit deze kleine mededeeling blijkt dus, dat het in de opgave
van de resultaten van een melkonderzoek, zeer belangrijk is de
vergelijking te maken tusschen normale en vervalschte produkten; aldus wordt eene beteekenisvolle les aan den verbruiker
gegeven, waaruit hij de onvermijdelijke gevolgtrekking kan afleiden, dat de vervalsching van de melk niet alleen een bedrog
(diefstal), loch ook een misdaad (langdurige moordpoging)
uitmaakt.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL EN
LETTERKUNDE,
2. —

HEINRICH HEINE EN HALEWIJN.

In HEINE ' s MeinWan, door Otto F. Lachmann uitgegeven
(Universal-Bibliothek, n" 2301, Leipzig) tiof een mededeeling
biz,
mijn aandacht.
De dichter spreekt er van zijn jongelingsjaren te Dusseldot f, toen hij verliefd was op liet schoone « Sefchcii (Joseplia),
het nichtje \ an een uit Goch geboortige vrouw, die als licks to
book stand.
Sefchen kende veel oude volksliederen, welke, naar des
dichters getuigenis, een grooten invloed op zijn ontwakend
talent heithen uitgeoefend en weer bepaald op zijn « Mum/hi/der
die hij kort daai p schreef.
Under deze liederen was er een, dat HEINE niet zonder
ti anen aan kon hooren, en dat het meisje voor hem met Naar
eigcn Wed had opgeschreven.
Twee strofen er van had de dichter in liet geheugen bewaard, welke, — zoo schrijft hij, — ik des te Never p ier wil
mededeelen, daar ik dat gedicht in geen van de voolhanden
ziincte verzamelingen van volksliederen aantrof.
Zip luiden als volgt
Eerst spreekt de booze Tragig :
« Otihe lieb, Otilj e mein,

Du wirst N%ohl nicht die letzte seen.
Spricli, willst du hangen am hohen Baum?
Oder willst du schwimmen im blauen See?
Oder \\Hist do kussen das blanke Schwert,
Was der Liebe Gott beschert?

Hierop antwoordt Otilje :
. Ich will nicht hangen am hohen Baum,
Ich \Nill nicht schwimmen im blauen See,
Ich will kussen das blanke Schwert,
W as der liebe Gott beschert »
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Het is te betreuren, dat HEINE ons niet in het kort den
inhoud van het lied lieeft medegedeeld ; of was hem die te gelijk
met de overige strofen ontgaan ?
Nochtans lijkt dat wel vreemd, daar het verhaal zulken
gew eldigen indruk op hem placht te maken.
Wat er van zij, wij hebben hier te doen met twee strofen,
welke ongetwijfeld in betrekking staan tot het sprookje van
Halewijn.
De naam Tragig en Otilje verschijnt even wel in geen van
de drie ons door UHLAND (Alte Koch- and niederdeutsche Volkslieder) bewaarde teksten ; daar heet de ridder Ulinger, Adelger,
Geri Olbert of Albert, en het meisje Fridburg, Helena, ofwel
blijft ongenoemd.
Het strofenpaar uit HEINE is niet verwant met de twee
eerste opteekeningen van UHLAND, waar het meisje kort en
goed moet hangen, maar met C, d. i. met het Platduitsche
lied.
Inderdaad, Gert Olbed laat het meisje ook kiezen tusschen drieerlei dood : door middel van den denneboom, het
water of het zwaard, als blijkt uit de 6e en 7e strofe, welke ik
hier neerschrijf
Wust du di keisen den dannigenbom ?
Oder wust du di keisen den waterstrom?
Oder wust du di keisen das blanke Schwert?
Waarop Helena, evenals Otilje, antwoordt :
Ick will ruch keisen den dannigenbom,
ick will nich keisen den waterstrom,
viel leiwer keis ick dat blanke Schwert,
dat is Helena er haufd wol wert.
Van de Duitsche en Nederlandsche opteekeningen staat
C het dichtste bij die van J. F. WILLEMS. Vandaar dat ook
onze Nederlandsche tekst het meisje de keus laat zonder
nochtans te zeggen, waarm die keus bestaat :
Mits gi de schoonste maget sijt,
Soo kiest u dood, het is nu tijd. —
Wel, als ic dan hier kiesen sal,
Soo kies ic tsweert noch boven al.
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Het tweede vers van de eerste strofe bij HEINE biedt een
klein bezwaar aan :
Du wirst wohl nicht die letzte sein.
Wil Tragig daarmee to kennen geven, dat Oiilje de rij
opent, dat hij dus nog Been slachtoffers heeft gemaakt? 1k
geloof het niet, want dit zou strijden met de gewone voorstelling zoowel in de Duitsche als in de Nederlandsche Halewijnliederen.
Overal wordt melding gemaakt van de maagdenmoorden,
die voorafgingen
Si quamen al bi een galgen veld;
Daer aen hint menich vrouwenbeeld.
Enkel in het verwante Nederlandsche lied Roland is de
herinnering er aan bijna uitgewischt, en toch lezen wij er
strofe 4 :
Roland is een stoute kalant,
hij bedriegt de mooi maagden al waar hij kan,
hij staat met 't blank zweerd in zijn hand,
en al zijn soldaten hebben 't harnas aan.
Tragig voorzag niet zijn dood door de hand van Olilje
en bedoelde met die woorden, dat het meisje niet zijn laatste
slachtoffer zou zijn, evenmin als het zijn eerste was.
Uit HEINRICH HEINE 'S mededeeling blijkt dus, dat, buiten
de drie opteekeningen bij UHLAND, er nog andere Halezqnliederen in Duitschland in den volksmond hebben moeten
bestaan, die echter ongelukkigerwijze verloren zijn geraakt.
Dr. L. SIMONS.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche lard en
TT^etenschap to bevorderen, door het uitgeven, in het Nea'arlandsch,
van nieuwe werken over tVatuur- of Geneeskiendzge WeIenschappen, over Rechtsgeleerdbea en over het Pak van den Ingenieur a.
Derhalve worden bij de Koninldijke Vlaamsche Acadernie
werken op bet gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewaclit. Ingezonden verliandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Leiteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte versiagen, beslist de Academie over het al of
niet iaten tirukken van de aangeboden werken.
*•

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met bet doel flaamsehe
Liederen onder bet Yolk to verspreiden. Te dien eincle, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
**

J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari lip), houclende goedkeuring van bet Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor bet J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Foods door Naar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den melt der
omstandigheden :
a) betzij tot bet uitschrijvtn van ptij svragen, hetzij tot bet uitgeven van Ingesonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) betzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese,
homiletiek, hagioglaphie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichteu,ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendirgen of van studiereizen,
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden ;
hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondtrnomen uttgaven in den aard van de onder littera 6 en c genoemde.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe to kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het beste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, bizz. 884 885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve
den 31 December 1 9 13 gesloten Belanghebbenden worden
vcrTocht, twee exemplaren van hun werk of werken,
bij den Bestendigen Secretans. ter Academie, Koningstraat, i8, te Gent — (met vermelding op het adres Voor
den Aug. Beernaert-prijs), — vOsir 5 Februari 1914
in te Tenden.
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2°) Kleine Verscheidenheden

Nr 147. Vermenigen, door EDW. GAILLIARD . 178
Nr 148.

By vermeneghen, door Id

Nr 149.

Hem (Zich) bevreesen, door Id. . . 184

178
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185
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5°) Kleine Verscheidenheden

N r 150, Bevreesen, door Low. GAILLIARD . 276

Vergadering van 21 Mei 1913.

Aanwezig de heeren : V. DELA MoNTAGUE, bestuurder; Kan. Am. Joos, onderbestuurder, erg ED1V. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAULA Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, eerw. JAN BOLS, KAREL
DE FLOU, Dr. L. SimoNs, Prof AD. DE CEULENEER,
GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD,
IS TEIRLINCK. Prof. Dr. C. LECOUTP,RE, Dr. LUG. VAN
OYE, FRANK LATEUR en Dr. LEO GOEMANS, werkende
leden
de heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid.
De heeren Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE, eerw.
Dr. HUGO VERRIEST en Prof. Dr. J. MANSION, werkende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn
de vergadering bij to wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
April-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden
Door de Regeering :
Rovaume de Belgique. Ministere de 1'Industrie et du Travail.
Office du Travail. Rapport relatif a l'exkution de la lot du 24 décenzlp e 1903 Stir la l'partition des dommages resultant des accidents du
ti avail pendant les anni.es 1909-1911, presentê aux Clzambres législatroes par M. lc Ministre de l' Industrie et du Travail. Bruxelles, 1913.

Tijdschriften. — Academic Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et tolitiques et de la Classe

I2

— 166 —
des Beaux-Arts, n os 12, 1912 et 1-3, 1913. — Bibliographic de Belgique.
Premier e partie : Livres, etc., nos 6-7, 1913. -- Revue Sociale catholique, no 6, 1913. — Wallonia, nr 4, 1913. — Bulletijn der Maatschappti
van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, n r 3, 1913. — Bulletin des
Musees Royaux, n° 4 , 191 3 . — Arbeidsblad, nr 7, 1913.

Dow de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbt eiding :
WERQUIN (MAuR.), Dr. in de Wijsbegeerte en Letteren, te Brussel. — Dc Landjuweelen van Rhetorica. (, Nr 164 van de Verzameling-.)
Door het Algemeen Paedologisch Genootschap, te Antwerpen :
Bulletijn over 1912. Negende jaargang.
Door de <: Academie Royale d'Archeologie de Belgique », te
Antwerpen :
Annales, 6 e set ie, tome V, I re livraison.
Bulletin. no 4, 1912.
Door de , Societe de litterature wallonne », te Luik :
Annuaire 1913.

Door de « Koniglich preussische Akademie der Wissensch ften », te Berlijn :
Abhandlungen der philosophisch-historischen Klasse, nr 3, 1913.
Door de « Academie imperiale des Sciences », te St.-Petersbur, :
Bulletin, no 8, 1913.
Door den heel Is. TEIRLINCK, werkend lid, te St.-Jans-Molenbeck :
TEIRLINCK (Is. `). - Plantenkultus. Een tzveede hoofdstuk van de
Plantlore, door Is. TEIRLINCK. Antwerpen, 1904-1912.
Door den beer Mr. VLIETINCK, advocaat, te Antwerpen :
Rechtspraak van den Werkrechtersraad van het rechtsgebied Antwerpen, nr I. z 3

Door den heer
venhage :

MART. NYHOFF,

boekhandelaar, te 's Gr..,-

Catalogue de la Bibliotheque precieuse, renfermant des lzvres sur
rhistoire et la topographic des Pays-Bas, geographie, inceurs et cout u ines, formant la quatrzeme partie des collections de AI. A. .7. Ntjlani
a Utrecht. Amsterdam-La Haye, 1913.

Door de Redactie :
Muse/H:2, n r 8, 1913. — Repertoire d' Art et d' Archeologie, n r j,
1912. — Wallonia, n r 5, 1912 (Quelques precisions au sulet de Roger
de la Pastut e, tar AD. HOCQUET) en n r 4, 1913 (Roger de la Pastuie,
peintre tout naisien, par AD, HOCQUET).
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Ingekomen boeken.

Voor de Boekerij der Aca-

demie zip Ingekomen :
PHILLIPPI (Prof. A ). — De groote meesters in de schilderkuust.
129 gekleurde albeeldingen naar beroonde schilderven van de vroegste
Italiaansche kunst en Nederlandsche trimitieven af, tot aan het einde
beschreven door Prof A. PHILLIPPI. thussel, z. j.
van de 18 itMei 1913.
De

Tegen ruiling van de Verslagen en
Ruildienst.
Afededeellngen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen
Biekot .f, fi rs 9-10, 1913. — Budragen tot de Geschiedenis,
del lijk van het aloude Hertogdont Brabant, nr 4, 1913. — St -Cassianusblad, n r 5, 1913; Bmjvoegsel, n r 9, 1913. — De Vlaantsche Gids,
nr3, 1913 — Onze Kunst, n r 5, 1913. — De Vlaamsche Kunstbode,
n I 2, 1913. — Neerlandia, nr 5, 1913. — Het Katholiek Onderzevs, Mei
1913. — De Otvoeder, n rs 13-14, 1913 - De Oproeding, or 5, 1913. —
Christene School, n r 14, 1913. -- De Schoolgids, n rs 18-20, 1913. —
Thetsche JVarande en Bel fort, nr 4, 1913. — Schweizerisches Arehtz,
fur Volkskunde, n r I, 1913.

* -4, *
Voor den AUG. BEERNAERT-prijskamp

(Tijdstip 1912-1913)
werden de hieronder volgende boeken ingezonden.
Door den beer EDW. PoFFt, beambte ten stadhuize, to Antwerpen
POFFE (EDW.), laureaat der Koninkijke Vlaamsche Academic.
— Plezante 1VIannen in een Plezante Stad, (Antwerpen tusschen 1830
en '80.) Met 157 teekeningen van LODEWIJK VAN AKEN en 14 portretten.

Antwerpen, 1913.

Mededeeling door den heer Bestuurder.
Middelbare Normaalscholen voor Regenten en
Regentessen. Verzoekschrift (9 April 1913) tot den weled.
Heer Minister van Wetenschappcn en Kunsten gericht. Lane
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afvaardiging der Academie door den Heer Minister in gehoor
ontvangen. — De heer V. DELA MONTAGNE, bestuurder
der Academie, doet dienaangaande de hieronder volgende mededeeling aan de Vergadering :
Mijne Heeren,
Op voorstel van den heer Prof. A. DE CEULENEER, heeft de
Academie aan haar bureel en aan den voorsteller opgedragen,
den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten om een
gehoor te verzoeken ten einde de aandacht van Z. Ed. te vestigen op de thans — nu de hervorming van het middelbaar
normaal onderwijs aan de orde is — zich aanbiedende gelegenheid om onze taal in dat onderwijs tot haar recht te brengen.
Wij werden — de beer DE CEULENEER en ik (de beer
Onderbestuurder en de heer Bestendige Secretaris waren verhinderd) op II Mei 11. door C.en heer Minister ontvangen. Na
enkele inleidende woorden mijnerzijds, gaf de heer DE CEULENEER lezing van een schrijven door bet Bureel der Academie
tot den beer Minister gericht. Bij den Verbeteringsraad voor
het Middelbaar Onderwijs, zoo werd in dat schrijven betoogd,
is thans de hervorming van bedoelde Normaalscholen aan de
orde gekomen. Deze gelegenheid worde te baat genomen om
toch eindelijk deze scholen in te richten volgens bet eenige
stelsel, dat wezenlijk met de ware begrippen der peclagogie
strookt : de moedertaal, de voertaal van het onderwijs
Aileen in Vlaanderen woidt op lien zoo vasten revel nitzondering gemaakt. — Onder de leerlingen zijn er die hun
studien in de lagere normaalschool in 't Vlaamsch deden, en die
overgang van Vlaamsch tot Fransch is noodlottig voor de studenten en voor het peil der studien. — Regenten en regentessen
fungeeren dikwijls eerst jaren in de voorbereidende afdeeling
der middelbare scholen, waar al de vakken in 't Vlaamsch
onderwezen worden. — Hoe zullen een regent of eene regentes
zich van hunnen plicht kunnen kwijten, zoo met al, of meest
al de vakken, in de middelbare normaalschool in 't Vlaamsch
onderwezen worden?
Volgens de wet van 1983 moeten ten minste twee vakken
in bet Nederlandsch onderwezen worden : als toepa ,,sing worden, in de middelbare scholen, geschiedenis, aardrijkskunde en
gedeeltelijk de natuurkundige wetenschappen, in 't Neder-
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landsch ondervvezen. Ook in de Normaalschool te Gent worden
sedert 1883 enkele vakken in 't Nedetlandsch aangeleerd. Zoo
we'd het tweetalig stelsel ingevoeid dat, uit pedagogisch standpunt, met te ti erd e dig en is, omdat met dat stelsel onmogelijk
degelnke leeraars kunnen gevormd worden.
Met het huidige stelsel kennen de regenten en regentessen
te weinig Vlaamsch, oni die taal of in die taal te onderwijzen.
Soros worden iegenten en regentessen van Waalschen oorsprong als onderwijzers en onderwijzeressen aangesteld in
't Vlaamsche land, en die zijn onbekwaam om in 't Vlaamsch
ondeiv rj s te geven.
De beer DE CEULENEER commentarieercle het schrijven met
kracht en Hem; hil voerde tal van bewijzen aan tot staving van
de door de Academie voorgestane thesis. Dan volgde nog eene
korte bespreking, waaraan de Heer Minister herhaaldelijk deelnam, en ten slotte werd ons door Z. Ed. toegezegd dat de zaak
grondig zal woiden onderzocht, al was het hem met mogelijk
op sta inden yoet een beslissend bescheid te geven.
1VIededeelingen namens Commission.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bic- en Bibliographie. — De heer V. DELA MONTAGNE,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijil aanwezig de heeren : Prof. A. DE CEULENEER, voorzitter; KAREL DE FLOU, }Ir. Mr. NAP. DE PAULA, eerw. JAN BOLS,
EDW. GAILLIARD, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden, en
V. DELA MONTAGNE, hd-secretans.
Het versiag over de Maart-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
a] Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers. Vooi site/ de ultgaz ,e le hernemen. — Vei slag van den heer
V. DELA 'MONTAGNE, over de nziddelen lot itilvoering. Bespreking. — De beer DELA MONTAGNE geeft lezing van zijn verslag :

Mine Heeren,
De Commisie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie heeft
in eene barer iaatste vergaderingen in princiep besloten tot de
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herneming van de uitgave der Biographie van Zuidnederlandsche
Schniveis, en w el op de gi ondslagen thteengezet in mijne desbett eft-elide nota, met heldet door zicht door den beer kanunnik -Nluyldermans gecommentarieerd. \Vat die grondslagen zijn is u bekend;
toch zij het mij veigund er nog eens kortbondig aan te hermneren.
Naar het voorbeeld van itahaansche en Hollandsche mtgaven, zou
er met meer ghecht worden aan streng volgehouden alphabetische
volgoi de, heel het werk door; in al de afzonderhike deelen zouden
schnivers worden behandeld van A tot Z, zoodoende zou telkens
wanneer er stof voor een deel voorhanden is, dat deel kunnen ter
pei s gelegd en gedr ukt orden. Het voordeel dat die werkw ijze
oplevert, heb ik u1 mijne eerste nota doen tutschijnen ; met bet
stelsel voor de reeds verschenen afleveringen toegepast, konden
maanden \ eitiaging ontstaan, wanneer al ware 't maar een
medewerket met klaar kwam met zijne kopij met onze methode is
dat euvel vermeden en kunnen artikelen die met op tijd zijn ingekomen, naar een volgend deel worden verzonden. Natuurlijk moet er
dan gezorgd worden voor goede complete registeis, \\Allen de
opzoekingen in de verschillende deelen niet moeilijk en tijdroovend
zip : met dat doel zoud-n gecombineerde registers worden aangelegd, d. w. z. dat achter ceder deei zouden te vinden zijn de gecombineerde tafels voor al de voorgaande deelen en dat aan het laatste
deel eene algemeene tale' voor het geheele eik zou worden
toegevoegd.
Mij is thans in onze Maart-vergadering opgedragen de middelen
tot uitvoering van het plan te overwegen en daaromtient verslag te
doen. Mips eraehtens zou met de nieuwe uitgave moeten belast /tin
eene sub-commissie van drie leden. De eerste tank deer sub-cornmissie zou zijn de naamhist der te behandelen schniversovelke vioeger door de Academic weld vastgesteld, na te gaan : aan te vullen
wat erin ontbreekt en te schrappen wat er met in te huffs hoort.
Dat blijkt reeds een heele beid te zuilen zijn : men hedenke dat
de last met bijvoegsel met minder dan 52o blz. groot is en ± 35co
namen hevat.
Eons daarmede klaar gekomen, zal de Commissie te onderzoeken
hebben wat er mt de vtoeger verschenen afleveringen kan worden
overgenomen : dat zal dan als 't war e de kern worden van een eerste
deei dat in een alzienbai en tijd ,fou kunnen ter pers gaan, aangevuld
door le\ ensbei ichtcn van ' chi ijvei s met namen gaande ti an E tot Z.
Inmiddels zou de sub-eommissie reeds begonnen zijn met nevens
elken ' chi ijvei snaam den naam te plaatsen van hen die, zoo bmnen
als buiten de Academie, het best in staat zouden geacht worden de
betreffende biogiaphie te levet en. Zij zou zich dan tot hen wenden
met de vraag urn medew ei king en ook die correspondentie zou met
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zonder tijd en moeite gaan. Nog zou haar taak bestaan in het bijeenbrengen eener verzameling bibliographische kaarten, waaruit zou
kunnen aangevuld wat aan de opstellers onbekend bleef, of beter nog
zij zou die kaarten tei beschikking der medewerkers kunnen stellen
wanneer deze hunne taak aanvaarden. Want het is vooral in bibhographisch opzicht dat de vroegere uitgave te kort schoot en het is
van belang dat daarin worde voorzien.
Zoo stel ik voor, MM., dat de voor bereichng onzer nieuwe
uitgave zou Lunnen zip; ik houd mid et van overtuigd dat zip leiden
zou tot goede en spoeUig verb egen resultaten.

De heer DELA MONTAGNE stelt Your de uitgave te hernemen op de grondslagen in zijne vorige nota uiteengezet (I). De
Vergadering is het daarmede eens en na eene langdurige
bespreking wordt besloten aan de Academie voor te stellen,
uitgave toe te vertrouwen aan eene sub-commissie hestaande
uit de heel en A. DE CEULENEER, Jhr. DE PAULA, MUYLDERMANS en DELA MONTAGNE.
— De Academie in pleno vergaderd, keurt dat
voorstel goed.

2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden,
aanwezig de heeren : Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
voorzitter ; Prof. Dr. JULIUS MAC LEON, ondervoorzitter; eerw.
JAN BOLS, Prof. AD. DE CEULENEER, Pi of. Dr. WILLEm DE
VREESE, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Kan. AMAAT Joos, Prof. Dr.
C. LECUUTERE, leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-SeCretarlS.
Het verslag over de Maart-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat
a] Ben proeve van Encyclopedisch Onderwijs, door
den heel L. MICHEL THIERY Gan de Academze ter uziga7 ,e aangebeden. — Opnicuw lictal de Commissie oiil advies verzonden.
Benoeming van twee veislaggeyers.
Het work wordt breedvoerig hesproken.
(I) Zie L e1 slaty

en en illtdecieehng-en,

jaarg. 1912, biz. 746-748.
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De Commissie belast de heeren BOLS, MUYLDERMANS en
DE CEULENEER met een nieuw onderzoek over het boek van
den beer THIERY.

5 0 ) Commissie voor Incunabelstudie. — De heer
Ep w. GAILLIARD, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de vergadering den io Mei
1913 door de Commissie gehouden :
Zinn aanwezig de heeren : Prof. Dr \V. DE VREESE, voorzitter; V. DELA MDNfAGNE, lid, en EDW. GAILLIARD, lidsecretaris.
De hoer K. DE FLOU heeft laten weten, dat hij verhinderd is
de veigaderiug bij te wonen.
De C,)mmissie bepreekt en stelt den holm iud vast van een
brief aan den Weled. Heer i\linistei van Wetenschdppen en
Kunsten te stmen na verkregen goedkewing der Academie.

— Van (lit ontwerp wordt aan de Academie in
pleno vergaderd mededeeling gedaan. De Vergadering
keurt goed.
Weledele Heer Minister,
In haar vergadering van 20 J1111 1910 beeft de Koninklijke
Vlaamsche Auademie, op voorstel van haar medelid Prof Dr.
Willem de Vreese, ten commissie ingesteld, met de opdracht :
de in onze Belgische openbare en bijzondere boekenjen voorhanden Nuegedrukken te inventariseeren, en zoodoende bouwstoffen te nelpen verzamelen voor een metrwen, algemeenen
calarloils del ivio,,edrukken , die thans, op het initiatief van de
Duitsche Regeering, door de onderlinge sans enwerking van dergelijke coinmissies iii Duitschland, Oostennik, Hongarien, Zweden en Italie wordt voorbereid, een samenwerkmg waaraan ook
Amerika zal deelnemen, en waarbij ook Frankriik en Engeland
zich hebben aangesloten.
De behoefte aan dat inventariseeringswerk, als voorbei eiding tot. een nicu,k algemeenen catalogue der wiegedrukken
— tot den nieuwen HAIN, zooals de incunabulisten in de wandeling zeggen —; de wenschelijkheid, dat ook Belgie aan then
arbeid zou deelnemen ; de wijze waarop het werk in het buitenland geschiedt en dus ook bij ons kan geschieden ; dat alles
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uitvoerig uiteengezet en betoogd in een voordracht, welke de
heer Prof. Dr. Willem de Vreese, bij wijze van toelichting tot
zijn voorstel, in de Academie heeft gehouden. Wij zijn zoo vrij,
Weledele Heer Minister, een exemplaar dezer voordracht hierbij
te voegen.
De benoemde Commissie bestaat nit de Heeren Prof. Dr.
Willem de Vreese, voorzitter; Edw. Gailliard, secretaris; K. De
Flou, V. dela Montagne en R. van den Beighe, leden.
Tot groot leedwezen dezer heeren en van de Koninklijke
Vlaamsche Academie, heeft deze Commissie nog geen noemenswaardigen arbeid kunnen verrichten, bij gebrek aan de noodige
geldmiddelen.
Niet dat daartoe zulke groote sommen noodig zijn, integendeel, inaal eeni, geld is oninisbaar.
De kosten zijn van tweeerlei aard.
Aan de glootere openbare bibliotheken behoort het inventariseeringswerk liefst gedaan te worden door ambtenaren aan
die imichting,en zelf verbonden; maar dat werk kan alleen gedaan worden buiten de diensturen. Er moet dus middel zijn,
om dat «werwerk behoorlijk te honoreeren.
Aan bibliotheken van particulieren, van kloosters, van kleinere steden enz., die zeldeii of nooit over een bevoegd personeel
beschikken, zou het inventariseeringswerk gedaan worden hetzij
door leden der Comunssie, hetzli door andere bevoegde personen, die door de Commissie daartoe zouden worden aangeworven en uitgezonden.
De leden der Commissie maken, natuurlijkerwijze, geen
aanspraak op honorarium; er valt flier dus alleen te rekenen met
refs- en verblijfkosten; maar de door haar uitgezonden personen
zouden bovendien hetzelfde honorarium ontvangen als de ambtenaren, die voor haar zouden werken. Trouwens, het zouden
in meer dan een geval diezelfde ambtenaren zijn.
De incunabelvoorraad onzer gezamenlijke bibliotheken kan
nauwelijks enkele duizend stuks bedragen. De Koniraklijke Biblictheek te Brussel bezit er iets meer dan twee duizend; wat de
Universiteitsbibliotheek te Gent bezit, is niet met zekerheid
bekend, maar haar tegenwoordige bestuurder schat, dat er nog
geen voile duizend zijn. Te Luik, te Leuven en te Brugge
zijn er niet meer dan enkele honderd. Met een budget van een
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duizend frank 's jaars, wat zeer bescheiden is, zou de te veiricliten aibeid zeker in enkele Caren te volbrengen zijn.
In Belgie is Vlaanderen de bakermat geweest van de boekdrukkunst. JAN VAN WE L,TFALEN, DIEDERIK MARTENS, ARNOLD
DE KEY SERI;, JAN BRITO, COLARD :MANSION Zljn namen die In
de gesdnedems der boadirkkunst een goeden Malik hebben.
Koninknike Vlaamsche Academie beschouwt het derhalve
als een duce pH( mets te vet zunnen wat strekken kan om licnt
te veispreiden over de geschiedenis van een bedrijf, waarin de
vooroudeis van bet Vlaamsche Volk onvergankelijke veidiensten
hebben verworven, en wiens voortbrengselen van zoo groote
voor alle vakken van wetenschap : de tijd is
beteekenis
voorbij, teen men in de wiegedrukken alleen hun zeldzaamhtid
en bun uiterlijk schoon plys stelde ; thans worden ook om
hun inhoud gezoclit en bestudeerd. Maar de eer van Vlaanderen
is tevens de eer van Belgic. In Duitschland is het mventariseeringsv,eik afgeloopen : Iu nog geen zes jaar tijds, heeft de
Duitsche Commissie incet dan honderdtwintigduizend (zegge
120.000 1 ) mcunabels geinventariseerd. Nu zij daarmee klaar is,
maakt zij zi( h op, om daar, vaar de landsman de handen in de
inouwen houdt, het w erk te gaan voortzetten; haar voorzitter,
Or. K Haeblei, is ieeds werkzaam in Spanje. Zullen wij met
gekruiste armen afwa( tact), dat hetzelfde in Belgie geschiede?
Het Zen belacheliik, het zou onvaderlandsch zi j n, wat we zelf
kunnen en behomen te doen, door buitenlanders te later verrichten, wat onverimidelijk geschieden zal, als wij niet zonder
verwti l de hand aan het werk slaan. Als wij niet oppassen, zal
Belgie zich zelf een bievet N an onbekwaamheid toekennen.
Trou,vens, er is aan het gewenschte inventanseeringswerk
nog een ander, niet geeing te schatten voordeel verbonden :
daardoor zouden onze openbare bibliotheken ongemeikt iii
't bezit komen van een afzondeiliiken catalogue hunner incunabels — waaraan alle zulke groote behoefte hebben, en 'vat
geen enkele bezit.
Op grond van bovenstaande overwegingen komt de Koninkhjke Vlaamsche Academie dus tot U, Weledele Heer Minister,
met het eerbiedig verzoek, vooi loopig gedurende due achteieenvolgende jai en een buitengewoon crediet van een duizend frank
te hirer beschikking te wnlcll stencil, om haar plan ten uitvoer
te kunnen brengen,
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In de hoop en het verb ouwen, dat haar veizoek een gunstig
onthaal zal gemeten bij een bewindsman, die tevens een beoefenaar der wetenschap is, noemen wij ons, met alien verschuldigden eerbied

DAGORDE.
I o ) Wedstrijden voor 1913. Lezing der verslagen. (Ingevolge art. 31 der Wet 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 beslist, dat deze zullen worden
gedrukt en, voor de Juni-vergadering, aan de heeren
werkende Leden medegedeeld.
2°) Plechtige vergadering op Zondag 29 Juni. Vaststelling van het Prow ramrod. — Op voorstel van het
Bestuur, wordt het Programma als volgt vastgesteld :
a] Opening der vergadering door den Bestuurder, den heer
V. DELA MONTA(xNE.

b] Voordracht door den heer Dr. J. VERDAM, buitenlandsch
eerelid : Ozer en ?lit het Mithielnederlandsch Troordenboek.
c] Afkondiging door den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris, van den uttslag der Academische Itredstii/den voor
het jaar 1913.
d] Uitslag der verkiezing voor het Lidmaatschap der Academie.
e] Hulde aan de afgestorven Leden gebracht, door den
heer EDW. GAILLIARD.
3°) Jaarlijksch feestmaal der Academie, op Zondag, 29 Juni. — De Vergadering beslist, dat de inrich-

ting aan den heer Bestendigen Secretaris zal toevertrouwd worden. — In zijne vergadering van 13 Mei,
heeft het Bestuur het instellen der heildronken geregeld. De heer Bestuurder geeft dienaangaande eenige
inlichtingen aan de Vergadering. (Goedgekerird.)
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4. 0 ) Geheime vergadering te 3 uur. — Candidaten
voor het Lidmaatschap der Academie. Voordracht van
een dubbeltal 7)00r de ofienstaande plaids van Briefwisselend
Lid. Verslag namens de Commissie van voordracht.
Bespreking der Candidature;i. — De heer Bestuurder
meent zich te molten bepalen bij de verwijzing naar het
verslag van 9 April 11. over de vergadering door de
Commissie gehouden. (Dit verslag werd overigens, in
druk, aan de heeren werkende Leden vertrouwelijk
medegedeeld )
51 Lezing door den heer Dr. L. Simons. De oorsfirong van de Haleivijn-liederen. — Schrijver zoekt den
oorsprong van Halezviin in een Grieksch verhaal van
Hermes Trismegistus uit de 3 e eeuw n Ch., waarvan
de Latijnsche vertaling hem toevallig onder de oogen
kwam \Vij vernemen er, dat een boerin op weg naar
stad door een struikroover worth aangerand, als deze
zich van zwaard en opperkleed ontdoet om het geld te
tellen, doodt zij hem met zijn elgen wapen.
Door de gerechtsdienaars aangehouden als verdacht van moord, brengt zij hen bij het lijk en blaast op
den hoorn van den roover. De heele bende schiet toe op
den welbekenden klank, wordt gevangen genomen en
ter dood veroordeeld.
Deze dubbele list van de moedige boerin wekte de
bewondering Op van het y olk, en zoo ontstond het
sprookje van Halactin.
Schrijver bewijst dit door de overeenstemming van
de voornaamste kenschetsende motieven in Haleze,ijn en
in de vertelling van Trismegistus, alsmede door de ontwikkeling van bet Haleanin-sprookie, welke die is van
alle epische poezie.
De kern van Halezcijn is derhalve met mythisch,
maar historisch.
Later kwamen er twee nieuwe bestanddeelen bij :
het nwthische door middel van tooverzang en potje met
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zalf, en een geschiedkundig element, dat order het
sprookje van Blauwbaard schuilt. (Handgeklap.)
Aaa het debat naar aanleiding van deze lezingwordt
deelgenomen door de heeren Dr. WILLEM DE VREESE,
Dr. LECOUTERE, Kan. AM. Joos en Prof. MAc LEOD.
Hun vragen en opmerkingen werden door den Spreker
beantwoord.
— De beer Bestuurder stelt voor de lezing van
Dr. SIMONS in de V erslagen en liededeelingen op te nemen.
(Goedgekeurd.)
De vergadering wordt te 412 uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
147. — VERMENIGEN.
Het w,,u i d heeft hieronder de beteekenis Zich vermenigvulcilgen,
aantai toenemen.
Er is spraal, an de verphchting voor zekeren kapelaan,
krachtens
akte
stichtmg zl i ner kapellenij, dageliiks eene
mis te ei
bepdald, dat hem zekere straf zou toegepast
worden, inrllen In; zulks gedurende eenige dagen achtereen
nahet :
N

Nan

WaS

...Nrchfel d-r Onze-Lfeve-Vrouwkerk, te Brugge, voorloopig
n Ho' « Lucie aert dat de faulte van dien vermenichden, te
wetene Biel of
f daghen deer naer dander e » (Akte van
Febi Liar' 1493 C) S.
r

Nk

N'N

In

148. — BY VERMENEGHEN.
Vermenicht worden, By vermeneghen van stemmen,
By pluraliteit van stemmen.
RESOLVEREN BY VERMENEGHEN iS
derhea 7)(711

hetzelfde als Mel

711Cer-

stemmen beslissen Fr. Decider a la pluralite des vozx.

Ten jai e 1 ,535 (n. s.) ging de stad Iperen over tot de codificatie of « stelien in ghesciifte van den wetten, costumers ende artiden van oidnnnancien ende usancen nopende 't fait van justicien ende staende wetten deser stede » (t), daaruit ontstond het
« Cahier piimitit de la coutunie de la ville &Ypres », dat « uytgheroupen ende gllepubneit werd c ter Hallen, den vylsteu
dash van wedemaent nit jaer onsheeren duust vyfhondert
vivendertich , (2).
(1) L. Glihoits-van Severen, Cout. d'Ypres, I, viii.
(z) Id., op. cit , I, 134.

— '79
By oirdonnance ende laste van mvnen heeren van der
et waren bevoegde manners « gheoccupeert gheweist » « in
't overzien van den oirdonnancen, usancen ende procedueren
van justicien tot nu onderhouden binnen deser stede alzo wel
ter camete, ter siege, in de dinghedaghen als andersins (1).
Deze hadden bedoelde « wetten, costume ende articlen van
ordonnantien ... al in een volume by ghescrifte ghestelt dat
ten slotte aan het advies werd onderworpen van den «,,,;hemenen
gi (Veil rade deser stede om « die alnu te agreerene ende
auctorizerene ende voortan de zelve alzo te houdene ende
onderhoudene als ghescreven ende staende wetten (2) van deser
stede ende der porterie van diere (3) .

AN

De «
was ook Groot glzemeene genoemd « Resolutien van den grooten ghemeene der stede van
hire (150_4.) (op. cit., I, )(I) ; Groote /gzemeelle mat Ter
vergadelinghe van den grooten ghemeenen raedt der stede van
Ypre (1013) (op. cit., I,
— en « De Generaliteyt oft ,trooien
raet (4) der voorseyde stede (op. cit., I, 6).
GHEMENE GROTE RAED >>

(I) Id., op. cit., I, vi.
luidt eiders : Staende ende blivende wetten
(Id., op. cit , I, 132.) Het is dus hetzelfde als Vaste wetten. Van renters zei
men ook STAENDE RENTE voor Paste rent :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Kasselrij van Iperen, Charters, oud.
n r 529o, voorloo plg blauw nr 769 « De welke sommen de vors. suppliant (de onto anger der Kassekii) met zoude weten te verlegghPne ofte ghecrighene, anghezten den aermen staet vander zelve castelrie, die gheene staende
rente en heeft
(22 Jan. 1415 n. s.)
(2)

STAENDE WETTEN

(3) L. Gilhodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, viii.
leze men den hieroncier
(4) Over de samenstelling van Bien raed
volgenden tekst :
L. Gilliodts-van Severen, Coat. d'Yores, I, 575 e Noch com peteert de
voornoemde wet (-'o,>-ht en to dg rthzen rehepenenl dauthoriteyt van te
maecken ende stellen een college van derthzen raeden, die neffens hemlieden resolveren op alle d'affairen van importantie met2aders de hoofmannen ende ;lite dandere collegzen van raeden als van xxvij notabel poorters ende arp tere, d i e alle tzimen representerende de generalztej't ofte
greaten raed der voornoemde stede
» (1617.)
In de Coutume homologuee van 1619 luidt
Op. cit., I, 6 : « Noch competeert de voornoemde wet (vooght ende derthien schepenen) de awhoriteyt van te maecken ende stellen een collQie van
derthzen raeden, mitsgaders ae hooftmannen ende alle andere collegien van
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De volgende lichamen, die genoemde « Gene/tali/el ,/ ,> uitrnaakten, werden gehoord en brachten hun advies uit :
Eerst zeggen die « van den college van den perS007101xxvu en ( 1),
<< dat zy begheeren alvooren lecture derof t' hebbene ende derop
« te lettene, ende clernaer zullen derup ghevene hueren and« woorde ende resolutie ».
Daaiop volgt het advies van : « de « Poiterie », die « hemlec den van desen stellen ende refereren in 't advls van der
« Camere », — van de Draberie », die « begheeren de voorseide
articlen .. alvooren te visenterene ende voort derup resolveren >2;
— van de « Vuldeize ,>, die « aggreeren de vorseide articlen ;>; —
en van de « Ghemeene neerznA,lien », die « begheeren alvoren tlebbene de lecture van den articlen ».
Ten slotte, ' ' t ad\ is van der Canzere >, (2).
Welnu, « b y

VERINIENEGTIEN »

werd beslist :

Op. cit., I, ix : x Gheresolveert by vermene,ghen te lesene de vornomde articlen van NS etten, costumen ende usancen, zo die nu ghestelt zyn, te beghinnene up dicendaghe eerstcommende ^ 26 Januan 1535 n, s.), ten viij e hueren ende also de naervolghende daghen te
achter volghene totten uutlesene van den selven articlen. »

Den « voorseiden ,;herneenen grooten 7 aed » daarop vergaderd, was « desen voighende te kennen ghegheven, dat alle, die
raeden, als van sevenentwzntzch notable toorters ende andere, die al tesamen
representeren de generalzteyt oft grooten raet der voorseyde stede. ,
Men vergelijke met : u Bij resolutie van wet, raden, notablen, gemeente
der stede, es ... gheordonneert ... (1535.) (Op. cit., I, 566.) — Ook met 4, iv
resolutie van voocht, scepenen, raeden, hioofmannen ende eenighe vut den
raed van XXVIJ ende notabel poorters ... D (1535.) (Op. cit., I, 573.) — » Myne
heeren voocht ende schepenen ende vrydom vande poorters , (1619.) (Op.
cit., I, 591.)
(1) 0 Den taden van xxvq" » (Op. cit., I, vii, uit de rekening over
1 535); — de raad . van sevenentwzntzch notable poorters » (op. cit., I, 6,
alsook I, 575); — q den xxvij n (1371) (op. cit., II, 218).
(2) s Mijnheeren scepenen, raden van den camere, raden van xxvijghen... *
(Up. cit., I, xiii). — « Myne heeren voocht, scepenen, raden enae hooftmannen » (Id., I, xx). — . Iloochbailliu, voocht, schepenen, raeden ende hoofmannen » (Id., I, xxi). — u Advoue, eschevins et conseil de la ville d'Ypre)
(1353) (Id , II, 216). — . Voochd, scepenen ende raed van der stede van
Ypre I() (1428) (Id., II, 304).
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« van den eede zyn van eneghen collegen, dat zy zullen moghen
« commen ende compareren tzr vorseide vergaderinghe in sce« penen camere ende hooren de lecture van allen den vorseiden
c articlen
Dientengevolge werd, den 5 Februari 1535 (n. s.), « anderc waerf vergadert den ghemenen grooten raed deser stede ende by
c hemleden gheresolveirt zo hier naer volcht » :
Noginaals brengen, elk op zijne beurt, hun advies uit, te
weten « de xxvu en », de « Porterze », de « Drape? le », de « Vulde; ie » en de <, Ghemeene nee/ znghe ».
Die van de « f rulderze » zeggen, dat zij « begheeren copie
ende zouden van desen raport doen »; edoch zij verklaren, « indient br den anderen collegen VERMENICHT es », — d. w. z indica
de voorgelezen « articlen » door de andere colleges by' nzeera'erheid 7 ,an stemmen worden aangenomen, — dat zij zich daarbij
zullen aansluiten :
Op. cit., I, x : « Fulderie : Begheeren copie ende zouden van
desen raport doen. Zeiden voort, indient by den anderen collegen vermenicht es, aggreeren de articlen zo die nu ghestelt zyn, pi eter 't article nopende de inninghe ende executie van den sheerer boeten ... »
Eindelijk, « tAdvis van der Canzere es : dat zy agreeren
ende passeren alle de vornomde articlen ende statuten, zo die
nu glielesen ende in gheschiifte ghestelt zyn ». (Op. et. loc. cit.)
*
**
VERMENEGHEN komt nog met dezelfde beteekenis voor in
de twee hieronder volgende teksten, die allebei — het verdient
opgemerkt — ook aan oorkonden van Iperschen oorsprong ontleend zijn •

Annales Societe d'Emulation (de Bruges), He reeks, deel X,
blz. io : 0 Eenighe waren van advise ledichganck in (de) stede te
makene, tot dat doorloghe bereft ware, ende binnen dier tyt met te
werke te gaen , maer het en was zo niet verntenicht, ende aldus zo
luidt de wercclocke ende men continueert in te wercke te gane ... .
(Correspondance des magistrats d'Ypres, 3 April 1487 o. s.)
Id., II, reeks, X, blzz. 352-353 : « Hendelic tadvis ende vermeneghen van ons Brien es, ghemerckt den nood die bier es van ghelde,
ende dat Nler Philips zynen nood zo claechde, twelcke bescaemt was
omme hooren, met vele langagen wij hier vonden hebben Clays de

13

182 Hane, coopman van coorne van Waestene, dewelke, ter bede van
den Leden, ulieden gheleent heeft ix c cronen van xlviij gr. tstic
»
briLt van 27 Juni 1488.)

Met de meeste bereidwilligheid heeft mijn waarde collega,
de weled. heer Baron ALBERT VAN ZUTLEN VAN NYEVELT,
staatsarchivaris te Brugge, ons een paar teksten medegedeeld,
welke, God lof, ons op den rechten weg hebben gebracht.
De eerste dier teksten is ontleend aan de « Instructie omme
myn heere den prince van Chimay, gouverneur ende capitain
general vanden lande ende graefschepe van Vlaendren, met« gaders de guerre die neffens zyne Excellentie raedsghewyse
4, van weghen den Vier Leden vanden zelven lande ende graef« schepe ghevoucht zyn », welke « instructie », onder dagteekening van 7 Augustus 1583, voorkomt op fol. 266 van het « Resolutiebouck vande rebelle Leden (Archief der stad Brugge). Het
aitikel VI, waarin wij de uitdrukking BY VERMENIGHEN VAN
STEMMEN aantreffen, luidt als volgt :
« Item, dat, in den zelven raedt by zyne voornoemde Excellencie in deliberatie gheleyt wesende eeneghe zaken, zal up de zelve
worden ordentelic gheadviseert ende gheresolveert, ende een yder,
byde zelve Zyne Excellencie ghemaent zynde, vrymoedich uuyten
zyn advys, omme alzoo by vermenighen van stevnnen vande zelve
raden alle resolutie ghenomen ende daernaer te wercke ghestelt te
wordene.
Genoemde raad was samengesteld uit twee leden door de
stad Gent, twee door de stad Brugge en twee door het Brugsche
Vrije daartoe aangesteld. Prins de Chimay mocht er twee ervaren personen bij voegen, « die nochtans alleenlic vocem delibe« rativam . zouden hebben.
Welnu, « BY VERMENIGHEN VAN STEMMEN » hierboven is
ongetwijfeld hetzelfde als « BY PLURALITEIT VAN STEMMEN », uit
den tweeden medegedeelden tekst, nl. nit zekere « resolutie >>
genomen « ter \ ergaderinghe vanden Vier Leden (sLandts N an
Vlaenderen) binnen der stele van Brugghe den 22 en April 1581
Staatsarchief te Gent, Fonds van de Staten van Vlaanderen, Register 538 of « Bouck ende registre van resolutien, ordonnancien enz.
vanden Vier Leden..., beghinnende vanden xxviij January 1581 »,
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fol. 66 vo en 1,71gg. : « Alzo by langhe ervarentheit ende experie ntie
beprouft es gheweist dat, by ghebreke van behoirlicke auctoriteyt
ende obediencie, alle zaecken ghevallen zyn in onordenynghe ende
confusie, daer duere tlandt van Vlaendren hendelick gheschepen
ware te commen tot eeuwich verderf, droutheyt ende desolatie, zo
cyst dat de Vier Leden vanden zelven lande ende graefschepe van
Vlaendren. willende daer jeghens gaen by goeden middele, hebben,
by advise van myn heere den prince van Oraingne etc., nootwendich ghevonden, zo wel tot vestighen ende hand thouden vande
zelve authoriteit ende ohediencie als ooc tot..., up te rechtene ende
te maeckene eenen alghemeynen raedt vanden zelven Vier Leden
over tzelve landt ende graefschepe van Vlaendren representerende
de Staten vanden zelven lande, by welken raedt die ghemeene
zaecken vanden zelve lande ende graefschepe, zo in tstick vanden
oirloghe als materie van ghelde ende financien, zullen worden ghehandelt ende beleet achtervolghende dinstructie, pointen ende art iclen bier naer volghende :
0 Eerst, zullen de vier hooftwetten verkiesen elck drie persoonen..., de welcke tsamen maecken zullen eenen raedt van twaelf
persoonen, behoudens... dat in alien ghevalle die hoofden vande
zelve vier principaele wetten zullen, tot beter sehickinghe van alle
zaecken ende meerder ruste ende contentemente vanden ghemeente,
ten zelven rade tallen tyden inganck ende oock stemme ende voix
hebben met dordinaire twaelf persoonen, die ooc allegaeder ghelyckelick stemmen zullen in alle zaecken ende, boven thooft vanden
voorseiden raet, maecken twaelf voisen, omme by verineniglien besloten te wordene tguene zal wesen slandts meesten dienste.
0 (Art. 26, fol. 70) Alle saecken, die commen zullen in deliberaetie vanden voorseiden rade, zullen gheresolveirt ende ghedecreteird worden by pluralitett van stemmen.
« (Art. 28. fol. 70) Ende en zullen gheen zaecken van grooter
importantie ghesloten worden, dan ter presentie vanden meerderen
deel vande voorseide raden.
Men vergelijke met Die meerre, meesie menichte = De meerderheid, waarvan voorbeelden bij Verdam, v° Menichte. Van DE
MENEGHE = (De ..11enechste, De illeesien, bij dien lexicograaf,
\ 0 Menich) volgt een voorbeeld. De stall Brugge was in oproer.
De bet ocmd e Pieter Landhals, « i uddre, raedt ende hofmeester
skuenvnc van den Romeinen », oud schouteet der stall, was
den 22 Maart 1488 (n. s ) door de wet ter flood veroordeeld.
Denzelfden dap:, nog, in de gevangenis, maakt de man zijn
testament, waarvan zekere plaatsen hem in een zonderling daglicht stellen. '\Vij lezen in dat stuk :
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« Voort, zydert dat ic hebbe ghevanghen gheweest, vele diversche heeschen zyn my ghedaen, ende ic hebbe up elc verandwoord
naer mynre consciencie zo ic voor Gode NA el vei andwoorclen zal,
ende dat ooc gheteekent met mynder handt : de meneglie niaken
wonderlicke heesschen als zy ;wen eenen man in lydene. Zo eist met my
ghevaren ende daer omme stellict hier by voormen van advertissemente, omdat men van zulke onredelicke heesschen niet betalen en
zoude,.. . ( J. Gailliard, Inscr. fun. Flandre Occidentale, II, Bruges,
Eglise Notre-Dame, blz. 277.)

149. — HEM (Zich) BEVREESEN.
v 0 Revresen schrijft Verdam : In beteekenis gelijk aan het
wedeikeerig werkwoord Hem be7Tesen, dat bestaan moet hebben.
Voorbeelden heeft die geleerde lexicograaf echter nergens aangetroffen. Hier volgt er een :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Chatellenie d'Ypres,
I, 28 : K Item, so wie hem bevreest van eeneghen insetene van Yperambacht, tzy by faite, dreeghelycke woorden oft andersins, die sal
moghen commen anden heere ende wet, onder wien de gone woonachtich es, Baer hi hem of bevreest, affirmerende bi eede cause dair
toe hebbende, ende begheeren sulck een persoon inghedaecht thebbene
(Cout. homologuee, 1535.)
Men \ ergelijke met « ick bevreese
onder :

» uit den tekst hier-

C. P. Serrure, Vaderl. Museum, II, 91, uit een fragment -van het
Roelants-lied, in een volksboek gedrukt te Antwerpen en voorzien
met een geestelijke goedkeuring van 1552 (Zie op. et tom. cit., blz. 26
en vlgg `,)
Doen sprack die edel grave Roelant :
Vat sal ick doen, God, almachtich heere ?
Ick oevreese my dat afsitten seere,
want ick sonde te voete blyven doot,
al en had ick an g ers gheenen noot.
Satick van desen paerde neder,
ick en quainer met hchtelyck op weder
EDW. GAILLIARD.

Letterkundige Wedstrijden
voor 1913 (1).

VERSLAGEN DER KEURRADEN,
TWEBDE PRIJSVRAAG.
TAALZUIVERING.
Gevraagd werd : Een lijst, zoo volledig mogelijk, van
de Germanismen, die hedendaags gebruikt worden door de
Nederlandsche schrijvers, met nadere verklaring van den card
der lout, en met opgave van de zuiver Nederlandsche woorden of ultdrukkingen.
Prijs : 600 fr.
Steller van de vraag : de heer TH. COOPMAN.
Is ingekomen een antwoord, met kenspreuk : Geen
rijker kroon dan eigen schoon.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld, de
heeren : Prof. Dr. J. MANSION (tot vervanging van den.
heer COOPMAN en op dezes verzoek), Prof. Dr. C. LECOUTERE en GUSTAAF SEGERS.
1°) Verslag van den heer Prof. Dr. J. MANSION.

De ingezonden verhandeling maakt een bepaald gunstigen
indruk. Het onderwerp « Germanismen » houdt den schrijver
blijkbaar sedert jaren bezig en van den overvloed van het door
hem vergaarde materiaal deelt hij ons de uitgelezen vruchten
mede in eene studie, die door verschillende goede hoedanigheden uitmunt en waarin voornamelijk eene degelijke kennis der
twee onderscheiden taalgebieden den lezer voordeelig stemt ten
opzichte van den schrijver. Ongelukkig is er op dezen gunstigen
indruk Been staat to maken, daar de lezer dadelijk op de onvol(r) De eerste en de vijfde prijsvragen zijn onbeantwoord gebleven.

— 186 —

ledigheid van het onderzoek oplettend wordt, dat geen verband
houdt met den omvang van den wantoestand lien men poogt te
bestrijden. Wat het plan betreft, de verdeeling : gel nzainsinen in
den wool denschat, germanismen in de construclie, woorden ten
onreclite gewmakt of door het gebritik M171 of meer gemettigd, is zeer
gegrond. Maar de verdeeling der bouwstoffen onder deze Brie
hoofden kan niet altijd zeer gelukkig genoemd worden; inzonderheid kan ik dikwills geen verschil zien tusschen hetgeen onder
woordenschat en dat wat onder cons/ruche aangehaald wordt.
Aan de eigenlijke studie gaat eene inleiding vooraf, die vootal
uit een histoiisch oogpunt bedenkelijke beweringen bevat. De
voorbeelden V:111 germanismen die er in vootkomen vormen een
onsamenhangende massa van ongelijksoortige elementen
zeer verschillende taalperioden. Schniver had o. beter gedaan
met zich te onthouden van elke histolische beschouwing daar hij
in de gescinedenis der taal misschien niet zeer goed tehuis is. BA
het bespreken van den Duitschen mvloed in de middeleeuwen
blijft de Duitsche mystiek onvermeld : eenige plaats rnocht wel
aan dezen factor mgeruiind worden.
Er werd gevraagd een zoo volledig inog-el#ke 101 der Germaiiismen die &deli ebiiiikt worden. Daar dus de stellers der viaag op
volledigheid natuurlijk in betrekkelijken zin — nadruk legden,
zoo had de mzender zich er op toe te leggen een zoo rijk inogehjk materiaal te Nerzamelen. Hij moest bijgevolg vooral op zoek
gaan waar germanistnen meestal te vinden zijn, nl. in Noord-Nederlaud. Een methodisch onderzoek hadde dus moeten gegrond
zijn op een volledig excerpeeren der Noordnederlandsche
vers die zich in de laatste dertig, of veertig jaar een naam hebben
gemaakt. Dat was het eerste voorafgaande werk. Pas in de
tw cede plaats komt Zuid-Nederland. Daarmee is geenszms gezegd
dat hier te lande bet euvel van het germanisme onbekend zou
zijn ; maar het is niet te verwachten dat Zuidnederlandsche
schrijvers in dezeifde mate aan Duitschen invloed blootgesteld
zouden zijn als Noordnederlanders bij wie Duitsche lectuur veel
aigemeener en veel directer haar invloed uitoefent. Een vulledig
onderzoek ware voor Zuid-Nederland minder van noode, daar
hier clezelfde fouten tegen het Nederlandsch taaleigen als in het
Noorden te y en\ achten zijn. Na binnen zoo getrokken grenzen
het materiaal zoo N olledig mogelijk te hebben verzameld, mag

— 187 —
onderzoeker met een gerust geweten verdere inlichtingsbronnen
voorbijgaan. Niemand kan verwachten dat alle germanismen die
eens op een vel gedrukt papier gestaan hebben door den taalzuiveraar zullen opgeteekend en beoordeeld worden. Vat al verkeerde uitdrukkingen in krantjes en tijdschriftjes mogen voork()men, die moet hij met vrede laten. Maar de studie kan met
eenigszins volledig genoemd worden, als schrijvers die voor
't overige als modellen van stijl en zuiverheid van taal Belden,
ononderzocht over het hoofd gezien worden. De schrijver van het
ingezonden stuk heeft blijkbaar de vraag niet in dezen zin
opgevat. Zijne lijsten van voorbeelden zijn naar eenigszins toevallige beginselen samengesteld : « Ik moet er ten andere bijvoegen, dat slechts een zeer gering gedeelte onzer letterkunde mijne
bouwstoffen uitmaakte en wat was er natuurlijker dan dat ik
boeken uitpluisde, die mijn eigen bibliotheek mij in de hand gal
of die een vriend mij bereidwillig bezorgde? » (I) In deze bronnen heeft hij weliswaar ruimschoots stof tot de studie der germanismen kunnen vinden, en deze werkmethode kan, op zichzelve
genomen, met afgekeurd worden; maar dat is niet antwoorden
op de vraag. Van Noordnederlandsche schrijvers zijn slechts
zeer weinigen aangehaald; een buitengewone beteekenis of
althans eene overwachte belangstellmg krijgen schrijvers van
tweeden of derden rang als Sleeckx of Dautzenberg, die weliswaar zooveel als anderen gezondigd hebben op het stuk van
het germanisme, maar toch hedendaags zeer weinig gelezen
worden en weer invloed waarlijk gering is to noemen. Dit alley
wekt een indruk van ongelijksoortig materiaal, die nog verhoogd
wordt als men under de besproken woorden zeer speciale termen ult het gebied der grammatica of muziek aantreft. Ook in
de wetenschappehike taal kan het begrip taalzuivering ingang
vinden, nochtans als men bedenkt in welke geringe maat termen
als Undaui of Allsoi:, (van een muziekinstrument) in het Duitsch
behooren tot de taal van iedereen, dan zal men zich afvragen of
een schrijver bij wien de hjst der gewone germanismen ver van
volledig is, zich wel met de equivalenten van deze termen moest
inlaten. A priori heb ik tegen discussièn over zulke woorden in
eene verhandeling over geimanismen niet het minste bezwaar
en deze zouden volkomen op hare plaats zijn, was de rest maar
volledig behandeld; nu dat is niet net geval, ver van daar.
(1) Blz. 16. — De pagineering ontbrak en is door mij bijgevoegd.

— 188 -Ook acht ik het niet verkeerd dat men geimanismen in de
taal van Gezelle of bij andere dichters aanwijst. Maar weer
hebben vooral waar het Guido Gezelle geldt, met eene zoo
eigenaardige taal te doen dat een speciaal onderzoek beter op
nine plaats zou Een kenmeik van het Gezelliaansch gebruik
is de groote kunstmatigheid van de dichtertaal die hij bezigt;
om het volksdialect dat er den grondslag van uitmaakt tot hooger
kracht van expressie op te voeren, heeft hij overal, binnen en.
buiten de grenzen van het Nederlandsch, zij ne bouwsteenen
gezocht en die heeft hij meest met fin taalgevoel en vooral met
keurigen kunstzin weten te verwerken en te voegen in de weergalooze poetische taal die zoovelen bekoort. Nu voor iedereen
moet het duidelijk znn dat Gezelle's taal, eenig in haar soon,
weinig !la\ olgers zal Linden ; de germanismen van Gezelle, waar
hij die alleen heeft, kunnen gerust voorbijgegaan worden, daar
er weinig kans bestaat dat ze veel schade aanrichten.
DA nu gezegd om onze opvatting van de vraag en van de
wijze waarop ze moest opgelost worden te verklaren, zal het wel
blijven aarom het ingezonclen stuk ons slechts ten deele kan
bevredigen. Het levert te veel en te weinig : te veel discussion
over muziektermen en woorden uit de grammatica; te veel voorbeelden uit Sleeckx of andere weinig gelezen schnivers, te veel
uitdrukicingen die alleen fanatieke en bekrompen Gezelledweepers zouden geneigd zijn ila te volgen. Te weinig, omdat de ook
in Zuid-Nederland veel gelezen literatuur van het Noorden niet
tot haar recht komt. Aan de machtige beweging der tachtigers
wordt de lezer door het noemen van ten hoogste een paar namen
herinnerd; van een schrijver die zooveel invloed gehad heeft en
1111 nog heeft als ivlultatuli, geen woord. Vooral te weinig omdat
het nog inter ontbreekt aan methode dan aan volledigheid, zag
de schriiver zich verplicht zij n onderzoek binnen nauwe grenzen
te beperken, dan moesten deze door een logisch beginsel bepaald
worden, niet geregeid naar de toevallige samenstelling eener
bibliotheek Dat dikwijls voorkomende germanismen bij
deze methode onbesproken blijven, spreekt van zelf. Ziehier
eenige N ()orheel(kn . doormaken (Ndl. beleven), inwerken, inzverking, mime/ding (voor ye/ beelding), christin, kathohekm, doorsnee,
(in Durcbschnitt), genmedelijk, zich uitspreken 27001; afbreuk doen
(onder ajbreuk niet als germanisme aangegeven), zich verheugen in
enz. Al deze zegswijzen verdienden, ware het slechts als voorbeel-
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den van ingeburgerde germanismen, even goed eene vermelding
als die, weike inzender uitvoerig besproken heeft. En buiten deze
zouden nog honderden anderen aan te halen zijn.
Eene grondige kennis van het Duitsch was eene der eerste
vereischten voor wie het onderwerp aandurfde. Vat dit punt
aangaat zal elkeen iondborstig moeten bekennen dat de inzender
goed berekend is voor zijne taak. 'Leiden of nooit betrapt men
hem op het onjuist , aangeven van de beteekenis van een Hoogduitsch woord of uitdrukking. Ook lezeis die goed op de lioogte
van het Duitsch zijn, zullen bij hem te leeren vinden zie onder
bestellen, iii schaak houden, ZL'erken, aan he/ licht ti ea'en, enz. Waar
het germanisme onder een onschuldig uitedijk schuilt, wat niet
zelden het geval is als de regelrecht overeenkomstige vorm in
het Hoogduitsch niet in gebiuik is, ook daar weet schrijver den
oorsprong van cle font aan te wijzen en het verkeerde van de
uitdrukking aan het hcht te brengen (zie b v. boustigen, kzoetsen,
daadwerkelig, enz.). Sows gaat die speurzin iets te ver
en onschuldige Nederlandsche uitdrukkingen, die het ongeluk
hebben dat ze juist gelijk de overeenkomstige Duitsche termen
luiden, worden onineedoogend gewraakt. Zekere Nederlandsche
zegswijzen strooken met met het Duitsch gebruik, maar vinden
toch hun oorsprong in een Duitschen term (zie de talrijke voorbeelden van daarstellen): in zulk geval dient het tutdrukkelijk
gezegd dat men met geen eigenlijk ontleende uitdrukking te
doen heeft, antlers zal een lezer die goed met het Duitsch bekend
is gaan twijfelen aan de bevoegdheid van onzen taalzuiveraar.
Hierm zou hij ongelijk hebben. Naar wij met onverbiddelijke
strengheiti op de onvolledigheid van zijn materiaal wezen, daar
meet ons hier de bekentenis van het hart dat inzender een goed
opgeleid leeraar in het Duitsch is, met het Hoogduitsch en met
het Nederlandsch even goed vertrouwd. Zijn taalgevoel in
Duitsche Nederlandsche taalkundige vragen is fijn en hij kan
zich meestal op dat gevoel verlaten. Een levendig besef van
hetgeen juist of onjuist is, is eene eerste vereischte voor den taalzuiveraar. Maar als hij de lout ontdekt heeft, dan begint eerst
zijne taak en Merin ligt voor den grammaticus het groot gevaar.
Zelfs waar hij bij het wraken van een woord of uitdrukking gelijk
heeft, zal hi] dikwijls nog kunnen falen als hij het wezen van de
fout wil ontleden. Onlogisch is de taal met : maar een in het
afgetrokkene redeneerende grammaticus zal de taallogica niet
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altijd juist weten te achterhalen. De gramiinaticale verwaandheid
van vroeger dagen is nog niet volkomenverdwenen.EenFransche
academician zei met naleve eenvoudigheid : « C'est nous qui
faisons la langue Weimge taalmeesters zouden thans dezelfde
krasse onwetendheid aangaande het wezen van de taal aan den
dag durven leggen, maar het is nog vetre van overbodig deze
eenvoudige waarheid in herinnering te brengen, dat talen met
gemaakt worden door grainmatici en schnivers van woordenboeken, maar wel door menschen die spreken ; dat in zulke
werken het bestaande gebruik wel geboekt staat maar dat hun de
de bevoegdheid ontbreekt om voorschriften uit te vaardigen en
een levend woord te sclieppen. Al te gemakkelijk verkeert de
taalkenner in de illusie, dat hi ) iets mee te zeggen en voor te
schnjven heeft. De schrijver van germanismen » heeft over het
algemeen een juist begrip van hetgeen de taal is en van den
geringen invloed die een taalzuivei aar kan uitoefenen. Nochtans
is bier en daar nog iets van den ouden deesem overgebleven. Zie
vooral de inleiding : de grondvesters van onze taal blijken de
eerste glainmatici te zijn die zich met de schrijftaal hebben beziggehouden ; elders (biz. 1 4 ) is er spraak van het « onkruid der
wilde woorden ». De vrees voor Fransche (meest quasi-Fransche,
want het zijn vooral Latijnsche of Grieksche) « schuimwoorden
laat hem ender ,,;eschzedeNk het eenige piste Nederlandsche
equivalent, til. his/or-ha vern‘ ijgen. Onder toondichting vernemen
we dat coVosille een barbarisme is. Waarom ? Omdat het wool d
ook Latij nsch, Fransch en N, B ook Duitsch is? Laat ons eens
voor geed erkennen dat onze deur veel gemakkelijker opengaat
voor een Fransch of Latij nsch woord dan voor om 't even welken
andel en vreemdeling. Eeuwen lang hebben de Nederlanders
beschaving en ontwikkeling uit Fransche en Latijnsche bronneii
geput, dit felt kan geene taalzuivering ter wereld uit ons verleden
wegcijferen Daarom ook acht ikinterpietahe een beter woord dan
hoewel het eene Latijnsch en het andere Germaansch is;
en met den schrijver kan ik niet ineegaan, waar hij meent dat
verklaung, enz , bcvredigende vertalingen van Deutung zijn, cht
laatste, gelijk into preialie beteekent de subjectieve veiklaiing die
van lets gegeven \\ ordt.
Met dit voorbehoud dat flier en daar de grammaticus van
den ouden stempel als een politiebediende toezicht over de taal
uitoefent, zullen we ronduit bekennen dat schrijver er goed
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geslaagd is de door hem gewraakte germanismen te veivangen
door edit Nederlandsche termen. Soms is hem het beste
equivalent ontgaan : allerdings kan meest door evenwel, Dasein
door aanziln, tatsg door bedrif vi,,;' , Urtext, Uz sprache door growltekst, grondtaal, Kunststuck door kunstgreep, durchfUhren door
doordriven, door,: ellen, weergeven worden. Nog andere onvoldoende vertalingen van germanismen zouden aan te voeren zijn.
Zie b. v. onder beleez en, beleerin,;/, land, maakzverk, ingaan op,
vermiddelen, enz. Dit zijn nochtans uitzonderingen, die meest
aan den overdreven puristischen angst van den schrijver zullen
te wijten zijn. Het gevaar voor den taalzuiveraar ligt hierin, dat
hij gemakkelijk leveed taalgoed om de eerie of andere reden ter
dood doemt. Wat is er b. v. in te brengen tegen de uitdrukking :
het uitgezet geld doe! 5 ° ,, o? Het algemeen woord doen krijgt in
het verband eene bepaalde beteekenis en eene bepaalde kracht.
Terloops zij bier opgemerkt dat de heele bespreking van doen en
makes blijkbaar berust op het Franschfaire. Dit scheef gezichtpunt doet aan de waarde van het onderzoek wel iets af.---Waar
wij vernemen dat een gestudeerd man geen Nederlandsch is, dadr
betrappen we weer den grammaticus op heeter daad, in een
schermen met papieren logica die in de taalkwestie niets te makeii
heeft. Juist het gebruik van gestudeezd in bedoeld geval bewijst
dat een verleden deelwoord niet noodzakelijk passieve beteekenis heeft. En wil men zich er van rekenschap geven, hoe het
gebruik tot stand gekomen is, dan hoeft men slechts het Wooldenboek van de Nederlandsche taal op te slaan. Een zwaarder
fout bij tal van artikelen is het ontbreken van eene duidelijhe
conclusie. Zoo bij card, andermaal, beambte, heen , doen en maken.
zich 11111cl/ten, verzcereldljken, enz.
Maar deze fouten of onnauwkeurigheden zijn eerder als
uitzonderingen te beschouwen. In een zoo moeiliji_ vraagstuk
als dat van de germanismen, zullen in elk bepaald geval de
meeningen dikwiils uiteengaan (1). Wat voor den eenen reeds
lang ingeburgerd is, zal voor den anderen den indruk wekken
van iets vieemds, dat zijn taalgevoel kwetst. Talrijke artikelen
(1) Wonne (in de dichtertaal), rondschryven, onomwonden, olvordereq.
terugbrengen (= reduire), Noorweegsch, kunnen m. i. als ingeburgerd geiden ; terwiji daadzaak zoo goed als verouderd is, doodenakker eene onschuldige metaphora kan heeten. Doorvoeren is moeiiijk te missen.
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zijn alleszins bevredigend : b. v. Duitschdom, gezziiniiig, angstzg',
bemerken, bestellen, -er (blz. 122), meemaken, namaken, -matig
(blz 174), ten goede komen en andere.
Ziedaar met hare goede en slechte hoedaniglieden de verhandeling die ons oveigelegd wend. Het toekennen van den prijs
aan den inzender is in de eerste plaats uitgesloten door het
ontbreken van methode in het verzamelen en bewerken der
bou\Nstoffen. Het moet bier uitdrukkelijk gezegd, dat deze tamestrenge beoordeelm,g van zijn werk geenszins beteekent dat
ik hem van verde ' e studie der germamsmen zou willen afhouden.
Zijne kennis is uitgebreid, zijn oordeel is gezond en waar de
redeneermg souls te koit scliiet, bhjft het taalgevoel toch altijd
wakker. Enkele fouten die de Nederlandsche redactie ontsieren
(boo„ er = boven, dank aan
dank zij, (,anzien = danzien, rommelkas least) zullen bid eene zorgvuldige omwerking gemakkelij k veidw ijnen, dam over 't algemeen de taal zuiver en correct is
In de hoop dus dat de schrijver zijn arbeid opnieuw zal hervatten en op breeder grondslag behandelen, heb ik de eer aan de
Academie voor te stellen om de viaag tot 1917 aan te houden.
2°) Verslag van den heer Prof. Dr. C. LECOUTERE.
Ik ben het met den eersten verslaggever volkomen eens, dat
er geen spiaak lean van zip den uitgeloofden prijs toe te kennen
aan de ingezonden verhandeling, hoe verdienstelijk in sommige
opzichten zij ook weze. De schrijver er van heeft met ontoereikende bouwstoffen gewerkt en daarbij eene methode gevolgd,
die verre van onberispehjk is; een en ander vloeit voort uit de
omstandigheid, dat hij eene taak op zich heeft genomen, waartoe hij zich met genoegzaam had voorbereid. Weinige woorden
zullen voldoende zijn, vooral na hetgene mijn geachte ambtgenoot in zijn zaakrijk en keurig veislag heeft uiteengezet, om deze
drievoudige stelling te bewijzen.
**
Ten eerste dan : de schrijver van de ingezonden verhandeling heeft met ontoereikende bouwstoffen gewerkt. — « Om den
invloed van het Hoogduitsch op het puik der literatuur te kunrien peilen, zegt hij zelf op blz. 1 2, hebben wij de citaten grootendeels gekozen in die boeken en tijdschriften, waar we gewoonlijk
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de sierlijkste en zuiverste taal in aantreffen. Moesten wij op zoek
gaan in Hollandsche vakboeken en dagbladen, God weet hoeveel
smokkelgoed wij char zouden ontdekken! Met nadruk wijs ik er
dus nogmaals op dat het grootste petal der volgende excerpted
ontleend is aan opstellen onzer keurigste schrijvers Dat is
alleszins goed gezien. Niemand, die het niet volmondig zal prijzen
dat, orn aan te toonen « hoe diep het kwaad ingekankerd is >,
onze beweiker zijne keuze aldus heeft bepaald; het was, ten
overige, de eenige die hij gewettigd was te maken. Wij worden
dan ook onaangenaam verrast, als wij hem een paar bladzijden
verder (biz. 16) en in strijd met dit gezond beginsel, hooren verklaren, dat « slechts een zeer gering gedeelte onzer letterkunde
zijne bouwstoffen uitmaakt. Het zullen althans de « keurigste
schrijvers » zijn, die hij heeft onderzocht, vragen wij ons af? Need
toch; want, luidt het verontschuldigend : « \Vat was er natuurlijker dan dat ik boeken uitpluisde die mijne eigen bibliotheek
mij in de hand gaf of die een vriend mij bereidwillig bezorgde? >
Tot op een zekere hoogte kan men vrede hebben met het
stelsel van roeien met de riemen die men heeft, al blijkt het in
vele gevallen niet zonder gevaar te wezen. Vie pijlen wil snijden
uit alle hout, mag nooit vergeten dat, gelijk een ander spreekwoord zegt, alle bout geen timmerhout is. En dat heeft de
bewerker van de bewuste verhandeling wel eenigszins uit het
oog verloren. Immers, het is zonneklaar dat, bij eene taak als die
welke hij op zich heeft genomen, het van het grootste belang is
te zorgen voor bouwstoffen van allerbeste hoedanigheid. Hij
moest dus critisch te weak gaan bij het vaststellen zijner bronnen,
juist omdat het onmogehik was — en trouwens ook overbodig
hedendaagsche schrijvers en schrijvertjes uit te pluizen,
—ale
laat staan die van vroegere tyden. Had hij maar verricht wat
hij zoo goed besefte te moeten doen ! Een bittere teleurstelling
wacht ons, als wij zijne a Lijst der aangehaalde schrijvers
(blz. 19-20) opslaan. Daar worden daar in het geheel 21 schiijvers vermeld, elk met een werk, behalve Gezelle en Sleeckx,
van wie vier, alsmede Max Rooses en G. Segers, van wie twee
werken worden opgegeven En wat bout gezelschap maken zij
liiet uit ! Niet de voornaamste schrijvers van ons geslacht nod'
de hoofdwerken der moderne letterkunde treffen wij hier aan,
zooals wij verwachten, maar een zonderling mengelmoes, dat
volstrekt Diet methodisch werd verzameld, maar door een grillig
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toeval werd bijeengevoegd. Op die keuze van schrijvers zou
nogal wat aan te merken zijn, wilden wij ze een voor een
monsteren (1); het ergste is wel, dat Nooid-Nederland, gelijk in
het vorig verslag reeds werd opgemerkt, zeer onvoldoende is vertegenwoordigd. Ook dat is in tegenspraak met hetgeen de schrijver ons laat hopen, want het is hem in het geheel niet onbekend,
blijkens wat op blz. 4-5 van zijne « inleiding » voorkomt, dat met
betrekking tot de germanismen, het Noorden veel meer in aanmerking client te komen dan Belgie. Wel is waar verzuimt onze
bewerker de schrijvers op te sommen, die in den loop van zijn
verhandeling maar eens worden aangehaald. Welke reden hij
daarvoor mag hebben is niet duidelijk; maar in elk geval is het
zeker, dat hrj meer heeft gelezen, dan wij uit de besproken lijst
zouden opmaken (2). Wij moeten ons echter daardoor niet van
de wijs laten brengen, want die schrijvers, van wie wij rechts en
links de nemen aantreffen in de verschillende artikelen, zijn zoo
buitengewoon talrijk niet en hunne werken behooren evenmin
allemaal tot het puik der hedendaagsche letterkundige voortbrengselen.
Op die lijst van schrijvers volgt nog eene van « tijdschriften
en nieuwsbladen » (blz. 21); maar ook deze is niet van aard den
ongunstigen indruk weg te nemen, welke de eerste op ons had
teweeggebracht. Er worden te zamen 14 titels vermeld; inzake
eigenhjke « nieuwsbladen » vinden wij niets anders dan « Hoover
/even en,wat de tijdschriften betreft, is de keuze niet minder zonderling. Ja waarachug, de Gids staat vO6raan op de lijst te prijken ;
maar hi] doet er niet veel meer dan dat; immers, onze inzender
heeft hem zoogoed als onverlet gelaten en er lang niet uitgehaald
(I) Stippen WI] enkel, tot staving van hetgeen wij zeggen, het volgende
aan. Tot de gekozen werken « uit het puik der lztteratuur behooren o. a.
de volgende : D. CLAES, Gernengde taal- en letter kundlge oanmerkingen ;
J. DAVID, Taal- en letterkundige aanmerkingen; J. HALLEZ, Kerstnacht in
de schzlderkunst tot rond Isoo, een brochure van ± so hlz , behoorende
tot de reeks « Vethandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluttbreiding; — de Vertellingen van K. DOMANIG met een
ievensbeschrzyving door hemzelf, — M. HENRI, Naar den afgrond, enz
En daarmede hebben wtj reeds bijna het vierde der aangehaalde schrijvers
opgesoma!
(2) Ook enkele werken en schrijvers, die hij wel meer dan eens aanhaalt,
b. V. DAUTZENBERG 'S gedichten, ontbreken in de list. Waarom ?
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at er wel uit te halen was. Daarmede beweer ik niet, dat hij er
seen enkele maal naar verwijst, ofschoon ik mij niet herinner dit
i(ingetroffen te hebben, met hoeveel aandacht ook ik zijn verhandeling heb doorlezen; het getal exceipten er aan ontleend
zal in elk geval uiterst gering wezen. Bovendien is de Gids
claaromtrent het eenige tijdschrift van onbetwistbare waarde, dat
vermeld wordt. Als men nu bedenkt van welke groote beteekenis
in het tegenwoordig letterkundig leven zijn geweest of nog zijn
tijdschriften als de Nieuwe Gids, het Tweemaandeliksch 4/c/schrift,
Groot Nederland, de Beweging en tal van andere, welke de schrijN er, ongetwijfeld een Zuiderlander, ook in Belgie zonder groote
moeite kan te lezen krijgen, dan komt het des te vreemder voor
dat als in het k puik der literatuur », is gaan grasduinen in
den Student, Jong Dietschland, de Varende zanger, het jaarboek van
het Davidsfonds en dergelijke, terwijl hij Vlaanderen en Van nu en
steaks, om die twee Belgische tijdschriften nog te noemen, heeft
verwaarloosd te excerpeeren.
WI] zeggen dus niets te veel als wij staande houden, dat de
schrijver van het te beoordeelen stuk met te geringe en niet met
oordeel gekozen bouwstoffen heeft gearbeicl. Bij het verzamelen
van zijn materiaal is hij zeer oncritisch te werk gegaan ; in weerwil zijn eigen verklaringen schijnt hij geen duidelijke voorstelling te hebben gehad van wat hij moest tot stand brengen.
Lou ht.] antlers niet hebben ingezien, dat met een zoo kleine hoeveelheid bronnen, op goed geluk of samengeraapt, het volstrekt
onmogelijk was een eenigszins bevredigend antwoord op de
gestelde vraag te leveren
V,

* *

Ten tweede, hij heeft bij de bewerking van dit materiaal eene
methode gehuldigd die verre van onberispelijk is. Wij meenen
dat te mogen afleiden uit de volgende feiten :
a) Hij heeft vooreerst met voldoende gelet op hetgene hem
gevraagd werd, nl. het opgeven van eene lijst, zoo volledigmogelijk,
van de geimanismen die gangbaar zijn in het tegenwoordig
Nederlandsch. — Hij zou zeer zeker een nuttig werk hebben
verricht, had hij, in zijn « inleiding », in plaats van die historische
beschouwingen, waartegen nogal wat zou in te brengen zijn (1),
(I) De Neer prof. MANSION heeft er al op gewezen, dat de geschiedenis
der taal een gebied Is, waarop de schrijver den weg met goed schijnt te weten.
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ons eens helder uiteengezet wat, p aar zijne meening, als germanisme moet aangezien worden, aan welk kenmerk het te onderscheiden is en hoe germanismen, volgens de hedendaagsche taalwetenschap, moeten beschouwd en beoordeeld worden. Al wat
wij desaangaande aantreffen, is hetgene J. H. VAN DALE in 1872
in zijn bekend Woordenboek over germanismen zeide. Onze
bewerker schrijft dat eenvoudig af, zonder een enkele opmerking er bij. Veel daarvart move nu nog geldig zijn ; toch had hij
moeten bedenken, dat de taalbeschouwing van 1872 lang met
dezelfde is als die van 1912 (i). — Van nog meer belang was het
de lezers in te licliten omtrent de beteekenis, die hij hecht aan de
woorden der prijsvraag « tegenwoordig Nederlandsch ». Met zijne
bewijsplaatsen hij vrij karig; in verreweg de meeste gevallen
geeft hij maar een enkele aanhaling en, waar hij al eens wat
milder wordt — tot de overdaad van meer dan een half dozijn
excerpter brengt hij het, geloof ik, nergens, — toch beperkt hij
zich doorgaans tot g ene aanhaling per schrijver. Niettemin treffen
wij allerlei gewraakte woorden en uitdrukkingen aan uit schrijvers
als Kinker, Staring, Feith, Bilderdijk, van der Palm, N. Beets
(van 1847), Ledeganck, David en wellicht nog een paar andere,
naast een grooter getal aan jongere woordkunstenaars ontleend.
Ja, een enkele maal worden zelfs Dirc Potter en Huygens voor de
vierschaar gedaagd (2)' Men zou er nochtans ten onrechte uit
afleiden, dat de schrijver de germanismen in het Nederlandsch

Zoo beweert hij 0. a., dat de invloed van a de schrijftaal der zuidelijke gewesten, van het \Vestvlaamsch vooral,... tot in de i 3 e eeuw buitengewoon ingriipend is geweest op het toenmalig Hoogduitsch (blz. 2). Het ware de moeite
waard te vernemen op welke bewijsgronden hij die stelhng steunt.
(I) Zeer tot zijne schade heeft hij verwaarloosd kennis te nemen van
het opstel over germanismen, dat K. VEENENBOS voor enkele jaren in de
Nieuwe taalguis schreef (dl. III, 1909, biz. 190-201, 225.239). Op dit verzuimen zullen wij nog straks moeten terugkomen.
(2) \Vat hij over een paar bij hen voorkomende germanismen zegt, lijkt
wetenschap uit de tweede of derde hand. Van bernizzlyter bij Huygens en
lznde bij Dirc Potter maakt hij afzonderlijke artikelen, alsof die woorden
germanismen waren, waartegen thans te waarschuwen valt. Geen enkele bewijsplaats geeft hij aan; had hij eens in het Ndl. Wdb. en in het Wdb.
gekeken, hij had daar onmiddelhjk kunnen leeren hoe uiterst zeiden die
woorden in het vroegere Nederlandsch voorkwamen.
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van alle tijden heeft willen opsporen ; waar hij toevallig eenige
inlichting had, heeft hij ze medegedeeld. En aldus, uit grepen
rechts en links, is gaandeweg zijne lijst aangegroeid. Een vooraf
beraamd en grondig overlegd plan heeft hij niet getrokken. Geen
oogenblik schijnt hij er over nagedacht te hebben de grenzen af te
hakenen van het cebied dat hij had te doorkruisen, nl. het Nederlandsch van nu. Zoo is het dan gekomen, dat in zijn stuk eene
reeks oude en jonge, gewone en oneewone germanismen in gritlige verscheidenheid naast elkaar stain opgeteekend, allemaal
onkruid op het ver uitgestrekte veld van de ontwikkeling der
Nederlandsche taal. Maar dat is heelemaal wat antlers dan hetgene men van hem verlangde, nl. een bepaald hoekje van dat
veld schoonmaken en wieden.
b) Onmethodisch is vonrt de indeeling van zijn werk. Hij
splitst zijne verhandeling in twee groote afdeelingen : germanismen in den woordenschat en germanismen in de constructie.
Die indeeling is niet af te keuren, verre van daar, maar wat
beslist totale afwezigheid van methode verraadt, is de omstandigheid, dat ten minste de Brie vierden van 'vat hij bij de germanismen in den zinsbouw rangschikt, eigenlijk in de eerste afdeeling thuis hnoren. Laat mii dat door een paar voorbeelden, uit
honderd andere gekozen, duidelijk maken. Ik schrilf daarvoor,
nit de afdeeling « germanismen in de constructie », de volgende
artikelen over :

Billijk. — Een prijs kan billijk zijn, maar de waar, die men zich
aanschaft, niet deze kan alleen goedkoop zijn Het Hoogduitsch
gebruikt billig in dezen laatsten zin, maar het Necleilandsch kept
billyk alleen in den zin van rechtvaardig, redelyk.
Deze vorm is letterlijk Duitsch. Om Nedeilandsch
Belgian.
te zijn, moet het woord zonder n geschreven worden.
hd

— Als bijwoord in den zin van ondevgend, g-nittg is
een germanisme.

OnvPrkerthaar. — In de volgende aanhaling worth onverkenbaar,
hd.

unuerkembar (sic!) verkeerdelijk gebruikt in plaats van onmis-

kenbaar.

De an ikelen der tweede afdeeling zijn voor het meerendeel
van dat gehalte; gaat dat niet over zijn hout? De schrijver heeft
blijkhaar zelf gevoeld, dat zoo iets niet in den haak was ; op blz.
veil:hart hij, r) zoo naief, dat men in de eerste afdeeling zal

14
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« geriefliikheidshalve, artikelen aantreffen die eigenlijk in de
tweede hooren, en omgekeerd ». Gerieflijkheidshalve ! Hoe
de gebruiker van zijn werk met een dergelijke tegemoetkoming
zou kunnen gebaat zijn, is mij een raadsel. Maar zeer zeker zoti
hij het veel praktischer achten. was « gerieflijkheidshalve » de
indeeling zelve weggevallen en had de bewerker zijn heel materiaal alfabetisch gerangschikt.
Feitelijk ontbreekt dat tweede gedeelte van zijne verhandeling : nl. de germanismen in den zinsbouw. In zijn , inleiding »,
blz. 7 sqq., bespreekt de schrijver enkele voorbeelden (laarvan,
te weten T o de plaats van sommige hulpwerkwoorden (type :
sludie.... die gelezen worden kon); 20 « het veelvuldig gebruik van
de attributief gebezigde deelwoorden zilnde en hebbende )0, van
welke hij enkele voorbeelden aanhaalt, maar het wezenlijk bewijs
schuldig blijft, dat wij hier met germanismen te doen hebben ;
3° < het gebiuik der onbepaalde wijs met le als attributieve
bepaling bij welken zinsbouw wij hetzelfde hebben op te merken als bij den vorige En daarmede is uit, alles wat hij te zeggen
heeft over dit onderwerp !
Geen enkel woord rept hij over gevallen als de volgende,
die wij blijkbaar wel degelijk bij de germanismen in de constructie
moeten re ii enen en die in het tegenwoordig Nederlandsch Lang
niet zeldzaam zijn :
Zelfs split het mij grootelijks, dat mijne onderwerping aan u eene
gedwongene zij (SL T, Ecxx, Literat, en kunst, I, 88); De functie der
hospitiemannen is geene bezoldigde (WAZENAAR, Vl. jongen, 330).

Die tweede afdeeling, waar zooveel voorkomt dat er niet
moest staan en waar zooveel gemist wordt dat wij er mochten
verwacliten, verdient dan ook geenszins hare benaming en is
heelemaal mislukt (i).
c) Onmethodisch ten slotte is de schrijver in de bewerking
van zijne stof. Soms vergast hij ons op lange, ja wel eens te lange
(I) Uit een kort overncht van hetgene in die afdeeling te vinden is, zal
dit nog duidelli ker uitkomen. Zij bevat nl. a) woorden, blz. ioi- t ;4; b) het
wederkeerend werkwoord, blz. 155-167, waarbi) echter valt op te merken, dat
de schrij ver het bier misschien even veel over gallicismen heeft als over
germanismen ; G) germanismen in de naamvallen, blz. 167 (n. b. 3/4 van een
bladzijde) en d) germanismen in de vervoeging, p. 168, nl. een halve bladzijde.
Commentaar
mij wel overbodig.
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uitweldingen (I), terwip hij elders den knoop maar doorhakt
zonder aan te toonen waarom hetgene hij veroordeelt afkeuring
verdient of zelfs vergeet op te geven door welke degelijk Nederlandsche v,00rden, zegswijzen of woordschikking het germanisme
kan vervangen worden. Herhaaldelijk worden alle bewijsplaatsen
achtergehouden, zooals bij aanzichtskaarten, berenhuiter,
doornieler, handschriftelig, liefoogelen, ongebeden, ontschadigen, enz.; ref not, als het een zeer verspreid woord of uitdrukking geldt, is hij van meening dat het overbodig is eenig bewijs
aan te halen, gelijk o. a. bij primatles, oer- 001 enz. (2).
Bovendien. en dit is wel het punt waarop het er vooral op
aankomt, uit de wijze waarop ooze bewerker zijne germanismen
heeft behandeld, kan de lezer onmogelijk een voorstelling krijgen
van de in de tegenwoordige taal meest voorkomende gevallen.
Zooals ik reeds terloops heb opgemerkt : oude, verouderde en
splinternieuwe; gewone en zeldzame, ja heelemaal vergeten germanismen worden op eene rij naast malkaar geplaatst; alle perspectief ontbreekt (3). Als men de verhandeling uit dit oogpunt
(1) Aldus b. v. bij neven. \Vat het Ndl. Wdb. over de samenstellingert
met neven opmerkt, is veel beknopter, tevens nauwkeuriger en duidelijker.
(2) Bij hervoor, hervoort, herom wordt een aanhaling uit MEERT'S
Dzstels medegedeeld, en dat rs daaromtrent alles. Het Ndl. Wdb. had den
schrijver alweer nuttig kunnen zijn, was hij er op bedacht geweest het eens
te raadplegen. Bij de daar aangehaalde voorbeelden voeg ik er een paar
andere, aan Belgische schriivers ontleend.. Een harmonische toon heeft mijue
ziel geraakt en die toon moet hervoortgebracht worden » (VAN KERCKHOVEN, Lzefde, 8); « Door afgezaagde onderwerpen versta men dezulke,
niet op eigen oorspronkelijke wijze worden hervoorgebracht » ( WAZENAAR,
Bijvoegsel Keerzzjde, 97 . 98); ( Alles deed met grond veronderstellen, dat er
volstrekt geen hervoortbrenging van het keelgezwel meer te vreezen was »
(R. SNIEDERS, Beelden urt my'n dagboek, 53).
(3) Het is niet mogelijk alles te bespreken. Met betrekking tot de methode
moet ik echter nog op het volgende wijzen. Op blz. t I haalt hij een zeker getal
germanismen aan, die, van dichtbij beschouwd, zeer verschillend zijn te
beoordeelen en besluit dan, dat het overbodig was die in zijn bijvoegsel
(woorden ten onrechte gewraakt of door het gebruik min of meer gewettigd,
blz. 173.191) op te nemen beknoptheid scheen een eerste vereischte, wilde
het boek niet tot een onnatuurlijken omvang uitdijen ». Volstrekt niet; elk
woord of uitdrukking diende afzonderlijk onderzocht en besproken in het
bijvoegsel, als het er toe behoorde, of in de lijst der echte i germanismen, als
er twijfel was. En dat des te meer, daar de schrijver verwaarloost duidelijk
rnede te deelen waarin, volgens hem, het wezenlijk criterium bestaat.
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beschouwt, moet men bejammeren, dat de schrijver zich zuoveet
moeite heeft getroost om iets te leveren dat haast niet bruikbaar
is, omdat het niet beantwoordt aan den voornaamsten eisch,
Welke aan zijn work gesteld werd.
*
* *

Ten derde zeiden wij : de schrijver heeft eene tank aangedurfd, waartoe hij zich niet voldoende had toegerust. Dat hij met
het Duitsche taalgebruik goed vertrouwd is, valt niet te loochenen; maar wat het speciaal onderwerp betreft dat hij te onderzoeken had, daarvan was hij minder goed op de hoogte.
Germanismen in het Nederiandsch is Been nieuwe stof;
daar werd reeds herhaaldelijk over gehandeld; het is gewis niet
te veel gevergd, als men van onzen bewerker verwachtte, dat hij
zich deze voorstudièn zou eigen maken, of althans niet onbekend
wezen met hetgene tot dusver was geleverd. Het is zeer te
betreuren, dat dit niet het geval is. De schrijver haalt wel eenige
woordenboeken aan en zelfs eenige werken over taalkunde; maar
de beste schijnen hem onbekend en diegene, die hij wel ke p t en
die hem uitstekende diensten hadden kunnen bewijzen, heeft hij
doorgaans ongebiuikt laten liggen. Dat is o. a. het geval met het
Nedellandsch Wool denboek van DE VRIES en medew., dat voor
hem eene ware rnijn was. Welnu, het is onvergeeflijk, dat hij er zoo
weinig zun voordeel mede gedaan heeft. Het tijdschrift NO01 (17 en
Zuzd haalt hij nu en dan aan; maar Taal en leiteren, het Ty'dschrifi
V001 AV/. taa/- en letterkunde en de Nieuwe taalgids, die hi d zeker
niet zonder eenig nut zou hebben geraadpleegd, heeft hij niet
eens ingezien. In het laatst genoemde tijdschrift had hij het reeds
vermeld opstel aangetroffen van K. VEENENBOS, dat voor hem
als een programma was en een leiddraad. — Het gevolg-, van dit
gebrekkig bekend zijn met hetgene over germanismen is geleverd, alsmede het niet zorgvuldig gebruiken van de hem bekende
hulpmiddelen, heeft your gevolg gehad, dat hij niet alleen zeer
onvolledig is gebleven zelfs daar, waar hij gemakkelijk vollediger
had kunnen zijn (I), maar nog, dat zijn heele verhandeling op een
(1) Aldus mis ik, alleen in de twee eerste letters van het alfabet : aangeciaan, aanspraakloos, in aanstraak nemen, aanstrften, ofnenzer (= klant),
aangemeten, aanspreken, bemeestez en,belichten,benzzt,betrekken en betrekkzng, beroeren, bloot, enz. Voorts nog, tot bewijs dat er ook elders kan
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zeer wankelbaren grondslag is gevestigd. Het kon dus bezwaarlijk
anders, of hij moest werk leveren, dat den wets van de critiek
niet zou kunnen doorstaan.
Het zou niet moeielijk zijn, andere tekortkomingen van
minder beteekents aan te wijzen (r); maar het schijnt mij doelloos. IL meen in het voorgaande voldoende bewezen te hebben,
dat de hoofdgebreken van de ingezonden verhandeling van dien
aard dat het niet mogelijk is dezelve met goud te bekronen.
Maar ;carne treed ik het vootstel van den eersten verslaggever
bij, dat de Academie beslisse de prtjsvraag opnieuw uit te schrijy en; het onderwerp is op zich zeif belangrijk genoeg en de schrijver kan intussclien, beter uitgerust, beslagen ten ijs komen en de
eer der over inning genieten.
3") Verslag van den heer GUSTAAF SEGERS.
Ter zitting van 28 Augustus 1906, op het negen en twintigste
Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, sprak Dr. CHR.
F. FINE (Haarlem), een verontwaardigd rekwisitorium uit tegen
het toenemeu der Germanismen in de Nederlandsche letterkunde, vooral in Noord-Nederland.
Dr. HAJE zegde o. a. :
« Nederlanders, uit het Noorden, ik zal u spreken van een
gevaar, het grootste dat uwe taal bedreigt; ik zal u spreken van een
aangevuid worden, o. a. de volgende : opdammen (o. a. bij A. SNIEDERS,
Zoo werd hy ryk, 39, 41, 91, io6; Villa Pladella, 24); veeltijds (SLEECKX,
Lit. en _Kunst, I, 28); vreemde, d. vreemdeling (SLEECKX, Werken, XIII,
25, 27, 42 e. e.); stelle (SLEECKX, Lit. en Kunst, II, 180 e. e.); ondmodisch
(R. SNIEDERS, Op de grenzen, 51, It', T24), enz. — Van makers voor doen
had ho nog voorbeelden gevonden bij R. SNIEDERS (Kind met den helm, 63;
Dr. Marcus, 9; Acht zaligheden, 257; op de pjnbank, I, t85 enz.); bloot
komt o. a. voor bij A. DE Vos, Officier geworgd, 109, 163, 171 ; betrekking
(= H. Bezzehung) treft men herhaaldelijk aan bij SLEECKX (Schzpperskwartier, 92; Lit. en kunst, I, I7, 46, 173, 298; II, 13, 283. 292 enz.);
bemeesteren bij A. SNIEDERS (Waar is de vader ?
50, 51). — Voorts
ontbreken nog, wat wel eenigsztus zonderling is, mild
zacht, leedvermaak
(het wordt terloops besproken bij schadevreugd), enz.
(I) Alzoo o. a. verwart de schnjver wel eens archalsme met germanisme;
elders is hij overdreven purist en veroordeelt o. a. het adj. Noorweegsch,
labberlottig (wie zou daar een germanisme to ontdekken ?); soms geeft hij de
passende vertaling van het Duitsche woord met, gelijk de eerste verslaggever
.00k al heeft opgemerkt.
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aan uwe taal pleegt ; u opn ekken dit kwaad te herstellen en u
aanspoi en dat gevaar te keel en.
Nederlandeis tut het Zutden, bij a is het gevaar voor de taal nog
met zoo dreigend; maar het kan ook geducht worden gij hebt haar
nog geenszins zoo zwaai belast met het kwaad, dat ik u noem, maar
gij \Naar t ook zooveel minder aan de verleiding blootgesteld. GI] client
echtei ook op uwe hoede te zijn. 1k roep u op, den Nooideliiken
broeder steuti te bieden in den beginnenden strijd tegen de verduitsching -van onze Nederlandsche stamtaal.
Laat de waarheid met vei holen bhiven. Laat het ruitei
erkend, dat het Noorcl-Nedeilancisch ontaard is tot cen bastaard...
(Onderbrektng.)
Niet door toedoen van het Fransch, dat het maar altijd moet
ontgelden, maar dat zich eerlijk als vreewdelim-i, voordoet, en ciaarom
eerhjk kan bevochten worden, is die toestand in 't Leven geroepen.
Ook het Engelsch is de kwaaddoener met, want het bhift binnen
de perken der modespelen en is trouwens te vreemd \ an wezen urn
zich met Nedeilandsch te kunnen eigen maken. Doch het Hoogduitsch is de vijand, het Hoogduitsch dat, door een oppei vlakkige
gelkikenis begunstigd, schoon naar geest en ziel, en voi ming eenemaal van onze taal verschillende, haar beslopen heeft, en bezig is
haar te verderven. (Teekens van goedkeuring en oan ontkenning, ci).

De redenaar drong aan op de spoedige bewerking van een
Verklarende Woordengst der hedendaagsche German's/nen met

het goed Nederlandsch woord voor elk (2).
Bij het afdrukken der Handelingen schreef ons uitstekend
medelid, heer COOPMAN, algemeene secretaris van bet Congres,
onder de redevoering van heer HAJE de volgende nota :
Reeds in 1896 schreef de Koninkliike Vlaainsche Academie navolgende prijsvraag uit : Germanismen.
Een zoo volledig mogelijke lijst van de Germanisinen, die heden
gebruikt worden door de Nederlandsche schrijvers, met aanwijzing
« van den aard, alsmede van de echt Nederlandsche woorden of
« uitdrukkingen. .
De vraag bleef onbeantwoord. Zij werd opnieuw uitg, eschi even
voor 1907 en bleef nogmaals onbeantwoord.
(1) De Germanismen, het grootste gevaar voor de Nederiandsche
taal op den tegenwoorchgen trap barer ontunkkeling. (Handelingen van het
XXIXe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Brussel den 26, 27,
28, 29, 30 Augustus 1908. Tweede deel, blz. 115.)
(2) Ibid.; blz. 119.
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Als Seeretarts der Commisste tot het uitschrtiven van prtisvragen
door de Koninklijke Vlaamsche Academic, zal ik de vrijheid nemen
in Augustus-September 1908, mijne Hooggeachte Medeleden voor
te stellen bedoelde vraag voor de derde maal uit te schi ijven, en te
bepalen dat i o de antvvoorclen behooren ingezonden te worden uitcrlijk op 31 December 1912 ; 2') de uitgeloofde pi ijs 8O frank beds age.
Uit deze nota blijkt, dat de wensch van den WEgeb. Heer Hale;
Bewerking van een vei klai ende . Woordenlijst der lzedendaagsche
German/smelt ,,, sedert Laren tot de wenschen der Koninklijke Vlaamsche Academie behow t; en het is tc verhopen dat beidei wensch
eindelijk zal verwezenlijkt worden; tevens dat zij, in haren strijd tot
loutering onzer gemeenschappelijke taal, met hare herhaaldelijk uitgeschreven prijsvraag over de Germanismen, ten slotte, evenveel
genoegen zal mogen beleven als met hare prijsvraag over de Gallicismen, uitgeschreven in 1892 : . Gallicismen. — Volleciige lijst van
de tegenwoordig in onze taal meest voorkomende Gallictsmen, met
aanwijzing van de zu,ver Nederlandsche woordschikkingen of uitdrukkingen. .
. Bekroond : i o de beer Dr. W. DE VREESE, medeopsteller van
het Wool denboek der Nederlandsche Taal, te Leiden (thans hoogleeraar te Gent, sands 1902 weikend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie \ ; — 20 de beer HIPP. MEERT, leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum, te Luik, (thans aan het Athenaeum. te Gent).
Zie het jaarboek, der Academie voor 1908; Wedstrtiden uitgeschreven door (le Academie, seder t hale stichting; blz 152-205 I .
De prijsvraag werd dan ook uitgeschreven, en wij mogen er
ons geluk om wenschen. Hoewel ik de zijde houd mijner collega's, de heeren professoren MANSION en LECOUTERE, waar zij
tot het besluit komen, dat het handschrift : Geen rilker kroon,
dan eigen schoon, dat wij oiitvangen hebben, niet kan bekroond
worden, verklaar ik luide, dat dit werk mij de overtuigiiig geeft,
dat de sclirijver in staat is ons een standaardwerk te schenken,
dat epochemachend zal mogen heeten : het afschuwelijk Germanisme is er uit.
De verslagen der heeren MANSION en LECOUTERE zijn volledig en afdoende. I/ ne me rate qu71 glaner. Ik zou mij kunnen
bepalen te verklaren, dat ik de besluitselen der heeren professoren biitreed.
Eenige beschouwingen houde men mij ten goede; wellicht
kunnen zij den schrijver nuttig zip bij het heromwerken van
zijn bock.
(1) Handelingen. II; blz. 119.
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Met mijnen geleet den Collega, Prof. MANSION, ben ik het
niet eens, kkaar hij verldaart « dat de germanismen van Gezelle,
waar hij die alleen heeft, gerust voorbijgegaan kunnen worden,
daar er weimg kans bestaat, dat ze veel schade aanrichten.
Guiuo GEZELLE is een Meester, het hoofd eener School.
Eene gansche schaar dichteis dweept met hem, en te rtcht. Het
aantal zijner navolgers, dock die zonder uitzondering den klauw
van den leenw misses, is legio. Men inag zeggen, dat de invloed
van den Meester op onze letterkunde dour weinigen geevenaard
words. Het is dus met ongepast tegen zijne germanismen te
waarschu\‘ en.
De keuze der schrijveis, aan Wier werken de Germanismen
ontleend zijn, kan ik niet goedkeuren.
« Om dezelfde reden en niet minder om den invloed van het
Hoogduitsch op het puck der literatuur te kunnen peilen » 9 lees ik
op blz. 12 van bet handschrift, « hebben wij de citaten grootendeels
gekozen in die boeken en tijdschi itten, waar we gewoonlijk de sierlijkste en ZU1N erste taal in aantreften. Moesten wij op zoek gaan in
Hollandsche vakboeken en dagbladen, God weet hoeveel smokkelgoed we daar zouden ontdekken ! Met nadruk wigs ik er dus nogmaals
op, dat het grootste gedeelte der volgende excerpten ontleend is aan
opstellen onzer keurigste Zij toonen aan hoe diep het
kwaad 14ekankerd is en hoe noodzakelijk het words de Nederiandsche taal van die vlekken te zuiveren. »
Dergebj ke keuze moest den schrij ver noodzakelijk op het
dwaalspoot brengen.
Twintig schrij vers uitkiezen, en een of twee hunner werken
excerpeeten — wie die schrii vers ook mochten — was verkeerd. Bev,ij zen of trachten te bewijzen dat de werken van deze
of gene sciitijvers — en het zou met moeilijk vallen, in dit
opzicht einstige bedenkingen tegen de keuze van den schniver
van het handschrift te opperen — door talnike Germanismen
ontsierd ziin, dat daaruit blijkt hoe erg het kwaad is, was het
Joel der prijsvraag met.
Dr. WILLEM DE VREESE ging zoo niet te v‘ eik : 1k heb
getracla met ai.us vuordeel te doen schieef « alles was
van mijne galling, waar het ook te vinden was » (i).
(t) Gallicismen in het Zllicinederlandsch Intelding, blz. IX.
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Evenmin Dr.
Ook van minder bekende auteurs
hebben wij de uittreksels, waar die ons bruikbaar voorkwamen,
Diet versmaad. net de naam der geraadpleegde schrijvers, maar
het gehalte der aanhalingen : ziedaar waar alles op aankornt (i).
Zoo behoort het. Het kon Dr.
niet te doen zijn
de aangehaalde schrijvers in parademarsch te doen voorbijtrekken : hunne weiken moesten hem het middel aan de hand doen
om de \voorden maze' taal in al hunne schakeeringeu te verklaren.
Oak moeten de aangehaalde Galluismen en Gernzanisnun
Diet dienen om hunnen invloed op dezen of genen schrijver te
doen Intschijnen — en dit is bijna onvermijdelijk, mdien men
zich bij een klein getal schrijvers bepaalt. De Volled1,0,-e 1#si van de
teAgnzeow di;-, in onze taal mast voorkomende Germanisnun
nerd 4-, e7,1 aagd ,- met aanwijzing der zuiver Nederlandsche woordschikkingen of uitdrukkingen.
Dit la4tste is voor mij het voornaainste.
Ik zie niet in waarom men de dagbladen en tijdschriften
onbesproken zou laten. Daar kankert de kwaal het ergst.
De Amsterdammer, Weekb/ad voor Nededand, onder redactie van M. X P. L. ft iesszng, deelt schter alle weken, onder de
rubriek : Deutschland, Deutschland iiber Alles, tal van
smakelijke Germanismen merle.
Ik laat liter enkele volgen :
DE VRIES : <<

DE VRIES

CHARIVARI.
Deutschland, Deutschland iiber Alles!

. Dit zal eerst recht het paard van Troje inhalen.

D

(Het vrtje

Ruth) )
. Te veel ontbindingen, als die van Dr. Kuyper, zullen de Eerste
Kamer in den grond helpen, en de toekenning van het recht van
amendement zal dit eerst recht. — Dan volgt eerst recht de tweestrijd, maar onnoodig verbitterd. » (Girls.)
. Hier de strakheid van den onaandoenlijken sterveling, en het
zeeghafte van de bezwijkende hoogheid. » (Het Tooneel.)
Het del de bedrijf brengt den held uit zijn bedrangenis. a (Hbl .)
. Gevi aagd een actief vertegenwoordiger, goed ingevoerd bij
winkeliers. » (Adv. U. D.)
<K

(i ) Woordenboek tier Nederlandsche Taal. Inleiding, LXVI.
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Krankzinnigen.)

had een ci yptogram achtergelaten, en wel in de eerste editie
van de gezamenlijke Sbakespeare'sche werden. (Gtds.)
o Dit gaf hem aanleiding zijn tw eeduidigen geest te toonen. »
(Tel.)
• Ten stadhuize lagen heden de volgende ingekomen stnkken
voor. (U. D.)
« Voor iedere huisvrouw is het van groot belang dezen uitschenk
te bezoeken, » (Adv. 0. H. Ct.)
Ik kan alleen thans het felt constateeren, dat zij hunnen meerderen onbeclingd gehoot zamen. » (N. v. d. D.)
• Deze diffeienz van z 1/2 cent moet iederen fabrikant doen
besluiten onze vei tmonsteikaarten aan te schaffen » (Pripc.)
« Na de zeventigei jai en voltrok zieh een nieuwe statenvor-

ming ), De Economist.)
o De patient she") tegc.n den ochtend ononclerbroken twee uur
(N. v. d D
o

Kinder Hike Aandacht. » i''11,1tstkalender voor het jaar 1913.)

• Spoi en van geweldpleging werden schijnbaar met gebonden. .
(U. D.)
o Dit nu is seine utopie. . (De Vad.) (1).
Nog eens : leer NN, oekeit de kwaal het ergst. Dit is zeker
Beene reden oni er de hand of te houden.
Dagbladen eu tijdschriften hebben duizenden lezers. Zij
vooral zip de v■ are scnuldigen; zij bederven het taalgevoel meer
dan de boeken der besie schrijvers, wier invloed noodzakelijk
beperkt is.
En, daar staat het paard gebonden, hoor ik wel zeggen. Daar
ligt het verkeii vast, zeggen wij.

Bewijzen dat onze letterkunde door ergerlijke Germanismen
ontsieid is, is nuttig. Aantoonen dat de begaafdste schnivers
door de kwaal aangetast zijn, is loffelijk.
Doch daarmede zijn we weinig gebaat.

en 2

(I) De Amsteraammer, nummers van
Februart 1913.

12

September, 15 December

191Z
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De groote zaak is het taalgevoel te louteren, te zorgen dat
de Germanismen niet in den volksmond komen. Daartoe is het
volstrekt noodzakelijk, dat overal de goede, echt Nederlandsche
woorden en uitdrukkingen op het zwor plan geplaatst worden.
Zeker. Om eene ziekte te genezen is het noodig Naar te
toch altijd de hoofdzaak.
kennen. Haar genezen
Veronderstellen wij het onmogehjke. Men heeft al de werken onzer schrijvers, al onze dagbladen en tijdschriften geexcerpeerd, en de hand op alle Germanismen, zelfs op al de feilen
tegen ons taaleigen gelegd. Zijn we daarmede geholpen ? Neen.
We hoeven de juiste, echt Nederlandsche uitdrukking te hebben.
Dat is nog met genoeg.
Hier leg ik de hoofdreden bloot, die mij, persoonlijk, belet
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie y our te stellen het
handschrift Geed raker kivon dall eigen schoon met goud te
bekronen.
Op enkele plaatsen wordt over de juiste uitdrukking, over het
echt Nederlandsche woord niet eens gesproken. Andere malen
worden deze opgegeven, doch er word/ neigens nadruk genoeg
op gelegd. Germanismen, verkeerde uitdrukkingen met de vleet;
op de zuiver Nederlandsche benaming, wordt niet genoeg de
aandacht gevestigd. Om iets te onderwilzen zegt de leeraar niet :
zoo moet het niet zijn; maar wel : zoo moet het zijn.
<K Het Nederlandsch equivalent der gewraakte uitdrukking is
vaak moeilijk te vinden v, zegt de schriiver.
Hij zou dit vooral ondervinden, Mien men hem voorstelde
in de aangehaalde zinnen het Germanisme door het echt Nederlandsche woord te vervangen.
Het kwaad ligt dan ook veel dieper dan sommigen meenen.
« Men spreekt vaak van de taal, als van een welvoorzien magazijn, als van een voori aad die tot onze beschikking is gesteld zegcie
Dr. Kluyver in de bespi eking dezer aangelegenheid « Maai inderdaad is de taal met lets buiten den mensch um. leder y olk Ninth
woorden voor de denhbeelclen, die het tell ontwerpt, en leder yolk
heeft moeite met het vertalen van woorden voor begiippen, die het
van een andtr y olk onti, angt. Lichen de Nederianders zich zoos eel
Duitsche woorden laten opdi ingen, clan is dit zekei te betreuren, maar
het zal niet antlers worden, wianneer men alleen tiacht zoo goed
mogelijk elk gegeven Duitsch wool d te vertalen. Het kwaad kan.
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alleen woi den gekeerd, wanneer de Nederlanders zelt hunne denkbeelden scheppen, wanneer bun geest bewijzen geeft van eigenaardigheid en oorspronkelijkheid. Aileen door eigen begaafdheid en
kracht van geest kan men zich tegen de vreemde taal verdedigen (1).

Luisteren wij insgelijks naar NICOLAAS BEETS :
« Be ietteikundige oozes tijds staat onLier den invloed van meer
dan eene taal Misschien behoort hij tot de kringen, waarin Fransche
bowies of Engcls(he nurses hem lot zuwer denken im eene taal door
vroegtijdige verwarring, voor goed °ill/log(11)k hebben gemaakt. Misschien ook. niet. Maar eike vreemde taal, die hij kent, die hij leest,
en in welke hij be\‘ondeit, is eene macht, tegen welke hij te worstelen heeft, als hi] schrijft. hen dagehjksch bad in de volkstaal, zooals
die gespi oten ‘■ of dt, ziedaar N\ aai hij Lune kracht bij moet zoeken

KLUVVER en BEETS zijn mijne mannen ! « Alleen door eigen
begaafdheid en kracht van geest kan men zich tegen de macht
eener vreemde taal verdedigen. » « Dow vroegtrjdige verwarring
wordt het denken in eerie taal onmogehjk gemaakt. »
Nagels met koppen.
Zoolang het nationaal bewustzijn in Duitschland sliep, was
de Duitsche taal een bastaardspraakje. Met Duitschlands macht
en invloed doet ook de invloed der Duitsche taal zich op de
andere talen gevoelen. Niet alleen op de onze. Dat is onvermijdehj k.
De studie en het gebruik der Duitsche taal zullen in Vlaanderen met den dag toenemen. De wetenschap zal er door gebaat
wezen. Maar, geen te vroegtijdig onderricht der vreemde taal :
de moedertaal de voertaal van het onderricht. De moedertaal
is het hoofdvak van het onderricht. Een gedurig bad in de
volkstaal, gelijk die gesproken wordt. Daarom vooral gezorgd, dat
de volkstaal zuiver blijve.
Volledigheid kan men hier niet eischen.
Doch het handschrift « Geen rilker kroon dan eigen schoon » is
te onvolledtg,. De schrijver moet naar den Noordnederlandschen
(I) Handelzngen van het XXIX Nederlandsch Taal- en Letterkuncils
Congres te Brussel. Tweede deel, blz. 120.
(2) Over de beteekenzs der ongeletterden voor de letterkunde. Verschezdenheden incest op letterkundzg gebzed door NICOLAAS BEETS. 2° gcedkoope druk. Herzien door den schrijver. Tweede deel, blz. 55.
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akker gaan, waar de Gel manismen weligst tieren, evenals Dr. DE
VREESE de Gal&Innen in Vlaanderen op de kar laadde.
Daarbij moet het werk een werk van wezenlijke taalzuivering zijn. De schrijver moet hen, die door het gebruik van Ger111a 111S171ell tegen ons Nederlandsch taaleigen zondigen, terecht
wijzen : hij moet hun aantoonen waar en hoe zij niet in 't Nederlandsch denken. In Ellen zin meet de verbetering aangebracht
worden. Voorwaar, een nioeilijk, maar zulk nuttig werk, dat,
hoezeer ik betrekkelijke volledigheid verlang, eerder zou voorstellen eene zeer onvolledige lijst Germanismen te bekronen, die
tevens eene degelijke proeve van taalzuivering zou wezen, dan
een woordenboek, waar geen enkel Germanisme in zou ontbreken, maar waar men teveigeefs naar degelijke taalzuivering zou
zoeken.
« Een woordenlijst van Germanismen is noodzakelijk subjectief », zegt de schrijver van het handschrift. Zonder twijfel.
Daar komen uitdrukkingen in zijn handschrift voor, die als Germanismen worden opgegeven, doch waar bezwaren tegen geopperd zouden kunnen worden.
Toch mag en moet gezegd worden, dat de schrijver de stof
geheel en al beheerscht, en toegerust is om ons een werk te
schenken, dat aan de strengste eischen voldoet.
Ik sluit mij dus volrnondig bij het voorstel der geleerde
heeren Professoren MANSION en LECOUTERE aan : de prusvraag
opnieuw uit te schrijven.
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DERDE PRI JSVRAAG.
DIALECTSTUDIE.

Gevraagd werd : ECM beschrijving van het Limburgsch dialect in de provincie Luik beoosten Maze,
oinvattende : een grainntatica (klankleer, vormleer, woordvorming, syntaxis), een zc'oordenboek, een kaart van het
beschreven sfiraakgebied. Vooral aan den invloed van het
Fransch en het Duitsch of het dialect zal aandacht behooren
gewijd te zc'orden.
Prijs : 600 fr.
Steller van de vraag : de beer Mr. PAUL BELLEFROID.

Is ingekomen een antwoord, met kenspreuk : leder
vogel zingt zooals hij gebekt is.

Worden tot leden van den keurraad aangesteld, de
heeren : Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Mr. PAUL BELLEFROID en Dr. LEO GOEMANS.
1 0 ) Verslag van Prof. Dr. L. SCHARPE.
Op de veeleischende prijsvraag door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgeschreven, met betrekking tot het Limburgsch
dialect in de provincie Luik, beoosten Maze, werd een uitgebreid
antwoord ingezonden, dat ons op merkwaardige wijze inhcht
over de toestanden der volkstaal in dat afgelegen zuidoostelijke
uithoekje, beklemd en geprangd tusschen 't oprukkende Duitsch
eenerzijds, en het toedringende Waalsch van den anderen kant.
De inzender is maar een liefhebber, zegt hij zelf, en zijn
studie, ofschoon de vrucht van Lange jaren onverdroten verzamelarbeid, — op zijn Gezelle's, — biedt hij schroomvallig aan als
aanspraaklooze sprokkelingen >>. Het taalhistorische was hem
maar bijzaak, en het stelsel van klankschrift dat hij uitdacht
voor zijn eigen gebruik schijnt hem ten slotte toch niet te voldoen, zoodat hij voor 't een zoowel als voor 't ander, taalhistorische bijzonderheden en phonetiek, een beroep doet op de
toegevendheid van zijn beoordeelaars.

In de Inleiding (blz. 2-34) wordt gehandeld over de begrenzing van het bestudeerde taalgebied, over streek en yolk, over
de onderdialecten, over de vroegere hestuurlijke en kerkelijke
inrichting der streek en den invloed daarvan op woordenschat
en taalverloop. In zekeren zin is die Inleiding een commentaar
op de bijgevoegde kaart van de dialectgrenzen en de dialectgroepen, en op de twee kaartjes van de kerkelijke indeeling der
streek, eertijds, en van de vroegere politieke toehoorigheid der
verschillende dorpen, terwijl een derde kaartje aantoont hoe
bedoeld gewest samenhangt met het Limburgsche taalgebied.
De Schrijver blijkt verbazend goed op de hoogte van alles wat
zijn Luiksch-Vlaamsch hoekje betreft; en gaarne wordt het hem
gegiind dat hij ook tal van bijzonderheden mededeelt, die feitelijk maar heel onrechtstreeks met de prijsvraag in verband zijn,
zooals b. v. hij zijn geestdriftige beschrijving hoe heerlijk mooi
zijn landstreek zich voovdoet.
Wonderlijke toestanden heerschen daar, in zake taalgebruik.
De eigenlijke tongval, 't verkeermiddel van 't yolk in zijn ondertinge betiekkingen, is Nederlandsch; maar de taal van Kerk en
School, de taal waarvan men zich bij het schrijven hedient, is
in sommige dorpen het Duitsch, in andere is ze 't Fransch, en
in andere no d het Nederlandsch ; terwijl over heel dezen Luikschraanischen hoek, bij Staatsbestuur, Spoorwegen, Posterijen,
Belastingen, Toldienst, Gendarmerie, enz , als ambtelijke taal
het Fransch de heerschappij voert. alleen en uitsluitend...
In het oostel/k gedeelte van het behandelde gebied is to
Montzen, Sippenaken, Gemmenich, Moresnet, Hombur g, HenriChapelle, \Velkenraedt, en de wijken La Clouse en La Vlamerie,
de taal van Kerk en School het Duitsch; wat natuurlijk van
invloed is op het verbasteren der volkstaal zelf. — Te Remersdaal, Teuven St Pieteis-Voeren, St. Maartens-Voeren en Aube!,
is de schrijftaal en de taal van Kerk en School het Nederlandsch.
Dit oostelijk gedeelte houdt het midden tusschen de zitia'eliikste groep (Baelen en Memhach) met het Duitsch als taal van.
Kerk en School en als schrijftaal, en de westeliPste groep (Moelingen en 's Graven-Voeren) met het Nederlandsch als taal van
Kerk en School en als schrijftaal.
De Montzener tongval wordt door den Schrijver als typisch
beschouwd, als kern-dialect van het heele gebied.
Vat die Inleiding betreft, dient ook aangestipt dat de
Schrijver met veel zorg de taalgrens naar den kant van het
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Duitsch toe, — de Benrather lijn, — nog eens persoonlijk heeft
nagegaan, en dat hij ook voorts den uitslag mededeelt van zijn
navorschingen over den invloed eenerzijds uitgeoefend door het
Akensch, ter andere zijde door het Waalsch van Vise, Herve,
Verviers en Malmedv.
De eigenlijke studie is in vier hoofdstukken ingedeeld
I. — De Klankleer (Uiteenzetting van het gebruikte klankschrift, bepaling en voorbeelden van de onderscheidene klanken,
klankwijzigingen).
— De leer van het Woord (woordenschat, invloed van
het Hoogduitsch en van het Fransch, vormleer).
III. — De leer van den Volzin (een paar bladzijden eigenaardigheden van de volkstaal, tegenover het gewoon Nederlandsch gebruik).
IV. — Teksten in klankschrift (Het Spook, de Verloren
Zoon).
Een uitgebreide lijst der dialectwoorden besluit de verhandeling : de uitdrukkingen gebruikelijk in de Nederlandsche
schrijftaal staan voorop, in alphabetische orde, en bij ieder wordt
opgegeven hoe dat beet in den tongval, met verwijzing naar de
paragrafen waar er in het werk zelf over die woorden gehandeld
wordt.
Niettegenstaande p aar leernten en gebreken, brengt de ingezonden studie wat er feitelijk gevraagd werd : een betrouwbare
beschrijving van de volkstaal Binder. De tongvallen der verschiliende ondergroepen \Norden in verhouding tot den tongval van
Montzen behandeld, zoodat van de schakeering der tongvallen
over geheel het beschouwde ,c;ebied een duidelijke voorstelling
to verkriigen is.
Niettegenstaande de leernten en gebreken : op sommige
tekortkomingen dient inderdaad gewezen. Zoo b. v. zou een
bijzonder hoofdstuk over bet woord- en zinsaccent zeker gewenscht zijn (vgl. kap. 4 en 5 van een werk dat ook in andere
opzichten den Schrijver nuttig ware geweest : FERD. 1\IuNCH'S
Gi anzinatik del ilpu(7lisch-fl ankischen Mundart , Bonn, 1904), —
de taalkundige beschouwingen zijn herhaaldeliik erg gewaagd
in de Inleiding b. v. (§ 7), over de Nedersaksische elementen van
het Dialect van NIontzen — en hoewel de Schrijver zich blijkbaar veel moeite getroost heeft om een passend klankschriftstelsel
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te verzinnen, de vrees « om door een al te groot getal nieuwe
wetenschappelijke teekens de lezing niet te belemmeren », heeft
hem, bij ontoereikende studie der zaak, alleszins niet gelukkig
geInspireerd : om den onduidelijken klinker niet door het algemeen_ gebruikte handige teeken a te moeten aanduiden, heeft
hij ervoor het teeken e maar behouden; zoodat hij nu voor de
eigenlijke volsteinmige e bijteekens noodig had, ja, nog wel
samengestelde bijteekens : e e e, e e e; de andere vocalen krijgen op gelijke wijze ook teekens hun bijteekens; zeker en vast
geen prettige schikking voor den lezer, en voor den drukker nog
veel minder! Stelselmatiger studie van de voornaamste stelsels
van klankschrift zou, meenen wij, den Schrijver spoedig de
ontoereikendheid van zin phonetisch alphabet doen inzien ; en
het is wenschelijk in dezen niet noodeloos « anders te willen
doen.
Het ware onheusch, en ook onbillijk, al te zeer nadruk te
leggen op het gebrekkige, ten aanzien van het vele verdienstelijke
bij een zoo veelomvattenden arbeid. Het haastig geschrift, en
de opgekleefde papierstrooken met veranderingen en aanvullingen, schijnen er op te wijzen dat het den Schrijver aan tijd
ontbroken heeft om alles in de puntjes af te werken Ofschoon
geen vakman in taalkunde heeft hij zich eervol van zijn bepaald
moeilijke taak weten te kwijten. De verwachting dat bekroning
van zijn studie hem zal aanzetten zijn arbeid gansch in orde te
brengen, worth daardoor gewettigd. Het mag zeker een buitenkans heeten, dat in zulk een afgezonderd, verloren taalhoekje,
een zoo flink voorbereid kenner door 't uitschrijven eener Academiscl-le prijsviaag uitgelokt werd tot het schikken en boeken
van zijn opgestapelde aanteekeningen, iemand die van kindsbeen
af, naar wij op blz. 144 terloops vememen, — met het Montzensch dialect vertrouwd was, en die vijftien jaar lang bij inwoners van alle rangen, vakken en ouderdom benamingen had
gezameld van voorwerpen, en vertalingen van vreemde woorden ... En het komt me voor dat, alles gewikt en gewogen, de
ingezonden verhandeling wel degelijk den uitgeloofden piijs
vet dient.

5
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2°) Verslag van Prof. Mr. PAUL BELLEPROID.
Op de prijsvraag naar eene bechrijving van het Limburgsch
dialect in de provincie Luik beoosten Maze werd een enkel proefschrift ingezonden met de kenspreuk : « lea'er Fogel zinV zooals
hij gebekt is ».

Steller van dit proefschrift heeft beantwoord aan elk der
vereischten van de vraag, zooals zij gesteld werd. Hij bezorgt
eene beknopte grammatica (klankleer, vormleer, woordvorming,
enkele aan\Nijzingen en voorbeelden over svntaxis), een woordenboek, of Never eene woordenlijst, daarenboven verscheidene
kaarten van het beschreven taalgebied. Door gansch zijne studie
heen wordt de invloed van het Fransch en het Duitsch op het
dialect van Overmaas met zorg, aangetoond.
Heeft steller geantwoord op eene voldoende wijze opdat
zijn werk waardig zij gedrukt en bekroond te worden ?
1k denk van ja en sluit mij gaarne aan bij de beweegredenen
van den eersten verslaggever.
De ingezonden verhandeling gaat uit van iemand, die het
Luikerland van Overmaas sedert lange jaren blijkt te kennen, te
bewonen en lief te hebben. Dit strekt eenigszins tot waarborg
voor de echtheid van het werkmateriaal, waarover steller beschikt
en waarvom personen, die met de streek minder bekend zijn,
niet kunnen instaan.
Behalve zilne onbetwistbare innerlijke waarde, getuigt het
proefschrift van eenen taaien en geduldigen arbeid, waarvan de
verdienste niet te onderschatten valt. Is het Been verblijdend
versclajnsel dat het Nederlandsch letterkundig levee nog krachtig genoeg opbloeit om eene bekronenswaardige taalstudie te
verwekken, dear waar de dram van de Fransche en Duitsche
elementen, te zamen met de offi.ciele drukking, den Vlaamschen
landaard sedert eeuwen zoeken te versmachten 2
zal de uitgaaf van het proefschrift bijdragen om de
aandacht van ons volk meer in 't bijzonder te roepen op de
Luikergouw, die in het opzicht der taal volstrekt geene \Vaalsche,
maar enl‘ cl eene gemengde provincie
Niet alleen de uitwijkelingen der Vlaamsche maar vooral de ingeboren
Vlamingen van den laude van Overmaas en van de kantons
Landen en Borgworm inaken een zeer belangrijk en vaak verwaarlooscl deel mt van de bevolking der provincie Luik.
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In het proefschrift komen voorzeker zwakke punten voor.
De woordenlijst, b. v , had ik gaarne vollediger gezien, hoewel
Steller desaangaande aannemelijke uitleggingen verstrekt.
Doch het werk moet beoordeeld worden over zijn g.,,eheel.
Het vonnt eene gewetensvolle en degelijke bijdrage tot onze
dialectenstudie en verdient, mijns inziens, bekroond te worden.
*
* *
3°) Verslag van den heer Dr.

LEO GOEMANS.

De Koninklijke Vlaamsche Academie vroeg : Eene beschrifi'ing Vail ha Limburgsch dialect in de provincie Luik beoost en
M a z e, omvattende : eene gra11171lailCa (klankleer, vormleer,
woordvorming, svntaxis), een woordenboek, eene kaart van het beschreven spraakgebied. Vooral aan den invloed van het Fransch en
het Duitsch op dit dialect :al aandacht behooien i;ewijd te woiden
Wanneer men nagaat, dat een prijs van hetzelfde bedrag
toegekend Lan worden aan antwoorden op vragen als « eene
klankleer van het Hasseltsch », « eene klankleer van het Brusselsch >›, enz , dan moet men 't bekennen : veel werd er van den
mededinger bier vereischt. Want hij had niet met eene klankleer
alleen te doen, maar hij moest de klanken vaststellen van een
taalgebied waar er verschillende dialectschakeeringen op te merken zijn. Daarbii kwam dan no g-, de Formleer, de Woordvornzin,;,en vooral de Sl'ilia.%1S, waarcan de studie, naast die van de klankleer, in moeilijkheid met niets anders in de taalkunde te vergelijken is. Daarenboven vroeg men nog een IVoordenboek en eene
Kaart pan he/ beschreven gebzed ! De opsteller van het ingekomen
werk heeft dit alles in verschillende mate geleverd, van de
Svnta:tzs enkele feiten, zooals men 't verwachten kon, een nogal
rijken It oordenschat en een tamelijk verzorgde Kaart.
Wat nu het overige van het werk betreft...
De Koninklijke Vlaamsche Academie vroeg eene beschr#ving van het Limburgsch dialect, en dat woord sluit natuurlijk
de historische studie van de phonetische feiten uit. Dus, in peen
geval, moest Schr. lets anders leveren dan eene statistiek. Feiten
verklaren, den oorsprong er van opsporen, dat vie niet in zijn
bestek. Hij moest alleen constateeren, beschrijven.
In zuik geval zou men haast zeggen, dat empirism volstaat
en dat een ervaren liefhebber de taak op zich kan nemen,
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over de taaltoestanden van het Limburgsch dialect eene degelijke studie te leveren.
Schr. van het onderhavig werk heeft het zoo gedacht en...
hij heeft zich vergist. Want alleen reeds in het rangschikken
van de taalverschijnsels der klankleer, in het vaststellen van de
overeenkomst met de Nederlandsche klanken of welke andere
ook, in het bepalen der sandhiwetten, in al wat de morphologie betreft, is de kennis van de vroegere taaltoestanden onontbeer*. D. w. z. dat men, zonder vertrouwd te zijn met de historische spraakkunst van het Nederlandsch, geene Nederlandsche
dialectstudie mag ondernemen.
Schr. beschrfft dus het dialect enkel in zijn huidigen toestand. Daar hij de oogen sluit voor de historische spraakkunst,
komt hij tot de meest verkeerde opvatting van zekere verschijnsels die bij het licht der geschiedenis uiterst duidelijk worden.
Een tweede gevolg van die verwaarloozing is het overschatten van den Hoogduitschen invloed op het Limburgsch. Hij
schrijft daaraan toe al de vormen welke uiterlijk in het hedendaagsche dialect op Hoogduitsch gelijken. Zoo b. v. : alle umlautverschijnsels zoowel in de klankontwikkeling als in de morphologic; zekere consonantische verschijnsels die reeds in 't Middelnederlandsch of nog in andere Nederlandsche dialecten aan
te treffen zijn.
Dus, met een woord, hetgeen Schr. niet in het levend
gebruik van het Ndl. teru*indt, is voor hem aan Hgd. invloed
toe te schrijven! Vergis ik me niet, dan mag men zeggen. dat
bier het inzicht der Academie, nl. het besproken taalgebied
door de wetenschap aan het Nederlandsch bepaald te zien
terugschenken, daardoor maar half beantwoord is geworden.
Schr. heeft geen begrip van wat een overgangsdialect is.
Het proces der taalverspreiding is hem een gesloten boek en zoo
komt het, dat het woord 11,;(1. invloed een gedurig misverstand
in zijn geest heeft teweeggebracht. Dat er Hgd. invloed en ook
Fr. invloed op zijn dialect gewerkt heeft,, is niet te ontkennen,
maar om dat klaar in te zien en aan te duiden, was het hoofdzaak zich in de dialectkunde te hebben ingewerkt.
Ook in de morphologie heeft de miskenning van taalgeschiedenis zekere gevolgen gehad : de werkwoordklassen zijn
niet klaar gerangschikt en de lezer heeft al zeer weinig aan een
verward opeenstapelen van voorbeelden.
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Was nu de phonetische behandeling der klankleer maar
betrouwbaar!
Maar men ziet welhaast, dat Schr. met de phonetische
methoden alleen als « liefhebber » bekend is. Er is natuurlijk
Been sprake van experimenten! In zijne phonetische spelling
zelf treft men tekortkomingen aan welke hij, met eenige oplettendheid, zou vermeden hebben.
Eenige Voorbeelden (1).
Pholletische spelling-.
§ 30. Waarom een teeken om de korte klinkers te onderscheiden Volkomen onnoodig.
31. De umlaut wordt met " oangeduid. « Bijwijze van nitzondering... om de verwarring der qualiteitsteekens met het
umlautsteeken te verrnijden, moesten de teekens en in den
umlaut wegblijven. » Umlaut van 6 wordt 6, van 6, ce! Bezwaar
en inconsequentie zouden licht kunnen vermeden worden.
§ 32. Waarom zou men z met gepunteerde z verwarren?
Het puntie onderaan den rnedeklinker wijst op palatalisatie en
heeft het voordeel te kunnen dienen voor z, s, 1, n., g, k, enz.
z in plaats van de gepunteerde z dwingt Schr. tot het bezigen
van eene large S voor s.
Phonetische behandeling der klankleer, enz.
§ 3 - Schr. verwijst bij ft en op vele andere plaatsen naar
het Vlaamsch Welk Vlaamsch
§ 39. Schr. zegt ea is e + a. Hebben we hier met
dalende of klimmende diphthong te doen ? Zoo ook bij andere
tweekianken.
§ 41. < 1 is de Ndi. 1 Volgens B. P. ang-enspitzen Seilenlaul,
volgens V. sli nemhafier eager Zahn/ale/. » En welke is volgens
Schr. de 1 van zijn dialect ? Daar komt het eigenlijk alleen op
aan.
§ 43 Schr. beweert dat de s in bzikske, diminutief van buk
.(buik)welluedendheedshalve ingelascht is. Dat is gauw gezegd en
beteekent eigenlijk niets.
(I) Bli gebrek aan passenue typen, zullea de voorbeelden met zoo duideluk voorkomen als bet wenscheiijk was.
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§ 321. d heeft zich niet gepalatiseerd, noch gelabialiseerd!
Er geschiedde eenvoudig syncope van d tusschen vocaal en
auslaut-e en een glide ontstond, achter palatale vocalen een
j-achtige, achter labiate een w-achtige glide. Na wegvallen van
auslaut-e is die overgangsklank blijven bestaan. Cfr. WaalschFransch joutv(e) voor joue (kaak), ruw(e) voor rue (straat), dialectisch Ndl. hoei voor hoe, enz.
§ 325. De w wordt niet gepalataliseerd in hal, enz., maar
verdwijnt natuurliikerwiize van het oogenblik af, dat de voorafgaande vocaal door umlaut hare gutturale kleur verliest. Alsdan
wordt de glide ook palataal d. j. Cfr. bowie, howe en tozve, welke
Schr. als uitzonderingen beschouwt.
332. « De sonoorklanken r, 1, m, n... kunnen geen
stemgevenden of stemnemenden invloed uitoefenen of ondergaan. In tegenspraak metWestvlaamsch oraz lant=onsland,enz.
Hoe kan door \A ederzijdschen invloed van g op S eene S (s)
ontstaan? We hebben liter niet
g + s <S,
maar g + St < gSt < gS < S
De uitgang van den 2 den p. enkelv. is niet s, maar st die
t geworden is.
later tot palatale s
In § 342. Hier is, het bewijs, dat de auslaut-S wel degelijk
uit-st komt: de vormen dreets, kreets hebben den ouden, door
metathesis gewijzigden auslaut.
§ 342. Hoe kan Schr. liter zeggen : n s < t, zonder rneer?
§ 351. Hier was de plaats om een onderzoek in te stelllen
over den anlaut van het pers. vnw. 2 p. enhr. dech (dich) en 2 p.
my. der (ihr), die in den sandhi zoo verschillend worden
behandeld.
§ 375. Schr. gebruikt deze formule : « Naar willekeur maken zij (de toonlooze d. stemlooze — oorspronkelijk stemhebbende consonanten van den auslaut) volgende anlautende d
toonloos — d. stemloos, of worden door haar stemhebbend ».
Naar willekeur », zoo drukt zich iemand uit die de feiten
niet genoeg heeft bestudeerd om ze te schiften
De historische sit. ? aakkunst en de kennis van andere dialccien
verzvaarloosd.
§ 121. De umlaut is niet onder Hgd. invloed ontstaan, maar
is een algemeen Limburgsch verschijnsel. Sporadisch komt hij
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nog voor in andere dialecten. Schr. zeif haalt vormen met
umlaut aan welke in 't Hgd. geen umlaut kennen, en moet dan
tot analogiewerking zijne toevlucht nemen. Hoe hebben die
vormen hem van zijne dwaling met teruggebracht? Heeft de
laatste zin der vraag door de Academie gesteld daartoe bijge,dragen?
§ 207. k is niet weggelaten in het m y. igen (I) (ingangen), maar
in 't enkelvoud ontwikkeld na auslaut-gepalataliseerde n. Hetzelfde geldt voor § 208.
§ 212. In plaats van t valt weg
I a) in bans (band), m y. ben (I)
R) in hint (kind) m y. kiner,
moet er staan : auslaut-d valt weg tusschen n en verdwenen of
behouden auslaut-e.
§ 216. In Silt > seder (seders) heeft wellicht nooit eene t
gestaan. De t van Ndl. seders (zie ook Brabantsch) is betrekkelijk
van jonge dagteekening.
§ 217. Zelfde opmerking als voor band en kind. Er greep
d- syncope plaats tusschen 1 en e.
§ 218, Hier is d-syncope tusschen 1 en j waarschijnlijk door
een mouilleeringsproces heen.
§ 219. Hier is inter yocalische d-syncope voorhanden.
220. d en t zij n doureengehaspeld. De verwarring van d
en t in 't beschniven der d-syncope bewijst eene yelregaande
onbekendheid met de plionetische processen en met de reeds
verschenen Vlaamsche chalectstudien of de geschiedenis der
Ndl. taal over 't algemeen.
§ 23o. In kamp, kramp, enz. is eind-b (niet p) weggevallen
tusschen nasaal en auslaut-e.
§ 231. Lamp en stomp zijn geene uitzonderingen, maar vallen
buiten den regel. Zij kennen nooit auslaut-b, wel-pe.
§ 257. w is niet weggevallen in spaje (spuuwen), sre:ie (schreewen); cf. mnl. spier, sciien.
§ 284. n is niet bijgevoegd in Ondoegentech (ondeugend). —
entig-etig is een zeer gewoon adjectief-suffix in 't Limburgsch en
zelfs in 't Brabantsch ; cfr. Leuvensche Bildragen, II, 70. liefteh
levendig, iefteh *eeuwendig, eeuwig.
(1) Mtt gepalatallseerue

n
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§ 287. De n in efenste en egenste mag niet bigevoegd heeten,
zoo weinig als b. v. de n in 't Leuvensch ze gboen et naast ze give
(in pausa,i.
§ 288. ent (niet) zal wel eene dubbele negatie zijn, zooals
Lv. nun, *noon niet Mud!. noint, dus : en (ne)
niet.

295. b < v 8 (toch) > eve/ > ever > eber », Schr.
denkt aan Hgd. aber.
Hoe komt hij aan die b? 't Leuvensch heeft a/lever : staat
dat dialect ook onder Hgd. ir:vloed ? Ur. Leuv. Bijdr. I, 28.
§ 300. n < n in meervoudvormen en superlatieven, een
belangrijk geval van mouilleering dat de schrijver tot nadere
opspeuring had moeten lokken.

§ 309. Binh (biuid), ditzent, enz. oorspronkelijk uit op d.
Hoe kan men 't vergeten ?
31o. Ge;at (gezet
bedaard) en A. esjekt (behendig) hier
onder de rubriek stemhebbende auslaut » verkeerd geplaatst.
§ 376-388. Wegens onbekerdheid met historische spraakkunst onbewerkt materiaal.
547-553. Schr. heeft niet gezocht de verschuiving der
consonanten klaar en duidelijk uiteen to zetten. Van Hgd. invloed
mag men nognmals hier met spieken. Wij treffen hier eigenlijk
de laatste golvingen der verschuiving aan. Staat het Thiensche
dick, uch ook onder Hgd. invloed?
567. S (s) in plaats van de sissende s voor 1, m, n, p.
Weeral Hgd invloed! ? Al de Brabantsche en Limburgsche dialecten kennen eene sporadische sissende s.
569-572. In vele dezer woorden, zooniet in alle, is Hgd.
invloed erne onnoodige verklaring. Waarom zou born voor bron
Hgd. zijn ? Kiliaen heeft nog borne; 't 1N/Indl. kent ook den vorm;
onze familienamen Borremans, Vandenborie, enz., meer nov,
onze Zndl. dialecten kennen wellicht geese andere gedaante van
het wooed, en 't Ndl. heeft bornput behouden. Hoe heeft Schr.
dit alle y niet ingezien
§ 022. NOvenant komt niet van na + Fr. venant ; cf. Kiliaen
nae advenant (pro rato). Mndl. na avenant, navenant.
627. Waarom zou olech (olie) een Oudsaksische vorm
zijn ?! Het Middelnederduitsch kent een
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028-045.De zoogenaamde verscheidenheden in de Woordvorming behooren gedeeltehjk tot de etymologische studie. Hier
liggen ze dooreen en onverklaard.
§ 640. Vele woorden in 't Limburgsch hebben hun oud
geslacht behouden, dat we nog in 't Mndl. terugvinden. Schi.
die daarin weer een invloed van 't Hgd. ziet, verwijst gedurig
naar de Hgd. geslachten.
725. De m6ervouds-uitgang — e (Ndl-en) is ook onder
Hgd. invioed ontstaan ! Iedereen weet, dat het wegvallen van de
n van — en by. zn pausa een sandhi-verschijnsel is.
§§ 842-859. Van de rangschikking der wkw. naar zekere
regels is Mier Been sprake. Alles is willekeurig onder elkaar
geworpen

De phonetische teksten zouden aan duidehjkheid en nut
gewonnen hebben, had Schr. ze volkomen behandeld zooals
in de Leuz ,ensche Bjdragen waar de normale tekst d. i. de tekst
y onder sandhiwerkingen tegenover den sandhitekst in zijn geheel
verscluint

*
Buiten de morphologie en den woordenschat, verdient de
inleiding het best geslaagde gedeelte van 't werk — eene
bijzondere melding. Dr. Scharpe heeft, in zijn verslag, een kort
,overzicht er van gegeven Het gansche opstel getuigt trouwens
van noeste vhit. Jammer genoeg! Veel moeite ging verloren bij
Bemis aan opleiding en kennis. En hoe gaarne ik ook Schr. zou
willen zien beloonen voor zijn langen en naarstigen arbeid, toch
kan ik mij er niet toe besluiten de Academie voor te stellen
een werk te bekronen dat de Vlaamsche taalwetenschap niet
tot eer strekt. Mijn conclusie is dus : den prijs een jaar of twee
aanhouden opdat Schr. zijn werk zou kunnen hernemen en de
gelaakte tekortkomingen en feilen er van verbeteren.
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VIERDE PRI JSVRAAG.
Gewesttaal.
Gevraagd werd : Klankleer van het Gentsch dialect.
Prigs : boo fr.
Steller van de vraag : de heer Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk : Liever
Gents dan Frans.
\Verden tot leden van den keurraad aangesteld, de
heeren : Prof. Dr. W. DE VREESE, Prof. Mr. JULIUS
OBRIE en Dr. LEO GOEMANS.
10) Verslag van den heer Prof. Dr. W. DE VREESE.
Op de prijsvraag naar een kiankleer van het Gentsch dialect
is een antwoord ingekomen met deze sympathieke kenspreuk :
Liever Gents data Frans.
Na een koite inleiding over de verschillende soorten van
Gentsch, behandelt de inzender eerst de klanken, medeklinkers
en klinkers als klanken op zicli zelf beschouwd, als « type-klanken », daarna de klanken in verband met klemtoon, hoogtoon,
lengte en stein, wat hij sdnienvat onder het naar het mij voorkomt met zeer geschikte opschrift klankverbzndinAyn (I); verder,
onder den evenmin gepasten naam « klankverschillen » : assimilatie, wegvallen -van klanken, « ontwikkelen >> van nieuwe klanken ; eindehjk : de articulatiebasis. Het werk wordt besloten met
een viertal staaltjes van Gentsch dialect, vergezeld van een
phonetische transcriptie : een Sint-Niklaasliedje, een aftelrijmpje
en twee liedjes van KAREL WAERI.
Het wil mij vooikomen dat dit prijsantwooid het werk is
van een in vele opzichten der zake kundig man, die het voorwerp zijner onderzoekingen in alle richtingen kent en praktisch
meester is. De scitrijver geeft een nauwkeurige en vrij N olledige
beschniving van de klanken van het Gentsch dialect; zijn werk
is risk aan opmerkingen en mededeelingen, die een goed geoe(I) Weilicht naar het vuorbeeid van PAUL PASSY, die een hoofistuk
van 't zelfde slag Combibaz,on des Sons betitelt?
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fend en zelfs een zeer scherp gehoor verraden (zie b. v. zijn 26
over de dentale glijdeis als de ch in fransch cheval, champ enz.).
Daar ik sedert meer dan twintig jaar het geregeld Gentscli
spreken volkomen ontwend ben, en het gaandeweg ook hoe
langer hoe minder geregeld heb 1166ren spreken, ben ik niet
geheel vertrouwd met alle wijzigingen die mijn « moederdialect
in die spanne tijds heeft ondergaan, zoodat ik niet alle y, wat de
schrijver van dit antwoord mededeelt, kan controleeren; maar
ook daar waar dat het geval is, maken zijn mededeelingen toch
den indruk, betrouwbaar te zijn. Behalve in enkele gevallen, is
dan ook meer dan een der volgende op- en aanmerkingen op
feiten die in het ingezonden antwoord worden medegedeeld, niet
veel meer dan een bescheiden vraag (I).
§ 15. « Naast de vorm thk7c*ls... komt ook de variant dikels
voor ». Die redactie moet noodzakelijk den indruk mak?,n, dat
thkels minder gewoon is clan dikzoills ; ik ben geneigd te meenen,
dat het omgekeerde het geval is : ik heb altijd thkels gehoord en
gezegd, nooit dikwyls.
§ 19. <K Het Ndl. bijwoord zelfs luidt in het Gents ... ,>
Ik zou meenen dat zulks alleen het geval is in de uitdrukking
vantselis = vanzelf.
§ 19. Ik heb nooit anders gehoord dan gylegenteit ; indien
de vorm gelegeizeit nu bekend is, moet hij betrekkelijk jong,, zijn.
§ 22. De vorm nuke = zulke is stellig veel jonger dan sake, dat
in mijn tijd tot de kindertaal beperkt was en door de kindeien
zelf hetzij als onbeholpen werd gevoeld hetzij als boersch
(dus Been Gentsch!) werd opgevat, en daarom bewust vermeden.
§ 23. Wel vermeld is sleuter(e) uit sleutel, niet echter letter
uit lettel (= luttel) ; (evenmin het ontstaan van een r in veqele
nosh het wegvallen van r in vooder en vervoocleren
(uit voorder) enz.).
28. Hier zou toch jets behooren gezegd te worden over
de vormen, die het woord lull-ouzo in het Gentsch, en in 't algeineen in 't Vlaamsch en in 't Zeeuwsch (2), heeft gekregen.
(I) In de volgende bladzijden worden de klanken van 't Gentsch dialect
meestal afgebeeld zoo goed zoo kwaad dat gaat met de hulpmicidelen waarover
de zetter beschikt.
(2) Reeds bid J. DE BRUNE, Emblemata (ed. 1624), 238, komt de vorm
zyroziw voor.
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§ 28. Bij 't bespreken van den vorm = Iz zou dienen
.aangegeven worden waar en wanneer hij gebruikt wordt. Zooals
de paragraaf nu luidt, zal de lezer verstaan, dat in het Gentsch
hij altijd jj is, en dat wordt zeker door den inzender niet bedoeld. Men zegt b. v. tes-e-j# = hij is het; maar waar-es-t-1
waar is
37 eischt, geloof ik, eenige herziening, Het verschil tusschen de mtspraak van den klinker in bea'negen, lieges, bier enz.
aan de eene zkide, neet, breed, drezen, veei fig enz. aan de andere
zijde, komt, voor mijn gevoel althans, niet genoeg uit.
Ook diende vermeld, dat het Fransche woord serviette te
Gent wordt uitgesproken, alsof het in 't Nederlandsch luidde
serveete, met eene scherplange e in de tweede lettergreep. Hetzelfde is het geval met sees, uit fra. chaise.
§ 42. Dergelijke opmerking als bij § 37. De schrijver stelt
den kiinker van 111111-11, zuur, duur enz. gelijk met dien, welke in
't Gentsch in de plaats is gekomen van de scherplange o. Maar
dat gaat toch met op. Men hoeft slechts met elkaar te vergelijken
de uitspraak van muur (-= lat. murus) en die van moor (----- lat.
maurus), om daarvan overtuigd te zijn.
Behalve woorden die in het Nederlandsch scherplange o
hebben, vermeldt de inzender in deze paragraaf alleen die, welke
in 't fransch of hebben, zooals foore, talloore, voile, komfoor. Maar
ook andere vreernde woorden hebben in 't Gentsch den eigenaardigen klank [y], b. v. ki one, persoon, pooite, roze, Rome, roosie(re)n, die in 't Romaansch o hebben. Ook aan ndl. kreuk en
kreuken beantwoorden in 't Gentsch vormen, die met een Ndl.
scherplange o overeenkomen.
Naast poos uit lat.-fr. pause behooren ook moor uit maurus
en moriaan uit lat. mauretanus vermeld te worden.
§ 45. De schrijver vermeldt dat er « aarzeling bestaat » :
men hoort nu eens wolle, vol. dorp, kort, dan eens tvulle, vul,
durp, kurt.
Vooreerst zal hij toegeven, dat hij zich slecht uitdrukt.
Niemand aarzelt, maar zegt het eene of het andere.
Verder : alleen de vorm vul behoort reeds sedert geruimen
tijd tot het Gentsch; wulle heb ik zelf niet gehoord ; wel durp,
kurt, kurtse (de Gentenaar zegt korse), en dat uit den mond van
inwijkelmgen uit <, den buiten », of van kinderen van zulke
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inwijkelingen. Aan die vormen kan men den invloed van 't plattelandsch Vlaamsch op het Gentsch bespeuren.
In dezelfde paragraaf komt, natuurlijk, een der merkwaardigste verschillen tusschen het burgergentsch en het platte
Gentsch ter sprake : het met bewustheid vervangen in een aantal
woorden van de i door u, omdat de Gentsche burger de i te
plat vindt. Vandaar tametijk komieke uitdrukkingen als pullekens
nemen, in plaats van pillekens, terwijl pul lat. ampulla; doodkuste, in plaats van doodkist, terwijl kuste ook = korst; enz.
Nu reloof ik niet dat onze inzender den gang van taken
nauwkeurig beschrijft. Er gebeuren in 't Gentsch twee verschillende dingen, die met genoeg uiteen worden gehouden.
De zaak zit, meen ik, zoo.
welke ook haar oorIn het platte Gentsch wordt elke
nit brug,;,e.
sprong zij, 7. Dig s : 121
d 11171e » Anne
p uppe en dit uit pope
pippe
,> kuste en dit uit korste.
kiste
bistel
bustel en dit uit borstel.
;) /up en dit uit top.
tip

In het Burgergentsch gaat die klankwijziging van
door; men kan niet zeggen, dat bri:z;ge, dinne, tip enz.
in het Burgergentsch brugge, donne, top worden; maar men mOet
zeggen : dat brus,,,Qe, dunne, tup, puppe, kuste, bustel enz. gebleven
die niet uit ac zip
zijn, maar dat tegehjkertijd sommige
ontstaan, door u vervangen worden, alsof ze vroeger een a gehad
hadd en .
§ 5o. Nederlandsche korte a voor r wordt in het Gents
gediphtongeerd tot [vi], b. v. [wskuir, ratpir, meirtakzu]
tot 7 niet

Oskar, retard, marteko.

Is dat wet zoo ? Zoo ja, dan is 't verre van algemeen.
52. In deze paragraaf behandelt de schriiver den klank
die in het Gentsch in de plaats is gekomen van ou voor t, en het
gelijkgeworden zijn van !/, ei, on en au; daarbij stipt hij terecht
aan, dat aan een Gentenaar, die niet al te wel onderwezen en in
elk geval niet al te snugger is, wel eens ongelukjes overkomen.
Ter illustratie worden we vergast op een anecdote van een examinandus uit Gent, Wien men naar de voornaamste feiten uit
de regeering van Leopold I vroeg, en antwoordde alsof men hem
naar de voornaamste touten gevraagd had, zoodat hij u met 'n
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verplett€rende grievenlijst voor den dag (kwam), met het treurige
gevolg dat i-zakte
We zullen de anecdote laten voor wat ze is. Het is een feit,
dat de Gentenaar, die Nedeilandsch wit spreken, de grootste
moeite heeft om in 't voorkomend geval zijn !j's te vervangen door
de noodige ou's, en ik zelf heb een verkeerd opvatten van feiten
als footed herhaaldelijk weten, p een hooren gebeuren. i\Iaar
dat neemt niet weg, dat onze inzender zijn mededeelingen nog
beter, in elk geval uitvoeiiger zou kunnen illustreeren dan met
een anecdote, waarvan de betrouwbaarheid toch nog altijd twijfelachtig 1k denk daarbij in de eerste plaats aan het feit,
dat, in wat men zou kunnen noemen de Gentsche volkspoezie,
woorden als 4(/' en g out op elkander rijinen; in de liedjes van
den Gentschen volkszanger KAREL WAERI, aan den bewerker van
ens prijsantwoord zoowel bekend, zijn daarvan dan ook ettelijke
voorbeelden te vinden. Verder denk ik ook aan het differencieeren van eigennamen als Debbaut, Eeckhaut(e), Elewaut,
bout, Bellcbaut, Maenhaut, T T. Haute, Rombaut, Steurbaut, Vercauto (en) 1k weet zeker dat de registers van den burgerlijken
staat te Gent en de \Vegwijzers van Gent vermelden Lavevt's
en LaZY7111 S , al naar gelang personen die zoo heetten, toen ze
oor den ambtenaar vetschenen, hun naam opgaven zooals hij
luidde in 't Gentsch dialect, of zooals hij vroeger geschreven
werd; al naar gelang ook de mindere of meerdere « geleerdheid
van den ambtenaar : nu eens was het er eene die de in het
Gentsch gedane mededeeling terechtbracht », dan eens was het
er eene die dat naliet, of zelfs met kon. Het zou de moeite
waard zijn en loonen, na te gaan of ook andere der genoemde
namen « officieel gedifferencieerd werden.
5s. De uitspraak kii,zono heb ik altijd gehoord van mijn
oudeis en tijdgenooten, maar mijn grootvader (1814-1887) zei
altijd kaschiqo.
Het znw. pauw luidt in het Gentsch PeZIJO, met den klemtoon
op de laatste lettergreep. Dat had op zijn minst vermeld kunnen
worden; wellicht waren er ook nog wel andere opmerkingen aan
vast te knoopen.
Niet vermeld is de uitspraak ch-dpo, die ik als kind veel heb
gehoord, en nu waarschijnlijk aan 't verdwijnen is, onder den
invloed van het onderwijs in het Fransch.
Dc schrijver vermeldt alleen de uitspraak veto, maar veld is
stellig nog zeer gewoon.
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Als uitspraak van akademie in 't Gentsch geeft de schrijver
3
1 1
op [akad.4mei ]; ik heb altijd gehoord en gezegd takadenzien, met
een genasaleerde -ie gevolgd door een dentate -n.
3(-). De schrijver zegt dat ontslas,i, aanzien, onderzvzis, altijd
nu eens den klemtoon op de eerste, dan eens op de laatste lettergreep hebben.
Zou het niet nauwkeuriger zijn te zeggen dat ddnzien en
a// !*;(1 zeer zeldaam zijn ? 1k heb, voor mijn part, nooit ddnzien
gehoord; men zegt : ienzand kennen van aanzien met den klem klemtoon op de tweede lettergreep; deze beklemtooning gait
natuurlijkerwijze gepaard met onscheidbaarheid van 't werkwoord , men zegt : 7'elli wadaziede in# d(?? Evenzoo zegt men
en vervoegt men aanhoto'ren — wat de schrijver niet vermeldt.
Reeds in de iFle eeuw werden aanIzooren, aanmerken, aannemen, aanzien scheidbaar en Onscheidbaar gebezigd, en 't laatste
meer dan 't eerste.
De beklemtooning (iltijd is mij welbekend, doch slechts in
an geval . veel menschen zeggen tes dltipselfste die anders geregeld altii d zeggen
Daarentegen is Ow's* vanouds de gewone klemtoon bij het
yolk; ontsbig is jongere geleerdheid
011(21074S ' is een zeer apart geval. De « onvervalschte
Gentenaar zegt (;nderzo!'js de klemtoon op de laatste lettergreep
is hoofdzakelijk in gebruik in en werd verbreid uit onderwijzerskringen, waar hij ingebracht werd door hen die — voor 't eerst
zeker een >ecle halve eeuw geleden hurl opleiding ontvangen
hadden aan de normale school vooi onderwijzers te Lier.
Trouwens, dergelijke onderwijzers onderkent men onmiddellijk
onder honderd : als zij Been Gentsch spreken, maar Nederlandsch, of althans wat zij daarvoor houden, spreken zij de taal
die ze van Sleeckx en Van Beers geleerd hebben, d. w. z. Antwerpsch ( ). En in dit gewag van die Normale School wil ik even
(I) In een artikel van P. v. W., getiteld Nog zetc over becchaafde Uztspaak, ver,t,henen in De nekomst, 1893, biz. 185-189, kan men het volgende lezen . < Dat in zekere woorden, in vele, de klemtoon met tot zijn
recht komt, vooral te Antwerpen is dit het geval, — zij hier ter loops
aangestipt. Zoo hoorde ik meer dans eens onHEIT„ ONTwerp, en haast algemeen ONDERwys, 6NDERricht, voor
ontWERP, ender-WiJS, onderRIGHT

-- 2 2 8 aanstippen, wat onze inzender verzuimd heeft, dat de uit de
officieele vertalerswereld afkomstige samenstelling : nornzaalschool, te Gent door het y olk wordt gesproken met den klemtoon op nor-, terwip alle onderwiizers en dergelijke personen
den klemtoon op -inaa/- leggen.
§ 6o. Onder de voorbeelden van merkwaardige beklemtoo2
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ning mag hier vermeld worden scheelhooffigne — schele Izoofdpmn.
6o. Onder de voorbeelden van afleidingen van scheidbare werkwoorden op -ing komt hier o. a. voor opzoekin;;-. 1k
geloof niet, dat men dat voor een Gentsch woord kan verslijten.
OpzoekinA,en is een woord dat in zwang gebracht is, ter vertaling van fr. recherches, door flaminganten die nasporinj; en onderzoeking niet, of niet voldoende kenden het heeft wel eenigszins zijn weg gevonden onder hen die de pen hanteeren, maar
het yolk gebruikt het niet.
78. Tot de woorden waarin de doffe e eene sonore vocaal
geworden is, behoort ook speuigol, zooals de sperwer in het
Gentsch beet.
§ 82. Onder 't behandelen der zoogenaamde verwantschapte medeklinkers meent de schrijver, dat de uitspraak
hoochtach zou ontstaan zijn naar analogie van feesl-tach Als er
volstrekt naar een analogon moet gezocht worden, dan zou bet
toch meer voor de hand liggen aan mestach = mesdag =-- nzisdag
te denken, dat reeds in het Middelnederlandsch een zeer gewoon
woord was (wat niet het geval was met mnl. feestedach), mes(W
is Ines-tach kunnen worden, d )ordien men er zest-flag inzag :
nest-dad- moest mestach worden.
88 en vlgg. De paragrafen over assimilatie, apocope, syncope, prothesis, epenthesis enz. laten te wenschen over. Vooreerst
zijn zij niet voldoende gecoordineerd met de rest van het werk.
Verschijnselen van dien aard kan men bij elken klank afzonderlijk behandelen, ofwel kan men ze alle samenbrengen in een
hoofdstuk. Ooze inzender heeft het eene 6n het andere gedaan,
zonder dat wat hem in elk afzondeilijk geval geleid heeft.
Zeer methodisch lijkt dat niet, te meer, daar haast alle verwijzingen ontbreken. Verder komen een aantal dezer verschijnselen niet ter sprake. Zoo dienen b. v. vormen als nisdarm en
zusgat toch wel besproken te worden. 1k geloof niet, dat een
gewone Gentenaar de von-I-ling van die woorden nog begrijpt :
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voor zijn gevoel is het eerste lid nis hetzelfde als het bijvoeglijk naamwoord nesch (b. v. een nesch ei), dat in 't Gentsch ongeveer nis luidt; men merkt dat zeer goed, als men let op de
kwinkslagen of de vergelijkingen die gemaakt worden, telkens
als nisdarm en id sgal uitgesproken worden; het verband met
aan is niet meer bekend.
Vermeld is niet de epenthesis van n in de weergaana'e mensch,
nosh die van in in ontwermen = ontwarren en verwermd= verward (1). Evenmin vermeld is de apocope van w in evege = evengauw (dat in 't Gentsch beteekende : dadelijk).
Thans enkele opmerkingen van algemeenen aard.
Dat de geheele woordenschat, die den Gentenaar bekend is,
zou gemonsterd en vermeld worden, behoefde nu juist niet;
maar dat de inzender ter illustratie van zijn mededeelingen te
weinig voorbeelden opgeeft, gaat zeker. Het is niet genoeg ons
te beschriiven, welke klanken in het Gentsch bestaan; wij wenschen ook te weten, in welke woorden de beschreven klanken
voorkomen. Het is van belang te vermelden dat de Gentenaar
nog zegt ever en tiger, niet river en tiger, dat fra. drapeau ook at
uitgesproken wordt als drdpo, met den klemtoon op de eerste
lettergreep, en dat men geregeld zegt pewd, met den klemtoon
op de 2 de lettergreep =-- pauw.
Specifiek Gentsche woorden en vormen behoorden dus geregeld vermeld te worden, en voor zeer karakteristieke taalverschijnselen zouden alle bekendevoorbeeldendienen opgenoemd
te worden, b. v. bij § 42 over Gentsch [y], alle woorden die in het
Fransch of hebben. De inzender vermeldt alleen telloor, Poor,
voile. komfoor ; mij komen op dit oogenblik nog te binnen pooni
draadnagel), toole (= fra. toile ciree), kroos (= fra. croi s
(punt
intrest). In § 79 worden als voorbeelden van a in onbeklemtoonde lettergrepen van ontleende woorden alleen vermeld
Voeg daarbij akoet = fra.
saldaai, accasie, a'ekaraile,
ecoute ; antsuun ajuin, oudfra. onjion ; arloge =horloge ; arande
= oranje ; arkuul, een zeer sterke man = hercule; arnaal = ordinaal ; arnest Ernest ; kalomme kolom ; kammode commode;
narelle = fra. querelle ; ramoer =-- rumoer, S. Machiels; tampoes=-( 1) Bid J. DAVID, Kettersche Spinne-Cope (ed. 1595), blz. 256, vindt
men reeds den vorm verwernd : c Sy bleven.,. inden ketterschen anghel verwerndt
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tom ponce. Dat een dergelijke a ook voorkomt in eigen woorden
als : azznoozel, antrent = onarent, wordt, meen ik, evenmin
vermeld.
Daarentegen is fra. boiserie geworden tot boezeeriInge.
In § 26 vermeld de schrijver onder andere, dat de sj(= ch als
in fra. cheval enz.) in het Gentsch niet veel voorkomt. Reden
te meer om voorbeelden op te geven. Wij krijgen er geen enkel.
Mij vait te binnen dat het woord portie met een sjwordt uitgesproken. Die uitspraak moet ontstaan zijn uit een vroegere pose,
waarvan reeds sporen te vinden zijn in de 16 de eeuw (I), met de
gewone assimilatie van is tot s uit fra. portion.
Ook aan de vormen nit de morphologie is te weinig aandacht geschonken. Er weld alleen een klankleer gevraagd, niet
een klank- en vormleer ; maar daarmee werd niet bedoeld, dat
de vormen uit de morphologie, als klankgroepen beschouwd,
niet behoefden in aanmerking te komen. Ook in de klankleer is
er plaats voor de eigenaardige vormen die b. v. de vervoeging van
hebben vertoont. Van dat slag ontbreekt er nogal veel
Laten we thans de door den inzender gevolgde methode en
de door hem gegeven verklaring der behandelde taalverschijnselen in oogenschouw nemen.
De articulatie der Nederlandsche klanken wordt bekend
ondersteld; waar de articulatie van het Gentsch van de Nederlandsche verschilt, wordt de eerste nauwkeurig opgegeven en
beschreven op het gehoor af. Toch blijkt uit zijn § 72, dat
de inzender met uitsluitend van de acoustische methode heil
verwacht; ook er wel iets van 't gebruik van den phonograaf, maar niet van andere instrumenten. Dat zal waarschijnlijk
niet naar den zin zijn van de « experimental phonetici », en ook
mij lijkt het al te bar. De aanhangers van beide methoden
schijnen elkander zoo wat in den ban te doen ; maar ten slotte
heeft toch niemand de wijsheid in pacht en zal ook op dit
gebied de waarheid in 't midden liggen. Ik wil maar zeggen, dat
het mij een eisch der wetenschap toeschijnt, dat beide methodes,
(I) Zie b. v. het Esbatement van de Bervoete Bruers, (ed. STALLAERT),
q een pocie van onser spyse hit een handschriftje met hederen uit
de laatste jaren van de 18" eeuw, thans in 't bezit van den heer A. DE COCK
te Antwerpen, teekende ik op : q. men brogt de posens op ).
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voor zoover mogelijk, te gelijk zouden worden gebezigd ter wederzijdsche controle, en dat het geen overbodige weelde zou
geweest zijn, indien de schrijver van het ingezonden werk zoo
niet alle, dan toch de voornaamste eigenaardigheden van het
Gentsch dialect proefondervindelijk had onderzocht. Ik houd er
mij van overtuigd, dat b. v. de klanken die in het Gentsch in de
plaats gekomen zijn van de zoogenaamde scherpheldere e en o,
geheel andere kurven zouden opleveren dan die ie van bier of
de ii van muur.
De klanken worden voorgesteld met de teekens van de
Association Internationale de phone'tique, met enkele geringe wijzigingen en aanvullingen, voor zoover noodig; maar de inzender
heeft het niet noodig geacht, zich daaromtrent principieel nader
te verklaren.
Tegen de orde, waarin de taalverschijnselen in dit werk
beschreven worden, heb ik geen ander bezwaar, dan dat de
paragraaf over de articulatie van het Gentsch beter aan 't hoofd
dan aan 't eind zou staan, — althans naar 't mij toeschijnt.
13 wordt de Gentsche vorm van notemuskaat besproken :
« uit... notemuskaat — eigenlik via Frans : noix de muscade ».
Hoe zou note uit noi x kunnen komen ?
§ 16 de in uit -w in geilm, zeilin, virme, schriemen= schreeuwen enz. wordt aldus verklaard : « Hier zal wel de invloed van
de meervouds-n in het spel zijn ».
Ik vraag : waar is de meervouds-n in het infinitief of andere
vormen van 't werkwoord schz eeuwen, dat in 't Gentsch ongeveer
schriemen luidt, of in enkelvoudige znww. als schriem(=-- schreeuw),
vernze (= verf) die in 't m y. niet gebezigd worden ? of in tarmebiome .'"' Of in smalizi-eij = zwaluw-ei, dat ik uit een liederhandschrift uit de jaren ± 'Soo opteekende? Daarenboven, het
meervoud van Z7Val112 is niet zwalmen, maar zzvalems.
§ 16, blz. 21. Ik kan niet inzien dat ne, het Gentsche tusschenwerpsel (met een open e), een onbeklemtoonde vorm zou
zijn — het woordje heeft soms een zeer sterken en hoogen toon!
— noch dat nenz een < vroegere imperatief van nemen » zou
zijn. Is nem dat nu niet meer?
§ 17. Te Ledeberg zegt men, volgens onzen schrijver,ge(f=-keel. Is dat geen Brabantsch ?
§ 19. De verklaring van de paragogische t in b/kanst, polst,
nieveranst enz. lijkt me wel wat ver gezocht.

232Den vorm stroot verklaart onze inzender als zijnde een analogie naar dood, lood, rood, en wel in dezer voege :
een dooie hond < dood

een rooie schjn < rood
een looie buis < lood

dus ook :
een strooie man < stroot.

Het kon wel eens antlers geweest zijn.
In de eerste plaats : zegt men thans stroot, dan is dat alleen
mogelijk, doordien men vroeger strode zei, welke vorm in onze
Middelnederlandsche bronnen dan ook herhaaldelijk voorkomt.
Maar hoe kwam men vroeger aan dien vorm ?
In de adjectieven : dooie, rooie, looien was de i ontstaan uit d,
en men wist dat : de vormen met d zijn altijd in gebruik geweest.
In strooien kwam de i niet uit d, maar men meende dat het wel
zoo was ; men was er zoo diep van overtuigd, dat men den vorm
stroden schiep.
Ligt het niet veeleer voor de hand, aan te nemen, dat de
vorm van 't znw. : strode een analogie is naar dien van 't bnw.
stroden
§ IQ.

Wat kan er voor abnormaals zijn in de t van hard,

glad, blond ?

Zie voor ld uit Fransche 1 mouillee de studies van DAsin de Philologische Bijdragen, B7blad van het Belfort,
4 e jaar (1895).
§ 20. 4, 'n d is weggevallen uit spelle, eirebezie, salo, seildesoe »
Me dunkt dat hier te veel over een kam wordt geschoren :
dat zijn niet alle gelijksoortige gevallen.
§ 21, blz. 38. Hoe de schrijver de -71 in dan = dat; on ze —
als ze, jaans – ja ze, neens= neen ze, een soort van meervouds-n
kan noemen begrijp ik niet.
§ 29 de verklaring van de k in miften= mijden is wel ingewikkeld.
§ 42 de verklaring van de u in leelik en geel= geheel is wel
zeer lang, maar weinig overtuigend.
Daarentegen luidt het, ultralakonisch, in § 43. « Het Nederlandsch ajuin luidt in het Gents uintsuun », alsof er nooit een
vorm 0111111111 in 't Mnl. bestaan had. -- jo. « Voor Neder§ 20.
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landsch ki heeft het Gentsch
is in het Gentsch flasche. »

krui t. » —

51. « Nederlandsch

fles

60. Bij 't verklaren van de beklemtoning

3 1
van Gheluwe ,

3 I 2

de Caluwe, is zeker rekening te houden met het feit, dat de eigenlijke beteekenis van die woorden reeds sedert lang onbekend
geworden is. Ik denk niet dat er een Gentenaar leeft, die weet,
dat de naam VAN GHELUWE precies hetzelfde beteekent als VAN
GHELE Of VERGHELE.

§ 66. Sprekende over het tempo, waarin de Gentenaar
spreekt, meent de schrijver van het ingezonden werk, dat « als
algemeene regel mag gelden, dat de Gentenaar lang niet zoo
vlug spreekt als de Hollander ».
Het is te vreezen, dat die bewering door menigeen met
eenige sceptische verbazing zal worden vernomen. Ik kom er
rond voor uit, dat zuiks althans met mij het geval is. Een « ternpometer » hebben de « experimentalphonetici » nog niet uitgevonden; ik kan dus alleen afgaan op gehoorsherinneringen. Ik
mag zeggen, dat ik het spreken van een vrij groot aantal menschen uit alle hoeken van Holland heb kunnen waarnemen,
maar altijd is mijn indruk geweest, dat de Hollanders veel
trager spreken dan de Vlamingen in 't algemeen en dan de Gentenaar in 't bizonder. Daarenboven weet ik tevens, en zeer
beslist, dat, omgekeerd, alle Hollandeis den indruk hebben, dat
de Vlamingen veel vlugger spreken dan zij ; dat vlugger spreken
is voor hen zelfs een der kenmerken waaraan zij den Vlaming
meenen te kunnen herkennen.
§ 79, over de a die in de plaats gekomen is van den klinker
eener onbeklemtoonde lettergreep in Fransche woorden, lijkt
me duister op vele plaatsen.
§ 97. De schrijver meent zich te moeten verdedigen tegen
het mogehjk verwijt, dat in zijn werk « op vele plaatsen niet zo
stout gesproken, niet zo vast onderscheiden, niet zo streng
gescheiden wordt, als men van een taalwetenschappelijk werk
veelal verlangt, » en hij voert die verdediging op dezen grond,
dat joist bier heel voorzichtig moet omgegaan worden met
generalisaties Immers, bij het bestucleren van de klanken
van een taal leert men gauw inzien dat het begrip « algemeene
« taal » d. idioom dat door een zekere groep individuen op
strict gelijke wijze wordt uitgesproken, niets anders is dan een
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wetenschappelijke abstractie, een ideaal dat men wel nastreven,
maar nooit bereiken kan ».
Niemand kan er minder toe geneigd zijn dan ik, den
schrijver er een grief van te maken, dat in zijn werk « op vele
« plaatsen niet stout wordt gesproken, niet vast onderscheiden,
« niet streng gescheiden », want het zou inderdaad door en door
onwetenschappelijk zijn scherpe onderscheidingen te maken die
in de werkelijkheid niet bestaan. Maar daarom kan ik nog niet
toegeven dat « de algemeene taal » een « wetenschappelijke
abstractie » is. Het is glad omgekeerd. Een der voornaamste
zaken, die de taalkundigen ten slotte hebben leeren inzien, is
juist : dat geen twee menschen volkomen gelijk spreken; dat de
algemeene taal, alles wel beschouwd, niet bestaat; dat het begrip
« algemeene taal :> een onwetenschappelijke abstractie, ik durf
zeggen : een illusie is.
De schrijver is mij ook wel eens te subjectief. Als hij (§ 5)
geconstateerd beef t, dat de Vlamingen vrij luid spreken, en dat
de platte Gentenaar die eigenaardigheid tot het uiterste drijft,
laat hij daarop volgen : « Door het felt, dat ze hunne klanken
met zo'n ongehoorde intensiteit uitschreeuwen, komen alle let-.
tergrepen nagenoeg even sterk te zijn, verdwijnt ... alle perspectief uit bun taal. Tevens zijn ze daardoor geneigd alle klinkers
te rekken en, daar de overgangsklanken evenzeer van die overtollige kracht meeprofiteren, te diphtongeren ook daar waar het
burger-Gents het niet of minder doet ».
Afgezien van de kwestie, of de platte Gentenaar zooveel
luider spreekt als om 't even welke andere — aar, , wil ik toch
gevraagd hebben, waarom de inzender bier spreekt van 0;Yr/0/lige kracht. Die beoordeeling — die een veroordeeling is —
komt niet te pas : we hebben de taalverschijnselen te nemen
zooals ze zijn, niet zooals wij zouden wenschen dat ze waren.
Een paar maal brengt de Schrijver de verschijnselen van nu
in verband met dergelijke van vroeger. Hij zou er niet bij verloren hebben, had hij dat meer gedaan. Het is algemeen
bekend dat de k na een gutturale nasaal op 't einde van een
woord (§ 29), niet alleen in het Gentsch voorkomt, maar ieeds in
de middeleeuwen vrijwel algemeen was; de gediphthongeerde e,
dus ongeveer ei (§ 40) is een kenmerk van het Vlaamsch van de
'4
Ade eeuw af; over de Gentsche uitspraak van ajuin , notemuskaat,
Iiasche, enz. zou de inzender zeker beter gesproken hebben, inzien
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hij aan de geschiedenis van dergelijke woorden eenige aandacht
had geschonken. Het wegvallen van de v uit een aantal vormen
van het werkwoord seven (§ 18), evenals dat van de d uit
vormen van doen, van b en d uit vormen van hebben, is reeds
zeer oud (1); in geschriften van Gentenaars uit de 16 de eeuw zijn
daarvan reeds allerlei voorbeelden te vinden (2).
De A, in : hij heget gezeid, hi zoeget niet gelooven, enz. (die
voor mijn gevoel nog veel meer gehoord wordt dan de schrijver
zegt), is niet alleen eigen aan 't moderne Gentsch. Er zijn uit het
Middelnederlandsch, en uit de 16 e en 17 e eeuw, een aantal voorbeelden bekend, met een dergelijke g, van de werkwoorden doen,
zien, staan, gaan (3), en in het Klaaglied van Hertog Karel van
Gelder, nit de eerste jaren van de 16 e eeuw (a), heet het van de
stall Hattem : Glof syget een pi-lee/ so zoet. Misschien dat de inzender antlers zou geoordeeld hebben over de mogelijkheid van
't ontstaan van g , uit j, had hij niet uit het oog verloren dat van
infinitief en praesens van 't werkwoord doen in 't Middelnederlandsch vormen met jvoorkomen : doein, is doeye, het doeit, die
regelrecht beantwoorden aan dergelijke Oudsaksische vorm en (5).
De Schrijver meent blijkbaar, dat termentijn een moderne
Gentsche vorm is. Maar hij komt reeds tallooze malen voor in
onze Middelnederlandsche recepten (6), en heeft zeker met den
fra. vorm te'rebentine niets te maken : in de middellatijnsche
recepten, die de origineelen van de onze zijn, is niet terebentina,
maar lei menlina de gewone vorm.
(t) Het imperatief she (d. i. gee) komt reeds voor in de Middelnederlandsche ,,,eneeskundzge Recepten en Tractaten enz., nr 115.
(2) Zie b. V. bij jUSTUS DE HARDUYN, Goddely'ke Wenschen, ed. 1629,
blz. 356131s, 447, 448, enz.: hd, imperfect van hebben; blz. 358 di, imperfect
van doen; 356, 358 bis : da' ck = dat zk.
(3) Zie b. v. het Ty dschrlft voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde
3, 98 vlg. De daar genoemde min met andere te vermeerderen.
(4) In handschiift 901' op de Universiteitsbibliotheek te Gent ; zie den
tekst b. v. btu C. C. VAN DE GRAFI', ifizddelnederlandsche Historzelzederen
(Epe, 1904), biz. 121 vlgg.
(5) Zie V. HELTEN, Mzddelnederlandsche Sj5raakkunst, blz. 303, en
dschrzft voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, t. a. p.
(6) Zie b. v. mutt Middelnederlandsche geneeskundzge Recepten en
Tractaten enz., n" 29, 42, 47, 248, 252, 256, 334 enz.
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Er is, ten slotte, een andere, veel betreurenswaardiger leemte
in het ingezonden werk : er staat geen enkel woord in, dat ook
maar kan doen vermoeden, dat remand zich ooit al met het
Gentsch dialect heeft bezig gehouden. Het is toch niet te veel
gevergd, als men van een antwoord op een prijsvraag als deze
verwacht, dat men er in zal te lezen krij2, en een historisch en
critisch overzicht van wat reeds werd gedaan om de eigenaardigheden van het betrokken dialect te beschniven, of te noteeren,
of te verklaren ? Zooals boven gezegd werd, heeft de Schrijver
een drietal proeven van Gentsch dialect, met een phonetische
transcriptie gegeven. Maar dat gaat van geen enkel woord vergezeld. Was dat niet een geschikte gelegenheid om te zeggen,
welke proeven van Gentsch dialect er reeds bestaan, en wat hun
waarde is ?
Kan men zich een werk over 't Gentsch dialect uit het jaar
ons Heeren 1913 voorstellen, waarin de naam van JOAS LAMBRECHT niet voorkomt ? Of is het werkelijk te veel gevergd,
als men verwacht, dat de beantwoorder van een prijsvraag
als deze voor JOAS LAMBRECHT ' S SpellOzgke zou doen, wat
dr. L. GOEMANS voor MEURIER en SEXAGIUS heeft gedaan ? 1k
geloof het niet. Taalstudie is taalgeschiedenis, en dat behoort
elke philoluog niet alleen te weten, maar ook te onthouden.
Een woord over de wijze van transcribeeren, door den schrijver van het ingezonden werk gevolgd Ik heb tegen zijn methode
een groot bezwaar, nl. dit : dat zijn transcriptie er geen is. De
,Gentsche xv oorden en uitdrukkingen worden dus voorgesteld
met de teekens van de Societe internationale de Phonaique. Daarnaast een transcriptie in gewoon schrift, zooals het woord of de
uitdrukkingen in het Nederlandsch zouden luiden? Soms ja, zooals we zien zullen; meestal echter : neen, maar het overeenkomstige woord of den overeenkomstigen vorm uit het beschaafd
Nederlandsch. Ziehier een paar voorbeelden van transcripties :
koroutse = kroetje
op een naart = op een na
rubarbol --- rhabarber
berkske = bergie
doeget gij eerst e kier = doe jij het eerst eens. Enz. enz.
Vooral merkwaardig is, blz. 89 : « schup, schupe = schop
(ml. en yr.) ».
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Me dunkt, dat gaat niet op. Een transcribeering van de met
phonetische teekens afgebeelde woorden en uitdrukkingen is er
noodig of niet.
Is ze er noodig — zooals ik wel degehik geloof —, dan
moet ze aangeven hoe de aangehaalde woorden en uitdrukkingen er zouden uitzien, indien ze op zijn Nederlandsch werken
uitgesproken; meent de schrijver, dat het wenschelijk is, daarbij
ook nog te voegen, hoe die woorden en uitdrukkingen in 't beschaafd Nederlandsch luiden, — \vat mij wel is —, laat hij dat
dan nog op den hoop toe gee en.
Dat alles is zoo waar, dat onze inzender den moed niet
gehad heeft, vol te houden. Het Gentsch petoi ter transcribeert
hij niet met aara'appel, maar met patat (blz. 107); kleisuuft met :
« kletshoofa' (kaaMoofd) » (blz. 109); y erdesteleweren met verdesteleweren (blz. 40), niet met verdesti lleo en, enz. enz.
Summa summarum heb ik de eer te adviseeren, dat de
Koninklijke Vlaamsche Academie deze prijsvraag nog een jaar
zou aanhouden, en zoodoende den schrijver van het ingezonden antwoord in de gelegenheid stellen zijn werk te volledigen
en beter te doen beantwoorden aan de bedoeling. Ik doe dat
te eer, daar ik meen en overtuigd ben, dat de leemten, die in
het werk voorkornen, niet te wijten zijn aan gebrek aan kennis
of kunde. Vermoedelijk heeft het den schrijver aan den noodigen tijd ontbroken om zijn werk behoorlijk of te maken; dat
schijnt men te mogen afleiden tut het felt, dat haast alle zijn
verwijzingen naar andere paragrafen van zijn eigen werk, en naar
die van sommige der door hem aangehaalde werken, — voor
LOGEMAN, Tenius en Media zelfs geregeld — oningevuld gebleven
zijn; dat de proeven van Gentsch dialect zoo mager zijn en van
geen enkel woord uitleg ter verrechtvaardiging van de keus enz.,
vergezeld gaan, dat alle woordindices ontbreken, en meer andere
leemten van lien aard.
De inzender zou dan zeker de gelegenheid te baat nemen
om ook de uitdrukking zijner gedachten eens nauwkeurig te
herzien Gallicismen, germanismen, anglicismen en andere ismen
zijn talrijker dan oorbaar is. B. v.
blz. 2. de Gentse bodem = het grondgebied van Gent;
ha yenultbrezdingen — uitbreiding der haven.
blz. 23 : « infyge is de f aan het Fransfigue te

darken. ›.>
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blz. 70 : « nieuwe feiten... wringen in het keurs van oude
theorien. »
blz. 73 : « overgansvormen... ontmoeten.
blz. 78 : ,, de e, resp. ei, vertegenwoordigt in het Gents
de zachtlange e van het Nederlands ».
blz. 86 : « men lette er alleen op, dat ook bier de ronding
niet zeer uitgesproken is. D
blz. 157 « meerdere voorbeelden ».
blz. 168 « kleme verschilletjes... die voor het oor van den
vreemdeling volkomen onvatbaar ziin »
blz. 169 « de richting waarin ons dialect zich beweegt.
blz. 151 en passim : « wat heel natuurlijk verklaart
dat » enz.
blz. 169 : « eigenschappen ... die ... steeds aan de bazis
liggen van elke speciaal Gentse klankafwijking. >>
Aangezien de Gentsche klanken een basis hebben, vraagt
men onwillekeurig naar de afmetingen van dat nieuwsoortig
lichaam.
blz. 170 « de Gentse klanken bij wier worming de tong een
hoofdrol vervult ,>.
Passim bezigt de schrijver hooger in plaats van boven ; herhaaldelijk spreekt hij van het opeenstooten van twee klanken,
erger nog, van een klank met een anderen.
Hier en daar laat ook de 41 te wenschen over. Zoo staat
b. v. blz. 133 een zinnetie (« De phoneticus moest met opzettelik
vervaardigde platen werken >>), dat alleen eenigen zin oplevert
als met « De phonetzczts » bedoeld wordt een auteur, die enkele
regels te voren met name genoemd werd en dan moest er
gestaan hebben , Die phone/lens »; is dat niet het geval, is « de
phoneticus » in 't algemeen bedoeld, dan zou er dienen te staan
« Een phoneticus ,), en zegt het zinnetje vlak het tegenovergestelde van wat het zeggen moest.
Het blijkt uit alles, dat de schrijver van het ingezonden
antwoord wel bekend is met de grondbeginselen, waarvan
de moderne taalbeschouwing uitgaat, en dat die grondbeginselen ook de zijne zijn. Toch spreekt hij aldoor van de klanken en van het menschelijk spreekorgaan, alsof het levende
wezens waren : klanken, klankvez schillen, klenzioon ontwikkelen
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zich, vertoonen een neiging, ja zelfs neigingen tot dit of
dat (§§ 58, 63, 88, 96). Dat de spreekorganen van den Gentenaar traag of lui heeten, dat van de tong gezegd wordt, dat
ze een gegeven positie niet (kan) volhouden zou er desnoods,
bij eenigen goeden nog door kunnen ; maar dat er gezegd
wordt (blz. 17o-171), dat tong-, lippen- of huigbewegingen « te
laat optreden of te laat aftreden », dat de huig met dezelfde
kwaal behept (is als de tong) », mij dunkt : het is al te mal, en
bovenal : onwetenschappelijk.
Hoe zullen, in Gods naam, onze leerlingen, onze onderwijzers, onze leeraars, ons beschaafd publiek, ooit tot een gezonde
taalbeschouwing gebracht worden, als de taalkundigen van beroep met angstvallig vermijden, uitdrukkingen en termen te bezigen, die de oude wanbegrippen in stand houden en nog verder
verspreiden ? Hoe zullen wij het den volke dietsch rnaken, dat
de taal buiten den mensch niet bestaat; dat de taal, om met
Wilhelm von Humboldt te spreken, geen pyov is, maar een
iqpyeta, als we aldoor maar voortgaan, Naar handelingen en
gewaarwordingen toe te schrijven, ja, toe te dichten! die alleen
de mensch verrichten of ondervinden kan ? De grootste omzichtigheid is hier dus geboden. Ik ben er mij wel van bewust,
dat het zeer moeilijk is, op dit stuk te gelijk aan de eischen
der wetenschap en aan die eener gewenschte beknoptheid te
voldoen. Maar — where is a will, there is a zoay.
2°) Verslag van den heer Prof. Mr. JULIUS OBRIE.
Vooraf ga de opmerking dat, hoewel ik door de Academie
tot tweeden verslaggever werd benoemd, het ingezonden antwoord eerst op 20 Mei in mijne handen kwam, zoodat de mogelijkheid van een eenigszins ernstig onderzoek naar de waarde van
het stuk geheel zou zijn uitgesloten.
Van een dergelijk onderzoek kan hier echter naar mijne
meening geene sprake zijn, daar het handschrift niet voldoet aan
eene bij het uitschrijven van de prijsvraag gestelde voorwaarde.
Het is nainelijk gesteld in eene spelling, die geheel afwijkt van
die, welke door onze Academie alleen als gangbaar wordt erkend.
De steller heeft geene rekening gehouden met de nadrukkelijke
slotbepaling der Voorwaarden van de Academische wedstiijden:
<< Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stijI en
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spelling mochten te wenschen overlaten, zullen, ingevolge
bijzondere beslissing der Academie, niet meer in aanmerking
komen. rerslagen en Mededeelingen, Jaargang 1907, blz. 155.)
Mijn oordeel is dus dat het antwoord buiten aanmerking
moet blijven.
30) Versiag van den heer Dr. LEO GOEMANS.
Op de vraag naar eene Klankleer van het Gentsch dialect is
een enkel antwoord ingekomen. Het hs. voert tot zinspreuk
« Liever Gents dan Frans » en tot titel « Klankleer van het
Gents >.
Het beslaat 7 schrijfboekjes van gemiddeld 26 blz. ieder, in
't geheel 182 blz. d. ongeveer voor 3 a 4 vel druks.
Schr. behandelt achtereenvolgens :
Dc medeklinkers, (le klinkers; de klankveibindingen (I) —
en daaronder verstaat hij de klanken, niet meer als « typeklanken » beschouwd, maar « in de vlugge, dagelikse spreektaal »,
als midden- of eind-klank, « beklemtoond of onbeklemtoond », « al of niet stemhebbend », « met stijgende of dalende
toon » (sic); <, de klankverschillen » (2), in vier groepen gerangschikt : « assimilatie, wegvallen van klanken, ontwikkeling van
nieuwe klanken, invloed van den kletntoon », eindelijk handelt
hij over de « articulatiebazis > (3). Van blz. 173 tot blz. 182 treffen wij eenige phonetische teksten aan.
't Werkje is voorafgegaan van eene korte inleiding (blz. 1-8)
over de < Onderverdeelingen van het Gents » d. w. z. de verschillende schakeetingen der Gentsche volkstaal.

**
(I) Het woord K klankverbindingen » kan tot misverstand aanleiding
geven en ook beteekenen « Sandhi », wat bier met het geval is.
(2) K Klankverschillen » is ook m.
een minder gelukkige term voor
klankwijzingen, klankafwijkingen.
(3) Over de articulatiebasis ware het beter in 't begin van het werk te
spreken. Immers, indien 't nuttig is over dit punt nit te weiden, en ik denk,
dat er daarvoor goede redenen bestaan, daar de articulatiebasis menig verschijnsel van taal of dialect om zoo te zeggen a priori verklaren kan, dan
moet daarover ook in den aanvang gehandeld worden. (cf. o. a. § 19 blz. 28).
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Er dient vooraf gezegd, dat ik het Gentsch niet spreek
nooit in mijne omgeving boor spreken, dat ik bijgevolg geen
oordeel vellen kan over het door den opsteller al of niet nauwkeurig waarnemen der phonetische feiten van zijn dialect, dat er
dan ook in mijn verslag alleen kan sprake zijn van de aangewende methode, van de verklaringen door Schr. aan zekere feiten
gegeven, enz.

Vooraleer in bijzonderheden te treden wensch ik eenige
algemeene opmerkingen in 't midden te brengen :
I. De vraag door de Academie gesteld schijnt me binnen te
enge grenzen beperkt. Om van de klankleer eens tongvals eene
volledige statistiek te kunnen leveren, moet men de vormleer

er van hebben opgesteld. Zoo niet, dan loopt men gevaar belangrijke feiten aan 't onderzoek aangaande de klanken zeif te zien
ontsnappen. Alwie aan phonetische dialectologie heeft gedaan
weet dit al te wel. De opsteller van eene dialectische klankleer,
die de morphologic van zijn dialect niet voor oogen houdt, mist
zekere gegevens om b. v. over den Sandhi en andere klankveranderingen volledige inlichtingen te verschaffen.
De lezer is natuurlijkerwijze ook meer gebaat met eene
klankleer vorrnleei samen, en de prijs door de Academie verleend zou niet te laag zijn voor zoo'n billijken eisch.
2. Schr. schijnt slechts op een of twee plaatsen met phonetische studies over andere Ndl. dialecten bekendheid te toonen.
Dat ignoreeren — 'k zal niet zeggen wegcijferen ('t ware al te
naief) — van wat voor hem op hetzelfde gebied geleverd werd,
getuigt van een zeker... gebrek aan weetgierigheid.
Wanneer men de dialectstudie alleen als een statistiek opvat,
heeft zulke verwaarloozing minder onaangename gevolgen, — al
kan men zich daardoor ook erg vergissen in 't rangschikken der
verschijnselen, want eene rangschikking is reeds een begin van
verklaring; loch, waar het er op aankomt de phonetische feiten
hunne uitvoerige en volledige verklaring te geven— en Schr. be-.
proeft het menigmaal dan wordt het verwaarloozen der documentatie onverschoonbaar, dewijl men zich blootstelt I° aan
zekere bevindingen in zijn eigen dialect gedaan, bij gebrek aan
vergelijking, de gewenschte kracht te ontnemen; 2° aan zekere-
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feiten een verklarmg te geven welke door het in andere dialecten
opgeteekende onwaaischijnlijk wordt gemaakt; 3° dezelfde feiten
voor de zooveelste maal tut te leggen.
Uit later aan te haler voorbeelden zal dit alles duidelijk
blijken.
3. Schr. heeft, bij zijn onderzoek, waarschijnlijk phonographische rollen of platen gebruikt. Hij spreekt ten anderen nergens over zijn phonetisch waarnemingsstelsel, — een aan te
vullen leemte! Wat er van zij, hij heeft over geen registreertoestellen beschikt.
Zijne bedenkingen b. v. over stemhebbende en stemlooze
medeklinker, (§§ 8-1i) en over stem (§ 71-74) zouden aan overtuigingskracht hebben gewonnen, had hij eenvoudige toestellen
als de < sterncapsule » of den « electrischen stemwaarnemer »
gebezigd en de feiten ander 't oog der lezers kunnen brengen.
Het spreekt van zelf, dat de phonographische rollen of platen
kunnen dienen orn de klanken langer en zorgvuldiger met het
oor waar te nemen. De phoneticus kan daardoor denzelfden
klank naar believen reproduceeren en afluisteren. Aan zulke
rollen of platen — wie weet dat niet? — is er heel wat gewonnen
voor het bestudeeren der talen en dialecten. Maar, wanneer het
geldt de klanken in hun fijnste deelen te ontleden, de verborgen
bewegingen der spraakorganen elk afzonderlijk na te gaan om de
klanken ten nauwste te definieeren, zooals het heden in de studie
van een dialect behoort, dan mag men m. i. geen middel van
onderzoek onaangewend laten om zijne beweringen te staven.
Aan den opsteller van een dialectische klankleer vragen wij Beene
algemeene theorieen, enkel ernstig wetenschappelijke constateeringen. En interessant ware het geweest, had Schr. de uitkomsten
van Dr. Logeman, wat Tennis en Media betreft, aan de Gentsche
klanken, ditmaal op proefondervindeli j ke wijze, getoetst. Want...
een welgeoefend oor is zeker « van het hoogste belang » en, zonder die voorwaarde, wordt men noch phoneticus noch dialectoloog. Edoch, boor lk b. v. stem waar gij geen stem verneemt, wie
heeft clan het « best geoefend oor » en wie zal het geschil slechten?
In zulk geval client er, buiten ons om, een middel getroffen om de
waarheid zoo objectief mogelijk nabij te komen. Zoo'n middel
ligt in de experimenteele phonetiek voor de hand.
De gekende bezwaren tegen de pxoefondervindelijke methode kan men inutalis mutandis ook tegen de phonograaf-
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registratie opperen. \Vat Dr. Logeman zegt van het oor << dat
het alleen beslist of het in de instrumenten gesproken woord
werkelik natuurlik of niet gesproken is » geldt voor den phonograaf zoowel als voor de zoozeer gewraakte curven ! Veel minder
zijn in ieder geval die bezwaren te duchten, wanneer de phoneticus zijn eigen dialect bestudeert. Immers, men kan zeggen, dat
men ,,,,eene taal zoo natuurlijk spreekt als zijn dialect. Van kindsbeen of heeft men het in den familiekring, op straat, op de speelplaats der school hooren platen en gepraat. Men spreekt het
letterlijk <, zooals men ademt ,›, zonder eens na te denken op
goed of slecht vormen der klanken, hetgeen met ,; .eene andere
taal het geval is. De controle van het ow- is dus bier onnoodig
en 't is voldoende, dat de experimentator zich van alle voorbedachtheid vrijmake, hetgeen met een beetje ervaring en ernst
g,ernakkelijk van ziclizelf te bekomen is.
Misschien zouden de experimenten van in de phonetiek
oningewijde dialectgenooten nog meer zekerheid opleveren ..... ,
doch zulke experimenten zijn lastig te bekomen, daarvan ook
weet een dialectoloog te spreken !
Men kan het betreuren, dat Schr. waar het Dr. Logeman's
thesis gold, eene thesis waarvan de talentvolle verdediging aanspraak mag makes op een nauwkeurig onderzoek der feiten met
het oog Op onze dialecten, alleen met algemeenheden als volgende door den dag komt :
Tot nog toe heeft men de medeklinkers algemeen ingedeeld
in twee groote groepen de stemhebbende en de stemloze...
« Reeds zoo diep zit deze indeling in het bloed van de
phonetics, dat al wie zich gedwongen voelde om sets te schrijven
over de phonetiek, al vast dat gedeelte van de kwestie buiten zijn
onderzoek liet... (1).
4< Hoe meer men echter de klanksystemen van de verschillende talen (2) ging in detail (3) bestudeeren, hoe meer feiten er

(I) 'k Mag hier Schr. wel geruststellen, meen ik. Sedert meer dan is jaar
is zulk onderzoek in de Leuvensche Bijdragen begonnen en nooit werd daar
aan de termen stemhebbend en stemloos een absolute waarde toegekend.
(2) 't Geldt hier 't Gentsch alleen. Buiten 't Gentsch diende op dit punt
niets anders in aanmerking te komen.
(3) Juist, zulke studie werd hier gevraagd.
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aan het licht kwamen die indruisten tegen zo'n prachtige, eenvoudige indeling van de consonantenreeks in stemhebbende en
stemloze..„
« Eindelik erkent iedereen, dat de fluisterstem wordt voortgebracht zonder
(i).
« Eindelijk is de born losgebarsten....
« Stem of geen stem maakt geen verschil uit. Wat dan wel?
Verschil van resonantieruimte. »
Heel wel ! Maar bewijs me dat door proefnemingen op
Gentsche klanken genomen.
Dr. Logeman zal wel niet beter vragen dan dat zijn stelsel
op nieuwe feiten grond zal treffen, en in stele van al te algemeene of te korte aanduidingen als d, v, p, b worden
gearticuleerd zooals in 't Ndl. » (blz. 12, 14,22,23, 24, 31), z wordt
op dezelfde plaats gearticuleerd als s, k als ch» (blz. 45, 46, 58 en
62), vraag ik eene ontleding der klanken waarvan de uitslagen
voor iedereen :lchtbaar zouden worden.
Schr. zegt zelf de toekomst is aan de experimenteele phonetiek > (blz. 134). Dat beet men 't geloof zonder de werken (2).

(I) \Vie is die « iedereen en wie erkende dat niet?
(2) e Ook de beginklanken, zegt Schr. op blz. 136, zijn stemloos in het
Gentsch, b.v.: gzsteren, zuster, dansen,enz. Zoo iets kan kwalijk bij me ingang
vinden. Trouwens Schr. heeft een juist idee van de ontoereikendheid zijner
waarnemingen, wanneer hij schrijft op biz. 134 « Het spreekt van zelf, dat
hetgeen bier over de stemverhouding der Gentsche geluiden in het midden
zal worden gebracht alierminst als afdoende kan worden beschouwd. Het zal
niet veel meer kunnen zijn dan eenige algemeene wenken die op vele plaatsen
zullen moeten btjgewerkt worden. »
Proefnemingen als volgende, welke lk met den electrichen stemwaarnemer
over de relatieve lengte der Leuvensche klinkers in 5904 ondernam, zouden
ons voor het Gentsch uiterst best te stale komen. Er zij bijgevoegd dat al
de trillingen van het strottenhoofd met het gebezigde instrument op 't papier
geteekend worden en dat ik met het minst op tenues en mediae bedacht was.
I I tr. 4 tr.
12 tr.
is tr. 17 tr.
7 tr.
3 tr. 5 tr. 6 tr.
1 11111111111- [Ill
'111,1,11111-1,111,1
1111111111111.__11111,111111
11111111111-11111111111111111
t-a-p-e
k- a-t -e
k- a-p-e-k-e
u - h - el
(tappen)
(katten)
(kappeken) (u = Lv. u d. ongeronde oe)
(*hochel=struik).
De rechte
zonder eenig spoor van trillingen, komen met de stem'ooze p, t, k, h (chi overeen.
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4. 't Geschiedkundig oogpunt is gansch verwaarloosd.
Zooals men weet, heeft de Maatschappij der Vlaamsche
Bibliophilen, in 't jaar 1882, een nieuwe uitgaaf verzoigd van
Toost Lambrecht's NederlandscheSpellynghe. 't Was den uitgevers,
Heremans en Vander Haeghen, klaarblijkelijk met te doen om
de waarde van L.'s Spellvnghe ten opzichte van de dialectkunde te helpen inzien. Aileen een Gentsch dialectoloog was
geschikt om in Lambrecht, na Sexagius en Meurier, een derden
getuige te ontdekken die ons een levenden weeiklank van de
Vlaamsche uitspiaak tut vroeger eeuwen geven zou. Ik had mij
met de hoop gevleid bij Schr.. ten minste hier of daar, eene
herinneling aan L.'s werkje aan te treffen.
5. Een woordregister is voor een werk als dit volstrekt onontbeerlijk. Nog eene aan te vullen leemte.
6. Wanneer Schr. met de bepaling der medeklinkers eerst
bij § 13, en der klinkers eerst bij § 36 een begin maakt, dan heeft
zulke scllikking der stof voor gevoig, dat bijna Been voorbeeld
duidelijk leesbaar worth v( r)or § 54, waar aan 't behandelen -der
klinkers een einde komt.
Eene tabel met de stipte bepaling der Gentsche klanken
ontbreekt in 't begin van de klankleer.
7. Over den sandhi geeft Schr. al te weinig repels en toepassingen. Voorbeelden van behandeling Bier stof ontbreken nochtans niet. 't Heele kapitel dient omgewerkt en aangevuld o. a.
met de in 't werk zelf verspreide opmerkingen welke niet op
hunne plaats staan.
8. Schr. past de Kollewijnsche spelling toes

**
Laten wij nu in bijzonderheden treden aangaande de phonetische feiten en de verklaringen welke Schr. daarvan soms
geeft.

Dat er tusschen stemhehbende en stemlooze medeklinkers een verschil
van articulatie bestaat, dat schijnt me ook waar voor de Leuvensche klanken;
maar dat verschil zit hem niet alleen in de mindere of meerdere spanning der
lippen. 6 Il y a une correlation entre le degre de force des consonnes et les
vlbrations laryngiennes. » (G. Roudet, Elements de Phonetzque ge'ne'rale,
biz. 127). Op dien weg schijnt mij de waarheid, wat mine klanken betreft,
le rnoeten gezocht.

17
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blz. 14 : K Paragogieschefi in kzvamp (I) (kwam) » ook niet
in name voor nam
blz. 14 : termentijn « waarschijnlijk rechtstreeks uit Frans
terebentine (sic) en niet over teipentiln. » M.-Latijn had reeds
termentina.
blz. 15 : Kamenade « uit Frans carbonnade, r Waarom uit
het Fransch, niet uit het Waalsch, uit het Spaansch ?... Of wat
beteekent Fransch in de pen van Schr.?
blz. 17 : « Hoe het mogelijk is met de onderlip tegen de
bovenste voortanden de lucht geheel of te sluiten is mij niet recht
duidelijk Zoo'n totaal afsluiten is niet noodzakelijk om de bewering van Prof. V. H., die een stemhebbenden klank bedoelt,
te rechtvaardigen.
blz. 19 : me voor wij « Deze vorm is waarschijnlijk ontstaan
door assimilatie van het enclities gebruikte pronomen met de
n-uitgang van het wkw.
cf. Leuvensche Bijdragen, II, 146 (Muth Verstame uit verstaen+we en 't Ndl. maar).
't Verschil tusschen w en in ligt hoofdzakelijk in de nasalisatie van in. Zie nog § JO van 't hs. blz. 20 : Dikels voor
(k De w is weggevallen onder den invloed van 1.» In 't Brabantsch
doet de vorm zich soms als dikes voor. 'k Zie niet in wat de 1
met de syncope van 70 te maken heeft.
blz. 20 : In de Gentsche vormen voor geel, veil, zenuzv,
tame, zzealuw, hoofdpeluw, schreeuwen is de w in in veranderd.
« Hier zal wet de invloed van de meervouds-n in het spel zijn.
Ook voor geel en tarwe!? En wat wordt er dan van de
verklaring!
blz. 21 : nQ voor neem. 4: De vorm zonder m kan ontstaan
zijn uit de verbinding izemj. = neem ook nu noch gebruikt.... »
Het Leuvensch kent ook ne = neem, niet neem
blz. 25 en 26 : De voorbeelden van syncope der d (t) als
gel wine voor geld winnen behooren tot de zinphonetiek en bevinden zich dus bier niet op hunne plaats.

(I) De Gentsche woorden kan ik, bij gemis aan speciale typen, slechts
benaderend spellen. De spelling van Le Maitre phonetique door Schr. gevolgd
is trouwens zeer ingewikkeld en leent zich niet goed tot onze Ndl. dialecten.
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blz. 30 : « De t is de consonantiese diphtonge (sic). Ts is te
-wijten aan de Oud-Franse uitspraak : b.v. Tsiezeke = Jezuke,>>
d. i. fesuske ». De 0.-Fr. uitspraak van j was d + palatale z (cfr.
Grzindriss d. Rom. Ph., I, 585).
blz. 3o : « De t in tfeertig — veertig is waarschijnlijk ontstaan
zooals die van tachtz:g- ». cfr. Leuv. Bij dr. I, blz. 128.
blz. 32 : « d is weggevallen uit spele = spelde.... » De hier in
eenen adem aangehaalde voorbeelden van d-syncope behooren
niet bij elkaar en dienen uiteen gehouden te worden. cfr. Leuv.
Bijdr. I, blz. 128.
blz. 33 : <, De 71 valt weg in den toonlozen uitgang en... >> Deze
feiten behooren tot den Sandhi.
Zie nog blz. 35 : e klein kind; blz. 63 : Hoch en loch, enz. enz.
Blijft niet de 71 in gevallen als nen dikkem Boer, ne kw aden
Land? Cfr. Leuv. Bzj dr. II, blz. 2I.
blz. 37 : « Devorm antrasie voor alterati e zal wel ontstaan
zijn over een vorm met gemouilleerde L. » In Leuven kent men
zulks niet en men vervangt daar ook de 1 door n. De uitleg is
elkers te zoeken.
blz. 40 : bariele voor Fr. bairiere. Het 0.-Fr. kende reeds
een vorm met I, nl. barrel.
blz 45 : « Het wegvallen der r in mieder = meerder is waarschijnlijk te wijten aan den invloed van mzest = nzeest.» Cfr. Leuv.
Bildr. II, blz. 64.
blz. 5o en vv.: Over palatale s « in eenigszins opgewonden
gemoedstoestand » cfr. Leuv. Bi dr. II, blz. 64, aanm. en Colinet,
Muse'on, VIII, blz. 7 en To.
blz. 6o : Eene k ontwikkelt zich na finale n... Misschien is
de k bier op dezelfde wijze te verklaren als in steke.» Zie voor de
eigenlijke verklaring Leuv. Bil dr. II, blz. 63 en 68.
blz. 64 : De verklaring van doegagij = doe Rij het, enz. door
verdubbeling van 't pronomen gegij houdt geen steek bij 't licht
der feiten in Leuv. Bil dr. II, blz. 185 aangehaald. Want, zijn de
sandhiwetten dezelfde voor 't Leuvensch als voor 't Gentsch —
en 'k ben er van overtuigd, al gaf Schr. mij geen gelegenheid om
dat met voile zekerheid te weten, dan zou in 't geval doege4 de
eerste g als ch moeten voorkomen : eind-*cl/t van den imperatief
enkelvoud zoowel als meervoud + g = t + ch en, met apocope
van djt, ch. Maar de eerste g komt niet voor als ch. De tweede
wel, al spelt Schr. ze g, - eene vergissing, zeer zeker.
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Trouwens, de twee voorbeelden doegelgij en doeketkikniet
komen niet met elkaar overeen. In 't eerste is er Been ververdubbelde norm van 't pronomen zooals in het tweede. Inderdaad, moesten wij beide voorbeelden in 't Ndl. overzetten —
zelfs naar Schr.'s theorie — er zou staan :
doe(t) ge
niet gegij (doe g het) en doe ik '1 (ikik) niet
Maar feiten als die in 't Leuvensch waargenomen : c goeclz
'czar voor een goea' jaar, enz. (cfr. Leuv. Bidr., II, blz. 117), toonen
ons aan, dat eene gutturaal uit eene dentaal kan ontstaan en dat
men wellicht Schr.'s eerste voorbeeld dient te schrijven: doeg
(voor *dcea) el chij (?)
blz. 72. gespletezi beet Schr. de ongeronde klinkers. 'kVind het
woord met zeer gelukkig gekozen en bovendien nutteloos naast
ongerolid. De bepaling van 't woord door Schr. gegeven is ook
niet juist : K Gespleten, zegt hij, wanneer men de mondhoeken
zoover mogelik (?!) van ell-mar verwijdert. » En op blz. 74 schrijft
hij : « De mondhoeken worden bij het uitspreken van deze klank
(d. i) niet zoover uit mekaar gehaald...
blz. 126 en vv.: « een sterke lettergreep is lang, een halfsterke
is halflang en een zwakke is kort... » « men lette wel op, dat
hier sprake is van het al of niet lang zijn van lettergrepen, dus
van al de geluiden die er deel van uitmaken als een geheel
beschnuwd. » K Aileen in zwakke lettergrepen kent het Gents
korte klanken. »
Voor 't Leuvensch gelden die regels nut (I) en ook niet,
'k zou 't wedden, voor 't Gents.
Sch. wantrouwe zijn oor in 't meten der Lange, halflange
en korte klanken! Hij controleere vooral zijne gezegden door
middel van het registreermachien. 't Zal de moeite loonen.

(i) 1k grijp 't eerst 't best onder tientallen van experimenten : den
7 juli 19c4 zocht ik naar de betrekkelijke lengte van i zonder aan andere klanken te denken en vergeleek onder meer kip, kipe (kippen) en kipeke (kip peken). Nu vend ik in kip 22 trillingen der stemvork ; in kipe 17 voor ki, ongeveer 3 4 voor 7 voor e alleen ; in kipeke 19 voor ki, 29 voor pe, 20 voor ke.
Zile nog hierboven het voorbeeld *hochel.

— 249 —
Ik wil aan de HH. leden die na mid hun verslag over
't werkje zullen uitbrengen( 1 ) ook wat te zeggen overlaten en eindig
hier mijne nota's met de volgende conclusie : deze klankleer van
het Gentsch is niet gansch op de hoogte der hedendaagsche
dialectstudie. Ze getuigt nochtans van veel ijver en opmerkingsgeest. 't Zou jammer zijn zooveel arbeid te laten verloren gaan.
Daarom stel ik voor den Schr. den piijs toe te kennen op
voorwaarde dat hij zijn studie naar de bier gegeven wenken voltoole en verbetere.

(I) Alhoewel 3e verslaggever heb ik wegens zekere omstandigheden mijn
versiag het eerst uitgebracht en niet de gelegenheid gehad de andere in te
zien.
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ZESDE PRIJSVRAAG.
VAK- EN KUNSTWOORDEN.
Gevraagd werd Een verklarende Nederlandsche vakwoordenlij st van het Bakkersbedrijf, met teekeningen van
gereedschappen en werktuigen. (Voor de gewestwoorden
wordt aanwtjzing van de streek vereischt.)
Prigs : 30o fr.
Steller van de vraag : de beer TH. COOPMAN.
Is ingekomen een antwoord, met kenspreuk : E2gen
brood bovenal.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren : TH. COOPMAN, FRANK LATEUR en GUSTAAF
SEGERS.
10 )

Verslag van den beer TH. COOPMAN.

Eene prijsvraag stellen is ze, ten minste gedeeltelijk, kunnen
beantwoorden.
Dlt heb ik herhaaldelijk ondervonden, en de uitgave van
een volledig Vak- en Kunstwoordenboek behoort tot de droomen van mijn leven.
Toen ik pas vijftien jaar oud was, kwam ik met varier eenmaal 's weeks in het koffiehuis In den Hert, Koningstraat (rechtover het gebouw der Koninklijke Vlaamsche Academie), waar ik
het geluk had telkens Rens en Snellaert aan te treffen en met hen
te redekavelen, te luisteren naar hun wijs woord over de Vlaamsche Beweging en haren invloed.
Vader speelde domino met zijnen gezel bakker \Vayenberghe van Sint-Jacobs, bakker Ottevaere van het Steendam
enz... Mijne eerste bladzijden over het Bakkersbec2W, die ik nog
heb, dagteekenen van dien tijd.
In het handschrift, tref ik nog bladzijden aan, geschreven
op 16-17jarigen ouderdom, toen ik voorzitter was van den Zeilernamskring, in de Soda
Meire, nabij de Hoogeschool.
Onnoodig te zeggen hoe onbeholpen al die regelen waren,
evenals die gewijd aan den smid en aan den blikslager, geschreven met medewerking van Domien Tessens, die eene groote,
hlikslagerl had, in de Dampoortstraat.
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Tot het zaakrijkste en verreweg het beste behoort het lijvig
manuscript (met het Fransch, het Hoogduitsch en gedeeltelijk
het Engelsch) over de Bouwkunst, opgesteld met de hulp van den
ervaren aannemer Alex. Serck, Visscherij.
voor hetgeen ik noemen mag, het kortstondig Gentsche
tijdperk...
**

En nu ligt voor onder kenspreuk : E igen brood bovenal,
eene verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van het Bakkersbedrill:

Een best, schoon werk, dat den vervaardiger veel tijd en
moeite heeft gekost; veel geldelijke opofferingen gevergd voor
het aankoopen van de bronnen.
Alle staan aangewezen bij verkorting in het manuscript.
Wil ik de voornaamste opnoemen?
I. De Beigische Bakker, officieel orgaan en eigendom der rationale Belgzsche bakkersfederatze.
2. Le nouveau ?flannel des bortlangers, des negotiants en graze/is.

Parijs, 2 deelen, door BENOIT en FONTENELLE.
(Deze uitgave kocht ik aan op aanraden van vader Rens.)
3. Traite" pratzgue des boulang-enes. Parijs, 186o, door BOLAND.
4. Manuel du boulanger et du pdtissier. Parijs, door FAVRAIS.
5. Het boek der banketbakkels. Rotterdam, J. GouFFk.
6. De Girls. Practisch handboek voor elken Bakker. Gorter,
Wormerveer, 1892.
7. Les progrês de /a boulaprie, door G. PANETIER.
8. De Pasteibakker. Uitgave van de Vereeniging der Belgische
vakpers. Maandelijksch bijvoegsel van 't vakblad : De Bakker
en aanverivante nyvetheden, 1907.
9. La meuneize, la boulangerze, la bzscuiterie. Parijs, 1867,
TENAILLON.

10. N. B. G. Inteinahonale bakkerifientoonstelling le Gent.
Bakkerij, 1907, enz.
« Wat de gewestwoorden betreft », zegt schrijver, « wij zijn
bijna overtuigd van dezer volledigheid, want alle uitgegeven
idiotica hebben wij van A tot Z aandachtig nagezien... » Deze
voert hij als kopwoorden aan, niet al to zeer op den klank af,

....... 2 5 2 -

maar in eenen meer letterkundigen vorm, en verwijst daarbij
naar eene algemeen Nederlandsche benaming, als deze bestaat.
Dat is puik werk; geed dialect is overwegend; want alle
komen tot hun recht. Mag ik op eenige wijzen?
I° Op het Antwerpsch idioticon door P. J. CORNELISSEN en
J. B. VERVLIET;
2" op het IVestvlaamsch zdioticon, door DE Bo;
3° op het Algemeen Viaamsch zdioticon, door SCHUERMANS ;
4 0 op RUTTEN ' S bijdrage tot het Haspegouwsch idioticon;
5° op het Hagelandsch zdioticon van TUERLINCKX;
6° op TEIRLINCKS Zuid-Oostvlaandersch idioticon
7° op het Leuvensch dialect van L. GOFMANS, enz., enz.;
Eindelijk op de helve van Ha:ebroek van EDW. GAILLIARD,
alsmede op de A mbachten en Neel-Ingo' van Mug e, door J. GAILLIARD.

Het Noorden heeft zijne plaats. Laat mij wijzen op I° BOEKENOOGEN ' S Zaansche volkstaal,. — op 2° DRAAIJERS Woordenboekje van het Deventersch — op 3° GALLiE ' S Woordenboekje van
het Geldersch-Overiselsch ; — op 4° het Woordenboek der Groningsche volkstaal van MOLEMA ; - op 5° Ptoeve van Bredaasch
taaleig
. en ,• — op 6° het Roettnondsch dialect van L. SIMONS
enz. enz.
Voorwaar, aan zoo iets had ik mij niet verwacht... Aan
2700 woorden !...
De Nederlandsche en Fransche woordenboeken laat ik buiten tel ; ook de Hoogduitsche en Engelsche. Immers, beide laatste talen werden niet gevraagd. Waarom? Wel, ik heb het niet
gedurfd. Ik vreesde te veeleischend te zijn. En toch zijn ze daar.
Het Duitsch is lief, en het Engelsch mooi, maar niet volledig. De
Schrijver zal het wel aanvullen.
•
Is hij een man van het vak ? 't Kan zijn, dock het geeft er
niets toe. Zijne zaak is dat ik hem den uitgeloofden prijs toeken
en dat ik hoop dat mijne Medeleden mijne gedachte zullen
deelen.
2°) Verslag van den heer FRANK LATEUR.
De inzender van « Eigen Brood bovenal » zal zich mogen
verheugen door vakmannen beoordeeld te zijn geworden!
Ik heb zijne Verklarende Vakwoordenlijst van het bakkersbedrijf met veel aandacht, belangstelling en voldoening gelezen.
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Wat men van zoo lets vragen mag is : volledigheid, orde en
nauwkeurigheid.
Voor 't eene gelijk het andere, meen ik, heeft de inzender
gezorgd en aan zijn werk zullen taalkundigen zoowel als vakmannen, hun voordeel kunnen doen. — Het is eene afgedane
taak en het werk is volop weerdig bekroond te worden.
3°) Verslag van den heer GUSTAAF SEGERS.
In mijnen kindertijd &richt ik er stellig niet aan eene woordenlijst over het bakkersbedrijf op te stellen. Veel minder kwarn
het in mij op, dat ik zulke lijst zou te beoordeelen hebben. Voor
en na den schooltrid moest ik vader in de bakkerij helpen : brood
afwegen, uitdragen, en met den voerman wischhout halen. De
woorden boezemden inij toen weinig of Been belang in ; ik had
genoeg te doen met op de zaken te letten. Dock juist daardoor,
denk ik, werden de woorden onafscheidelijk met de zaken verbonden, werden de uitdrukkingen onuitwischbaar in mijnen
geest geprent.
In de bakkerij moet goed uit de oogen gezien worden. Men
moet scherp luisteren; een oogenblik verstrooidheid, een licht
verzuim, een enkel misverstand volstaan om heel het baksel te
doen mislukken.
Men zal dus begrijpen van welk overwegend belang, in het
bakkersbedrijf, de juistheid der benamingen is.
De woorden van Descartes hebben mij dikwijls om hunne
diepe waarheid getroffen : « II me semblait que je pourrais
« rencontrer beaucoup plus de veritê dans les raisonnements que
« chacun fait touchant les affaires qui lui importent, et dont l'eve<, nement le doit punir bientOt apres, s'il a mal juge, que ceux
K que fait un hoinme de letttes dans son cabinet et qui ne lui
« sont d'autre consequence que peut-etre it en tirera plus de
« vanite qu'elles seront plus eloign ees du seas commun, a cause
« qu'll aura du employer plus d'esprit et d'artifices a tacker de
« les rendre vraisemblables » (1).
De woorden van den Franschen wijsgeer verplaatsen mij
terug naar de ouderkike bakkerij. Zip komen mij onweerstaanbaar v(_')Or den geest, terwij1 ik ooze Kempische landbouwers en
ambachtslie aan bet werk zie en atluister.
( I) DESCARTES, Dzscours sur la Mahode,
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Natuurlijk stellen zij het grootste belang in hun werk, dat
zeer uiteenloopend is. Dezelfde mensch heeft verschillende
zaken te doen en te benoemen. Het is zijn leven. Hij vermoedt
het bestaan van eene vreemde taal niet. De moedertaal is bij
hem, meer dan bij een ander, de natuurlijke weerspiegeling, ja
de verstoffelijking van zijn geestes- en gemoedsleven, waarin het
regelen van zijn werk, het uitoefenen van zijn bedrijf eene hoofdrol speelt. Daarbij komt het, dat de vaktaal der ambachtslie zoo.
juist en tevens zoo schilderachtig is. Het dialect moet er noodzakelijk eene voorname plaats in bekleeden.
Zelfs moet de persoonhike geaardheid van den ambachtsman bier Karen invloed doen gelden. Aldus heeft men, in niet
weinig werkhuizen, bijzondere benamingen voor werktuigen en
verriclitingen, die sporen dragen van het eigenaardig karakter,
de levensopvatting enz. van den ambachtsman.
jammer genoeg kunnen dergelijke woordenlijsten niet, of
althans slechts op zeer onvolledige wijze, opgemaakt worden.
Anders is het gesteld wat de plaatselijke benamingen en
uitdrukkingen betreft. De zeden en gewoonten, de hoofdbezigheid der bewoners, het uitzicht van het land : dit alle y heeft
noodzakelukerwijze zijnen stempel op de vaktaal, op de vaktaal
der ambachtslie vooral, gedrukt. Op de vaktaal van het bakkersbednif is de invloed van de voedingswijze der bewoners
noodzakehikerwijze overwegend.
Deze invloed is in het handschrift « Eigen brood bovenal »
duidelijk ; 't is eene oote verdienste. Des te meer valt het in het
oog, dat de plaatsen, waar de dialectische uitdrukkingen gehoord
-worden, niet overal opgegeven zijn. De schrijver zal stellig deze
ieemte aanvullen.
Ik heb het werk met de grootste belangstelling, met het
levendigste genot, gelezen en herlezen. Is het mij ook toegelaten
te zeggen, dat het mij niet het minst heeft getroffen, omdat het
mij mijne << schon lang entschwundenen Jugendtage » herinnert ? Leer vele dialectische uitdrukkingen brachten mij naar het
vaderhuis terug; zij riepen de streelendste beelden in mij
wakker. Andere uitdrukkingen hoorde ik nooit : dit had ook
zijne bekoorlijkheid.
Om vele redenen mag het handschrift hoogst merkwaardig
genoemd worden. Volledig is het niet; dergelijke werken kunnen
niet volledig zijn. Naar niijn oordeel is « Eigen brood » echter
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vollediger dan de meeste vakwoordenboeken, die wij bekroond
hebben.
Het bevat tal van juiste, schilderachtige uitdrukkingen, die ik
tot nog toe in geene boeken aantrof. De omschrijving laat zelden te wenschen over ; soms kon zij vollediger zijn.
Zeer zeker hebben wig met een ernstig, echt wetenschappelijk werk te doen.
In zijn Voorwoord zegt de schrijver, dat hij zich veel inspanfling, veel tijd heeft getroost, en memand, die het handschrift
leest, zal dit betwiifelen.
Enkele opmerkingen teekende ik op : de schrijver zal er
wellicht gebruik van kunnen maken.
Appelbroodje zou te Hoogstraten Ballebuze heeten. Ik heb
dit woord nowt gehoord (i). Geen enkel onzer bakkers kent het.
Wij zeggen appelbroolken, ook wel « appelpolleken ». Een klein
tarwen broodje is een polleken. Vader bakte voor de kinderen
een polleken.
(< Brood » : Voedsel uit gekneed en gebakken meel bestaande ; 't reeds gekneed, maar nog niet gebakken deeg;
't brood in den oven doen ; een brood, zekere hoeveelheid biervan in een bepaalden vorm gebakken; hoeft, bargoensch. Fr.
Pain. Hgd. Brot. Eng. Bread, loaf.
In Limb. Roggebiood, in tegenstelling met Mik (tarwebrood).
De bepaling van het voornaamste voedsel van den mensch
is te onvolledig. Ik verwris den schrijver naar het prachtig art.kel : Brood in het Woordenboek der iVederlandsche Taal (2).

Te dezer gelegenheid veroorloof ik mij den schrijver een,
dubbelen raad te geven.
Ali] komt het doelmatig voor de aanhalingen zooveel mogeliik in volledige zinnen te geven.
« Een woord op zich zelf genomen, is een bloote klank, een
« ijdele abstractie h, zegt Dr.
Eerst in verbinding met
« andere woorden wordt het de uitdrukking, het beeld eener
« gedachte. Eerst als onderdeel van een volzin verkrijgt het ziel
DE VRIES. <<

(I) Het handschnft heeft geene bladteekening, wat te betreuren is.
(2) Derde deel. Tiende aflevering (Broeder-Brouwketel) bewerkt door
Dr. J. W. MULLER, kol. 1534.
Het verwondert mij wel dat dit standaardwerk met voorkomt op de lust
der door den schrijver geraadpleegde bronnen.
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« en 'even. Om deihalve den zin en de kracht van een woord in
waarheid te verklaren, moet men het te beschouwen geven in
« den tiring en in het verband, waarin het zijn wezen open« baart » (i).
In een vakwoordenboek hoeven zooveel aanhalingen niet
voor te komen als in het Woordenboek der Nederlandsche That,
loch our de schakeeringen, aanschouwelijk voor te stellen, is het
noodig daar met te karig mede te wezen.
Met de figuurlijke beteekenis der woorden en uitdrukkingen
wordt in Eigen Mood bovenal geese rekening gehouden. Ook
mis ik ongiarne de volksspreuken en toespelingen, aan het
bakkersbedrijf ontleend.
De woorc_leti Broodaanbidder, Broodaanbidding zou ik weglaten. Ik heb die nergens gehoord. Zoomin in het « Woordenboek
der _Nederlandsche piss » van DE VRIES, als in het Woorienboek
van WEILAND, of in de Idzoticons van VLRVLIET en CORNELISSEN, Joos of TE1RLINCK komen zij voor.
De Schirlver van Eigen Blood bovenal heeft het mis,
wanneer hij denkt dat ?nth tarwebrood is.
Ook lees ik : « Kianz(m)th, m. en v. Zie koekebrood en boekweitbrood. Krammikelbroodie is te en our Leuven een allerfijnst
tarwebroocije
\\T el mogelijk. Kempische kranzik wordt op de volgende manier
gemaakt. Men zeeft loggeineel met eene heel fijne zeef. De bloem
wordt met tarwebloem gemengd. Uit dit mengsel bakt men mik,
kramik, 60e/crib-wink. 't Is lekker goed, dat moogt ge gelooven.
Dat het woord oak in Holland bekend is, en de zaak daar
gewaardeeid wordt, bewijst een voorval uit mijnen kindertijd.
Een neefje uit Amsterdam was bij den Kempischen bakker te
mast. De mikken boterhammen waren naar neefjes tand.4, Oome»,
hoor ik hem nog met een sterk gekleurden Hollandschen tongval
vragen, is nogal mik op mik J »
De Schriever van Eigen brood geeft het woord « koekdeeg,
deeg voor koeken, enz. peperkoekdeeg ; koekebrood, brood van
bloem, eiers en melk, sours boter, sulker, krenten of rozijnen ».
Niet geheel en al juist.
Wij gebruiken het woord koeken als hoedanigheidsw. Koeken
brood, koeken deeg, koeken boterlzams ; tarwebrood, deeg, boterhams, zonder lets daarbij.
(I) Woordenboek der Nederlandsche Taal, Inleidnig, LXV.
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's Zondags kregen wij koeken boterhammen ; 's werkendags,
half en half (eene roggen tegen eene koeken snede).
Natuurlijk waren de boterhammen « in hun hemd », zonder
kaas, eiers of vleesch daarbij.
Shafineel, 0. Veistuivend meel, ook stofineel, (ha's/ nzolenHgd. Staubmehl, Eng. Meal dust ).
toile
stof.
In onze stre P k is stuOneel, stofmeel iets heel anders. De
molenaars (de meulders) rekenen zooveel kilos maalloon per
hectoliter. Doch de meulders hebben geen al te goeden naam.
Er wordt beweerd flat zij gaarne wat diep scheppen. Dat is stof?mei, om terug te krtigen vat door het stuiven verloren gaat.
Bakkershout, o. Branclhout, bestaande nit berken-, populier-,
beukenhout of ander gekloven en gebost (geboscht?) without >>.
Ik heb nooit den oven beet zien stoker dan met dennen
wischhout of mutsaard. Bakkershout is dan ook dennenhout.
Berken boomen zijn in Belgie zeldzaani; berken rijs dient om
bezemen te binden ; beak is te kostelijk, en populieren zijn
sieraadboomen. Hun p out heeft weinig of geene waarde.
Bakzak. Zak, waarin gewoonlijk de bakte graan of meet
wordt geborgen ». Neen. De boeren of burgers, die zelf bakken,
laten bij den meulder eenen bakzak koren malen, of halen bij
den Bakker eenen bakzak meel, voor een baksel (zelden voor
meer dan een dozijn brooden).
Ik vind de woorden melkbrood en nzastelniet.
Mastellen, mastellekens, zijn kleine, ronde, malsche koekskens, uit tarwebloem, met melk opgemaakt.
Echt Kempische kost, dus zeer lekker, zeer deugdelijk.
Krentenbrood. o. Een koek met krenten ingebakkken ›>.
Toch niet; wel een heel brood.
« Krentenkoek, be:enkoek in de Kempen ». Bezenkoek is hier
onbekend. Te Lier wordt het woord gebruikt. Bezen(ie)koeken
heeten ookfanziliekoeken.
Heef, in Brabant, o. bij Vondel. « Zie Zuurdeeg
In de Kempen wordt het woord heef(1) algemeen gebruikt.
Het is daar m.
(I) e HEEF - in ouderen vorm heve — znw. m. en v. zonder mv. (stofnaam). here, m. (ook yr.?). Evenals gelijkbet. ohd. hero, heffo, mhd.
mnd. here, heft, ags. hoef, mnl, mnl. heft (enz.) eene afleiding van den starry
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« Ik mag t'avond niet vergeten den beef te zetten », plag vader
te zeggen. « Ik moet nog mengen », zei hij ook wel.
Om den beef te zetten, nam hij eenen klomp deeg van het
vorig baksel, schudde er een paar kilos roggemeel op, goot er
eenen emmer heet water op, mengde, en liet den heel- in den trog
gisten. 's Anderendaags schudde hij daar meel op voor gansch
het baksel, ik moest heet water uit het fornuis gieten, en vader
begon te kneden.
Ik vraag verschooning om de al te groote uitvoerigheid van
dit verslag. Er zal uit blijken dat ik het handschrift Eigen brood
bovenal met de grootste, met de levendigste belangstelling heb
gelezen, wat elkeen zal begrijpen.
Evenals mijne uitstekende collegas en vrienden : de heeren
COOPMAN en LATEUR, stel ik voor Eigen brood bovenal met goud
te bekron en.

van heffen. Een der namen voor gist of zuurdeeg; mid. om het deeg (beslag)
te c heffen ), d. i. te doen rijzen, of van hetwelk het « heft s of rijst. Vergel.
gelijkbet. heef,,heepees, heel sel,hefe, hev el . Fr. levain en levure (Woordenboek der Nederlandsche Taal, Zesde deei, Tweede Aflevering. HebbenHeer. Bewerkt door Dr. A. Beets, kol. 257.

DE OORSPRONG
VAN

DE HALEWIJN-LIEDEREN,
door Dr. L. SIMONS.

Indien wij Reinaert de Vos er buiten laten, het tot nog toe
onovertroffen meesterwerk onzer Nederlandsche letterkunde,
dan is er geen hoofdstuk, dat zoozeer boeit en zoo algemeen
ingang vindt als wel het volkslied. En bier alweer is het de ballade van Halm*, die ons een bedwelmende, wildriekende
woudbloem gelijk, door hare vreemdsoortige schoonheid aantrekt.
Geen wonder dus, dat zij de belangstelling van dichters,
schrijvers, toonkunstenaars, zoowel als geleerden heeft uitgelokt.
G. KALFF (Het Lied in de Middeleeuzven, Leiden, 1884)
besluit, blz. 64, zijn onderzoek aangaande fialezoiln met de volgende wooiden :
« Ook de verhouding der verschillende liederen en hunne
onderlinge betrekking tot elkaar moet nog verklaard worden.
Het zijn vraagstukken, die ik gaarne zou willen oplossen, zoo ik
er kans toe zag. Daarin zal echter alleen door een afzonderlijke, uitvoerige behandeling der geheele sagen kunnen voorzien
worden.
Ik neem mij voor eene, zoover ik weet, nieuwe verklaring
van Halewijn te geven, zonder evenwel het ingewikkelde plan,
door den Noordnederlandschen geleerde ontworpen, te volgen.
Ik acht zoo iets overbodig, omdat, naar ik zal aantoonen, de
oorsprong van Halewijn in de 3 de eeuw na Christus wortelt, zoodat het mijns inziens eerder de taak zou zijn, zooveel mogelijk
eenige schakels op te sporen van de large keten, welke de
3de eeuw verbindt met de 14 de of I5de, waarin Kalif het ontstaan
plaatst van de oudste opteekening, die van J. F. Willems.
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Het toeval heeft mij bij het lezen een vertelling of sproc)kje
in de hand gespeeld, dat een onverwacht licht doet opgaan over
den dInsteren oorsprong van Halewijn.
In het werk van Chatelain, La 7 , erS1.011 /aline (Paris, Vibert
et None), lees ik onder het rangcijfer XXXVI, met opschrift
Trait de courage dune parsanne, de volgende Latijnsche vertaling
uit het Griel;sch van Hermes Trzsmegistus :
Femina quaedam agrestis, et ex ea' urn numero quae vitam gravi
labore tolerant, corraso paulatirn tantillo aeris unde vaccam sperabat emi posse, per silvam ad vicinae ui his mercatum ibat. Cui obvius
latro quicquid haberet ret imperavit ut quamprimum ponei et.
Attonita mulier noluit repugnare tam imperiosis precious; coepit
numer are. Ille in terrain str ato pallio, simulque seposito ense, nummos contrectare gaudebat, nesclus ultricem Fortunam non abesse.
Femina praesentis animi et plus quam femme', occasione captata ensem arripiens, non jam pecuniam amplius, sed vulnera numetare latroni coepit, donee rile cum sanguine vomeret sceleratam
animam.
Peracto laudabili facinore, et nummis receptis, mulier pergit
iter institutum; at mox in milites incidit qui recenti cruore contaminatam vinculis onerant, et parant ad judicem rapere.
Haec vero corn vellet innocentiam suam tueri, ad mortui cadaver
illos deducit.
Cornu quod apud mortuum erat inflato, multi notissimo sono
exciti, ejusdem crudelitatis socii, accut rere; in militum manus cadere; et muheris insontem magnanirnitatem prodere.
Itaqtie dimissa femina pra2mlo etiam decorata est; illi dignas
impietatis suae poenas exceperant.
De vertaling luidt als volgt :
Een zekere buitenvrouw en wel uit de menigte van die, welke
met zwaren arbeid haar bestaan rekken, had langzamerhand een
beetje geld bijeen gescharreld, waarmee ze een koe hoopte te kunnen
koopen. Zip hegaf zich door een woud naar de markt van de naburige stad.
Een roover komt haar tegen en beveelt haar alwat ze bezit
onverwijld neer te leggen.
De verhaasde vrouw dorst zich tegen zulk een gebiedenden eisch
niet verzetten en begon te teller. Hij, na zijn opperkleed op den
grond uitgespreid en zijn zwaard ter zijde gelegd te hebben, verheugde
itch het geld op te strijken, onbewust dat de wrekende Fortuin niet
verre was.
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Met een meer dan vrouwelijke koelbloedigheid nam de vrouw
de gelegenheid waar, zij greep het zwaard en begon den roover geen
geld meer, maar slagen uit te tellen, totdat hij met zijn bloed zijn
misdadige ziel uitbraakte.
Na dezen loffelijken manslag volbracht en haar geld teruggenomen te hebben, zet de vrouw den ingeslagen weg voort; maar
weldra valt zij te midden van soldaten, die haar als zijnde met versch
bloed bezoedeld met keens beladen en aanstalten maken om haar
voor den rechter te sleepers
Zij echter wil haar onschuld bewijzen en leidt hen naar het lijk
van den gedoode. Als op den horen, welke nevens den doode lag,
geblazen wordt, schieten veel deelgenooten in zijn wanhedrijven
toe, opgeroepen door den welbekenden klank, vallen in de handen
der soldaten en brengen de schuldelooze stoutmoedigheid van de
vrouw aan het licht.
Daarom wordt de vrouw losgelaten en daarenboven met een
belooning vereerd ; zij echter ontvingen de verdiende straf voor
hunne snoodheid.
Op twee bijzonderheden wensch ik bij voorbaat de aandacht in te roepen : De struikroover ontdoet zich uit vrije
beweging van mantel en zwaard, en dan eerst komt de gedachte
bij de slimme boerin op om zich van het wapen meester te
maken; in ilale,..vijn staan de zaken anders. Ten tweede, er
wordt niet gezegd, wie op den horen blaast, want het verhaal
van Hermes Trismegistus is classiek beknopt. Is het een der
soldaten, of is het veeleer de boerin ?
Bij nailer inzichtwordt dit bezwaar gemakkelijk weggeruimd;
immers zij brengt de soldaten naar het lijk 0111 hare onschuld te
bewilicen, en nu ligt het toch voor de hand, dat het vinden van
den versiagene en van het zwaard als - corpus delicti » de
soldaten zal stip-en in hun verkeerd vermoeden. Hieruit volgt,
dat niemand anders dan de boerin aangewezen is om op den
hoorn te blazen, daar zij wel wist, dat de heele bende zou
opdagen en aldus het zonneklaar bewijs zou leveren van haar
onschuld.
Gaan wij over tot Hermes Trismegistus. 't Is, zooals bekend,
een verdicht persoon, eigenlijk een Egvptische godheid. De
boeken, welke op zijn naam staan, behooren tot de 3 de eeuw
onzer tijdrekening. Zij geven ons, vermengd met eernge Christelijke trekker, een voorstelling van de latere Grieksche wijsbe-
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geerte en van den lateren Egyptischen godsdienst, zooals die te
dien tijde de heerschende meening te Alexandria uitmaakten. Ze
zijn het laatste wijsgeerige voortbrengsel van het op scheiden
staande heidendom.
De kerkvaders en vooral Lactantius hebben tot den roem
van Hermes Trismegistus niet weinig bijgebracht. Zij kenden
aan zijn geschriften ten onrechte een zeer hoogen ouderdom
toe en putten uit die voorraadskamer de bewijzen om het heidendom met zijn eigen wapenen te bestrijden. Ik gis, loch heb de
zaak niet onderzocht, dat die werken ook bij de latere Christelijke geloofsverdedigers hoog stonden aangeschreven ; langs dien
weg alleen kan ik mij Vondels vooringenomenheid met Hermes
Trismegistus verklaren.
Hij beroept zich in zijn Bespiegelin p,en van God en Godsdienst herhaaldelijk op zijn getuigenis (II, 511, 735; III, 1137,
I163; IV, 1091; V, 69, 455).
Reeds tien Saar te voren, in 1652, had hij van Trismegistus
melding gemaakt in het gedicht « Op den Edipus of teeckentolck
van den E. Heere Athanasius Kircher ».
Evenals de kerkvaders uit de 3 de eeuw haalt Vondel hem
aan in de Bespegelingen om Gods enkelheid, onnoembaarheid,
alomheid en de onsterfelijkheid der ziel te bewijzen ; juist als zij
ke p t hij hem de hoogste oudheid toe ; ja omgeeft hem als een
hooger wezen met den stralenkrans der sage.
Trismegistus was volgens hem een Chaldeeuw, die vOOr
Mozes' tijd den Euphraat had verlaten om zich te Heliopolis
aan de boorden van den Nijl neer te zetten. Hij had de overleveringen uit des menschdoms wieg bewaard en in de eenzaamheid overwogen; hij ontdekte het beeldschrift en liet zijn wijze
spreuken op de Egyptische naalden of obelisken ingriffen.
Schniven wij de merkwaardigste plaats (IV, 1091-1124) neer,
al is zij wat tang :
Egypte, 't welck zijn naem ontleent van duisternissen,
Had dit geluck, Coen 't volck den dagh begon te missen,
En glans, die van natuure in d'oosterlanden scheen,
Dat Hermes, een Hebreeu, gesproten in Chaldeen,
Den Niel koos voor d'Eufraet, om elck Godts dienst te leeren,
En zeden, en den dienst der valsche Goon te keeren.
`'Vat was lees groote man (in 't ondervinden sneegh,
En die met recht den naem van drymaelgrootsten kreegh),
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Van hant tot hant gereickt, en door bespiegelingen
En vierigh onderzoeck, in wildernisse, en woudt,
Van zaecken, die natuur den traegen niet betrout,
Maer opgetogen brein, gezint alleen te !even
Tot nut van anderen, en Godt zip recht te geven !
Hier leeft hij in, als in zijn eigen element.
H ij vondt een letterkunst, by niemant eerst hekent,
Beval de leeringen der zeden aen de boecken,
Tot onderwijs des volcks. Scherpzinnigen en kloecken
Betroude by den schat der wijsheit, die gebloemt
Door tekens, men met recht gebloemde wijsheit noemt ;
Gelijckze op naelden staet voor eeuwigh uitgehouwen,
Bij priester en profeet en godtstolck slechts t'ontvouwen,
A's ordens, tot Godts dienst en 't heiligh ampt gewijt.
Dees was de bron en 't licht der wijsheit van zijn' tijt,
Van wien d'Egyptenaers, en hun nakomelingen
Geheimenissen, kunst, en wetenschap ontfingen,
Waeraen d'Atheensche school zoo vroegh haer licht ontstack,
En leerde zien hoe veel haer kennis noch ontbrack.
Homeer, Pythagoras, Empedokles, Sokraten,
En Aristoteles, en Plato zelf verlaten
Athene, Pallas burgh, om binnen zonnestadt
Te leeren wat de naelt al wijsheit draeght en vat
In duistre tekenen, om Griecken die t' ontdecken,
En Hermes arrebeit en faem aen zich te trecken.

Niet zonder belang voor ons doel zou het zijn te weten, uit
welke bron het Alexandrijnsche boek het bericht van De moedige
Boenn heeft geput. Had de schrijver het gelezen of hooren
vertellen, ofwel had het feit zich onlangs toegedragen?
Om hierop te antwoorden client men vooraf de door Chatelain opgenomen plaats thuis te wijzen, want hij zelf doet het
niet. De door hem gegeven tekst zal die van Marcel Ficin zijn,
die in 1471 Trismegistus in 't Latijn vertaalde, en waarvan Parthe
in 1854 een nieuwe uttgave bezorgde. Tot mijn leedwezen heb
ik vergeefs naar beide werken omgezien. -Wel heb ik de vertaling
van L. Menard doorbladerd (Hermes Trimegiste, traduction
complete pr(c(dee d'une etude sur l'origine des livres hermetiques, 2 e edition, Paris, 1866, 1867), maar zonder bedoelde
plaats te ontdekken; hetgeen ten minste bewijst, dat de Fransche
vertaling met zoo volledig is als wordt voorgegeven.

— 264
Hoe ook de vork aan den steel zit, het thuisbrengen van het
Alexandrijnsch verhaal is niet onvoorwaardelijk noodzakelijk tot
ons doel, en ons doel is dit : de overeenstemmingen aantoonen
tusschen - De moedige Boerin » aan den eenen en de Halewijnliederen aan den anderen kant.

*
* *
Wie kept niet Halew#n ? Nochtans om de voornaamste bijzonderheden voor het geheugen te brengen zullen wij best doen
met den inhoud er van mede te deelen, zooals Kalif dien nitstekend heeft samengevat :
Heer Halewyn sanc een liedekyn ;
Al wie dat hoorde, wou by hem zyn.

« Aldus vangt het lied aan, dat in veertig dergelijke strofen
het verhaal bevat. Een schoon koningskind hoort de verleidelijke
tonen. Zij smeekt achtereenvolgens vader, moeder en zuster om
tot den zanger te mogen gaan, maar alien weigeren en waarschuwen haar : « die derwaert gaen en keeren niet ». Van haren
broeder verkrijgt zij eindelijk het gewenschte « oorlof ». Nu tooit
zij zich met hare schoonste gewaden en vertrekt. Er is iets onbeschrijfelijk bekoorlijks in de schildering van die schoone koningsdochter : de kroon van goud op het blonde haar, in de met paarlen bezette keerle (opperkleed), die het met gouden banden gesnoerde keursje en het roode met gouden knoopjes versierde
onderkleed zichtbaar laat ; schrijlings op haar paard gezeten, zoo
rijdt zij zingend door het bosch en den zanger te gemoet. Spoedig is hij gevonden en rijden zij naast elkander voort. En niet
lang hebben zij gereden of :
Zij kwamen al aen een galgenveld,
Daer hing zoo menig vrouwenbeeld.

Hij deelt haar mede, dat zij sterven moet ; zij zelf moge beslissen op welke wijze, en als zij het zwaard gekozen heeft,
spreekt zij tot hem :
Maer trekt eerst int uw opperst kleed,
Want maegdenbloed dat spreidt zoo breed.
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Haar besluit is gekomen. Terwijl hij zijn bleed en dus ook
zijn zwaard uit de hand legt, houwt zij hem met snellen slag het
hoofd af.
Zingend is zij gekomen en zingend rijdt zij weer huiswaarts
met het afgehouwen hoofd bij zich.
Zij nam het hoofd al by het haer
En waschte 't in een bronne klaer.
Zij zette haer schrijlings op het ros
Al zingend en klingend reed zy aoor 't bosch.

Triomfeerend rijdt zij Halewijns moeder voorbij, steekt den
Koren, die aan de poort van het vaderliik kasteel hangt, en wordt
met gejuich ontvangen ,,.
Daer werd gehouden een banket,
Het hoofd werd op de tafel gezet.

Niet ten onrechte heeft Kalif de opteekening van J.-F. Willems ,,,evolgd, want zij overtreft de overige zoowel Duitsche als
Nedetiandsche verwante liederen door dichterlijke voorstelling,
kernachtige kortheid en met het minst door volledigheid. Doch
nu tet zake.
Er zijn twee soorten van overeenstemmingen : typische
motieven en kenschetsende motieven.
Over de typische motieven in beide aanrandingsverhalen
d. i. die, welke men doorgaans in soortgelijke gevallen aantreft,
als : vrouw, aanvaller, a'ooa'slag, kunnen wij gerust heenstappen.
Alle aanrandingen evenwel hebben niet alle bijzonderheden
met elkaar gemeen; er zijn sommige kenschetsende omstandigheden, waardoor zij onderling verschillen, en deze kunnen soms
voor het gerecht verzwarende of verzachtende omstandigheden
uitmaken.
\Velnu, (Alder de kenschetsende motieven in « De moedige
Boeiin , zijn er vier of vijf, welke wij na een tijdruimte van elf
eeuwen in Htile7C .1111, ook een aanrandingsverhaal, schier ongewijzigd terug\ olden Dit bewijst onmiskenbare verwantschap :
11 Beide sprookjes verplaatsen ons in het woud. Om de
waarlit:id to zeg,4en is dit een tvpisch motief, gelijk het woord
:< struzkroover » al uitwijst.
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2°) Het opperkleed wordt afgelegd; doch er is een schakeering naar we boven opmerkten : in flalewl n denkt het meisje
zelf de list uit, daarom zegt ze :
Maer trect eerst uit u opperst kleed
Want maegdenbloet dat spreit soo breed.

Zij is dus in dit opzicht nog gevatter dan de boerin.
Men vraagt zich misschien af, waarom de struikroover in het
Grieksch verhaal het opperkleed af- en op den grond neerlegt;
de reden wordt niet vermeld, het zal wel zijn om er het geld op te
bergen. Der ouden « pallium » kon als een mantel los om den
hals hangen, maar kon ook als een eigenlijk opperkleed dicht om
het lichaam geslagen worden. In de verwante Duitsche liederen
van Ulinger en Adelger, door Uhland (Alte Koch-und niederdeutsche Volkslieder) met A en B beteekend, spreidt de ridder
den mantel nit in het gras om er zich naast het meisje neer te
vlijen. In dat van Geit Olbert (C bij Uhland) zien wij hetzelfde
verloop als bij Willems, en wordt hij door Helena uitgenoodigd
om eerst het zijden kleed uit te trekken.
3°) De aanrander heeft op een gegeven oogenblik niet meer
het zwaard onder zijn bereik. De struikroover, wil hij zijn « pallium » neerleggen, moet zich eerst van het zwaard ontdoen, dat
hij naar Romeinsch gebruik aan een draagband over den schouder heeft.
Men ziet bij Rich (Dictionnaire des Antiquites romaines et
grecques), blz. 21, v° Alkgati, een Romeinsch soldaat afgebeeld
met het palli um aan en het zwaard er boven op. Het oorspronkelijke bevindt zich op den triomfboog van Septimus Severus en
stelt een soldaat voor met zijn geboeiden gevangene.
In Halewijn zal het afleggen van het zwaard zich op dezelfde wijze hebben toegedragen, onder voorbehoud nochtans,
dat het zwaard om het middel werd gedragen en ontgespt moest
worden.
4°) De belager wordt met zijn eigen zwaard door de belaagde
gedood. Dit is hoofdzaak en dit blijft onaangetast, al valt Halewijns hoofd met een enkelen strook, terwiji de struikroover niet
een kopje kleiner wordt gemaakt, maar sterft aan de vele wonden. In Halewln wordt gauw over het feit heengestapt; de aan--
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hoorders van dit lied kenden ja de stof en konden het ontbrekende aanvullen :
En eer syn kleet getogen was
Syn hooft al voor syn voeten lach.

Aileen het Platduitsche lied van Gert Olbert verhaalt de gebeurtenis wat omstandiger :
Un as he sick had der siden gekert
do n am Helena dat blanke schwert,
do flog sin haufd wol Ower dat perd.

5°) Er is ten laatste een punt van aanraking, dat wel verrassend mag heeten, 't is dat van den hoorn.
Gaet guider daer in het Goren
En blaest daer op mijnen horen,
Dat alle mijn vrienden dat hooren.

Kalif oppert, blz. 64, de vraag, van waar die hoorn mag
komen; welnu, Hermes Trismegistus geeft hem het antwoord.
Dezelfde geleerde zegt, dat die twee maatregelen, het steken van
den horen en het bestrijken van den rooden hals met zalf, den
toovenaar het leven zouden hebben teruggeschonken.
Dit is een dwaling wat den horen betreft. Zulks wordt niet
alleen gestaafd door het Grieksche sprookje, maar ook door het
laatste vers van de 27 e stroof :
Dat alle mijn vrienden dat hooren.

De vrienden zouden te hulp zijn gesneld, evenals de rooverbende het doet. Deze overeenstemming, ik herhaal het nog
eens, is merkwaardig
Ook het lied van Gert Olbert heeft bier het ware voor; het
meisje zegt :
Doran te blosen dat wOr nich god
dan leipen mi alle de mi5rners no,
als wie de hunde den hasen dot.

Hier worden de helpers niet « vrienden » als boven, maar
« moordenaars » geheeten ; dit komt dus geheel en al overeen
met het gebeurde uit de 3 e eeuw.
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Ook in Roland, C bij Fl. van Duyse (Het oude Nederlandsche Lied) heet het, dat de ridder veel soldaten tot zijn beschikking heeft,
en al zip soldaten hebben 't harnas aan.

Zuu strafe 12 uit Uanger daar sours ook op doelen ? Immers
er staat :
ich sie dort einher reiten
ein grosse schar mit leuten.

't Is waar, wat volgt haspelt weer alles zoo dooreen, dat wij
de kluts kwijt Taken.
Wij zijn nu in staat nog een ander punt vast te stellen. Elke
strofe bestaat uit twee verzen, sommige strofen o. a. de bier behandelde hebben Brie regels. Kalif zegt ten onrechte, dat overal
die dei de i egel een toevocgsel is (Vgl. blz 550). Blij kens het verhandelde, is bier de derde regel ectit en is de eerste :
Gaet wilder daer in het coren

later door 0.e liedjeszangeis bijgevoegd.
Dit wordt nog gesteund door de plaatsbesclii ij \ ing :
Als si te midden tbosch mocht sijn,
Daer vont si rnijn heer Halewiin...
Si reden met elkander voort...
Si quamen al bi een galgen veld...

In de nabijheid bevindt zich eene bron, waarin zij het hoofd
wascht; daarna keert zij terug :
Al singend en clingend reet si door tbosch.

Dat alles maakt het waarschijnlijk, dat het vreeselijk drama
zich ill het bosch 'weft afgespeeld, waar peen koren verbouwd

wordt, en dat bij gevolg het eerste vers van de 28 ste strofe reeds
uit lien hoofde met oori)ronkelijk is.
Nu weet ik wel, dat men er een moues aan kan passes door
te beweren, dat de aanranding, heeft plaats gehad aan den zoom
van het bosch, hetwelk zich tusschen het galgeveld en dcn
vaderlijken burcht uitstrekte, en dat de andere hederen de han-

— 269 —
deling nu eens in, dan weer buiten het bosch plaatsen; des
ondanks dlent het vers verworpen, omdat het hoofdbezwaar
blijft bestaan.
Het blazen op (len horen heeft dus niet ten doel den ridder
weer spunglevend te waken, wel — en hietin heeft Kalff
— het bestrijken met de zalf. De zalf is steeds het toovermiddcl
bij uitnemendheid geweest zouwel in de ou,iheid — men denke
maar even aan <, De gouden Ezel >, van Apuleius — als in den
heksensabbat der middeleeuwen, vooial echter in de ontelbare
heksenprocessen van de 16 de en 17 de eeuw
Wij z( Auden ons onderzoek kunnen voortzetten en een al
licht onberaden stay duen op het uitgebreide veld der onderstellingen. Zoo zuuden wij met wat goeden wit vanwege den lezer
durven beweren, dat de ontmoeting tusschen het meisie, dat het
hoofd in den bebloeden schout diaagt, en hare moeder (hair
varier, moeder en broeder — (ins sneer getuigen ! — in Roland)
een later wij ziging is van de gevangenneming door de soldaten
der met blued besmeurde Wenn; dat de belooning, welke zij ontvangt, later werd vervangen door het b.inket, dat het griinzend
hoofd op tafel moet herinneren aan de doodstraf, welke voltrokken weal aan de roovers, wier lijken volgens het gebruik
bleven ten toon gesteld.
Duch waartoe noodig ? Het is ja zonder dat voldoende
gebleken, dat verscheiden motieven, die joist niet voor het
grijpen waren, in het bericht van Hermes Trismegistus en in de
Haleii ,yn-hedoen zun aan te
Men zal opwerpen, dat er uok gioote afwijkingen bestaan.
Toegegeven. Men bedenke echter, dat van de 3 de tot de
I4de en nussinen 15 de eeuw er speelruimte te over was voor
allerhande wijzigingen.
En loopen de Haleiu tin-hederen zelf niet bijster uiteen?
Gaan wij enkele byzaken na. Ik zal intj hoofdzakelijk bepalen tot de gansch nieuwe inkleeding del stof in Uhlands A, want
zijn soot tgenoot B is op dezelfde leest gesclioeid : De ridder
(t) Zoo wotat beticnt in het Finsche heidendicht Kalewala — en de
Finnen gaan !net ue Lappen bij hunne naburen door voor heksenmeesters —
dat Lemmintiainen, die in zekeren zi p de Ajax of Achilles aezer Finsche
Iliaae 1,, cioor de zalven en tooverspreuken zijner moeder het 'even terugkrijgt. (KOHL, Geschiedenis der Europeesche Volken, blz. 244.)
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zingt voor den btu cht, neemt het meisje mee in 't zadel en rijdt
Haar het groene woud. Geen toestemming wordt aan varier,
moeder en broeder gevraagd, noch — als in Roland — aan den.
biechtvader. In het woud verwittigt een witte duff, op een hazelnotestrutk gezeten, het meisje, zich in acht te nemen voor den
ridder :
Ja hOr und hOr, du Fridburg,
ja hOr und htir, du junkfrau gut!
Der Uiinger hat eilf junkfrauen gehangen,
Die zwOlft hat er gefangen.

Hier zijn vreemde bestanddeelen uit de volkspoezie binnengeslopen : de heilige hazelaar, en de duif, welke zich de rol van
den nachtegaal aanmatigt.
« Hoort ge dat, Ufinger ? » vraagt ze. Deze stelt haar echter
gerust, hie spreidt zijn mantel uit in het gras en ze zetten zich
neer.
Wat nu volgt, het losmaken van 't haar, de tranen van
't meisje, dat niet om haren « traurigen man » weent, het aankomen van eene groote schaar ruiters en de vraag, of hi j die wil
bestrijden, dat alles komt mij onverstaanbaar voor. De denneboom met de elf iiiken van jonkvrouwen herinnert ons te goeder
ure, dat wij met het Halewijnsprookje te doen hebben. 't Is
echter maar voor een hurt oogenblik; onmiddellijk daarop volgen
weer afwij kingen als : het vergeefsch verzoek van 't meisje om
niet ontkleed te NVO1 den, hare drie kreten, de uitvlucht van den
valschen udder in tegenwoordigheid van 's meisjes broeder, zijn
vruchtelooze bede om in zijn kleeren opgeknoopt te worden,
een gerechte straf vooi waar voor zijn onedele weigering van
zooeven.
Zwaard, horen, zalf, ontmoeting van de bloedverwanten,
dat is allemaal weggecijferd. Zou ik nog, om toch eventjes van
een Nederlandsche bewerking te gewagen, moeten aanstippen,
dat de ridder in « Roland » te bed ligt en dat hij de jonkvrouw
toevoegt :
Ga daar aan mijn handen
En lees drij rozenkransen.
Ga daar aan mijn voeten
En lees drie rozenhoeden?
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Ik ontwaar slechts een enkele bijzonderheid, waarin de
Duitsche en Nederlandsche bewerkingen overeenstemmen, het
ziin de viouwenlijken, waarvan echter het getal verschilt; en
dan nog doelt Roland er alleen in de verte op :
Roland is een stoute kalant,
Hij bedriegt de mooie maagden alwaar hij kan,
Hij staat met 't blank zweerd in zijn hand.

Besluiten wij met Kalif • « Het is echter opmerkelijk, hoezeer de bijzonderheden in al deze liederen verschillen. »(Blz. 59 )
Is het nu beter gesteld met de hoofdpunten, de wezenlijke
bestanddeelen van de Halewijn-overlevering ? Geenszins.
In Uhlands A en B wordt het meisje door haar broeder
gered, die op haar kreten toesnelt en den valschen ridder aan
een boom laat bengelen.
\Vat blijft er over van de slimheid en krachtdadigheid der
vrouw, die toch — ook in lialezoin — de spil zijn, waarop alley
draait ?
Ware er niet de tooverzang, de opschik van 't meisje, waren
er niet de gehangen jonkvrouwen — dus zes strofen op dertig
in A en in B, — wie zou nog _Halewijn in Ulznger en Adelger
herkennen?
In Uhlands C integendeel wordt een plaats ingeruimd aan
opperkleed, hoofdafslaan en horen, maar — en zoo hapert er
altijd iets! — de tooverzang ontbreekt.
En nochtans heet die juist de oudste trek, de oorspronkelijke kern van het sprookje! Zoo luidt immers de uitsproak der
geleerden, en zij nemen zelfs gees genoegen meer met den zanglustigen nikker, Wodan woidt er ook bijgehaald.
De Nederlandsche bewerkingen, door Fl. van Duyse met B
en C (Roland) aangeduid, hoe ondichterlijk aangelengd en verwaterd ook, zijn meer zaakgetrouw.
Dit beset echter niet, dat Roland ook den tooverzang heeft
prijsgegeven.
Heeft de Engelsche ballade, waarover Kalif, blz. 95, handelt,
het oude thema beter bewaard? Men oordeele : de tooverzang
is verdwenen en het omkomen van den aanrander door zijn
eigen zwaard heeft plaats gemaakt voor den flood in het water,
waarin de ridder, teiwij1 hij zich omkeert, door het meisje wordt
gestort.
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In het verwante Noorsch lied van den nikker zijn de hekken
verhangen, daar met het meisje, maar de watergeest door den
zang wordt aangelokt; alsmede in het lied van den landsknecht :
.

Daar reed er een redder

al door het net v,

waar het mei,je, op hare weigermg hem to huwen, door hem
gedood wordt.
Van alle bewerkingen komt dus onvooiwaardelijk alle lof
toe aan de opteekening van J.-F. \Villeins, die het trouwste de
oude trekkers heeft bewaard. Welnu, indien zulk een wijziging
plaats gteep en ten opzichte van de bijzaken en ten opzichte van
de boofdzakeii in de Halewijn-liedeten, \\ aarvan het oudste ten
hoogste tot de 14e eeuw opklunt, moet men dan verwonderd
staan, zoo het thema uit de 14 e of 15e eeuw met geheel en al
klopt met dat nit de 3 e eeuw ?
Een iegelijk, — en bier komen \\ ij een tweede opwelping,
maar die tot de gevoelszaken behoort, tegen, — een iegelijk, en
niet alieen het dichterlijk aangelegde gemoed, zal zich ontstemd
voelen, nu een gewone boerin, die een koe naar de markt gaat
koopen, na verloop van tijd is omgeschapen in de schoonste
koningsdochter, Welke ander meer mag bogen op de zeldzame
vereeniging van blonde hares en « bruin oogen claer ».
Indien men evenwel voor oogen houdt, dat het boersche
thema de fantaseerende imddeleeuwen met naar schitterende
wereld van iidders en edelvrouwen heeft doorgemaakt, dan zal
men het met meer zoo stuitend vinden, dat de boerin in een
beeldsclioone jonkvrouw is omgetooverd.
En heeft het omgekeerde niet insgelijks plaats? Heerlijke
scheppingen zijn in het nuclitere volksgeheugen van lieverlede
en onbewust tot lets onooglijks verbasterd. De liefelijke sproke
van Beatiijs is thans ontgeurd en ontkleurd. Wie zal ze herkennen in de non, v elke 's nachts in hetzelfde Nonnenperk bij
Rotselaar rondwaart, gezeten op een vurige, kwabbige zeug?
(Vgl. De Cock en Teirlinck, Brabantsch Sagenboek, I, blz. 180
Ontstemt dit niet meer ?
En indien de ontaarding van een ideaal mogelijk is in een
meer realistischen tijd, waarom zou dan in eene kinderlijk-fantaseerende eeuw het streven van het yolk naar lets hoogers, lets
geheimzinnigs, iets minder bij den groiid onmogelijk zijn
geweest?
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Indien ik onzen meer realistischen tijd aan de kinderlijkfantaseerende middeleeuwen tegenstel, dan bedoel ik hiermee
niet, dat het yolk thans niet meer de aangeboren hoedanigheden bezit, welke onontbeerlijk zijn tot het ontstaan van de
volkspoezie, immers de menschelijke natuur blijft zich gelijk;
maar ik wil daarmee te kennen geven, dat het yolk met die
aangeboren gave niet meer kan woekeren als voorheen, en wel
wegens de veranderde omstandigheden of levensvoorwaarden,
die zich niet meer zoo goed voor zulke dichtkunst eigenen. De
tijd van het volksepos is voorbij. Ontstaat er nu een sprookje
of sage, dan is de verbreiding er van niet meer algemeen, maar
beperkt.
Dat die overgang mogelijk was en is, de volkspoezie staat
daar om het te bewijzen. Hebben Tannhauser en Faust niet
bestaan 2 En toch was hun Leven niet zoo wondervol als het yolk
in zijn zucht naar het buitengewone en onder den indruk van de
destijds heerschende begrippen het heeft uitgemeten.
't Is in den grond aldoor de drang van onze ziel naar het
ideaal, die zich onder velerhande gedaanten naar gelang van
plaats en tijd vertoont.
Met andere woorden, wij staan hier voor een tweede bewijs,
dat hierop neerkomt : De ontwikkeling van Halewin, zooals wij
die hebben uiteengezet, is die van alle epische poezie, hetzij, in
het klein, van de ballade en romance, hetzij, in het groot, van
het volksepos.
Het uitgangspunt van alle epiek is een feit, dat de bewondering gaande maakt : 't is het geschiedkundig element; van
lieverlede begint de volksverdichting dit feit op te smukken, op
te hemelen, en er andere mondgemeene verhalen bij te trekkers :
ziedaar de poezie; ten slotte worden sommige laden van een bij
het yolk inheemsch bovenmenschelijk of mythisch wezen overgedragen op den held van het verhaal, en wij hebben het derde,
het mvthische bestanddeel.
Emdelijk nog dit : stamt onze Halewln regelrecht of van
Trismegistus ?
Dit kunnen wij niet uitmaken, omdat wij, zooals gezegd, niet
in de gelegenheid waren het Alexandrijnsch vertelseltje thuis te
brengen; ten tweede ook omdat twee sprookjes, aan elkander
vreemd, op elkaar kunnen gelijken, dank zij den menschelijken
geest, die overal eender is.
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Het is mogelijk, dat het sprookje al bestond voor de Alexandrijnsche geleerde het opnam; het is ook mogelijk, dat Ha/m*1
op Trismegistus teruggaat.
Immers de menigte kan er kennis van gedragen hebben
fangs geleerden weg d. i. door de ontwikkelden, de geestelijkheid,
die, naar we voor de 3 e eeuw zagen, zich niet weinig liet gelegen
liggen aan het getuigenis van de Alexandrijnsche schriften.
Komen wij tot het besluit.
1°) De oudste sporen van het Halewijn-sprookje zijn in het
thema van « De moedige Boerin ,> uit de 3 e eeuw onzer tijdrekening te zoeken.
2°) Het wezenlijk bestanddeel of de kern van het sprookje is
de list en de moedige krachtdadigheid van de vrouw. Wat het
y olk boeide is niet het sneven van den aanvaller door de hand
eener vrouw — er zijn ja altoos kranige vrouwen geweest — maar
wel dit, dat de bedrieger bedrogen werd, dat de roover in de
kuil viel, welke hi.] voor een ander gedolven had.
De zegepraal van den zwakke over den sterke door middel
van list is te alien tijde een bij uitstek episch motief geweest;
men hale zich maar de sage van Ulysses en Polyphemus, Uilenspiegel, vooral echter de streken van Remaert voor den geest,
om van die waarheid overtuigd te zijn.
Een eerste maal valt de struikroover in zijn eigen kuil, dank
zij de tegenwoordigheid van geest der boerin.
Hieraan hebben de kenschetsende motieven : opperkleed,
neerleggen van het zwaard, ondergang met behulp van het eigen
wapen hun ontstaan te danken.
Daarna geraakt de heele rooverbende in de vat, dank zij
een tweede list ; vandaar de hoorn als kenschetsend motief.
Herinneren wij er nog aan, dat evenals de gevatheid z()o
ook de krachtdadigheid van de vrouw grooter is in Halezoijn
dan in het Grieksche verhaal, daar de koningsdochter het hoofd
met een enkelen slag doet neertuimelen.
3()) \Vij hebben nu een leiddraad aan de hand om ons in
den doolhof van zijpaden te recht te helpen.
De motieven, welke gepaard gaan met de dubbele list, zijn
echt en oorspronkelijk, de rest is wijziging ofwel nieuwe
toevoer.
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Derhalve is het ontbreken van den tooverzang met het oog
op den oorsprong van geen overwegend belang; die liederen
echter, welke den dood van den aanvaller door zijn eigen wapen
en het blazen op den hoorn hebben laten varen, zijn van het
oorspronkelijk thema geheel afgedwaald.
Dat slit het geval is met de Duitsche liederen A en B, hebben wij boven bevonden.
40 ) Halm* draagt van meet of aan een historisch en niet
een mvthisch karakter, evenmin als om het even welk yolksepos
Het mvthisch karakter is er later bijgekomen door verbinding met het volksgeloof aan den nikker of watergeest — vandaar
de tooverzang — en door het geloof aan tooverij, vandaar het
potie met zalf.
Te gelijker tijd kwam een aanknooping van geschiedkun,digen aard tot stand aan het sprookje van Blauwbaard — vandaar de maagdenlijken — omdat sommige melaatschen in den
waan verkeerden, dat zij konden genezen door zich in het warme
bloed eener kuische ionkvrouw te baden. Het bekende Duitsche
gedicht Der (irate Heinrich uit de 12 de eeuw van Hartmann von
der Aue geeft een bevallig en hartroerend staaltje van dezen
volkswaan (1).

(i) Vooroordeelen hebben een taai levee. Onze tijd heeft, in Europa ten
minste, met de melaatschheid afgerekend, niet echter met bedoeld vooroordeel, zoo ik geloof mag slaan aan hetgeen mij door een mijner vrienden,
advocaat te Leuven, verzekerd wordt. Mt zijn langjarige praktijk heeft zich
de overtuiging bij hem vastgeworteld, dat het verkrachten van kinderen door
personen uit de volksklasse, die aan zekere venetische aandoeningen lijden,
dikwijis op een dergelijk wangeloof berust.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

150. — BEVREESEN.
IEMAND BEVREESEN beteekent : Dien bedreigen. BEVRESEN

komt bij Verdam voor met de beteekenis van Bevreesd maken,
Vrees aanjagen, Verschrikken, Bang maker. In onze uitdrukking
BEVRESEN MET VERBODEN WAPENEN ligt ongetwijfeld eene bijgedachte van bedreiging :
L Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 292 : Item, twist es
te verstane als yement up anderen fait doet of bevreest met verbodene wapenen in evelen moede. Item, wie anderen bevreest, upcomt,
fait doet, wondt of quest in evelen moede met ghetrocken verboden
wapene, dat es de boete van tzestich ponden pars, ten ware up zyn
verweeren ... ; ende inde vrve maercten ... ende upde hurlicke woensdach dtnghedaghe (I) Wert 'Ian dobbel boete. » (1535.)
Het luidt onk IEMAND VREESEN, ni. « met ghemaecten
stocke », zooals hieronder :
Id., op. cit., I. 292 : (, Item, wie met ghemaecten stocke, Baer
ysere, stael of loot an es, anderen vreest of fait doet, dat Wert de
boete van tsestich ponden pars . » (1535.)
BEVRLESEN zal b. v. bet felt zijn, zijn mes te trekken en
iemand daarmede te vervolgen, gebarende hem te willen steken :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 96 : « Que it (Jehanson le Champenois) avoit trait son coutel sur Cohn de Matignicourt,
et luy poursuy en fasant samblant de ly ferir dou dit coutel, et disoit
li baillis clue 11 s'estoit mesfais et cheus en grosse amende. » (Consultation de Saint-Disler, 1344.)
VREESEN hieronder zal wel met ons w. Bevreesen gelijk te

stellen zijn.
C. P. Serrure, Vaderl. Museum, I, 317 :
« Ende dit lammekijn worde ghevreest
van enen fellers wolve ... *
EDW. GAILLIARD.
(I) HURLICKE zal wel heerlicke te lezen zijn : HEERLICKE Woensdacit
dmghedashe. s Aileen den heere zal moghen dinghen van sWoensdaechs
gheainghe ...

* (Op. cit., I, 288.)
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2°) Kleine Verscheidenheden :
Nr 151.

Slaen ende luwen, en Beyaerden, door

EDW. GAILLIARD
Nr 152.

300

Ad clefisidrani vendere, door Id. . . 308

3°) lets over zvapenkunde,

door Mr.

A.

PRAYON-VAN

ZUYLEN

309

+.) De beteekenis der Nederlandsche rechtswetenschap
voor den Vlaanischen rechtsgeleerde, door Prof
Mr. JULIUS OBRIE
321
5°) Kleine Verscheidenheden :
Nr 153.

By zunne seine, door EDW. GAILLIARD 336

6°) Een catalogns der handschriften in Nederlandsche
kloosters nit het jaar 1487, door Prof. Dr
WILLEM DE VREESE
337
7°) Verslag over de Openbare Plechtige Vergadering van 29 Juni
349
8°) Over Bibliographic, door V. DELA MONTAGNE . 362
g°) Een en ander over en nit het Middelnederlandsch
Woordenboek, door Prof. Dr. J. VERDAM. , . 365
Io. ) Kleine Verscheidenheden :
Nr 154.

Pennine of halline, door EDW. GAIL-

LIARD

392

Vergadering van 18 Juni 1913.
Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, eerw. JAN BOLS, KAREL
DE FLOU, Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN, Dr. L. SIMONS,
Prof AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr.
C. LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR,
Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION, werkende
leden ;
de beer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid.
De heeren Kan. AM. JOOS. Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE en eerw. Dr. HUGO VERRIEST, werkende
leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de
vergadering bij to woven.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Mei-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering
Royaume de Belgique. Ministere de l'Industrie et du Travail.
Office du Ti avail. Annuaire de la législation du travail. Public par
l'Office du Travail tie Belgique. 15e armee, 1911. Tome second.
Bruxelles, 1913.
Royauine de Belgique. Mintstere de lIndustrie et du Travail.
Office du Ti avail Rapports annuels de l'Inspection du Travail.
x7 me armee ‘ 191e, Bruxelles, 1912.

9
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Ministerie van Nijverheid en Arbeid. Beheer der Nijverheid.
Algemeene 7cePeldtentoonstelling van Gent in 1913. Hoogere Beschermingscoml 'issie. Samenstelling van groepen- en klassenconziteiten.
Brussel, 1913.
BIDEZ - Universite de Gand. Recueil de travaux publics
par la Faailt6 cle philosophic et lettres, 43e fast. Vie de Porphyre,
le philosophe n,:• 0-platonicien, avec les fragments des traits HEN
AFAA1IATi2N et De regressu animae, par J. BIDEZ, Professeur
l'universit:t dc Gand Gand-Leipzig, 1913.
Tijdschriften. — Bibliographic de Belgique. Premiere partie :
Livres, etc , no 8, 1913. — Revue Sociale catholique, no 7, 1913. —
Sonimaire id,'ologique des ouvrages et des revue's de pill losothie, l er mai
1913 — ..\-scolastique de Plzilosophie, Mai 1913. — Bulletin
bibliograplizque et te,dagogique rtu Muse beige, no 5, 19 1 3. — Bulletin
des Commissions RoyaLs d'Art et d'Archeologie, nos 1-2. 1913. —
Arbeidsblad, n os 8- 9 , 1913 — .1Iaandschrift van Land- en Tuinboitzv,
n r 8, 1913
Door de , Antwerpsche Bibliophilen . :
DENLTI: I JAN). - Oud nederlandsche kaartmakers izt betrekking
met Planti]n, door JAN DENucE, toegevoegd conservator van het
Museum Piantin-Moretus Antwerpen-'sGravenhage, 1912.
Door de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluithreiding :
LEI i,VRE (Dr. G.\,, leeraar aan het Atheneum te Oostende.
—HetToncibudGrk.
(N .' 165 der VerLeanieling.)
Door het Bestuur der Vereeniging Het Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres » :
Handelincn van het Me Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres, gehouden te Leuven op 21, 22 en 23 September 1912 Dtgegeven
door het B,stuur der Vereeniging Het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Con;; ,. Gent, 1912.
Door Het KetSOUNt ken », te Leuven :
Stad Leuven Koninkliike Hoofcli eclenikkamer Het Kersouwhen,
ge st icht ir, 1473. Letterkundige Buell ages, Kamerjaar : Februari 1912191 (Twee\ oud )
Door (to Koniglich pi eussische Akademie der Wissenschaften », te
:
.SILitm;sberzchte, I-XVIII, 1913.
Door ale o Koniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften
(Philosophisdl-phdologische und historische Klasse)
te Munchen :
l uit,g en , XXVI. Band, 4 Abhandlung.
SThungcbei ?elite, 1912, n r 6-8 und Schlussheft — 1913, n r 1.
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Door de ( Kongelige Danske Videnskabernes Selskab », te
Kopenhagen
Ozer sigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. NT ' 2, 1913.

Dooi cle Reale Accademia del Lincei, Classe di Scienze moi all,
te Rome :
storiche e
Rendiconti, Serie Quinta, vol. XXI, Fasc. 11 0 -12 0 e Indice del
Volume

Door <, Academie Imperiale des Sciences », te St.-Petersburg :
Bulletin, no , 9-1o, 1913.
Doc,r den heer Dr. Is.

BAUWENS. briefwisselend

lid, te Aalst :

Nederlandsch II'oordenboth en Kunstzcoordentolk der geneeskunde.
12 de afi. : Caprtan-G"nante.

Door den beer Dr
Gent :

LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid,

te

PUYVELDE (LEO - Association pour la publication des
Monuments de i'Art Flamancl, fonclee en souvenir de l'Exposition
des primitik fiamands et d'art ancien de 1902, a Bruges. Dedie a Sa
Majeste le Rol. des Beiges. Les arts anciens de Flandre. L-1:volution

de la conception artistique chez les peintres de la renaissance septentrionale, par LEO VAN PUYVELDE. Bruges, 1913. — (Vertaling van de

lezing in de Koninklijke Vlaamsche Academie gehouden.)
Door Z Em den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La vie drocesaine. Bulletin du Diocese de Malines. Mei 1913.
Door den beer JOHN BETHUNE STEIN, M. D., te New York :
BETHUNE STEIN JOHN). - Jan Paliyn. By JOHN BETHUNE STEIN,

M. D. New Yoi k city. Reprinted from the Medical Record, yanuary 11,
1913. New York, z. j.
Door den beer HENDRIK COOPMAN, te Brussel :
— Studies en Losse Bladen van HENDRIK COOPMAN,
CO ‘ -)PMAN
THZN. Z. p1. of

Door don hoer V. FRIS, leeraar aan het Koninklijk Atheneum,
te Gent :
Pars(V. ;.

Geschiedenis van Geeraardsbergen, door VICTOR FRIS.

Gent, 1911.
- De Bronnen van de Historisclie Romans van ConFRI`,
sczence. .Antwerpen , 1913.

Dooi den beer Em.

GIELKENS,

GIELKENS (EMILE). - Gactan.

Door den heer Dr. A.-J.-J.
Stedelijk Laboratoi ium, to Gent :

te Hasselt
Bi uxelles-Pa ris, 1912.

VANDEVELDE, bestuurder

van het

- 280 VANDEVELDE (Dr. A.-J.-J )— Over berekenen en voorstellen van de
waarde van normale vervalschte Melk, door Dr. A.-J -J. VANDEVELDE. Gent, 1913. ( Overdruk uit Verslagen en Mededeelingen der

Koninklijke Vlaamsche Academie.)
Door de Redactie :
Museum, n r 9, 1913. — De Vlaamsche Hoogeschool, Mei 1913. —
Tooneelgids Klapper op de eerste vier jaargangen. Ttidschrift der
Gemeentebesturen, n r s 5-6, 1913. — Het Both, n rs 3-4, 1913.

Ingekomen boeken. — Voor de Boekerij der Academie zijn Ingekomen :
Voordenboek der Nederiandsche taal. 7de deel, I ste afl. .7.-jagen.
Bewerkt door Dr. A. BEETS. - 8 ste deel, 9 de afl., Leenen-Leggen.
Bewerkt door Dr. J. HEINSIUS met de medewerking van Dr. R.
VAN DER MEULEN,

'sGravenhage, 1913.

Xederlandsch zvoordenboek en kunstzvoordentolk
der Geneeskunde. 12 d e afl. Capitan-Cênante.
De Gas, Juni 1913.
Zentralblatt fur Bibliothekswesen, Mei
BAUWENS ,Is.). —

1913.

MEYBOOM (Dr. H. U.). — Oud-Christelijke Gesclzriften in Nederlandsclze Vertaling onder redactie van Dr. H. U. MEYBOOM, Hoogleeraar to Groningen. VIII. : Clemens Alexandrinus II, De Paedagoog
bezeerkt door Dr. H. U MEYBOOM. Uitgegeven op initiatief van een

Cornmissie lit vrienden van den vertaier, ter gelegenheid van de
verstriiking van zijn ambtelijk-en terrnim Leiden, 1913.
Deutsclzes 1I 7Hrtel bitch con JACOB GRIMM ?MCI WILHELNI GRIMM.

Bancles i Abth. 1o. Lieferung. Verstehen-Versuch. Bearbeitet von
Dr. M. LEOPOLD.

12

CHEVALIER (t i L y ssEl. — Repertoire des sources historique du Moyen
Age, par ULYSSE CHEVALIER. Ouvrage couronn,', par l' Institut ( Prix
Brunet de 1' des Inscriptions et Belles-Lettres`. Bio- Bthltographic. Noucelle cdeizon refonal ue, corrzgee et considerablement avgmentêe. Paris, 1905.1907.

Ruildienst. Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academic de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
riaamsche Arbeid, rr 5 4-5, 1913.
Nederlandsch Archievenblad.
n r 4, 1913. — Bzekorf, n r1913. — Bijdragen tot de Geschiedcnis
bijzonderlijk van het abode fiertogdom Brabant, Mei 1913. — St -Casszanusblad, n r 6, 1913, Buz,vegsel, n rs 10-ir, 1913. — Onze Kunst,
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nr 6, 1913.
Neerlandia, nrs 5-6, 1913. — Het Katholiek Onderwijs,
nr 8, 1913. — De Oftvoeder, n rs 15-17, 1913 — De Otvoeding, nr 6,
1913. Christene School, n rs 15-16, 1913. -- De Schoolgids, n rs 21-24,
1913. — Studien, nr 5, 1913 — Folks/oil:de, n rs 5-6, 1 9 13. — Dietsche
IT arande en Belli); t, ni 5, 1913. — Zeltschi Ift des Fermis fur Folkskuncic, Heft 2, 1913.

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende ingekomen brieven
1 0 ) Bezoek van Z. M. den Koning aan de stad
Gent, op 22 Juni 1913. Officieele Ontvangst der Burgerlijke en Militaire Overheden.
Bij brieve van
17 worden Bestuur en Heeren Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, door den \Veledelgeboren
heer Baron DE KERCKHOVE D ' EXAERDE, gouverneur der
Provincle, tot deze Ontvangst uitgenoodigd.
2") Nederlandsche Vertalingen van oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers, door den eerw. heer
A. GEEREBAERT, S. J., leeraar aan het Sint-Michielscollege, te Brussel, aan de Academie ter uitgave aangeboden. — De Bestendige Secretaris stelt voor de studie
naar de Bestendige Commissie voor Bibliographie om
advies te verzenden. — (Aangenomen.)

3°) Taaltoestanden in Luiker-Duitsch-Belgie. \T erhandehng door den heer J. LANGOHR, leeraar aan het
Atheneum te Tongeren, ter opneming in de rerslagen en
illedededingen aan de Academie aangeboden. — In hare
vergadering van 15 November 1911, had de Academie
tot de opneming besloten. Bij brieve van 3o November
had evenwel de beer LANGOHR om de toelating verzocht,
aan zijne kopij ettelijke veranderingen en verbeteringen
toe te brengen. Dientengevolge had de Bestendige
Secretaris hem zip handschrift teruggezonden. Den
13 Juni 1913, heeft de beer LANGOHR zijne kopij, thans
behoorlijk aangevuld, aan de Academie laten geworden.

—
De Bestendige
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s e c r e t a r i s h e e f t d e r h a l v e de

Commissie voor Nieuwere T a a l wier

a d v i e s de s t u d i e

bij

aan

h a r e eerste i n z e n d i n g w e r d

o n d e r w o r p e n , v e r z o c h t te w i l l e n
v a n den heer L A X G O H R

Bestendige

en L e t t e r k u n d e ,

bepaald

beslissen
ter pers

of de s t u d i e
mag gaan.

—

( Z i e beneden b l z . 284.)

Mededeelingen namens Commission.
i°)

Bestendige

Commissie

voor

Middelneder-

l a n d s c h e T a a l - en L e t t e r k u n d e — D e h e e r K . D E F L O T J ,
secretaris,
over

de

legt h e t h i e r o n d e r v o l g e n d e v e r s l a g t e r t a f e l ,
morgenvergadering

door

de

Commissie

ge-

houden.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. D r . C . L E C O U T E R E , \oorzittei,
EDW

Is

TKIRLIXCK,

< >ndei\oorzitter, J h i . N A T . D E P A U W ,

G A I L L I A K D , DI. W . D E V R E E S E , T H . C O O P M A X , l e d e n , e n

K . D E F E O U , l i d - s e i retaris.
H e t v e r d a g <>\ er d e A p n l - v e r g a d e u n g w o r d t g o e d g e k e u r d .
A a n d e d a g o r d e staat :
a] P r i j s v r a g e n n a m e n s

d e C o m m i s s i e v o o r t e stel-

l e n . — I ) e h e e i e n L e d e n w o r d e n v e r z o c h t d e d o o i h e n te d o e n e
vooistellen dan den Bestendigen Secretaiis der A c a d e n n e m e d e
te d e e l e n .
b] L e z i n g d o o r d e n h e e r P r o f . D r . W i l l e m de V r e e s e :
Een

Catalogus

het jam 148/.
Muhlbeig,

<ki Hamkclmftcn
—

ovei

D e heei

in XederlanJsc/ie

D r . DE V R E E S E toont

KioosUn,

uit

a a n , dat D o m

« Nederlandsche v handschnftencatalogi

uit

v r o e g e r t i j d s< h n j v e n d e , d a a r b i j n i e t b e k e n d w a s m e t e e n w e l b e k e n d e a a n t e e k e n m g uit d e I 7

l1(>

eeuw, geschreven v<oiaan i n d e n

b a n d v a n het Gentse h e H a d e w i j c h - h a n d s c h n f t . S p i e k e r o n d e i zoekt deze aanteekenmg

eeist n a a r het u i t e r l i j k e : ze w e i d d o o r

verschillende handen geschreven, daarna naar d e n inhoud : de
c a t a l o g u s d i e er 111 g e n o e m d w o r d t b l i j k t d e z e l f d e te z i j n als e e n
v a n d i e , w e l k e D o m M o h l b e r g b e s p i o k e n heeft, e n v e r l u i e n acht.
D r . D E V R L L S I : betoogt,

d a t d i e c a t a l o g u s w e l d e g e h i k n o g be-

staat . w e l is hi] als a f z o n d e i h j k h a n d s c h n f t m i s s c h i e n niet m e e r
v o o r h a n d e n , m a a r d a a i o m n i e t v e i l o r e n • hij is o v e r g e g a a n 111 e e n
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catalogus, die in 1532 door Nicolaus Winghe, bibliothecaiis van
Sint-Martensdaat te Leuven, werd samengesteld.
— De voorzitter meent de tolk van al zijne medeleden te zijn, als hij den wensch uitspreekt, dat de zoo
belangrijke lezing van Prof. Dr. -WILLEM DE VREESE in
de Verslagen en Mededeelingen zou opgenomen worden. —
De Academie in pleno vergaderd keurt goed.
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
Zip aanwezig de heeren : Prof. Dr. JULIUS MAC Lau),
voorzitter : eerw. JAN. Bois, ondervoorzitter; Mr. A. PRAWNVAN ZUYI EN, Prof. Mr. J. OBRIE, Prof. Dr. W. DE VREESE,
Is. TEIRLINCK, Nan. Di. f MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS,
leden, en TH. CooPmAN, lid-secretaris.
Het verslag over de April-veigadenng wordt goedgekeurd.
Aan de dap,orde staat :
a] Ter opnemmg in de Ferslagell aangeboden verliandelm ,,_ . Luciferiana. Rene korte bewerking
van Vondel's Lucifer, door den heer LANGOHR, leeraar aan
het AthenLeam te Tongeren. — Door het Bestuur der Academie
anmissie otn advies verzonden. — Verslag door de
naar
heeren Dr. MUYLDERMANS en Prof. Dr. -WILLEM DE VREESE.

1 0 ) Verslag van Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS.
Deze bijdrage, aangeboden (ma in de Verslagen en Mededeelingen
dei Koninklijke Vlaamsche Academie ingelascht te worden, is nagenoeg 'n ontleding van VONDEL ' S Lucifer. Zekcr ban zulk weik den
collega's chenstig zijn, die in de school 's dichtcrs meesterstuk uitleggen; edoch, ik vi aan mij al, of cut stub dient uitgegeven door de
Academie. Er is reeds zoo, \_(21 schoons en veidienstelijks over VONDEL ' S ti eurspel geschi even, dat men van dag tot dag hoogere eischen
mag stellen aan de cr itici die Lucifer aandurven. Dr. LA1NGOHR geeft
er 'n bloote onticding. — urn een schuimwooid te bezigen, 'n dissequeering- van. Zonder mij daar ongunstig over uit te laten, meen ik
toch, dat zulke Imdrage in onze Verslagen en Alededeelingen met en
past. Ik betwijfel zelfs, of zulk werk in iedeis smaak zal vallen. Vat
er ook van zij, meen en ben overtuigd, dat men met zulke « dissec-
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ties» voorzichtig moet te \\'erk gaao, zooniet loopt men geyaar het
meesterwerk van VO~DEL, ik zei bijna, door haarklieverijen te ontsieren, en de geestdrift voor het schoone, voor het groote en het
goede met stijYe redeneeringen in de jonge herten uit te dooven.
Neen, dit mag niet zijn. Nu, ten slotte, ik be\veer niet, dat Dr. LANGOHR'S bijdrage zoo iets bedoel t of hewerken zou : doch ik hecht aan
zulke diepindringende ontleding zulk gr'oot belang niet: - en moet
ze soms gedaan, dan bereide de leeraar die v66r de school, of hij leere
den leerlingen in de klas hoe ze client bewerkt en \VaarOffi. \Veze
deze bijdrage eeoe wei voorbereide les, ik geef het toe, doch ik name
ze niet op in ooze uitgaven : elders \\tare zij betel' op hare plaats.

2°) Verslag van Prof. Dr. WILLE1\[ de VREESE.
Naar mijn bescheiden meening is het inzenden yan deze zoogenaamde studie een vergissing.

De heeren verslaggevers besluiten, dat genoenlde verhandeling, ongeschikt is om in de lTerslage1t en .l.'fededeelingen opgenonlen te \vorden. -- De Academie stuit zich
bij deze ziens\vijze aan.
oj Taaltoestanden in Luiker-Duitsch-Belgi~) dour
den !leer J. LA ~GOHH., leeraar aan het I~uninklijk Athcll(£UID, te
Tongeren. - Door het Beslllur oer Acadernie naar de C01l1nlissie DIn advies verzonden. - \\Tnrden tot \'erslagL;evers benoenld,
de heeren 1\1r. PR.-\ YOX-VAN ZUYLEN en Dr. L. Sll\lOXS.

Letterkundige mededeeling
·door den heer GUSTAAF SEGERS, over Bronnen van de
historische romans van Conscience, door 'V'ICTO]{ FRIS,
leeraar aan het Athenreunl te Gent. (Ant\verpen, 19 1 3.)
N anlens den heer \.TICTOR FRIS, heb ik de eer aan de
Koninkli}ke Vlaarllsche Acadeluie een exeruplaar aan te bieden
van zij u \verk : De Bronnen der Ilis/orise/le rOIJlllJJS va II LVI/science.
Het is een afdruk \'an de bijd,agen, welke de schrijver in
het Gedeukboek tiet verschijnen, dat ter gelegenheid van het
eerste eeuwfee:st dt.;1 gcuuorte van Ollzen Ilationalell volksschrijver werd uitgegeven \ I).
(I)

RENE

Hendrr'k COllscil':'l1ce. StuditFn
POL DE ~IONT,

DE CLERCK,

CIl

J~~rl1iekt:'11

1..>r.

vall

EUG. VAN

~IAURITS SABRE:,
OYE, LODEWIJIt

-
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Om llleer dan eene reden dient de aandacht op de bijdrage
-van den heer FRIS ~evestigd.

WeI zijn CONSCIENCE'S historische ronlans bij het volk
evenzeer populair als zijne Kempische novellen en zijne verhalen uit het Antv;erpsche volksleven. Zij \verden echter tot nog
toe al te oppervlakkig beoordeeld.
De studie van den heer FRIS is, in dit opzicht, bij mijn
,velen, de volledigste, \\'elke over den schrijver van den « Leeu'liJ
('all Vlaa1Jderell » verscheen.
Eerst besludeert hij het ontstaan van de rOlllantische strekking in de letterkunde, kons na de p;roote Fransche OIn\\"enteling: «In plaats van het gecristaliseerde classicisme brak nu de
« tijd van natuurlij kheid en wa<trheid (tan, van onvervalschte
« uitdrukking van eigen geluoed ell \'an liefJe 'loor eigen
« aard (I). »
Uit de lOInantische strooIlling DIoest de rOInan onvermijdelijk on tstaan. De heel' FRIS HOeIl1t den rOinan « de Ineest vrije7
« de Ininst gebondene van aile letterkulHilge vakken, de geluk« kige vennellging van \vaarheid ell verdicltting (2) ».
Eugeen Zabel getuigt van dit lctterkundig yak : « Geen
« varnl, \vaarvan de scheppende geest des dichters zich bedient
« om een kultuurbeeld van eene eeu\y op te hangen, is daartoe
« zoo geschikt als de TOIuan. ~iet aileen is hij de popllIairste
« vonn der poezie : hij kan tevens binnen zijne uitgestrekte
« grenzen 'eene bijna oneinJlge Inenigte denkbeelden uitdruk« ken. 11et recht betraCtlh~l\ daarolll aile lUal\llen van talent, die
« voor de aanraking lllet den tegen woordigcn tijd niet angstig
SCHELTJE~S, ANNA

GEK1I0NPREZ,

G.

DUFLOU,

L.

KRINKELS, CYRIEL

VERSCHAEVE, FRANS VAN CUYCK, FRANS VAN DEN \VEGHE,
BAUWENS, A. DE COCK, LAMBRECHT

VICTOR FRIS.

Dr.

ISIDOOR.

LAMBRECHTS, GUSTAAF SEGE1tS,

l]itgegeven ler gelegenheid

7.:all,

den Conscience-dag van

Augustus 1912 te Antwerpen, door de z?rgen va"Z het t:onscience-Comiteit
van Antwerpen, onder de ieiding der Heeren EM. DE PUYDT, J. VAN
KERCKHOVEN-DoNNEZ, }EF V AN DE VENNE, J. ~I. R. GROTE en LEo
BOUCHERI]. - 1913. Drukkerij JAN BOUCHERIJ, Hopland, 22, Antwerpeu.
(I) ~fAX ROOSES. Derde Schetsenboek, d. I, biz. 162. FlUS. De Brannen
-"SIan de historische romans van Consczence, biz. 5.
(2) Id., bIz. 6.
II
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terugwijken, maar fiisch daaruit dichten, den roman als eenen
« dichtvoim, die den belangrijksten inhoud bevat (0.
Na eenige beschouw Inger' over het ontstaan van den historischen roman in Engeland, Frankrijk en de Nederlanden, doet
de beer FRIS uitscluinen, dat het romantismus den geschiedkundigen Z111 verspreidde, waarvan de hootdbestanddeelen zijn,
de nieuwsgieri(z)heid voor uiteilijke en kennelijke zaken, het opsporen van de ninerlijke karakteltrekken en van de geringste
bijzonderheden (2).
Aan den anderen pant, heeft de geschledschrijving groo« tencleels voordeel getrokken uit den historischen
Ooh bon het met uitblijven of de geschiedkundige roman die
• door zijn bevruchtenden invloed een der hoofdoorzaken was
« geweest van de wedergeboorte der geschiedenis, moest er ten
• slotte, door eene heilzame \Aisselweiking het meeste voordeel
uit trek ken (‘:,)
Reeds als Lind h( Horde CoNsciExcE taliijke sagen en legenden verhalen, die te Antwerpen in omloop zijn ; als jongeling
had hij omganu met de \ mAnaamste manner), kunstenams en
dichters, die aan het hoofd onzer nationale beweging stonden.
« Antv,erpen had (Iambi] nog flit voordeel eene kunststad te
« zijn, want het a Andenken \ an den gi6oten Rubens nog altijd
en
buiten dat kunstlievend en intelltc« levendig vv dS »,
« tueel midden bezat Antwerpen nog jets dat de rest van
« Vlaandeien het moest bemjden, de Schelde, de weg naar de
« zee! Dit open venster op de weield, die altijd vernieuwde
« levenslucht, de opkoinst van bet levenwekkencle reemdelin« genveiketi, tie middelen en de lust oin te 'even; dat alies gaf
toen reeds in de jaren - 35 — een
« aan den .Ante erpenaai
zij ne V laamsche landgen ooten (4)
an;;
• soort van \
CoNscIENLL las \ eischeidene wetenschappelijke werken :
zijne talrij ke s(Jidatenleven kwamen hem zeei te stade,
zoodat de beer Rls naar waarheid mag getuigen, dat « toen hij
Der D
Sturm/Zut.
(2) De H101Z77, 71. , blz o.
(3) De Bionven. , biz. 12.
(4) De Bronhen , ^ lz 13.

(t)

Gat tenlaube, 1884.
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« de pen opnam, CONSCIENCE niet voorbereid, maar wel gereed
« was om den eersten Vlaamschen historischen romanschrijver
« te \Norden (I) /.
\Vij leeren vervolgens de bronnen van twee en twintig histoiische iornans kennen. Dit deel der verhandelmg, eigenink het
zakehike, is bid uitstek merkwaardw,. De Beer FRIS ievert ons
daarin het bewijs, eeistens, dat lily zelf, als weinigen, niet onze
vaderlandsche geschiedenis vertrouwd is; tevens overtuigt hij
elkeen dat CONSCIENCE, alvorens een historischen roman te
schrij en, voor studie upoffeung terugscinikte um met
de histoiische felted veitrunwd te wezen, (be hi] te buck Wilde
stellen, um den tied dour en door te kennen, \\aann Z1111 verhaal
zou spelen
't Is nit met de legende van den geschiedenis-onkundigen
die glimlach die nog steels op de lippen, zelfs
van ontwikkeide Vlamingen komt, als men maar van de <K historiKhe
nianderen » gewaagt. Ontegensprekehjk
waarde van den Lecuzc
voor de
heeft CON a CIENCE de geschiedenis willen geirouw
uiteenzetting der gebeurtenissen
»
CONSCIENCE! \Veg

De beer FRis verklaart later :
Vergclijkt men die massa van oorspronkelijke bronnen en
moderne werken over den Gentschen trihuin, dour CONSCIENCE benuttigd, met de volledige list die wij opstelden in de Bibizeg-rathic de
1Thstozre de Gand, dan staat men verbaasd over de nauw,eztheid

en de mtgebreidhuid van

CONSC1ENCE ' s

voorbereidend onderzork tot

bet optellen van zip roman . Waar hlijft men weer met de onbelezenheid van den man A)? »

N ug eene aanbaling nit bet werk van
kussen :

FRIS;

ze ls urn te

Als men ten huidigen dage over die Geschiedcnis van BelgL)
rept, komt bijna altijd de ghmlach op de lippen. Maar wie weet of
niet diezelfde glimlach om den mond zal zweven wanneer men over
75 j aar van het werk van PIRENNE zal sprcken. »
De .Bronnen..., blz. 20.
De .Bronnen..., biz. 34.
3) Jacob Tan
H. SCHIMMEL, Gals, artikel (1857), blz. 72, heeft bijgedragen tot het
verspreiden cuer legende. (De Bz onnen..., blz 39 )
(I)

(2)

-
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Raak! en dat !liet alleen \vat de geschiedenis, maar oak wat
de taal- en letterkunde, de beeldende kunsten betreft.
Voor velen verdienen KERVYN DE LETTENHOVE en NAMECHE, CONSCIENCE en SLEECKX, ,\rILLKMS en SERRURE al
niet veel Ineer dan een nledelijdend schouderophalen; zelfs
aan het prachtig \verk yan Dr. DE VRIES \vordt getornt. LEYS
en VERL:\.T zijll unde pruiken.
Ik denk er anders oyer en ze!!, dat Inannen die uitsla~en
konden bekoIllen ais zij, recht hel>b~n op onze dankbaarheid en
bewondering. lk voeg er Lij, dat wij allen van deze Ineesters veel
te leeren hebben.
De heer FRIS heeft d,)or !let schrijven Vdtl De Bronnen ZJan
de histor'~'e/le rOIIl(111S vall Gouse/ellce eene goede daaJ verricht.
Het is te Letreuren, dat zijn werk, hel\\'elk orn den inhoud
zoo merk\vaardig Inag genoeilld \vorden, niet Leter verzorgd is,
\vat taal en stijl Letreft.

DAGORDE.
1°) Voorstel door ·den Bestendigen Secretaris. Oude Glossen en hun beteekenis, door den heer Dr.
BUITENRUST HETTE~L\, uit ZZe'olle. - In hare vergadering van 20 ~'1aart 1912, besliste de Acaden1ie, genoemde
verhandeling in hare Verslagcn en l\fededeelingen op te
nen1en. Het is echter gebleken, dat dit stuk nogal
oI11vangrijk is en dat bet opnen1en daarvan in de Verslagen en Afededeelingen eenige moeilijkheid zou opleveren. De Bestendige Secretaris stelt dientengevolge voar,
de verhandeling van Dr. BUITENRUST HETTE),{A onder
de ge\vone klein-8° uitgaven der Academie te laten
verschij nen. - (Goedgekcurd.)
2°) Geheime vergadering. - W'edstrijden voor
1913. Lezing der verslagell. (Ingevolge art. II der Wet
van IS ~laart 1888, ge\vijzigd bij Koninklijk Besluit
van 25 ~Iaart I8gI.) - De heeren Leden, die van de
keurraden hebben deel uitgen1aakt, hebben hunne verslagen bij den Bestendigen Secretaris ingediend. Volgens 't gebruik heeft deze genoemde verslagen laten
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drukken en, voor de Juni-vergadering, een exemplaar
daarvan aan de heeren werkende Leden medegedeeld.
Lezing, door den Bestendigen Secretaris, over de uitgebrachte verslagen. — Stemming.
De Academie had, voor het jaar 1913, zes prijsvragen uitgeschreven. (Zie Versla,,, ,en en llededeelingen, jaargang TO t 1, blzz.
537-538 ) De eerste en de vijfde zijn onbeantwoord gebleven.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verslagen over de
prijsantwoorden, voor de tweede, de derde, de vierde en de
zesde prijsvragen ingezonden.

TWEEDE PRI JSVRAAG.
Taalzuivering.
Gevraagd werd : Een list, Loo volledig mogeli/le, 7 ' an de Gsgrmanismen, die bedew/ daps ,Qebruikt wo; den door de Nederlandsche
schr#vers, met nadere verklanng van den aard del, foul, en met
OPI: aVe ?wiz de ,- lliTier Nederlandsche woorden of ultdrukkinA,en.

Prijs : Ooo fr.
Stellers van de vraag : de heeren TH. COOPMAN en Prof.
Dr. W. DE VREESL.
Is ingekomen een antwoord, met kenspreuk : Geen ry'ker
kroon doll eN,,en school/.

Werden tot ieden van den keurraad aangesteld, de heeren :
Prof. Dr. J. MAN ,,toN, Piet. Dr. C. LECOUTE RE en G. SEGERS.
De beer Prof MANsioN, eerste verslaggever, stelt voor, de
prijsvraag, tot bet jaar I9177 aan to houden. Bij dit voorstel hebben zich de twee andere verslaggevers, de heeren Prof. LECO UTERE en (j. E( LIG-, aangesloten.
— De Vergadering neemt het gedane voorstel aan
en verzendt dit, om nader advies, naar de Cominissie

voor Prijsvragen.

DERDEJ PRIJSVRAAG.
Dialectstudie.
Gevraagd werd : Fen besch/ 1.17 ,inA, ; ,an het Limburgsch
dialect in de iro7iincie Luile beoosten Maze, onz .attende .. een
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gictinnzatir,/ (ldankleer, vormleer, woordvorming, svntaxis),

ccii

woordenboek , ow &la/ / van het beschre7 ,en straakgebied. Vooral aan
den
7',11/1 het Fansch en het Dui isch op het dialed ,cal
dacht lic iloo/ en ,;, e741 /c worden.

/ on f r.
Stellcr van de vraag : de heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE.
Is ;i1e1,()inen een antwooid, met kenspreuk : _leder
zing/.:nor

11n

t, it leden van den keurraad aangesteld, de heeren :
Prof. Dr. L. -)LITARPL, Prof. Mr. PAUL BELLEFROID en Dr. LEO
GOEMAN,

De twee eeri,te verslaggevers, de heeren Professoien
L. Sc HAR14] en PAUL BELLEFROID zijn van meening dat de
ingezonden v erhandeling den uitgeloofden prijs verdient. Van
een ander gevoelen i5 echter de beer Dr. GOEMANS, derde
veislaggevei liij kan er niet toe besluiten, een werk te bekronen, dat de Vlaamsche taalwetenschap niet tot eer strekt;
hij adviseert de,rhalve, de prijsvraag een jaar of twee aan te
houden, opdat de schrilver zijn werk zou kunnen hervatten en
verbeteren.
De beer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE vraagt het
woord en onderwerpt de volgende beschouwingen aan
het oordeel der Vergadering :
De heooideeling van deze prijsvraag door de heeren
ScHARPL: . BELLEIROID en GOEMANS is van dien aard, dat ik het
als een I ewetenszaak heb beschouwd, van het ingezonden
antwoonl inet eigen oogen kennis te neinen.
Pr, )f. Sc HARPE constateert dat de inzender maar een liefhebber is, (lie heeft vcrzameld op zijn Gezelle's»; Wien het taalhistorisc h e 'haat blizaak is, Wiens taalkund;ge beschouwingen
«herhaaldehil, erg gewaagd» zip, en die zelfs aan een beroep op
de toe2,(nr tii(lheicl zwier beoorcleelaars niet ontkomt; toch
noemt hi ] hem /bid,' z'owberea.
toy ant duidelijk aan, althans voor een inge1)1,0
wijde, dat de inzunder op verre na, geen voldoende studie
gemaald 'weft \ at, de vo()rnaaniste stelsels van klankschlift ,
en dat deze el een bolacht heeft, waarmede niets aan te vangen
dat de inzender < een betrouwbare beschiljving
is; tocii zegt
van de volkstaal guilder - gegeven beeft.
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Voor mijn gevoel zijn dat begrippen die elkander uitsluiten,
n rechtvaardigen de premissen de conclusie niet.

Het verslag van den heer BELLEFROID is geen zelfstandige
beoordeeling, maar een bevestiging, zonder redenen omkleed.
Hij toont oils met (Pm, dat de inzender « geantwoord (heeft) op
een void( )ende wij ze opdat zijn werk waardig zij gedrukt en
bekroond te worden hij denkt het alleen maar.
Het moge waar dat « de ingezonden verhandeling
(uit)gaat van iemand, die het Luikerland van Overmaas sedert
lange jaren blijkt te kennen, te bewonen en lief te hebben », dat
« dit... eenigszins strekt tot waarborg voor de echtheid van het
werkmatcriaal waarover steller beschikt nogmaals, dat moge
waar zijn, daaruit vloeit allesbehalve voort, dat de verzamelaai van dat mateliaal eigenlijk wel wist \vat hij er aan had, en
in staat was om het naar den eisch der wetenschap te verwerken.
Het oordeel van den beer GOEMANS, uitvoeiig gemotiveerd,
luidt zeei beslist ongunstig: hi] weigert een werk te bekronen,
« dat de Vlaamsche taalwetenschap niet tot eer strekt. »
\Vie heeft hier gelijk-)
De beer SCHARPE, of de heer GOEMANS?
Ik schroom niet te zeggen, ja het is plicht U te zeggen :
Dr. GoEALANs, en er bestaat niet de minste vrees voor, dat zijn
oordeel te streng zou luiden.
Tic zal de lange lust van tekortkonaingen, die de heer GOEMANS heeft opgenoemd erg aangewezen, niet nog linger maken,
hoe weimg moeite dat kosten zou. Ik wil alleen den nadruk
leggen op het felt, dat alle historische kennis aan den inzender
ontbreekt, niet alleen op het gebied del taalkunde in 't algemeen, ook dat N an het Nederlandsch in den engsten zin
van het woord Dat alle vorm van heden N ooi tzetting is van een
vorm van gisteren, schijnt hem totaal onbekend te zijn.
Van het oudere Nederlandsch, of van het Middelnederlandsch, van dialectische eigenaardigheden op het Nederlandsch
taalgebied in vroeger tijd, heeft hij bliikbaar niet het minste
begrip. De heer GOEMANS heeft dan ook een opmerking gemaakt,
die de kapitale lout van het ingezonden werk bloot legt. Er werd
gevraagd een be,sch*///,, van het Limbuigsch dialect. « Dat
woord zegt de derde beoordeelaar, « shut natuurlijk de historische studie \ an de phonetische feiten uit. Dus in geen geval,
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moest schrijver iets anders leveren dan eene statistiek. Felten
verklaren, den ootspronv, er van opsporen, dat vlel niet in zijn.
bestek. Hij moest alleen constateeren, beschrijven. In zulk geval
zou men haast zeggen, dat empirism volstaat en dat een ervaren
liefhebber de taak fop zich kan nemen, over de taaltoestanden
van het Limburgsche dialect eene degelijke studie te leveren.
Schrijver van het onderhavig w erk heeft het zoo gedacht... en hij
heeft zich vergist. »
Inderdaad, z66 is het. Dr GOEMANS heeft wel degelijk
begrepen wat gevraagd werd ; of een ervaren liefhebber de taak
op zich kon nemen is een andere vraag. Ik meen van niet.
In elk geval, de inzender heeft dat gedacht, zooals reeds blijkt
nit den aanhef van ztjn werk (0, maar hij heeft zich vergist.
Er were, inderdaad, een beschqving gevraagd; maar dat sluit
wel nit : de uiteenzetting van de geschiedenis van het dialect
beoosten Maze, maar niet : de kennis van de geschiedenis van
het Nederlandsch, noch die van het veiloop der taalgeschiedenis ttl t algemeen.
Tiouwens, er is nog iets. Om deze richtig te
kunnen beoordeelen moet men bekend zijn met haar geschiedenis, want zij heeft een geschiedenis.
de vraag wordt in de Veislagen genoemd : de
Al ' Steller
heer Mr. PAUL BELLEFROID.
Van

Daarentegeti v.( )rcit in het Versiag van de Commissie tot het

piii sviagen in mo8, dat ik luier bij de hand heb,
voorstellcn
als voorstellcr an de vraag genoemd Uw dienaar.
Wat
juist -, Het Iaatste, en 't is n ‘ mdig- inerbij de puntjes
op de t te zetten Velie van my is bier .dle denkbeeld om
opzichtc
zeggen of -R bed)elen
iets onaariE4 ena,in -:
dwaas gevoel van
van een inedelid ; of toe te geven aan
bedoeling is, de verantwoorpersoonh i ke ydeibeid Keen.
delijkheid ,.962/ tc leg,gen waar ze niet h()ori. Verantwoordelijk
N stn

N

een

(I) Het <, Voorwoord begint aldus : Deze verhandeling beoogt niet
eene sireng wet,n,chapnelqke phorievsch histerische stume te zijn, maar
eenvoudig en overee p komstig met den Lin der prijsvraag eene beschrijving
van het Lim ourgsch oialect beoosten oe Ala,s in de provincie Lurk, in
z ijnen huicii;.!en t,estand; or) dit bijna 2an,crl Pt aab, hggend taalgebied wil
de schrijver enkel eenie a, , n,r)raaklooze sprokkehngen voor het grootsch
« werk aer 01,),tc- en foikiorestudie intarnelen A en7.
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voor de prijsvraag is niet hij, die in de verslagen der beoordeelaars als zoodanig genoemd wordt, maar wel hij, die als
zoodanig genoemd wordt in het Verslag van de Commissie tot
het voorstellen van prijsvragen in 19o8, en deze laatste wenscht
wel degelijk de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn daden;
hij wenscht zelfs den schijn te vermijden, alsof hij die verantwoordelijkheid van zijn rug zou willen schudden. Daartoe is reden,
zooals uit de beoordeelingen blijkt.
Prof. SCHARPE spieekt van de « veeleischende prijsvraag '>,
en de heer GOEMANS betoogt uitvoerig : « veel werd er van den
mededinger bier vereischt
\\T ie tusschen de regels weet te lezen, bespeurt in beider
Verslagen zeer duidelijk een onbehaaglijk gevoel, een zekere
gegeneerdheid
De beer SCHARPF: zegt :
‹, Het ware onheusch, en ook onbillijk, al te zeer nadruk te
leggen op het gebrekkige, ten aanzien van het vele verdienste« lijke bij een zoo veelomvattenden arbeid Voor rnijn gevoel
wil dat zeggen : men IR zooveel gevergd, dat, wat gevraagd
werd, eenvoudig niet te leveren was; men mOet het ingezonden
werk dus bekionen in weerwil van zijn onvolkomenheid.
De gene van Dr. GOENTANS is van een gansch anderen card.
Zijn verslag geeft mij dezen indruk : er kleven zooveel gebreken
aan het werk, dat het beslist onbekroonbaar is ; maar men beef
zoodanig veel gevraagd, dat men er liaast gegeneerd wordt, met
een koel hart een ongunstig oordeel uit te spreken.
Naar ligt echter de schuld, dat zooveel gevraagd werd?
Verschillende jaren geled en, in illo tempore, ontving de Academie een brief, ik weet niet meer van Wien, waarin er op aangedrongen weed een prijsvraag nit te schrijven over de taal, de ethnographie, de folklore, enz., enz., van het Germaansche gedeelte
der provincie Link beoosten Maze. Die brief werd ten fine van
advies verwezen naar de Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde, die eenparig van oordeel was, dat het plan, zooals
het in dien brief uiteengezet was, onuitvoerbaar was, dat een
dergelijke prijsvraag onvermijdelijk op een fiasco zou uitloopen,
dat ze niet te beantwoorden was. De zaak werd van de baan
geschoven.
In 1908 nieuwe brief. Toen de Commissie voor prijsvragen
dat jaar vergaderde, kreeg ze mededeeling van een schrijven van
ons medelid BELLEFROID, waarin dezelfde vraag werd gedaan,

20
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met dezelfde overwegingen en redeneeringen gesteund. Op de
meest d , ingende wijze werd op het uitschrijven der prijsvraag
aangedrongen : ze mocht geen uitstel meer lijden, enz. enz.
Beide brie\ en moeten natuurlijk berusten in 't archief der
Academie.
De Commissie zag zeer goed in, dat een prijsvraag zooals
Mr. BELLEFROID ze libelleerde en toelichtte tot niets Leiden kon ;
begrijperlijketwijze echter wade men verniijden een lid van de
Academie voor het hoofd te stooten en een overigens verdienstelijk initiatief onheusch te bejegenen. Daarom deden wij ons
uiterste best om te koinen tot een practische vraag, waarop een
antwoord te geven was. Vandaar dat, op rnijn voorstel, de vraigin de allereerste plaats beperkt werd tot een beschr#ving van den
tegenwooidigen toestand van het dialect beoosten Maze. Bij gunstigen afloop, zou later wellicht aan de geschiedenis, aan de wording van lien toestand aandacht kunnen geschonken worden.
Indien de Commissie daar nog bijvoegde : syntaxis, woordvorming, woordenboek, enz., dan kwam dat, doordien haar weld
voorgespiegeld dat op dat alles antwoord te geven was en
behoorlijk antwoord zou gegeven worden. Der Commissie noch
den steller van de vraag, zooals ze ten slotte geluid heeft, kan
dus het verwijt tieffen, dat overvraagd is geworden.
Nog 6611 woord Zelfs indien dat alles antlers was, indien het
ingezonden werk nog heel wat beter was, zou ik het bekronen
bestrijden. De Academie heeft al herhaaldelijk voorwaardelijk
bekroond. Wij zijn daarvan altijd slecht thuis gekomen. Met
schade en schande hebben wij geleerd, hoe onpractisch dat is.
Als een inzender nog een of twee jaar na zijn bekroning noodig
heeft, om zi i n Nverk geheel toonbaar te maken, dan is dat een
bewijs dat hij ze niet verdiend heeft. Het is redelijk dat hij dat
werk doe v6(r hij bekroond worde. Trouwens, laten wij niet verge' yri, dat een aantal nog niet gedrukte prijsvragen liggen te
ver( uderen in de brandkast van de Academie, dat wij er verve
van of zijn, koptj te kort te hebben. Het is beter, dat de inzender
zich zelf bekwame, zijn werk verbetere, en dat wij zijn werk
daarna bekronen, als het bekronenswaardig blijkt; als er ook
meer kans op is, dat het spoedig zal kunnen gedrukt worden
Ik heb dus de eer voor te stellen, dat doze derde prijsvraig
worde aangehouden en naar de Commissie voor prijsvragen
worde verwezen,
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De heer SCHARPE antwoordt.
— De Vergadering beslist het ingezonden prijsantwoerd niet te bekronen en de prijsvraag aan te houden.
Zij verzendt ten slotte het dienaangaande gedane voorstel oni advies naar de Commissie voor Prijsvragen.

VIERDE PRIJSVRAAG.
Gewesttaal.
Gevtaagd weld : Klankleer 7 , an het Gentsch dialect.
Prijs : boo fr.
Steller van de vtaag : de beer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk : Liez'er Gents
dan Frans.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld, de heeren :
Prof. Dr W. DE VREESE, Prof. Mr. Jumus OBRIE en Dr. LEO
GOEMANS.

De heer Prof. WILLEM DE VREESE vindt in het ingezonden
antwoord vele hoedamgheden, maar ook tekortkomingen; hij
betreurt vooral dat aan de geschiedenis der behandelde verschijnselen niet meer aandacht werd geschonken, en dat alle
mededeeling hetreffende vroerre studie van bet Gentsch ontbreekt, derhalve adviseert ltij dat de Academie deze prijsvraag
nog een par zoo aanhouden, en zoodoende den schrijver van
het ingezonden antwoord in de gelegenheid stellen zijn werk te
voiledigen. Naar het oordeel van Prof. JuLIus OBRIE, moet het
stuk buiten aanmerking blijven, daar het handschrift, dat in
vereenvoudigde spelling geschreven is, niet voldoet aan eene
bij het uitschujven van de prijsvraag gestelde voorwaarde. De
derde verslaggever, de heer Dr. LEO GOEMANS is van oordeel,
dat deze klankleer van het Gentsch niet gansch op de hoogte is
der hedendaagsche dialectstudie ; zij getuig,t echter van veel ijver
en opmerkingsgeest; 't zou, naar zijn oordeel, jammer ziin,
zooveel arbeid te laten verloren gaan; daarom stelt hij voor, aan
den schrijver van « Liever Gents dan Trans » den prijs toe te
kennen, op voorwaarde dat hij zijn studie naar de door hem
gegeven wenken voltooie en verbetere.

- 296 —

Naar aanleiding van 't verslag van Prof. OBRIE
treedt de heer PRAYON-VAN ZUYLEN in eenige beschouwingen over de nieuwe spelling, die door Prof. DE
VREESE worden beantwoord. Deze protesteert tegen de
beschuldiging, als zou hij de nieuwe spelling langs een
omweg willen binnensmokkelen; van het feit, dat het
ingezonden antwoord in nieuwe spelling geschreven is,
heeft hij geen gewag gemaakt, om twee redenen
vooreerst, omdat de wetenschappelijke waarde van een
geschrift — het eenige wat in dit geval te beoordeelen
was — niets te maken heeft met de spellingkwestie;
ten tweede, omdat eerst na bekroning de vraag onder
de oogen te zien is, of een antwoord, dat in de nieuwe
spelling is geschreven, zoo zou kunnen gedrukt worden.
Dr. GOEMANS verklaart, zich aan te sluiten bij de
besluitselen van Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, om de
vraag aan te houden, liever dan het antwoord voorwaardelijk te bekronen.
— De Vergadering beslist de prijsvraag aan te
houden. (Verzonden om advies naar de Commissie VOOr
prijsvragen.)

ZESDE PRI JSVRAAG.
Vak- en Kunstwoorden.
Ge‘raagd weld : Een verklarende _Vederlandsche mit-woo; denlist 7'071 he/ Bakkersbedrijf, met leekenin,,Qen van gereedschappen
en Welk/11V71. (Vow - de gewestwoorden avid/ aanzvitzing z'an de
streek vererscht.)
Prijs : 300 fr.
Steller aan de vraag : de heer TH. CooPmAN.
Is ingekomen een antwoord, met kenspreuk : Eigen brood
boz'enal.

\Verden tot leden van den keurraad aangesteld : de heeren
en GUSTAAU SEGERS.

TH. COOPMAN, FRANK LATEUR
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De heeren TH. COOPMAN, FRANK LATEUR en GUSTAAF
SEGERS, veisiaggevers, zijn alle Brie van gevoelen dat het ingezonden prijsantwoord volop waarchg is bekroond te worden. De
heer LATEUR zegt ni. dat het op « volledigheid, orde en nauwkeurigheid » mag bogen. Het zal evenwel wenschelijk zijn, dat
de Schnivei van het stuk, zich de aan- en opmerkingen van den
heer SEGERS ten nutte make.
— De Vergadering neemt aan. De Bestendige
Secretaris opent daarop den brief, die bij de bekroonde
verhandeling gevoegd is. Schrijver blijkt te zijn de beer
ACH. QUICKE, leeraar aan de Middelbare School te
Andenne, die reeds tweemaal door de Academie werd
bekroond. (Handgeklap.)
Naar aanleiding van den wensch door den Bestendigen Secretaris uitgesproken, beslist de Academie, dat
het antwoord, voor het ter pers gaat, aan een laatst
onderzoek van den beer SEGERS zal worden onderworpen.
3°) Lidmaatschap der Academie. JAARLIJKSCHE
VERKIEZING. - Verkiezing voor de olenstaande filaats van
hriefaiisselend lid, tot vervanging van Z. Eerie'. Kanunnik
WALTMAN VAN SPILBEECK zaliger.
Worden door den Heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren Jhr. Mr. Nap. de Pauw en
Jan Bois.
\Vordt verkozen : de beer ingenieur EDM. FABRI,
hoofdopziener van den Arbeid, te Gent.
40 ) Plechtige vergadering van 29 Juni. Lezing der
voordrachten op die vergadering te houden. (Als toepassing
van art. 14, § Zittingen, der wet van 15 Maart 1887.) —
De heer Bestuurder geeft aan de heeren Leden kennis
van de toespraak dour hem op de plechtige vergadering
te houden.
5 0 ) Lezing door den heer Prof. Mr. Julius Obrie
De heteekenis der Nederlandsehe Rechtswetenschaft voor den
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Vlaantschen reclitsgeleerde. — Prof. OBRIE wijst er op hoe
tengevolge van de eenzijdige, door en door verfranschte
opleiding der rechtsgeleerden, de studie van het buitenlandsche recht, die in anclere landen zulk eene belangrijke plaats inneemt, steeds blijft verwaarloosd.
Van de standaardwerken, die in Duitschland en
zelfs in Nederland verschenen, weet men hier over het
algemeen niets af. Stelselmatig wordt alles in het werk
gesteld om alles wat op het gebied van het recht niet uit
Frankrijk komt buiten de grenzen te houden. Door den
spreker worden bier treffende voorbeelden aangehaald,
die het bewijs leveren hoezeer onze rechtswetgeving
in merg en been vari.Fransche denkbeelden en opvattingen is cluortrokken.
Die vergoding van alles wat maar uit Frankrijk
komt, leidt natuurlijk tot bekrompenheid en heeft tot
gevolg dat de Belgische rechtsliteratuur ver beneden de
Nederlandsche staat. Onlangs is in bet Walenland de
stern van een bevoegd man opgegaan, om op lien werkelijk vernederenden toestand te wijzen der Belgische
wetenschap en der Belgische wetgeving, die zich maar
aldoor door de Fransche op sleeptouw laat nemen.
In het bestudeeren van Nederlandsche rechtswerken door al wie met het recht iets te maken heeft, ziet
Prof. ()BRIE een micldel tot verhooging van het peil der
wetenschap hier te lande.
Instellingen als de Vereeniging Pro yuventute en de
Broederschap van Candidaat-notarissen vi Nederland en
zijne Kolonien zouden ook in ons land verdienen bekend
te worden.
Verhooging van het peil der vergelijkende rechtsstudie zou niet alleen aan de Vlaamsche rechtsgeleerden, maar ook aan de thans kwijnende Belgisch-Fransche literatuur ten goede komen.
Eindelijk zou daardoor het tot stand komen bevorderd worden van die twee hervormingen, waarop de
Vlamingen, evenals elk ander beschaafd y olk onbetwist-
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baar recht hebben : Hooger Onderwijs en Rechtsbedeeling in eigen taal.
6°) Lezing door den heer Mr. A. Prayon-van
Zuylen : lets over Wafienkunde. - Mr. PRAYON-VAN ZUYLEN

bekomt het woord en deelt een opstel mede getiteld
Jets over IVapenkunde. Spreker geeft allerlei bijzonderheden ten beste betreffende den oorsprong, de ontwikkeling en het verval der heraldische kunst. Hij drukt op
de belangrijkheid ervan voor de beoefening van de geschiedems, inzonderheid der middeleeuwen. Verder
onderzoekt hij tot hoever in onze dagen het voeren van
een geslachtswapen kan goedgekeurd worden en besluit
met eenige critische opmerkingen, in het opzicht der
artistieke uitvoering, aangaande Belgische zegels en
voornamelijk dat der Koninklijke Vlaamsche Academie.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat de lezingen van de heeren Prof. OBRIE
en Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN in de Verslagen en Mededeelingen zullen opgenomen worden.
De vergadering wordt to 4.1/2 uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
al••■111

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
151, SLAEN ENDE LUWEN, en BEYAERDEN.
In de Annales du Cercle aichêologique et historique d'Audenaerde, Tile deel 0910, blz. 204, komt de Iiieronder volgende
tekst voor :
« Op den 3 Januarii doet men den ^ eeftei e — (bij misslag aldaar
gelezen ais « reestere ») — ofte jaerghetyde van Antheunis de Schietere, ten taste van den aermemeestei s, waertoe dat staet iij ponden p.... Lnde zal aldus ghedistinbuert \\,erden : den priestere die
de messe zv-nct. .; den Waken ende subdiaken...; den oppercostere
voor slaen ende
111.) st. p. » kVOOr 1566.)
De uitgever heeft echter verkeeid
gelezen.

staen

in de plaats van

SLAEN

Vat beteekent dit SLAEN ENDE LUWEN, nl. met het oog op
het doeii van een jaargetijde
Ten Iiuidigen cidge nog, voor zekere begravingen of your
het celebieeren van jaargetijden over een afgestorvene (I), gaat
men to Brugge tot ten dubbel klokgelui over : eerst wordt,
gedurende een kwartiei curs, met de klokken der kerk « geweend
en vervolgens, voor het aanvangen van den dienst,
aldus schrijft De Bo, in zijn
if cozen,
wordt er geluid.
«wordt gezegd van de doodklok of de doodWestyl. Idiot .
« klokken, wanneer zij o\ er eenen overledene met geluid, maar
« traagzaam geklipt worden. De klokken weenen. Nadat de
»
« klokken eene pool geweend hebben, can luiden
\Velnu, zou SLAEN, uit onzen tekst, niet op zulk Weenen
wijzen, te:r\viji cool Lt, wEN het gewone Luden zou bedoeld
(1) Ook op Allerheiligen 's avonds en op Allerzielendag, tot het aankondigen van de piechtigheia en van de kerkeiijke diensten op aien laatsten dag.
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zijn? — In het Fr. : 17 itter (sonner a glas) en Sonizer a volere (bij
Froissat t ; zie bij Littre, \." zw/c'e, lust).
En zuu SLALN (I) LNDE LUAVEN met lietzelfde zip als
CLOPPEN (Klippen, Kleppen, bij De Bo) ENDE LUMEN uit de
teksten tnerott(lei --'
J. Gailliard, Inscr fun. Fl 0cc , Bt uges, Eglise de Notre-Dame,
p. 33, col. I : « Item den clocludet s van cloppene ende ludene metten
meesten ghelucle, teiken vanden voors. vie' iaet ghetiden, te vigelien,
comenclacien ende zielmessen alsoot behooi t, xvi gron., court tsjaers
V. s. 1113 (1. gi on. » Testament van Lode \\ ye van Bt ugghe, heere
vanden Gi tiuthuse, 1474 )
Id., p. 326 : q (ten iaeighetyde van Colaei t Fevers ... Item de
klokluudei ,3, van cloppene code luudene, acht schellen par. " ', I449. )
Id , p. 350, col. 2 : <, Den clocluders van onser voorseyde kerke,
van te rudene tgi note gheluud ten \ ow seyden Jae' ghetyde ende te
cloppene, gheiv c men in ,4 1.1e1v cken pet ghet ■-cten ghecostumeert es
te doene.... » ,,I496.)

Men nerve o\ erigens in aanmeiking, dat die teksten het
celebreeren betreffen van jaargetijden of van jaarlijksche diensten
voor oveiledenen.
Er kan ovei een doode met een, met twee of met meer
klokken ct geweend » warden (2). Het CLOPPEN METTEN MEES(1) SLAEN weld o ‘,erigens voor IiTleppen georuikt. Men zei b. v. DE
BEDE CLOCkE SLAEN :
W. H. James Weale, Les êg'ises du doyenne de Dixmude, p. 104:
. Betaeit den seiven van de belle etocke te slaene over t j aer, vj s. ) (Rekening
ov,:r 1575 )
Te Brugge en omstreken zegt men De bee (cede, fr. l'Angelus) klzpt ;
in West- V iaanderen, passim : De bee slant, Fr. On sonne l'Angelus. —
Het klippen van de bede fleet te Meerendre en on-digger:de : De bee trekken,
naar de wrize waarop de kiepel van de klok in beweging worst gebracht :
Ge moet lezen (bidden), 't trekt de bee.
(2) Wij hebben te Brugge, ter gelegenheid o. a. van het afsterven van
den honing, op den hailetoren met zeven klokken tegeiiik hooren 0. weenen >.
Plechtig, loch tot iouw stemmend, was (lit gelur : tusschen elkcn klokslag
was eene pons van ten minste vijf seconden ; wanneer de zesde klok had
geslagen, clan net zich, in een dollen slag, de statige stem van de triomfklok
hooren. En aidus weld er, een half uur Lang, 's morgens, 's noens en
's avonus (' geweend .. Naar ‘vii van (len heer E. DUPAN, oud-neiaardspeler,
te Brugge, vernemen, geven de daartoe gebruikte klokken (de zes eerste
klokken van den betaard) re; do-kruzs, do-naturel, sz, la, sol; de triomfklok,
een octaaf lager, geeft ae sol.
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TEN GHELUDE zal clan ook op het

Klippen of « weenen , met al
de klokken dei keik
I ). Zuiks zai ook wel het ge\ al zip
met den olgcnden tekst, die ontleend is aan de akte waarbij een
« solempne laerglico de o% er de ziel van Cornelis Bollaeidt, in
de Snit-Giiiiskerk te Brugge gestic:lit wend
NN

(

N

Le Beth of , \V. H. James Weaie , I,
Wanof de kerke, van
te doen cloppcne metteil mecsten ghelude, zal ontfanghen vi grooten... » f,1477.)
210 :

GI:0(A GHELUUD was het plechtig Feestgelui geheeten.
Naar de i)o\ en verinelde aide van 1477, bluest het feest van
der Visita( le van Unser Viauwe ,)iii genoeincie
« al inetten (2,1,,ten gheiude aangekondigd worden (Le Befiroi
u. s., I, 20(
Men ze i ,)ok ' t MEE,TE GIIELUUD :
op. cit., biz. 3 4.3 : « Ende alle de selve (solempne)
J.
messe gheduf2I ende, te ludene tmeeste
.
« Met de meeste glielude ende dobbelslach (2)...
Ende beetle de ineeste ciucken als dan te ludene..
« PRO MAGN0 PULsL beet bet hierunder :
4o3, kol. I : « Campisunis, P io magno pulsu
Id , op cit ,
— Campisonis, ut pu,setul major! pulsu, scilicet cum fionifacio et
Catarina... »

Zondeiling genoeg, in den volgenden tekst treffen met
tuestgeith, de uitdrukking LUDEN ENDE BEYAERDEN aan :

de bedueling

N iii

Annales (1,1 Cei tie al cheologique d'Audenaerde, 2o3 « Op
desen (Lich doer men eeci ghesonOien misse van S te Be:Anaert, beset
by Beernaei t \ an BlaeLic . : den pi fester die de messe zynct,
st. p ; Waken ende subdiaken . ; den Coster, van luden ende
st. p dcn pi edicant, nib st. p. (VOOr 1566 )
beyaerden,
De vraag is : Wat meet eigenliik door BEYAERDEN veistaan
worded

(I) In ons Gloss. Invent. Archives Bruges, hebben
bij misslag,
door Fr. Sonner ungelegd.
misschien het g bezaerden 3 met twee klokken, of
bet Sonner d double carzllon, waarvan er beneden zal spraak zun.
CLOPPEN

(2) DOBBELSLACH is
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Beteekent dit woord, zooals wij in ons Gloss. a l'Invent.
Archives Bruges gezegd hebben en zooals Verdam, v° Beiaerden
schrijft : De klok luiden, of, in tegenstelling met Lucien, verschillende klokken to gelijk luiden, die te zamen een accoord vormen,
Fr. Sonner /wile z ,ol« s, West\ 1. rebbehu
Wij meenen het niet.
Men lette in de eerste plaats op hetgene volgt
J, Gailliard, op. cit., biz. 509 : 0 Item Johannes van den Hantvate
dedit campisonis, ut sepe ad missam sabbatiam contraternitatis
Beate Mane ai monisent cum campanis, vulganter beijaerden, ante
quam pulsent cum maiol i campana que dicitur Maim, lij solidos parisienses redditus assignatos supra mensam pauperum hui us ecclesie. »

Naar aanleichng van het woord Armonmare (Harmorusare)
uit lien tekst, sdilint het op het eel ste zicht, dat alleen
van een Akkoord-gelui kan spraak zijn. Edoch, indien men
den tekst meer van nabij nagaat, clan blijkt het BEIJAERDEN
bier een soort klokgeim te dat het grout leestgelm, het
luiden met de gioote klok, — cum maion ampana que dicitur
Maria —, ( i f het solemneel gelui, voorafgmg.
ARMONISARE CUM CAMRANIS, vulgatiter BEIJZou
)eiieeten,
niet hetzelfde Rijn als het Fr. Caryllon, of
AERDEN
.,
zooals Littre, v° zegt . Battement de cloches a coups
precipites et cadences ; 1 an daar de uitdrukkingen Sonner le
calidon, Sonner a double card on Het zou (his, het Fr (andonneizijn. Hoe tvpisch, het gebruik van dit woord in het voorbeeld
uit de XVI e eeuw, door Littre en door Godeftoy aangehaald :
« Elle ne sortit des prisons que premierement le bourieau n'eust
biers canilonne'sur son dos
Men lette nu op de ondeistaande teksten :
Despars, Cron. van Vlaend., I, 288 : « Consenteerden tghemeente
alle die clocken ende sehellen te luyden elide te beyaei'dene met ghelijcker bhitscepe encle triumphe, als men tzeive over een weerdich
helich martelare ende vrient Gods gewonen es van doene...
Ende men beyaerde in alle de kerken van Brugghe.. » van
Brugge.) — « Ter oorsaecken van dit mirakele, men beyacrder tot
Saffelare zeer feestelick. ), (Door De Bo aangehaald.)
0 Den bev aerder voor het beyaevden van de misse van de
H. Besnijdenisse, Div coningen ende wekehjcke Woensdaegsche
misse, x guldens.
(Uit Ord. Albertine, Antw. 1618, bij Stallaei t,
ti o

Beijaerden.)
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Het Boeek van..., blz. 15 : Item, up dcn 8 sten dach van Oust
anno 79 .1479) doe quam ons prnicesse toot Sente Donaes te vespertyden met heeren state . ende de gheheele college van de kerke .
die zongen daer 'Fe Deum laudamus, mettea vullen kooi e, ende alle
over huer knven voor Onzer Dever Vrouwe, ende metter cte lezen :
Men) lud( ende beyaerde metter vullen gheluude, zoo als daer toe
diend.
Id., blz. 408 : De « pays van Thours wordt den 6 December 1490, to een uui Da noen, te Brugge met de meeste plechtigheid
tei Ha11-e » afgekondigd « Encie Men beyaerde in alle de kerken van
Brugghe, tooter zo huei en in den nacht ter heeren van dezen vooizeyden pavze...
Id., blz. 418 : Op 2 Januai i 1491, « zo was binder stede van
Biugghe ghehouden ende ghetoocht groote heere, weei dichede,
chyeihede, heerlicke tryomphen » ter eeie van den Roomschen
komng : <, De 4. hoordenen, ende de 7 prochye kerken, ende vow d
al hander e kerken ende cappellen, groote ende cleen, by luudeden
ende beyael &len alle de ... nacht tooter middernacht ende der
hoover.... »
Staatsai chief te Brugge, Acquisitions n r 1419 « Item, den coster
van beya(rdene up den heleghen sacraments dach, hem betaelt 8 s.
Item, den costere vors., van up den sacraments dach de kerke te
sti o-'), en met biesen ende lissche, ende dat by up Sente Loys dach
beyaert, betaelt 4 s. » de Rekeningeri der kerk van Ingelmunstei , over 1492-1493. Teksten, door den beer K. VAN DEN HAUTE,
onderarchivai is van den Staat te Mugge, medegedeeld.)
Audenaeiclsche Mengelingen, VI, 2 75 : <, Int jaer xiiij e xix was
beset, dat men bcyaerden soude in Sente Woubourghen kei eke,

alle Sate' daghe voor Onse Vrouwen messe, drye poosen, ende voor
den avondlichte dry poosen.... Den coster die beyaerden sal, elcx
jaers xxx:x sch. par... »
Id., VI, 293-296 : « Item betaelt Jan Peereboom ende Gheert
Mondekins, beedc ondercosteis van Sente Wouborghen kercke...
voor dluden (nde beyaerden ghedaen up den dach ende tsnavons te
y ore, als men de piocessie generale drouch... » (1544.)
Andere teksten dienen bier nog in aanmerking te komen.
WI] lezen in de Excellente cron y cke (Antwerpen, 1531), fol.
c.vj V) , kol. 2, dat, ter gelegenheid van de blijde inkomst van
den hertog Philips te Brugge, in het jaar 1440 :
« Item alle dye clocken vander stede luyden ende beyaerden
hoghelijc ende chieilic, van dat once gheduchte here began der
poorten te ghenakene tot dat hr in syn hof was ende heerhcken daer
ontfanghen was...
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Door de stichtingsakte (To Maart 1394 0. s.) van zekere
plechtige mis (I) in de Sint-Donaaskerk te Brugge, was bepaald
als volgt :
« Item den clocludere, de welke ghehouden ende schuldich zal
zyn te ludene ende te beyaerdene van den beghinsele tote der elevate
van der messe voorseit, achtien Heleghen parisise... ) (Zie hi] L. Gilliodts-van Severen, Le Carillon de Bruges, blz. 12.)
Bij den zelven beer L. Gilliodts-van Severen, op. cit , blz. 13,
is er nog spraak van de stichting van eene mis, in de Sint-Gilliskerk te Brugge, tot dankzegging voor de zegepraal door den
hertog Jan Zonder Vrees, den 23 September 1408, op de Luikenaars behaald. De mis moest met de meeste plechtigheid gecelebreerd worden •
« Eerie solenneelike messe met dyakene ende met subdvakene,
met orghenen, met beyaerden ende metten besten ornamenten... »
_Jacob Nieulandt, poorter van Brugge, had, in de kerk van
Sint-Michiels bij deze stall, zekere plechtigheid gesticlit, ter eene
van het Allerheiligste Sacrament. Bij akte van io April 1551,
verleden voor de schepenen van Brugge, verbinden zich de
kerkmeesteis, <, tei heere x an Gode van hemelrycke ende weerden Heleghen Saciamente, 't voorn. weerde Heelich Sacrament
by mvnen heere den pro( hiepape vander zelver kercke te doen
uutreecken end(' stencil up den hooghen houtaer binder zelver
kercke ende dat alle veTcrtyden de octave vanden voorn.
weerde Heleghen Sacramente gheduerende ende akcianne tlof
van den voorn. wcerden Heleghen Sacramente aldaer te doen
zynghene metter collecte daertoe dienende naer costume; voort
ten zelven dienste te leveren twee tortssen ende die te doene
ende lawn barnen int uutreecken ende besteden van diere,
metgaders twee Nv a ss en keerssen ten voorn. oultare, te leveren
twieroock, ende te doen liiiu/eue curie beyaerdene glielvc men
costumierlic es gliewuene van doene... :> (Staatsarchief te Brugge,
Fonds van bet Biugsche Vrije, kerk van Sint-Micbiels, Charters,
oud nr 7458, vooiloopig blauw n r 3035.)
Het valt niet eens te betwijfelen, dat bier van beiaarden of
beieren, met de huidige beteekenis van (lit woord, hoegenaamd
ti) Stichting De Traghenare. Zie bij J. Gailli,Ird, Inscr. fun. Fl. Oa.,
Bruges, Eglise St.-Donat, blz. 143.
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geen spraak kan zijn. Het is overigens niet aannemelijk, dat
« alle de kerken van Biugo,he », dat nl. ( tie 4 hoordenen, ende
« de 7 piochve keiken ende voord al handere kerken ende cap, pellen Bier stad, te lien tijde « carillons » of beiaarden zouden bezeten hebben, evenmin als het ten huidigen dage het
geval is.
Baeren — aldus luidt het in het Nederlandsch Woordenboek beteekent : Op klokken spelen, Een klokkenspel laten
hooren. Daarbij gaat ongetwijfeld de bedoeling van belaerdspel,
zooals dit heden nog bekend is (i). Edoch, naar L. Gilliodtsvan Severen (2), zou Reyaerden 2, eweest zijn « la sonnerie de
deux on trois cloches, tmtant en cadence » en zou dit luiden
met het Fr. Trice/er of 7r7:elier gelijk te stellen zijn.
Roquefort, Dict. de la Langue romane, zegt op Treseler,
, Trisoler, Tr ./so/ler, Trisonner
Treselli ,
« Carillonner,
« Sonner les cloches dans les grandes fetes de l'annee. Dans les
« lieux ou Pon employait quatre cloches pour carillonner, on a
« du dire d'aboid Qild(17177/01111e1(3), et l'on a dit, par la meme
« raison, TiLsoler, Tilsonner etc., dans les lieux ou it n'y en avoit
« que trois »
Mellema, Prompt., vertaalt Beiaerden door Sonner a carillon,
of, zooals elders, Sonner en carillon.

Aldus komen wij tot 67rillonner terug.
Naar Schiller u. Lubben, Mittelndd. Wtb , is Belem : Die
eine Serte der Glocke mit dem Klóppel anschlagen; beim Lauten — voegen die lexicografen daarbij — wird die Glocke selbst
bewegt : Es geschieht entweder um den Anfang des Gottes(1) Bij Rembry-Barth, Hist. de Menin, hebben wij daarvoor : Spelen up
't accoort van de clocken. Op. cit., II, 348 : Betaelt aen A., beyaerdere,
ghespeelt hebbende up t'accoort van de clocken deser stede... A (Rek. 16t6dat by by laste van de wet, ghespeelt ende ghebeyaert
1617). — a Omme
heeft up de clocken van den belfrott
alle saterdaghe ende up de solemnele
feesten. » (Rek. over 1619.20.)
(2) Le Carillon de Bruges, blz. 12.
(3) Zie ook bij Littre, v° Carillon (Etym.). Le mot Carillon, que
Ménage 6crit Carrillo/1 — aldus lezen wij brj La Curne de Sainte-Palaye,
suppose une forme quadrzlionem, sonnerie faite avec quatre cloches au
XIII" stecle, on employait carenon (quaterizzonem),
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dienstes zu bezeichnen, oder urn sonst irgend ein auffalliges
zeichen zu g,eben. — Bij M. A. Thibaut, Wtb. der FranzOsischen
and Deutschen Spiache (188o), Beierii : Sonner les cloches (avec
Un mai teau).
Ik was to Weeze (Rijnprovincie), in 1887. De processie van
het Allerheiliste Sacrament, door honderden inwoners gevolgd,
doortrok de straten der lieve gemeente. Het zonderling gelui
van de Hokken der kerk, een indrukwekkend feestgelui nochtans, trof inn zeer : men zou gezegd hebben dat aanhoudend
met hamers op de klokken geslagen werd. Inderdaad, naar ik
Coen tut den mond van een inwoner der gemeente vernam,
was men op den toren aar. 't beiei n : Mannen, daartoe aangesteld, sloe t),en, werkelijk als met hamers, herhaaldelijk en zeer
snel op de veischillende klokken der kerk, echter zonder de
minste inachtneming van akkoord En toch was dit gelui als een
soort beiaardspel, dat, in elk geval, een oprecht treffend feestkaraktei had.
Op zulk gelui of klokkenspel, kan alleen BEYAERDEN, uit
onze teksten toegepast worden.
Bij Hatzfeld et Daimsteter, Dict. langue franc., CARILLON :
Sonnerie de cloches wive, allegie : les cloches sonnaient en
carillon : Bonner a double, a triple carillon. — CARILLONNE :
En parlant des grandes fetes de l'Eglise, Annonce par le carillon ales clo,-bes : c'est fete carillonnee.
Vandaar, les Fetes carillolinces, of de vier hoogdagen.
Goclefrov, Dirt., haalt, v ls Carillon en Careignon, benevens
de uitdrukking Soniier au caiillon, zeer belangwekkende teksten
aan :
« TI manda a la vale de Senlis de rendre graces a Dieu de cet
accord, ce qui fut fait a l'heure merne, avec priêres et carillons de
cloches et leux de joie. >> (J. Vautier, Hist. des choses faites en ce
roy., 388.)
« Pouf faire le quarellon, v. s. 0 (13 45, Arch. hospit. de Paris,
II, 154.)
. Les cloches sonoient a quarregnon > (Chron. de S. Denis.)
Weze nog vermeld, uit Renart, 3340 (Meon) :
Les sains (i) sone de grant air
A .0az, a treble, a carenon.
(i) Sam, Sarong, Sein = Cloche.
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Op drie manieren van luiden wordt bier gewezen, t. w. op
kleppen, op « irebbelen)> en op beiaarden. Men weet dat Trebbelen

eigenlijk is met drie klokken luiden die akkoord zijn. Zie bij De
Bo : het verschilt van Beiaaiden, zegt overigens die lexicograaf.
Of vroeger Bemarden wezenlijk voor Trebbelen gebruikt werd,
zooals De Bo zegt, is ons niet gebleken.

152. —

AD CLEPSIDRAM VENDERE.

Deze uitdiukking knmt voor in den hieronder volgenden
tekst uit de rekening der stad Brugge (Ontvangsten), over het
jaar 1294
« Receptum commune. De pipa vini scabinis Brugensibus apud
Dordrecht presentata, et Brugis ad clepsidram venditur (1), xx lb.
(Aangehaald in Le Carillon de Bruges, door L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, blzz. 17-18.)
Te welke gelegenheid die « pipa » wijn door de stad Dordrecht, ten jare 1204, aan de Schepenen van Brugge werd
geschonken, is ons met te weet gekomen. Maar, dat dit vat in
openbare veiling
verkocht » werd is volkomen mis. Van
« Sablier », of Zandlooper, is er bier ook Been spraak en, met
het oog op dien tekst, is het derhalve verkeerd te beweren, dat
« chez nous la cleps y th-e eau fut remplace par le sablier, qui
evenals later, bij
« c7azt emplo ye" encore pour les venfes en 1294
het uitgaan van een brandende kaars veiling;en gehouden werden. Trouwens, AD CLEPSIDRAM VENDERE 15 enders niet dan het
Vendere ad cleccdram seri brocham, of het Verkoopen ten tappe,
waarover wij in ooze Keure van Hazebioek, IV, 356-358, breedvoerig gesproken hebben
Genneinde tekst zegt alleen, dat de bedoelde «pipa
te Brugge bij den tap werd verkocht en 20 pond heeft opgebracht.
EDW. GAILLIARD.

(I) Te lezen vendita?

IETS OVER WAPENKUNDE
door Mr. A. PRAY ON-VAN ZUYLEN.

Reeds bij de volken der Oudheid was het een gewoonte als
zinnebeeld van de natie een kenteeken, gewoonlijk de gedaante
van een Bier, aan te nemen. Zoo hadden de Egyptenaars de
Urusslang, de Atheners den uil, de Persiers en Romeinen den
adelaar, de Armeniers den gekroonden leeuw. Zelfs in het verre
Oosten vindt men de zon en den pauw in Indie, de draak in
China, de goudbloem in japan en verder, bij alle Muzelmansche volken, de halve maan.
Ook de Germanen die Rome's Rijk vernielden hadden
meestal bun bijzondere kenteekens. De Angelsaksen, die Britannia veroverden, voerden als vlag een \vitten hengst op rood
veld. Die Witte I f zilveren hengst op kelen veld is nog heden het
wapen van het graafschap Kent, waar de indringers zich eerst
nederzetten, alsook van de Pruisische provincien Hannover en
Westfalen, het aloude Saksenland. De Britten of Welschen daarentegen verk,,zen de roode draak, die nog heden in het schild
van Wallis v4 ,orkomt. \Vat aangaat de Denen, Noren en andere
Skandinaviers, 711 2, ebruikten bij voorkeur de raaf, de draak, de
zwaan en sours of )R den wolf. Aan den anderen leant hadden van
onds l, er de Stavische Wenden van over de Elbe, de oosterburen
en eenw p.ze v ij anden der Saksen, den aurochs of oerstier als
onderscheiciingsteeken aangenomen. Vandaar de getoomde en
gekrounde stierskop in het wapen der groothertogen van Mecklenburg, de afstammelmgen der Duitsche veioveraars. Een der
kreitsen van het land heet nog -Wenden en de rationale ridderorde is die der \Vendische Kroon (i).
(i) De gouden stierskop, die in het betrekkelijk nieuw wapen van Mold=
voorkomt, alsook de zwarte stierskop in dat van het Oostenrijksch kroonland
Bukovma (in 1777 van Moldau losgerukt), hebben hiermede nets te maken.
Beide doelen op den riikdom aan vee, die deze landen kenmerkt.
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Edoch, eerst met de latere middeleeuwen, met de ontwikkeling vai, leenroerig stelsel en bepaaidelijk met de kruistochten
was het dat het voeren van persoonlijke wapens zich, althans
onder de edelen, algemeen verspreidde. In die legers, semengesteld nit kruisvaarders van alle landen van Europa, waren
zulke herkenningsteekens zoo goed als noodig.
Aanvankelijk was het wapen streng persoonlijk. Een ridder
koos zich een kenteeken en had het op zijn rok en op zijn banier
geborduurd, en op zijn schild geschilderd. Maar aan zijn afstammelingen Bing het niet over.
Die kenteekens behoorden meestal tot hetgeen men « spreketide wapens noemt, 't is te zeggen dat zij of op een persoonlijke hoedanigheid van den drager wezen of op zijn naam, dikwijls
ook op dien van zijn heerlijkheid. Toen van lieverlede het
wapen erfelijk werd en aldus het geslachtswapen ontstond, werden die armes parlantes » doorgaans behouden en zijn dus nog
heden op het schild van menig edelman te vinden.
Een bekend voorbeeld van sprekende wapens is dat van het
doorluchtig der COLONNA ' S te Rome. Hun naam en hun
wapen ;een alleenstaande zuil) ontleenden zij aan de heerlijkheid
La Colonna, elke zij in de nabijheid der Eeuwige Stad bezaten.
Minder zeker is de beteekenis der Brie zuilen, Welke het
geslacht VAN ZUVLEN sedert het begin der XIII e eeuw in zijn
schild voert. Zoo ver men opklimmen kan had die fainilie haar
zetel op het slot te Ziiileii bij Utrecht. Heeft zij haar naam aan
dorp en kasteel cegeven of, wat waarschijnlijker voorkomt, den
naam van haar heerlijkheid aangenomen? Het blijft in 't onzekere. Want de legende die den oorsprong van het geslacht aan
een uit R.( ,me in Holland verdwaalden Colonna toeschrijft, is een
sprookje uit lateren tijd, dat op een eenvoudig woordenspel
T'rust. En aari den anderen kant is het wis en zeker dat de naam
van het dorp \Naar vandaan het ook moge afgeleid worden,
met zuilen (kolommen) niets gemeens heeft.
Potsierlijk tiouwens zijn andere gevallen, bij voorbeeld dat
van de prinsen en graven VAN HENNEBERG. Hun naam, zegt
men, was ooispronkehjk von der Sul (z)an der Zitil) en hun
wapen een zuil, want oak zij worden verondersteld van een
anderen denkbeeldigen Colonna of te stammen. Hun ware naam
schiint echter Poppo geweest te zijn, een naam dien naderhand
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vele leden van het geslacht als doopsnaam kregen. Het oude
wapen werd tevens door dat van HennebeQ vervangen een hen
op een berg staande. Het hoeft nauwelijks hierbij gevoegd te
worded dat Henneberg even weinig als Hennegouw op hoenders
zinspeelt. Duitsche etvmologen beweren (en 't luidt waarschijnlijk) dat Hennebei,, hetzelfde als fleinsbers (Hendriksberg) beteekent. Men zoo oveligens ongelijk hebben te veronderstellen
dat de naarn Heinrich, Henrik, Hendrik, Heniv (oud-Duitsch
Heimrkh) den bezitter van talrijke hennen aanwijst. De zin
ervan is }leer des Huizes
\Vat intusschen de kroon spant is het « sprekend wapen
der graven vAN HELFENSTEIN. Het verbeeldt... een olifant! Als
a pen pis is the vergezochte woordspeling vaaarlijk verrukkend.

Ann de natuurlijke zucht der kruisvaarders om hun deelnemen aan die avontuurlijke tochten blijvend te herinneren, zijn
de figuren te danken die vele blazoenen uit dit tijdstip versieren :
het kruis, de halve maan, de moorshoofclen, de pelgrimsscheflen,
de Bvzantijnsche bezanten, de merletten (vogeltjes zonder bek
of pooten), de keizerlijke adelaar van Konstantinopel, vaak
in den vorm van verminkte ale'rions, zooals in het wapen van
Lorreinen en in dat der MONTMORENCY ' S. Ook beesten uit den
Oost, vooral de leeuw, die voor krackt, cooed en groothartigheid
staat en bepaaldelijk in de wapenkunde der Nederlanden zulke
groote rol speelt.
Men weet dat Philip van den Elzas de eerste graaf van
Vlaanderen was, die den zwarten leeuw op gouden veld niet
alleen als zijn persoonlijk wapen, maar ook als dat van het land
bezigde, een wapen dat voortaan door al zijn opvolgers werd
gebroikt. De kroniekschrijver Olivier de la .Marche vertelt dat
toen de graaf zich in 't Heilige Land be yond, hij met eigen hand
een Saraceenschen pries, met name NoOilion (!) neervelde en
dezes schild en banier, een zwarten leeuw verbeeldende, als de
zijne aannam. Het spiookje is waarschijnlijk van hetzelfde allooi
als dat der drake van het Gentsche Belfort, die, naar men lamy,
beweeide, de kerk van de Heilige Sophia (d. w. z. der Heilige
Wijsheid, want een eigenlijke patroonheilige was er niet) te
Konstantin()pel versierde en vandaar naar Vlaanderen werd
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gebracht. Bekend is het hoe aan die legende de bodem werd
ingeslagen en afdoende bewezen dat de draak in ons land werd
vervaardigd. Eveneens weet men dat reeds Robrecht de Vries
den leeuw op zijn zegel gebezigd heeft. Maar vast blijft het
dat na Philip van den Elzas de leeuw voorgoed het kenteeken
van Vlaanderen is geworden en het voormalige wapen — gironne
goud en blauw, met een rood schildje ,‹ en abime ') — heeft
vervangen.
Ellg. Gens beweert dat het gironeeren van dat oudere schild
niet bestaat, dat men eenvoudige versiersels ermede heeft verward. Zulke versiersels vindt men inderdaad op vele effen schilden. Maar zij dagteekenen van na de Renaissance, 't is te zeggen
van een tijdstip waar men op overdreven versiering verslingerd
was en de regelen der heraldische kunst meer en meer begon te
vergeten. Hoe 't zij, het gegironeerd schild werd reeds bijna een
eeuw geleden aan de provincie West-Vlaanderen van Staatswege
toegekend en heeft dus recht op officieel bestaan, onverschillig
of het ja clan neen door de eerste graven werd gedragen.
Dit \Nil niet zeggen dat onze provinciewapens, zooals zij
na 1815 werden vastgesteld, onberispeiijk zouden zijn. Verre
van daar! enkele molten, in het histonsch evenals in het heraldisch opzicht, met grond gehekeld worden.
Indien men in het schild van West-Vlaanderen naast den
Vlaamschen Leeuw het gegironeerd wapen plaatste dat, te recht
of ten onrechte, vonr dat der aloude Forestaid gold, Liederik en
consoorten, welke te Harlebeke heerschten, — waarom uit het
schild k an Oost-Vlaanderen het wapen van het Keizerlijk
Vlaanderen gelaten, dat leenroerig van het Heilige DuitschRomeinsche Rijk afhing en zich over de grootere helft der
huidige provincie uitstiekte (I)?
En gesteld dat het raadzaam was in het schild der provincie
Antwerpen bij het wapen van het markgraafschap van dien
naam dat van Mechelen en zelfs dat van het Land van Rijen te
voegen, — waarom in het kenteeken van Brabant geen plaats

(1) Dat wapen was : op zilveren veld, in paal met de punt hemelwaarts
gekeerd, een kelen degen met gouden creep, tusschen twee schildjes, rechts
het wapen van het Rijk, links dat van Vlaanderen.
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ingeruimd voor wapen van het graafschap Leuven (een
zilveren balk op kelen veld)? at graafschap toch was de kern
van het latere hertogdom (i).
Het provincrewapen van Hennegouw is dat yap het huis van
Avesnes gevierendeeld Vlaanderen en Holland. Waarom niet
liever het schild verkozen van het graafschap Hennegouw-Bergen (goud, Brie sabele kepers), desnoods met dat van het Doornijksche (een zilveren toren op kelen veld tusschen twee gouden
lelies) N bonden
EN eneens voert heden Namen het persoonlijk wapen van
Jan van Dampierre, jongeren zoon van graaf Gwijde van Vlaanderen. Nochtans beschrijft de ongenoemde Luiksche schrijver
der gerijmde kroniek van het steekspel te Hoei (einde der
XIII e eeuw) let N‘apen der graven van Namen als volgt : goud,
twee sabele balker.

De bisschop van Luik betitelde zich vorst van Luik, hertog
van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en van
Hoorne. De schilden van al die landen vindt men in het wapen
der provincie Luik, ofschoon noch Bouillon, noch Loon, noch
Hoorne ertoe behooren. Daarentegen begrijpt dat gewest het
gebied der abdij van Stablo en omtrent de helft van het voormalig hertogdom Limburg, met inbegrip der hoofdstad. Zooals
het thans is samengesteld, verbeeldt het wapen, niet de provincie
Luik, maar het vroegere vorstendom Luik, dus geheel iets antlers.
Eindelijk is de naam (en bijgevolg het wapen) van BelgischLimburg een historische en aardrijkskundige ketterij. Geen
enkele brok van het oude hertogdom maakt deel uit van die
provincie, waarvan de grenzen met die van het (aan Luik behoorende) graafschap Loon nagenoeg overeenkomen en die dus den
naam en het wapen van dat leen zou dienen te voeren.

(I) Dat wapen is thans dit der stall Leuven. Opmerkenswaardig is het
dat Joceirin van Leuven, we onder de regeering van Koning Henry II van
Engeland met de erfgename der Percy's trouwde, als wapen een blauwen
leeuw op gouden veld voerde. Dat wapen wordt steeds door de hertogen van
Northumberland gevoerd, die van hem (in de vrouweliike lijn) afstammen.
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Het voorbeeld der edelen werd dadelijk, en wel om dezelfde
redenen, gevolgd door steden, gilden, ambachten en andere
vereenigrngen en zelfs door vele gewone burgers. Tusschen adellijke en burgerlijke wapens is er echter een verschil. Burgers
mochten loch helm, 'loch helmstuk, noch schilddragers, noch
andere sieraden gebunken, welke uitsluitend aan den adel behoorden en overigens eerst na de XIII e eeuw in zwang kwamen.
Het was vooial onder den invloed der tornooièn of steekspelen dat de wapenkunde zich ontwikkelcle en aan een aantal
vaste regelen weal onderworpen, voor de handhaving waarvan
college's van deskundigen, de herauten, zorgden. De herauten
gingen zelfs verder en beijverden zich om aan hun kunst een
mvstieke en zinnebeeldige beteekenis te seven, welke met de
werkelijkheid weinig strookte. Het is dus nutteloos over die
spitsvondige uitvinclingen bier uit te weiden.
Met de Renaissance kwam het verval. De oude ridderlijke
geest verdween. De strum der gedachten volgde den vroegeren
loop met meer. In de meeste staten overigens verloor de adel,
zoo niet zijn voorrechten, althans zijn landelijke macht en zonk
meer en meer tot de stelling van een louteren hofadel. Het
geslachtswapen werd een zuiver eereteeken, dat ook door de
vorsten aan hun gunstelingen kwistig werd uitgedeeld.
In het plastis( h opzicht is de ontaarding niet minder merkbaar. Wel worden de oude heraldische regelen nog min of meer
aeerbiedi o-d maar anders tracht men zich aan den smaak van
den dag te houden. Vandaar de menigte versiersels, die de
schilden der XVI e en der XVII e eeuwen kenmerken, waarbij
men in de XVIII e nog untelbare amoretten en godinnen
lapte. Het toppunt der potsierlijkheid werd echter in Frankrijk
onder Napoleon bereikt, toen de almachtige keizer een nieuwe
heraldiek uitvond en de vroegere Jacobijnen met een streek van
de pen in prinsen, hertogen, graven en barons veranderde. De
oude adel en de oude Nv apens had hij trouwens afgeschaft en
men zag gewezen hertogen en markiezen, die het als een gunst
beschouwden den minderen titel van graaf of van baion met
een nieuw wapen te mogen dragen.
Velen zijn van ourdeel dat het voeren van een geslachtswapen wezenlijk een anachi omsme is geworden. Men kan desnoods
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nog beseffen dat een staat en zelfs een provincie of een gemeente
zijn wapen zou hebben, maar wat verbeeldt een familieschild?
Niemencial. In elk geval mist het alle practische beteekenis,
evenals de adellijke titels. Dezen toch hebben alle feitelijk
belang verloren sedert zij niet meer met het land verbonden
zijn waaraan zij eertijds hun reden van bestaan ontleenden De
graal 7 , an X. heeft mogelnk nooit een voet gezet in het dorp X.,
waar zijn voorvaderen heerschten en waar hij geen roede gronds
meer Waarom dus zou hij het wapen van dat dorp in zijn
9Child blij ven voeren?
Hierop is het gemakkelnk te antwoorden.
Met het oog op het practische nut, doe ik opmeiken dat
heden in uorlogstijd de regimentsvlaggen te huis worden gelaten.
Dit is het natuurlijk gevolg van de nieuwere krijgstactiek. Men
valt niet meer den vijand in dichte scharen aan en men vermijdt
al wat de sterkte en zelfs de aanwezigheid der troepen zou kunnen verraden. Is dit een reden om ons leger van zijn vaandels
te berouven ?
En indien het ons is toegelaten de kleuren en het wapen
van ons land als zinnebeeld ervan te eeren en te beminnen, ja er
trotsch op te vezen wanneer wij denken op al wat zij vertegenwoordigen, het schitterend heden, het glorierijk verleden en de
hoopvolle tueLuinst, waaruin zouden wij niet even fier molten
zijn op uns geslachtswapen (gesteld dat wij er een bezitten), joist
als wij unzen naam waardeeren en het aandenken van hen, die
hem v6(')r ons met eere hebben gedragen ? Dit is geen dwaze
hoogmoed, maar eerder een prikkel om op onze beurt naam en
wapen )nbezoedeld te houden. Is het bij voorbeeld voor een
FITZGERALD geen machtige aanmoediging den blik te richten
naar den kelen sautuir (St. Andrieskruis) op zilveren (bij de
FITZGERALD ' S z'an Desmond op hermelijnen) veld en zich te
herinneren dat gedurende negen eeuwen dat ongeschonden
wapenschild in de voorste rijen der strnders voor de zaak van
Ierland heeft geschitterd, ja dat menigeen die het voerde voor
het vaderland het slag\ old sneuvelde of het schavot beklom?
't Is waar, niet alle adellijke huizen kunnen op zulk een verleden
bogen. Er zij n er wier oorsprong alles behalve roemrijk is. Er zijn
er waarvan leden zich sours verachtelijk en zelfs misdadig aanstelden. Zulke gevallen echter zijn een les die hun rechtgeaarde
afstammelmgen zich te nutte kunnen maken. En in elk geval
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ware het kleinmoedig x'oor de verant'voordelijkheid terug te
deinzen eike zulk een verwantschap medebrengt. Niet door
uw voolouders te veilooclienen zult gij uzelven verheffen. Uw
plicht het bun wandaden door uw eigen, betere laden te doen
vergeten en verge\ en. Zoo heeft de hertog DE RICHELIEU,
Louis XVIII' s edelhaiuge ministei, de vlekken uitgewischt die
het gedrag van zij n vader en van zijn grootvader op het familieschild had ;.4elaten.
Die gevoelens zip zoo natuurlijk dat in Franklijk, N‘aar de
republiek reeds y ear drie-en-veertig jaar werd uitgeroepen en
vermoedelij k nog lung sal Buren, er zich allengs een echte
aristocratic \ an regeeiende famthen voimt, namelijk degene
vier leden sedert de umwenteling van I .2-8 ) de lepablikeinscho-ezinden hebben geleid en heden in den Staat de eerste rol
spelen. Een tvpisch voorbeeld is de famiiie CARNOT. Anderen
zijn de ARAGo's, CAvAl(ixA.c's, ens. Het ideaal blijft echter een
overgruotvader te hebben, die in de Nationale Conventie, liefst
op de bankers der ( Montagne >›, zetelde; een grootvader, die aan
de samenzweringen onder de Restauratie en ender Louis-Philippe deelnam en de revolutie van 1848 meCnaakte; een vader
eindelijk, die m de tegenwoordige republiek een invloedrijke
stelling heeft weten in te nemen.
Niet precies van denzelfden aard is de zoogezegde elite »
van Amerika die er op uit is om zich als een stuk-atistocrate in
te richten, inaar inderdaad niets tinders rs dan een hoop geldmannen, die ons te vergeefs, door het uitstallen van apocriefe
wapenschilden en denkbeeldige afstammingstafels, trachten diets
te makes dat het blued van keizers en koningen in hun aderen
vloeit. De VANDERBILT 'S bij voorbeeld warden verondersteld.
Ea! el-den-(;/ oote onder bun voorzaten te tellen. Nochtans was
hun bekende stamvader een eenvoudig boerken uit de omstreken van Oudenaarde.
Er zijn in de Vereenigde Staten eenige wezenlijk oude familien, die aldaar eertijds de eerste plaats mnamen. Zoo had men.
de SCHLTYLER ',-; , S1 VVVESANT ' S, VAN RENSSELAER ' S, LIVINGSTON'S, DE LA( 1 s te New York; de CALVERT 'S te Baltimore;
de WASHINGTON ' S, F AIRI AX ' S en LEE' S in Virgime, de GAYARRE ' S en CHOTEAU ' S in Louisiana, enz. enz. Maar de meeste dier
famila3n, ooral in het Zuiden, zijn thans erarmd en dus van
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geen tel meer. Want in Amerika is het de almachtige dollar die
heerscht. De inaatstaf van een man's waarde is zip bankboek.
A. is een millieen waard, maar B. staat hooger : hij heeft er
twee. Dat amerikanisme to be worth a million (of eenig ander
cijfer) is kenschetsend.
* *

Het spreekt van zelf dat wat ik hoogeraan deed Belden
bezwaarlijk kan toegepast worden op hen Wier eenige dnjfveer
een ijdele pronkzucht is. In zichzelven hebben titels, evenals
decoraties en andere eereteekens, geen de minste wezenlijke
waarde. Zij wegen juist zoo zwaar als de verdiensten van hem
die ze bezit. Niemand zal verkeerd y inden dat de Staat die verdienstei1 door een enderscheiding heeft erkend. Niemand ook,
hoop ik, is dwaas genoeg ern zich in te beelden dat, bid gebrek
aan die ufficieele erkenning, zulke verdiensten ophouden te
bestaan.
Educh, NA- anneer het geen beloonen van wezenlijke verdiensten geld.t, maar loutere gunstbewijzen door een vorst of een
regeering om andel e redenen toegekend, dan verandert de zaak
heelemaal. .lions/eui joia-dain mope een titel en een wapen hebben gekregen, of een half dozija ordeteekens op de borst dragen,
hij is en bhi ft \Nat hij was : een ezel. En wel een dubbele ezel,
mdien inj -\\ aarlijk gelooft dat hij daardoor boven het vulgum
pecus eeiiigszins worth veilieven.
Zelfs hij die een wapen erfde door zijn voorzaten met roem
gewonnen of veiheerlijkt, bevindt zich, zooals ik het reeds aanstipte, your een zeer netelige taak. Zooais men in 't Engelsch
zegt, he must lzve up to his ancestors, hij meet zich waardig toonen
van zii n voorgeslacht. Duet hij dat met, dan wordt zun wapen
geen eereteeken, maar eerder ten schandmerk.
* *

're:1 sLtte wil ik nog op de groute belangrijkheid der wapenkunde v ijzen als hulpbron van de geschiedenis, een bron die
bij de studie del middeleeuwen zoo goed als onmisbaar mag
heeten.
Met het (Jug hierop is het te betreuren dat onze hedendaagsche kunstenams, op eenige uitzonderingen na, het heral-
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disch gevoel schijnen te hebben verloren. Dit blijkt vooral uit de
wijze waarop zij dikwijls heraldische figuren, inzonderheid die
van beesten, behandelen.
A case in point is de Belgische Leeuw. Dat arme dier wordt
deerlijk bejegend.
Het sdllId van BelAq i) is : op sabel (zwart) veld een gouden
met helen (rood) getongde en geklauwde klimmende leeuw. Let
wel op' een held/disc/le leeuw en met een min of meer goed
geslaagde afbeelding van den honing der dieren zooals hij heden
nog in de wouden van Afrika rondkuiert. Tusschen beide gedaanten is er een aanzienlijk verschil waarvan vele teekenaars blijkbaar onbewust
Eveninin schijnen zij te weten wat een
« klimmende leeuw is.
Een paar voorbeelden.
In de Gentsche Tentoonstelling (zaal der Pers) bewondert
men een tainelijk flmk uitgevoerden Belgischen leeuw, ditmaal
een wezenlijk heialdischen leeuw. Ongelukkig heeft de schilder
het woord khinmend letterlijk opgenomen. De klimmende leeuw
der heralchek eerder een spiingende leeuw, die «zips manen
stelt en biiescht en eruit ziet alsof hij op het punt was om zich
op iemand hais over kop te werpen. Hier hebben wig een leeuw
die voorgesteld wordt alsof hij met moeite een ladder opklauterde. Met mueitc. En tevens met angst. Want bet beest kijkt
niet dreigend naar den vijand : nit het hoekje van zun oog blikt
het op den gn)nd met zichtbare verlegenheid. Men vreest haast
dat het duizeli goat worden en naar beneden tuimelen.
Men acme nu unze nieuwe en trouwens zeer leeli j ke postzegels. De leeuw daalop dreigt niet. Hij springt noch klimt. Evenweinig is hij 1,ekreesd. 't Is een guile, vriendelijke leeuw. Hij
staat voor een so, )rt van schenktafel, slaat er op met den linker
poot en wenkt met den anderen alsof hij zeggen wilde : komaan,
jongens, laat ons een glas drinken! » Die convivialiteit, hoe
prijzenswaardig )k, is niet zeer heraldisch.
Ik zou nog :Innen wijzen op leeuwen, die — zeker in het
belang der goede zeden, ofschoon in strijd met de regelen der
wapenkunde — geemasculeerd zip, en op andere deze zijn
Vlaamsche — Welke op elken poot slechts Brie klauwen mstede
van vier veitoonen, mogelijk een zinspeling op den feitehiken
staat van minderheid w warm de Vlamingen worden geliouden.

— 319 —

Maar genoeg! Met eenige woollen over het wapen der Koninklifize Vlaamsche Academie wil ik deze beschouwingen beslmten.
De Academie heeft geen eigen wapen en, gelijk alle andere
offici6ele lichamen, gebruikt zij het Belgisch Staatswapen, namelijk wat men het klemere wapen beet, dat wil zeggen het schtld
zonder andere sieraden dan de kroon, den ordeband en de
gekruiste scepters (niet samplers, als 't u belieft !) met het nationaal
motto « Eend nicht maakl mach/ ». Een zeer onharmonische en al
te letterlijke vertaling van « L' Union fail la force », Waarom onze
kelen met gespaard en niet liever K Eendracht is mac& » gezegd
of (gelijk de Transvalers) « Eendracht &tart maclit »? Dit ten
minste ware beter Nederlandsch.
Aanvankelijk bediende zich de Academie van een zegel dat
waarlijk beneden alle cntiek was. De leeuw stond « op zijn
kuutje » en strekte zijn voorpooten smeekend tut, een houding
trouwens die den Vlamingen niet vreemd is. Een strop om den
hals en 't ware kompleet geweest.
Toen ik het bestumdersambt aanvaardde (1903) liet ik een
nieuw zegel maken, waarvan de teekening misschien niet onberispelijk was (de kroon was niet goed gelukt), maar dat in elk
geval met inachtneming der heraldische regelen werd vervaarthgd. Om welke redenen dat zegel later door een ander werd
vervangen is mij met bekend.
Het tegenwoordig zegel toch is geen verbetering en laat in
vele opzichten te wenschen over. Het worde mij toegestemd de
voornaamste feilen op te sommen.
De heraldische arceeringen, die kleuren en metalen aanduiden, worden met geringe nauwkeurigheid gebezigd. Men kan
zien ja dat het veld zwart is, maar de leeuw blijft effen wit, dus
zilver instede van goud.
Die leeuw is geen heraldische, maar een vrij lomp geteekende natuurlijke leeuw. Springen of klimmen doet hij niet;
dreigen ook niet. Hij staat op zijn achterste pooten en houdt een
toespraak. Men zou waarlijk meenen dat hij in het Gentsch
'Uur 'ne kier » galmt. Weeral een uiterst Vlaamsche houding
en een heraldische ketterij.
Met den staart van then leeuw heb ik geen vrede. Hij is zoo
glad als die van een koe of van den leeuw van den Atlasberg,
maar veel te lang om de goedkeuring van een zoologist weg te
dragen. De (heraldische) Belgische leeuw heeft een dubbelen,
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of liever gespleten. staart, waarvan de twee einden elkander
schuins doorktuisen, een staart overigens die met (heraldische)
bosjes haar wordt versierd en op het besproken glad aanhangsel
niet in het minst gelijkt.
Eindehik vraag ik mij of waarom de teekenaar condom het
schild een zeer smal wit hjstje heeft geplaatst. In de wapenkunde
is dat sieraad ,)nbekend. Zekere schilden is zijn in een /and of
borduur gesloten — gewoonlijk een teeken van secundogenituur
of van onechte geboorte —, maar die rand is veel bleeder en,
overigens, zoo lets bestaat in het wapen van Belgie niet.
.=
+

*

Ik hoop dat ik genoeg gezegd heb om den wensch te molten
uitdrukken dat de Academie zich een meet naar de regels vervaardigd en ook wat artistieker opgevat zegel aanschaffe. Want
het hgt op den weg van ons korps, niet alleen de belangen van
letteren en w etenschap, mar ook die van kunst en goeden
smaak te behartigen.

DE BETEEKENIS
DER

NEDERLANDSCHE RECHTSWETENSCHAP
VOOR DEN

VLAAMSCHEN RECHTSGELEERDE
door Prof. Mr.

JULIUS ()BRIE.

Terwijl overal elders de vergelijkende rechtswetenschap
meer en meer wordt beoefend, is dit bier te lande hoegenaamd
niet het geval. De schuld hiervan list wel voor het grootste deel
bil het ondoelmatig onderwijs, dat aan de toekomstige rechtsgeleerden wordt verstrekt. Nadat men gedurende eene reeks van
jaren hun geest heeft verstompt met het aanleeren van doode
talen, alsof zij die in hun later leven zouden moeten spreken en
schniven, en daarbij de studie der levende talen op schromelijke
wijze heeft verwaarloosd, wordt bun aan de Hoogeschool een
onderwijs gegeven, dat geheel op eene Fransche leest is geschoeid
en zeker ongeschikt is yin bij hen den waren rechtszin aan te
kweeken.
Ook op het gebied der andere wetenschappen heerschte tot
v(')(')/- weinire jaren, dank zij alweer het verderfeiijke stelsel van
onderwijs, vrij algemeen de meenmg dat bij de beoefening van
om het even welke wetenschap men kan volstaan met de kennis
van wat daarover in Fral,klijk het licht had gezien. Van lieverlede
echter kwam daarin verandering, tom men vernam dat de in dat
land z,',', lang gekoesterde zelfgenoegzaamheid voor nieuwere
opvattinBen begon plaats te maken en men ook naar het buitenland het (-)og ging richten.
Vooral zekeie gewichtige ontdekkingen op het gebied der
genees- en natuurkundige wetenschappen, die bij de geleerden
van de gelieele wereld groot opzien baarden, brachten een geheelen ommekeer teweeg, zoodat men thins ook in Frankrijk
aan de Germaansche wetenschap meer en meer ziine aandacht
ging \\*en. Zoo werd al spoedig de Chineesche muur doorgebroken. waarmede men tot dusverre de Fransche wetenschap
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als het ware tegen het binnendringen van bestanddeelen van
Duitschen oorsprong had pogen te beveiligen.
Die belangstelling sloeg ooh over naar de rechtsgeleerde
wereld, hoewel daar veel meer met vooroordeelen van staatkundigen card of te iekenen viel. Zoo verscheen in 1900 te Parijs
eene vertalin2, van het standaardwerk van Prof. P. LABAND :
Staalsrecht des dczttsclzeu Reiches(i), ofschoon de Duitsche geleerde,
naar de verklaring van Prof. LARNAUDE, die daarvoor eene voorrede sclireef, veel heeft bijgedragen tot het bevestigen van
Duitschlands eenheid. Zijne woorden verdienen mijns mziens
hier aangehaald te worden, omdat daaruit blijkt hoe een echte
geleerde op het gebied der wetenschap zich van alle kleingeestige
denkbeelden weet los te makes :
« Je ne dirai pas, pour justifier l'intelligente initiative de MM.
Boucard et Jeze, qu'il faut les feliciter de vouloir faire connaitre, en
France, d'autres personnel que de celles qui composent le cercle tres
restreint des professionnels du droit public, Pceuvre considerable de
M. Laband, dont l'influenee sur l'unite de l'Empire allemand a ete si
grande. Et en effet dans ce pays si profondernent respectueux de tout
ce qui est scientifique, oil les systemes juridiques ou philosophiques
ont une si grande portee, le livre de M. Laband n'a pas eu seulement
un succ&s d'ecole, it a eu l'influence politique la plus profonde.
Comme nos anciens legistes ont efficacement travaille a la reconstitution du pouvoir royal en France, M. Laband et ses disciples ont contribue pour une part qui est appreciable, avec de simples theories
juridiques, a la formation de l'unite allemande. Ceci nest pas connu
en France. et it nest certes pas mauvais qu'on nous l'apprenne. »
Hoewel nu door die vertaling LABAND ' S werk meer onder
hun bereik was gekomen, schonken onze Belgische rechtsgeleerden daaraan weinig of Beene aandacht, zoodat men haast zou
molten zeggen dat hun chauvinisme grooter is dan dat der
Franschen.
Hetzelfde kan gezegd worden van het Lehrbuch des deutschen
Sirafrechis van Prof. F. VON LISZT. Zijn werk, evenals dat van
zijn voorganger aan de hoogeschool te Berlijn, prof. F. BER(I) Le Droit public de l'empzre par PAUL LABAND, profes.
sear a l'Unlverszt,1 de Strasbourg. Avec une preface de M. F. LARNAUDE,
_p rofessezir de droit public general a l'Universee' de Paris. Edition franfalse revue et mise au courant de la derni,'re le;zslation par l'auteztr.
Traduction de C. GANDILHON Biz. 2-3 der Voorrede van prof. LARNAUDE.
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NER (I) en de werken van K. BINDING (2), om nu maar van
deze drie riminalisten te spreken, bleven te onzent nag,-enoeg
onbekend, hoewel het eerstgenoemde in verschillende talen
ook in het Fransch — werd vertaald. Toch zou voor hen, die met
de wetenschappehjke of de practische beoefening van het Strafrecht lets te maken hebben, hier heel wat te leeren vallen.

W,Inneer men denkt aan de onvoldoende opleiding van onze
aanstaande reciiters van instructie en ambtenaren van het openbaar ministerie, moet men het zeker in de hoogste mate betreuren dat het Handbuch fur Uniersuchun;;sri chter van den Oostenrijkschen )ogleeraar, Prof. HANS GROSS, een boek, dat wellicht
zijne eergade niet vond, en waarvan in 19o7 te New York
eene Engelsche vertaling het licht zag, hier te lande nog altijd
onbekend bleef. Toch zou het onbetwistbaar veel nut kunnen
aanbrengen aan hen, die met het opsporen en onderzoeken van
misduiven belast zijn.
De nverschilligheid, Welke hier tegenover de vreemde wetgevingen en de vreemde rechtsliteratuur wordt gekoesterd, is wel
van aard )10 een buitenlander, die met onze onderwijstoestanden
en met onzen taalstrijd onbekend is, te verbazen. Openlijk zal
hier niemand durven beweren dat vergelijkende rechtsstudie
niet bildraagt tot de vorming van den jurist. In de recensies, die
in rechtsgeleerde tijdschriften over vertalingen van vreemde
werken verschimen, wordt zelfs vaak deze waarheid verkondigd,
Welke men reeds bij Troplong uitgedrukt vindt : « L'etude de la
« legislation compare est la meilleure maniL-e d'approfondir les
« grandes (uestions que presente la science du droit » (3). Maar
wanneer het er (1,-) aankomt die waarheid in toepassing te brengen, schij nt men daarvoor terug te deinzen. In den laatsten tijd
echter is men eenigszins belangstelling gain toonen in de Italiaansche rechtswetenschap. Zoo zal men o. a. wel eens beslissingen nit de Italiaansche rechtspraak overnemen. Op zichzelf
beschouwd kan dit misschien als een gunstig voorteeken aangemerkt %Norden en het zou ook zeer wenschelijk zijn dat men in
( 0 Leh, buck de, deutschen Strafrechts.
(2) Grundrzss des deutschen Strafrechts. All;,, enzezner Ted en Hand7, 7 cch des deutschen Strafrechts.
(3) TROPLONG. Des Przvilt'ges et Il pothêques. Bruxelles, 1837. Prey
face, blz. 3.

— 324
het Italiaansche Strafrecht wat meer belang ging stellen, omdat in
het wetboek bepalingen te vinden zijn, die met het oog op eene mogelijke herziening van ons strafwetboek, dat toch maar een lapwerkis, zeker zouden verdienen onderzocht en besproken te worden.
Van alles wat in het Oosten en in het 1\Toorden, en wel
inzonderheid m Nederl"nd te vinden is, schijnt men daarentegen
nog steeds een heiligen afschuw te hebben. Dat is in de eerste
plaats het -.,revolg van de eenzijdige wijze, waarop het leerprogramma van ons hooger ooderwijs werd opgevat en vastgesteld.
Alles is er blijkbaar op berekend om toch vooral den Franschen
geest er in te houden. Daarom bleef daaruit zorgvuldig alles geweerd wat zoowel aan het Waalsche als aan het Vlaamsche
gewoonterecht zou kunnen herinneren. Daarom ook zouden sommigen het met leede oogen aanzien dat men met het Noordnederlandsche Burgerlijk Recht zou kennis maken, omdat daarin te
veel voorkoint, waarin ook de overleveringen van ens oude recht
nog worden teru,ge y onden. Dat zou kunnen tot gevolg hebben
dat de beide rassen — de Walen evengoed als de Vlamingen —
zelfstandiger zouden ;aan voelen en denken, zoodat de alleenheel schappij der Fr an beschaving op den dour een geduchten
knak zou kriy2;en, omdat het Recht eene zoo aanzienlijke plaats
inneemt In het leven en in de ontwikkeling van een yolk.
Aan onze hoogescholen bestaat dan ook een leerstoel voor
de wordingsgeschiedenis van het Fransche Burgerlijk \Vetboek,
maar ( aid-vaderlandsch recht wordt Been onderwijs gegeyen. Wellicht kon dit ge yaarlijk worden voor het yoortbestaan
van het tut Frans( hen ,teen opgetrokken rechtsgebouw, dat thans
zoo krachtig medehelpt om aan het Vlaamsche yolk zone geestelijke hes( hay mg t, hhj yen onthouden. Blijithaar was men er voor
beducht dat d()( ,r het ()ntstaan van een cigen nattonaal recht toestanden zouden geboren worden, waardoor eindehik de zoolang
onderdrukte Vlaam,che ziel naast de Waalsche tot voile ontwikkeling zou 1;, mien.
Hietbij denkt men natuurlijk aan hetgeen C. ASSER your
zoo wat tachtig laren in de « Inleiding » van zijn 1Vederlandsch
Burevl!//,' WeMoc/: Ty7:.;eleken met lie! Waboek _Napoleon (0, schreef
(1) Het .Vederiandsch If'etboek,vergeleken met izet If 'etboek
Napoleon, na,, elaten 7cerk van Mr. CAREL ASSER, in leven lid en secretarzs
der co/um/Die -pan 1-eclat-tie der natronale wetRrving. Tweede druk. 's Gravenhage, 1338, biz. 2.
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over de ongelukkige rol, welke bij de in de Staten-Generaal
gevoerde beraadslagingen over de nieuwe wetgeving door de
meeste Zuidnederlandsche leden werd gespeeld. Beter dan
iemand was Asser door de aanzienlijke plaats, die hij bij de ording dier wetgeving innam, in staat over personen en toestanden
een juist oordeel te vellen.
« Het is aan ieder, schrijft hij, die geen vreemdeling is in de
jongste geschiedenis van ons Vaderland, overbekend, dat korten tijd
nadat door den moed der Noord-Nederlanders het smadelijk juk
eener vreemde overheersching was afgeworpen, en de Natie haar
heul en toeverlaat had gezocht in het Doorluchtig Huis van Oranje,
onze geliefde Koning, toenmaals Souvereine Vorst der Vereenigde
Nederlanden, eene commissie van vermaarde regtsgeleerden heeft
bijeengeroepen, ten einde, onder anderen, een Burgerlijk Wetboek
te vervaardigen ; het is niet minder bekend, op welke loffelijke wijze
die Commissie zich van de aan haar opgelegde taak heeft gekweten,
dcor het wel doordacht en voortreffelijk werk, dat zij aan den
Koning heeft ingeleverd, en hetwelk, na in den Raad van State te
zijn overwogen, en door eene Sub-Commissie uit dat collegie te zijn
gewijzigd, eindelijk aan de Staten-Generaal is voorgedragen. En
wen is onbekend de tegenwerking, welke dat stuk buzonderlijk bij
de Afgevaardigden der Zuidelijke gewesten heeft ontmoet? hoe men,
gedeeltelijk uit gehechtheid aan de Fransche wetten, en in het vooruitzigt om zich van het Koningrijk of te scheuren, en wederom een
deel van Frankrijk uit te maken, gedeeltelijk uit onwil, en gebrek
aan kunde en aan moed, om eene geheel nieuwe wetgeving op te
stellen en zich die eigen te maken, den nationalen roem aan
weinig heteekenende zwarigheden heeft opgeofferd, en, om de zaak
bij haren waren naam te noemen, zich heeft bepaald tot eene : erziening van het Fransch Burgerlijk Wetboek, met ter zijdestelling van
een werk, dat behoorlijk gelouterd, aan Nederland, zoowel bij den
tijdgenoot als bij het nageslacht, den grootsten roem zoude hebben
verzekerd een werk, eener natie waardig, die zich op HMG DE
GROOT, BIJNKERSHOEK, HUBER, VOET, CRAS, KENIPER, mag verhoovaardigen, en bij erfstelling over de hand van eeuw tot eeuw alles
be/it, wat vereischt wordt, om door geleerdheid, grondige kennis
en ervaring, onder de volken der wereld uit te blinken.
Alleen hij, die de raadplegingen over de nationale wetgeving
heeft h j ev, mond, Lan zich cen juist denkbeeld vormen van de
klemgeestigheid van Niele Belgische zoogenaamde regtsgeleerden,
wier ti oornaamst talent daarin hestond, dat zij voetstoots het artikel
konden opgeven, waarin deze of geene bepaling van het Wetboek
Napoleon moet worden opgezocht, maar die dadelijk te kort schoten,

22
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wanneei het er op aankwam om tot den oorsprong der regtsbeginselen door dringen; die geene andere taal kennende, dan de Vlaamsche en 1' , , ,oche (en hoe onvolmaakt nog!) welligt nooit hadden
hooren spreLe,- van mannen als Feuerbach, Bentham, Hegel, Savigny,
Mittei'maier, enz.; die alzoo met met den ?Test des tijds hebbende
kunnen vooi uitgaan, zich bij het vervaardigen der nieuwe wetboeken zoo hadden bepaald tot eene letterlijke overschrijving
van het Fiansche regt, zelfs de feilen en gebreken met uitgezonderd; en het zal zeker verwondering baren, hoe, niettegenstaande
dezen geest van tegem‘erking, door de standvastigheid van den
onvergeteliiken KLMPFR en de hulp, die hij in de noordelijke leden
der commissie iNs,aarbii de verclienstelijke heeren RAOUX, lid van den
Raad van State, en LAUBRY, Referendaris en Raadsheer, zich
meestal hebben gevoegd) vinden mogt, het aan de opstellers gelukt
is, om zoo vele gewigtige vet anderingen in de nieuwe wetgevmg
tot stand te brengen.

Veel Nar hetgeen ASSER bier schiijft van de bekrompen
inzichten der Zuidnederlandsche leden der Staten-Generaai en
van hunne dwaze in g,en,)menheid met alle y wat nit Frankrijk
kwam, Lan thans gezegd wolden van de wiize, waarop Fier te
laude de \\ etge\ irg wordt tot stand gebracht. Maar al te
geldt
Het aannemen eener voorgedrko en bepaling als eenige
aanbeveln, , . dat zi i iecds in de Fransche wetgevin E,, voorkomt.
Aan het oVellICIIlen van bepalingen nil de Nederlandsche
wetge% ing, (if aan het rekening houden met de uitkomsten der
Nederland c che iet htsgelect Obeid wordt zelden of nooit gedacht.
Een paar v oorbeelden hiervan boucle men mij ten goede. Toen

in 1877 ,-,\- ( 1 het ontwetp tot het ziening van het tweede bock van
het Wetly )eh: \an Konphandel, waarm bet Zeerecht wordt
behandeld. hii de Kamer van Volksvertegenwomrdigers werd
beraadslag(1, /eide de t()enmalige minister van justitie, Mr. De
Lantsheei( o.
():
, je dots dit c, autant pour aucmenter l'autorite du travail qui
vous est soumis Tie pour rendre a chacun ce qui lui revient, que la
plupart amendements proposes par le gouvernement ont etc
puises dans un ptoict de revision du Code maritime elabore en
France, pcir Line Commission instituee en 1865. Cette commission
comptait pat nli ses membres les noms les plus mat quants de Fiance,

,1 11 , :,
hlz

359

pot / , 1 7 1977tC111

es. Chambre deg 1?epresvztants. 1876-1877,
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-tant au point de vue de la science juridique qu'au point de vue de la
pratique des armements, des assurances et du commerce maritime,
D'autre part, le Gouvernement et la Commission ont puise des
elements nombreu\ et des donnees tres precieuses dans les travaux
publics en Italie, oU un nouveau projet de Code de commerce maritime a etc egalement prepare par une Commission composee d'hommes dont les non font autorite; la Commission et le Gouvernement
se sort enfin aides des lois qui ont etc recemnient promulguees en
AllemaLme stir certaines parties du droit maritime
Die woorden zijr, teekenend : zij toonen duidelijk hoe in
onze iegeeringsktingen de taak van den wetgever in den lege'
wordt onge\ at. In de eerste plaats moet alle Licht uit Frankriik
kornen, daarna L pmt Italic en ook nog wel eemgszins Duitschland in maar voor de Nedeilandsche wetgeying,
our de wet 2,evini.-4 van een olk, dat eenmaal de eerste zeevarende natie del wereld was, heeft men Been oog. In Frankrijk
weet men eclat' de vet diensten van het Nederlandsche Wetboek
van K,)ophandel naar waarde te schatten. Zoo schreef indertijd
Le Code de commerce neerandais resume l'etat
G.
le plus av(ince de la legislation commerciale europ6enne (i).
y

,

y

BRESSOLE', • <

Vv anneer de \Vetten van 1 ,5 Juni i8c )c) , bevattende de twee
eerste titels van het Wetboek van Militaire Strafrechtspleging,
door de Kamei van Volksvertegenwourdigers in behandeling
werden wend n( ■ ch daar, noch in de verslagen der Staatsof Kamercommissies iets gezegd of geschreven over de merkwaarchge N(p)rdnyderlandsche literatuur over dat onderwerp.
Veel weld (1- over en Weiler gepraat en gekibbeld over allerlei,
dat met het ontwerp niets te maken had, namelijk over de
Drevfus-zaak, z,,Klat men op zekere oogenblikken allicht had
kunne;i wanen dat men zich in een klein Fransch parlementie
be ond Dat de beraadslaging clan ook erg laag bij den grond
bleef, zal wel memand verwonderen.
Tieffend het erschil dat tusschen de Belc.zische rechtsgeleerde erken en ttidschriften en de Nederlandsche valt waar to
semen In eerstgenoemde Nvorden doorgaans uitsluitend Fransche
rill e 1 d , ter pi iii laatstgenoeinde. waar dit naar
schrijl ci s
eenigsznis Pas ceeft, altij d naar ile Fransche en ook naar de
r

y

N

(i) Revire de te.;:7,,7atzon,

2"

sene, III, blz. 143.
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Belgische wetgeving en literatuur wordt verwezen. Vandaar dart
natuurlijk dat de Nederlandsche literatuur zoo ver boven de
Belgische staat.
Bij die afgodische vereering van alles wat op het gebied van
het recht van zuiver Franschen oorsprong is, kan men toch nog
op enkele lichtpunten wijzen. Zelfs is het opmerkelijk dat, waar
Vlaamsche juristen, die bij elke gelegenheid gaarne hoog opgeven
van hunne toewijding aan het Vlaamsche beginsel, uit sleur of
gemakzucht dien vernederenden toestand maar lijdelijk blijven
aanzien, anderen daarentegen die tegen de Vlaamsche beweging beslit gekant zijn, blijk geven dat zij de Nederlandsche
rechtspraak en rechtsliteratuur naar waarde weten te schatten,
omdat bun wetenschappelijke zin hen er toe dreef zich boven
alle vooroordeel te verheffen. Zoo zag men in de Belgique J udiclaire vertalingen verschijnen van arrested door Nederlandsche
gerechtshoven gewezen en kan men ook in sommige jaargangen
een verslag vinden van de jaarvergadeimgen der Nederlandsche
jurzstenz'ereenr,;inA, (i).
Wat bij al die kleinzieligheid en eenzijdigheid zeer gunstig
afsteekt, is het kranige optreden van een magistraat uit het
Walenland, Mr. ARTHUR OLIVIERS, rechter in de rechtbank van
eersten aanleg te Bergen. Aan het slot van een zeer lezenswaardig opstel over de verzachtende omstandigheden bij het strafproces voor de hoven van assises, waarin het toevoegen
aanbeveelt van een magistraat, die de beraadslagingen der
gezworenen zou schreef hij in het journal des Tribunaux
de navolgende woorden, die eene klinkende veroordeeling zijn
van de thans gekoesterde dwaalbegrippen (2)
Ces considerations sembleront trop osees.
En France, on y songe serieusement et quelques annees apres
que les autres pays auront introduit ces mesures, peut-ette y viendrons-nous.
(t) Die verslagen, die met de voorletters A. S. ziju onderteekend, waren
vermoedelijk van de hand van wijlen PrJf. Mr. A. SERESIA, medewerker
aan dit tijdschrift. Zie o a. in Belgzque judiczazre. 190o, kol. 833-837, een
tutvoerig en zeer waardeerend verslag van de dertigste jaarvergadering der
vereeniging, op 29 en 3o Juni 190o te Middeiburg gehouden.
(2) Less czrconstances attenztantes 011.X asszses. Journal des Tribuzzaux
van 10 November 1912. nr. 2591, kol.
(Feuilleton).
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Helas, nous devrons toujours, en matiere iudiciaire, vivre a la
remorque des autres pays ou pluta a la remoi que de la France, et
notre vie judiciaire est encore bien en retard sur
Alors que la France a des revues critiques de jurisprudence, une
jurisprudence pi ogressive, toute une ecole meme de droit progressif
avec des mitres tels que feu SALEILLES, LEVY, un organe, la
Revue trzinestrielle, qu'avons-nous ?
Le droit allernand, nous ne le connaissons que par les traductions
de BuFNOIR. de SALEILLES et par les vulgarisateurs qui ont suivi
leur sillon.
Le droit hollandais, qui nous apps endrait tant de choses, nous
l'ignoi ons.
La loi du sursis, la liberation conditionnelle, la protection de
l'enfance, dont l'introduction en Belgique fut si laborieuse, etaient
connues et appliquees dans d'autres pays, alors que chez nous leur
intr oduction rencontrait encore des difficultes »
\\7 1 mag Mr. OLIVIERS schrijven dat uit de Nederlandsche
rechtswetenschap 'eel zou te leeren vallen. Dit is waar, niet
alleen \ oor de wetenschappelijke, rnaar ook voor de practische
beoefening van het recht. Kenden bijvoorbeeld onze Vlaamsche
advocaten de vournaamste werken over het Nederlandsche strafrecht, ik ben overtuigd dat hun pleidooi er vrij dikwijls geheel
anders ZUU uitzien dan thans : dan zou er wel eens meer wat
anders te pleiten vallen dan verzachtende ornstandigheden.
Maar ongelukkig denkt men er niet aan dat de vorm en ook de
inhoud dei pleitredenen zoo veel zou kunnen winnen bij eerie
grondige kennismaking met de Inleiding tot de simile van
Nederlandsche Strafrecht door Prof. Mr. G. A. VAN HAMEL, het
Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht door Prof. Mr. D. SIMONS, het ook voor de kennis der buitenlandsche strafrechtswetenschap zoo belangrijke Tzjdschrift voor Strafrecht, Het Wetboek
van Strafrecht verklaard door Mr. T. J. NO YON, de Geschiedenzs
van het tfetboek van Strafrecht van Mr. H. J. Smidt en Mr. J. W.
SMIDT, de Handlezdzng lot het Welboek van Strafvordering door
Mr. A. A. DE PINTO enz.
Ook hier te laude wend in de laatste jaren het gewichtige
vraagstuk der behandeling van de gewoontemisdadigers opgeworpen, maar zeker zou men nergens een werk kunnen vinden,
dat in het opzicht van belezenheid en zaakrijkheid in de verste
verte in vergehjking kan komen met het academisch proefschrift
van Mr. L. W. E. M. LASONDER, dat niet minder dan 540 blad-
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zijclen beslaat en tot titel draagt : De bevoepsini,sylakers ezz hunne
shaficcht,lyke bchandchns,) Laat ik hieibij nog even aanmerken dat in vele Nederlandsche proefscluiften een schat van
geleerdheid schuilt, zoodat het licht te begrijpen valt dat zij ook
bij de rechtspleging door advocaten en magistraten vaak worden
aangehaald.
Alvurens ik nu van het gebied van het Strafrecht afstap,
houde men mu nog enkele opmerkingen ten goede. Zoo zij het
mid vergund met een enkel woord de aandacht te vestigen op de
Redo, waarmede Piof. Mr. A. J. BLOK in 19o8 het hoogleeraarsambt in het Stiafrecht aan de Leidsche Hoogeschool aanvaardde, en waaim hil sprak over de roeping en de tank \ an
het openbaar mmiterie. Reeds bij het lezen der eerste regels
van dat werk ziet men dadelijk dat hier een man van ervai ing
aan het wourd is, die clan ook uitnemend in staat is om over het
door hem gekozen underwerp met kenms van zaken te spreken
en te oordeelen. Prof. BLOK was v66r zijne benoeming tot huogleeraar substituut-officiei van justitie te Rotterdam. Ook, al zou
men misschien met altijd met zijne gevolgtrekkingen medegaan,
valt het niet te ontkennen dat ooze ambtenaien van het openbaar mmistelie en ook ooze wetgevers hun N °onkel zouden kunnen does met zijne beschouwingen.
Sedert :Niel 191.2 bestaat hier te laude eene wet tot bescherming der kinderen. In Nederland bestond sedert 1901 op dat
stuk eerie geheele etgevmg, die op 1 December 1005in werking
trail. Nu zou men natumlijk verwachten dat de Nederlandsche
Kinderwetten bij het samenstellen onzer wet wel eenigerrnate
tot voorlichting zouden dienen. Haar dat was alweer met het
geval, evenmin als men zich hier ooit bekommerde om de in
Nederland zoo voortreffelijk werkende Vereeniging Pro Jzez'enlute, die zich ten doel stelt de bestrijding en voorkoming der
criminaliteit van jeugthge personen en de duurzame verzorging
in of buiten gestichten van minderjarigen, wier handehngen
hebben geleid of gevaar loopen te Leiden tot strafrechtelijk
onderzoek en N ervolging. In 1911 bestonden daarvan in Nederland teen dergelnke vereenigingen, die geheel zelfstandig werken.

(I) .Nederl. Drulikers- en thrgevers-Maatschappj
tinchem, 1908.

« C. Misset »,
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bestaat er under Naar een bond, maar deze houdt zich uitsluitend bezig met het bespreken en bevorderen van zaken van
algemeen belang. Niet uveral is de werkwijze der vereenigingen
dezelfde : zij hang'. V- t1u1 een groat deel of van de meerdere of
mindere samenw, eiking met het Parket. Te Rotterdam o. a. is die
samenwerking uitmuntend. De processen-verbaal, die du( I Lie
puliue aangaande jerigdige personen beneden den leeftijd pail
aclittien jaar bid het Parket mkomen, olden nagenoeg alle in
handen gesteld der Vereeniging. In 1910 bedroeg dit aantal
± 350.
Natuurlij k iigt het met op imin 11 eg bier veldei over deze
hougst nuttige instelling uit te weiden. Aileen zip bier nog gezegd
dat de Rutterdamsche Vereeniging, zooals blijkt uit een schrij ven
van Naar vuorzitter, den beer G. A. M. De Bruin, reden had tot
te ■ redenheiu u\ el de in hail maalfiatig bestaan eiki egen uitslagen (1
\Vat ik zeide over de betreurenswaardige veronachtzaming
van het Nederlandsche Straireclit is ook van toepassing up de
andere v akken ' an het Recht, en wei inzunderheid op het BtuRecht, dat in strijd met de algemeen alhier gang-bare
meening zooveel Ov ereenkomst °pie\ ert met het unze. -Waren
onze Vlaanische ieditsg,eleerden maat eelis in de gelegenheid
een blip te weipen in de 2 edeilands(1 Pasio zsze van E. en
L. V \N UPPLN, de Aanieckevuizeil op de Nedellandsche ft'etboeken van W. C. 1. J CRLAIERS of in bet Repel toi ium van de Nederland:Oa jui ispludevitie euz Rechtslitel atuur , of dourbiaderden zij
maar even de eene of andere uitgave van bet Nederlandsch Burgerhi k Wetboek, zeker Louden zij verwonderd upzien toil het ontdekken dat uit de Nederiandsche leclitsieer en rechtspraak voor
hen Filet alleen up wetenschappelijk, inaai ook op practisch
gebied ZO,XV( el te haitn is.
Zuoals iee(is uit de boven aangehaalde woorden
van Asset, is bet Ntderiandsche \Vetboek eigenlijk eene lierzienn g van het Fraisdie. ( ^ ndanks de viij tairijke veibeteringen
en Liam uihngen,
m (ten Code 6\ 1i weiden gebiacht, bleef
) Nogmaais betmg ik firer nap buteitiken dank aan Gen heer
ue uit ‘ oerige mlichting, en, are hid nit.) op e r zo k Nan den
'leer M. J. BRUSSE, (len ook frier te lance tencnt gewaalueetuen schrijver
van B oefi e , veistiekte.
DE BRUI J1\ \door
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deze toch v oor een aanzienlijk deel behouden. Op enkele verbeteringen van technischen zoowel als van practischen aard zij het
mij vergund bier terloops te wijzen. Waar het Fransche \Vetboek
de schenkmgen onder denzelfden titel als de uiterste-wilsbeschikkingen bracht, warden zij door den Nederlandschen wetgever terecht onder de overeenkomsten geiangschikt en maken
zij den elfden Titel rut van het III , Bock, dat over Verbintenissen handelt De o p k door LAURENT (Priwipes de dioit
deel XV, n r 423, blz. 470 gewraakte verwarring in den Code
tusschen verbintenissen, die niet en verbintenissen, die wêl in
eene overeenkomst Naar oorsprong hebben, komt in het Wetboek met meer won De omslachtige en kostbare vormen, bij de
Wet van 1? Juni 181b voorgeschreven bij den verkoop van goederen, die gelled of ten deele aan minderjaligen behooren, en
de belangen van den onmondige, dien zij heeten te beschermen,
soms heel erg benadeelen, zijn door het opnemen van andere
bepahngen in liet Burgeiliik \Vetboek en in het \Vetboek van
Burgedrj ke Rechtsvordeung vervallen.
Beschamend is het te moeten bekennen dat de meeste
Vlaams( he rechtsgeleerden den naam van DIEPHUIS, van OPZOOMER, van ASSER en VAN HEUSDE, van LAND en van SCHOLTEN, die als liet vvai e eene keurbende van schrijvers over het
Burgerlijk Recht vormen, met eens hebben gehoord. Hetzelfde
geldt (44ff bet uit ,,tekende w erk over het Nederlandsrh Burgerlijk van \A- 1 e n den Leidschen hoogleeraar, Mr. R.
VAN BONEVAL FAURE, dat ook om zijn vorm de aandacht
oven aaid is en waarvan Prof. S. j. FOCKEMA ANDREAE in het
Levensbeiiclit van Piof. FAURE terecht mocht zeggen : « Het
« is eene breede s ystematische uiteenzetting van het geheele
« mateiieele en formeele actienrecht, die alles wat bier te lande
<; over bet 4)nderwerp is geschreven, ver achter zich laat, en voor
zoovei Winne kennis reikt, door geen buitenlandsche geschrif« ten \Nordt overtroffen , (f). leder, die met het behandelde
onderwerp veitrouw d is, en in de gelegenheid was met het
Procesie( ht
kennis te maken, zal het oordeel van Prof.
FOCKEMA ANDnI' gaa me onderschrijven.
( I ) Levensbei 'chi van R. F. H. P. L. A.

VAN BONEVAL FAURE in

pat boeR der ,Ionzweizike Academze van Wetenschappen te Amsterdam. 1910, blz 42.

het
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Ook in het buitenland, o. a. in Frankrijk, mocht de arbeid
van FAUR E waardeering wekken. Zoo schreef o. a. een Fransch
rechtsgeleerde in de Ga,Lette des Tr/61111(7u." van 1887, nr 47 3,
bij het aankondigen van een zijner werken : L'auteur appartient a cette vieille lace de jurisconsultes laborieux, opiniatres et
meticuleux, mais amoureux du Droit Deze aanhaling kan ook
dienen tot bewijs hoe onjuit de bewering is van sommige bestrijdeis onzer taalbeweging, dat de Nederlandsche wetenschap
buiten de grenzen van dat land geheel onbekend zou zijn. Zij
weten nochtans wel dat in den laatsten tijd Nederlandsche
geleerden herhaaldelij k tot het hoogleeraarsambt aan vreemde
hoogescholen werden geroepen en zullen toch wel eens in hun
leven in de gelegenheid geweest zijn in de piijscatalogussen van
Fransche anuguaar-boekhandelaren ook de werken van Nederlandsche rechtsgeleerden vermeld te N inden.
Trouwens veileden Saar hadden voj in onze Acadeinie het
onomstootehi k bewijs dat er wel vreemde rechtsgeleerden ztjn,
die onze taal aanleeren Prof. LADISLAUS VON TH6T, hoogleeraar te Boedapest, die ook om zijn optreden in internationale
congressen algeineen bekend is, bood ons eerie door hem in het
Nedetlandsch gestelde en zeer belangnike schets aan van de
geschiedLundige ontwikkehng van het Strafrecht in Italiè, die in
de ANI-allevering van onze Verslagen eii Aleder/eeliivn (1912)
were (Tgenomen.

Niet alleen voor advocaten en magistraten zou uit de kennismaking met de Nederlandsche iechtswetenschap veel te leeren vallen, maar ook notarissen, evenals griffiers en deurwaarders,
kunnen hier veel van hunne gadmg vinden.
Hoe jammer toch dat onze Vlaamsche notarissen, waaronder er zip ' die warm gevoelen voor hunne taal, nooit eens de
werken in handen kregen van BERTLING en van SPRENGER VAN
EYcK of van SCHERMER, Wiens Ontwerpen z yzn _Votarieele Akten
bij de practij k zeer nuttig zouden kunnen zijn. Ook wat de
tijdschriften op notarieel gebied betreft, ware het wenschelijk
dat zip luermede met !anger onbekend bleven. Naast het Weekblad z'ooi hct X-otai um/ vindt men bet IVeekblad voor Privaatread,
Nola/ hambi ea 1? , i.shatie. dat wordt uitgegeven voor rekening
van de sends 1851 bestaande Broederschap van CandidaatNotarissen in Nederland en zyne Kolonien en thans zijn vieren-veertigstcn jaargang 'nag belcven. Dat dit weekblad staat
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ondei de redactie Nan Prof. Mr. J. P. HOUWING, Prof. PAUL
SCHCLTEN, P1( )f. Mr. E. M. METERS en Mr. N. VIN DEN DRIES,
Ad\ )cant en Procureur, Oud-Ontvanger der Registratie en.
Dumemen, is -\-\ el een be\Nijs van zijn ernst en van zijne degehikheici.
Het belioeft nauwelijks gezegd te \Norden dat dit -weekblad
krat hug medeweikt urn den stand der Nederlandsche candidaatnotaiissenh, )0g te h()udeit, Wler geestelii ke en stoffeluke belangen door de Hioeclerschap zo() geed woi den behartigd. Daaraan
zal het ook v,e1 -\ our een met B ering cleel te danken dat in
de \\ et \ an 30 December 1904 tot wijziging der Wet op het
notaitsainbt weer rekening worth gehouden met de canchdaat'luta/ issen. Zoo Lan naar luid van art. 03 der gewij zigde Notaiiswet, wanneei een notaiis overleclen is, wanneer hi) woidt ontslagen of naar een ander tcanton verplaatst, door den voorzitter
der liamei van TueZI( lit uUk Cell cancticlaat-notaiis met de
NNaainerning van het acante kantoor worden belast en ingevulge
alt. strekt de be\ Legdheid der Kamers van Toezicht zich
eveligued nit over de candidaat-notarissen ass over cle notarissen. Iii de imichting en de werkzaamheden der Nederlandsche Breeders( lap iigt zeker boor de Vlaamsche canclidaatnotaiissen een naNulgenswaardig voorbeeld, inchen zip hunne
wetenschappehike en stoffelitke belangen ernstiger wenschen te
beNurdeien, dais tut dus\ eri e het ge\,a1 was.
( ^nlangs las ih in het nekblad zwor Puma/I echi, Nolaiisainbt
Cell reeds bestaand RechisA)eleel Leesgezeiezz .Rep,stia/le,
schap zich ncg eeitige te Amsterdam houdende candidaat-notaiisscri koilden aansluiten Toen dacht ih tn .) unizelf
dat lets deigeli)hs misschien ook wel in onze groute Vlaamsche
steden zou kunnen tut stand komen under unze Vlaamsche
ad\ oaten. nutaiisstri en randidaat-notarissen, en dat daarin
wehicht een (Olt' efielijk middel zou te vinden zijn um de kennis
der Nederiands( he iechtsw etenschap sneer onder het bereik
1._)reitgen. Maar daaitoe zou het zeker te wenNan een iedei
schen dat Nooichrederlandsche Boekhandel, die er toch
veel bij te W111 tit heett, de Vlamingen eindeliik eons in de
gelegenheid stelde met de Nuurdnederlandsche rechtsgeleerde
eiken In aanrahing te kt)rnen, door het inrichten in de Vlaamsche steden geduiende enkele wekes van eene tentoonstelling
dier werken, vv aarbij v oeral de tOschriften met zouden molten
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ontbreken (1). Een ander mkidel ware het uitgeven van een
volledigen catalogus van alle op dat gebied verkrijgbare werken,
zooals ik reeds voor drie vier Saar in het Paleis van Justthe
vow slueg.
Ik dacht er wel eens over of men voor de rechtswetenschap niet zou kunnen beproeven te doen wat voor de letteikunde bestaat. Eene bloemlezing > uit de werken van
Nederlandsche iechtsgeleerden, waarin blivoolbeeld, om nu
maar enkele namen te noeinen, naast eon stuk over Staatsrecht \ an BUN een over Volkenrecht van De Louter, een over
Burgerlijk Recht van Opzoomer, een over Strafrecht van Van
Hamel, een over Procesrecht van Van Boneval Faure zou voorkomen, zou naar inijne bescheiden meening uitnemend geschikt
zijn om bij onze jonge Vlaamsche rechtsgeleerden in de
Nederlandsche lechtswetenschap belangstelling te wekken.
Kon ook hier te lande eene ernstige Nederiandsche rechtsliteratuur tot stand komen, zij zou ongetwijfeld bijdiagen om de
thans aan bloedarmoede Iiidende Belgisch-Fransche literatuur
eene verjongingskuur te doen ondergaan.
Daardoor zou tevens gewerkt worden aan het verwezenlijken van die twee her\ ormmgen, die aan een vrij en stambewust y olk, op den duur niet kunnen onthouden worden, Welke
hindeipalen heeischzucht of bekrompenheid daartegen ook
naugen optapelen : Hooker Onderwij:, en Rechtbedeeling in
eigen taal.

(I) Van de rij ke en zoo hoop staande Nederlandsche rechtsliteratuur
krijgt men op dit oogenblik in de intending van den Nedcrlandscizen Uztgeversbond in de Neaerlandsche afdeeiing der Gentsche Tentoonstelling een
aaraig staaltje te zien.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
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BESTENDIGE COMNIISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
'53. — BY ZUNNE SCINE.
B y ZUNNE SCINE beteekent V6or zonsondergang. Men zie
in onze Keuie van Hazebroek, V, 389, kol. 1, v° Son, verschillende uitdrukkingen, die met de onze kunnen gelijkgesteld worden, en men \ ergelijke verder met die, op. cit., IV, 52-55, onder
het woord Dad/ aangehaald. Wat den hierondei volgenden
tekst betreft, heeft echter B y ZUNNE SCINE tot een zeer zonderlinge interpretatie aanleiding gegeven :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges, I, 374 : « Item, vat
zieke (uit « der Lazerien van Brughe ^ , welke, zooals genoeg geweten is, huiten de stad gelegen was), die niet by zunne seine huter stede
van Brugghe en es, of die navens van ziinen sticken bleven slapende..., verbuert iij lib. par. (Reglement uit de XIVe eeuw.)
Men vertale niet : Item, le malade qui est sorti de la yule de
Bruges avant le lez'er du soled Onze tekst beteekent integendeel : Item , lc malade (die naar de stad gekomen zijnde, zooals
dit op zekere dagen toegelaten was), qua n'a pas quitte la
az ,ant le coacher du soleil
— Melaatschen mochten immers in
de stad niet veinachten.
EDW. GAILLIARD.

EEN CATALOGUS
DER

Handschriften in Nederlandsche Kloosters
UIT HET JAAR 1487,
door Prof. Di. WILLEm DE VREESE.

In het Ilistorisches Jahrbztch der GORRES-GESELLSCHAFT
voor 1912 heeft Dom C. MOHLBERG 0. S. B. een artikel geschreven, getiteld : Arachrichten 71011 belgischen Sammelkatalogen des
15./ 16. jahrhundez Ofschoon ik lang met wil beweerd hebben,
dat het stukje zonder verdienste is, durf ik toch zeggen, dat de
vlag de lading met geheel dekt. Het schijnt den schrijver ontgaan
te zijn, dat wat men tegenwoordig de « Belgische wetenschap
heet, niet alle wetenschap insluit die in Belgie verkondigd wordt.
Het is niet mijn bedoeling, alle leemten, die in dat artikeltje te
bespeuren zijn, aan te wijzen, noch minder aan te vullen. Ik wil
rnij beperken tot eene, omdat ik meen tevens iets nieuws en
wetenswaardigs te kunnen mededeelen.
Dorn M )HLBER(r geeft de lest op van de hem bekende
catalogussen uit de 1 j e en ibe eeuwen, waarin de inhoud van de
handschriften uit verscheidene Nederlandsche bibliotheken
— « Nederlandsch oude, topographische beteekenis —
systematisch wordt opgegeven — « systematisch » natuurlijk
cum gran, ) salis op te vatten. In die lijst komen verschillende —
welbekende — posten voor, waarmede blijkbaar steeds hetzelfde
handschrift, respectievelijk hetzelfde werk wordt bedoeld, t. w.
1568 zegt MOLANUS in de voorrede tot zijn uitgave van het
lifartl zologzum Usuardi , dat hij daarvoor zulk een catalogus gebruikt heeft : zn indice quodam variarum bibliothecarum, qui
ante anllos octo;,)ln rr aut circzter consci iptus est et Lovanii
asservatur.

F. Modius, gestorven in 1597, gewaagt van een uitgave van
PAscH.,\ ,,ius e. bezorgd « ex mss. libris a Joanne Vlimerio,
prioi e canonteorum ad D. Martinum Lovand, penes quern est
index omnium fere bibliothecarum in Belgio
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In 163') spreekt .MIRAEUS, blz. 57 van zijn Bibliotheca Ecclesiastica, Pars alto a, van den catalogus CARNIFEX-BUNDERIUS,
en voegt daaraan toe :
catalo,;us nzanuscrz;)torunz
Lovanii in coenobio S. Martini
rum per Rehlllrll e
In 1643 verschijnt het tweede deel van de Bibliotheca Bel„zica
Illanuscrz,'hia van A. SANDERUS, waarin under andere opgenomen is de catalog-us van Sint-Martensdaal to Leuven, onder den
titel : Inde,1 codicuin mss. adhuc exstantium in bzbliotheca 07 11°711(0171 111 I C„'jtiel /7'11111 S. ...4u,ostini in Valle S. Martini. Lovani ,

met de dagteekeniug : 1039. Dezen catalogus was SANDERUS
verschuldigd aan den toenmaligen bibliothecaris van Sint-Martensdaal, zooms blijkt nit een door hemzelf afgedrukten brief,
onderteekend PETRUS a S. TRUDONE, Can. Regul. S.
August. ad. S. Martmuin Louanij, Bibliothecarius », gedateerd
Idibus junij
DC.XXX/X, waarin deze o. a. schrijft : Alitto
D. V. Indicein llanusootorum Codicuni in Bibliotheca 110Sild
adhuc C 1sta/drum
quern (ut correction, et emendatior prodil et)
vs/inaque inspectione, c11111 singulis Liblis contuli
iterata,
LIM au/ ill 11/anthill? existinzabanz, eo quo cum
quodyu6 Col 1
modo, coirexi Titulunz quovie, Vitae SaneR. D. r.
forum, mitta77 iii huiic, Passi ones, Vitae, ffictoriae, sell' Leen(lae
Sanctorunz,(1 ■ /,,s ,ortline Alphabet/Co, singulo 11111 Sandorulll 11 0 1111poruniNel, gime
. lit 11,1
inde in diversis Codiciblts,
quandoque ma vinp), disciepantibus, habentur,
a mate; 1(7
expeddluc l epel izl queant ». De door PETRUS A S. TRUDONE aan
bevat :
een lijst van alle aanweSANDERL', gezonden
zige schriivels, alphabetisch; 2'
; 3° Diveisa D17,e1S0176112
Lill, F(ln1/1 lcl ; 5. Vitae Sanctorum ; en in de derde
Scripta ;

afdeelin , •

D17')/ ca dl TTISO 17111Z SCripia

unaru,,, 13/bli othecai
Inde,1
111a11lscl/p/o5 (''o,frcec ; I).

wordt o. a. vermeld :
contiiiens plerosqme

Dom Mott.[-iti]kG stelt de zaak eenigszins antlers voor — hu zegt
immers 1639 berichtet A. Sanderus, dass im Kloster S. Martin zu Lowen
ein Inde, p7ztrznzarunz brbi:othecarum Befrzz, continens plerosque manzt.
scriptos (0a 71,- gestanden sei. — A Sandeius, Bibliotheca belgica manuscripta.
maar de hoofdzaak bluft ciezelftie
Bd. II, S. 227, "1,1he, 164
Erger is, dat Dom MOHLBERG dezelfde foutieve verwijzing piaatst achter
de vol2, encle bewering
1641 ediette A. Sanderus den zwetten Band seiner
/. Trots seiner Abhâtigi sczkett on Miraeus notierte er fur
Bibliotize,
c,,,izcztm man:ice, Iptorztm per Bekzum, er sei bei OPUERIUS
den
in Brtissel gewesen
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Daar kon-it nu nog bij, dat het oorspronkelijke van den aan
SANDERUS \ e r sti ekten Index cod/cum mss adhitc e..tstanthem in
.S1 '11-(71 tin!
bzbhoiher
thans berust order n° 21874 in

de Koninkltike Bibltotheek te Biussel, en dat men in dat oorspronkellike leest, niet : mic,x piurirnarum bibbotbecamm
Eagle, maar Ii de v precipuarum 6/o1'ho thecarum Bel ii enz.
een h(),)fdletter
Deze letter is de signatuur van
gevolgd
lab l lotheek van Sint-Martensdaal.
het bock m
In de IT''' ceuw weal van deze bibhotheek een nieuwe
catalogus , , pgemaakt, thans hs II 1164 van onze Koninki:jke
de:, 23 Aug. 1888 gekocht alt Cheltenham.
Ii dezeL meuwen catalogus is de (_>udere, die der handschriften, 1 )-vel-tgen,md, (--)\ eigeschieven : daarna kometi de
beknopt beschreven : alleen maar zeer vergedinkte
1(11 es n(wh jaaitai Het zou niet rnoeilijk
k,)Ite
vallen ' let Hai waarin deze nieuwe catalogus geschreven wend,
magi (1(11 is de daartoe vereischte
isiamdig Iui t te
rn()eit , en till niet Wa;II(1.
(.1,2e(2,evotA Nederldndsche wet ken komt ook voor
(i)(1,1(-1
Huv6t-iN(s 1Aangezien dit in 1653 verscheen, is deze
I dat jaar met opgemaakt; dat htj nit de eerste
catalugus
heeft der eeuw zou dagteekenen, zo , )als Dom MOHLBERG
beweert, t5 In elk geval onmogelijk; ik zou eer zeggen omstreeks
IO6o-167o
\Vat bc!tteft, ik vermac die mededeeling op blz. 227 van SANtweede deel, dat in 1643 verscheen, met te vinden. In 1641 was
ver,chenen h n eerste deel, en daarin leest men, met blz. 227, maar blz. 21 :
joannein (lee, :joannes) Builder/us... manuscriptorum in Belgic) vicinisque
Provincm 7 fr,71,7 Indicein concznizqurt, quern Bruxelhs ins. thiservat
LUCAS OPMERUS C. n. Deze mededeeling komt niet uit den kol;er van
SANDERUS, maar urt (lien van MIRAEUS ! ze komt naineltik voor in den Eleneeiztorum...
171 01 Btl,g-11 1701111111Z an710
clzus
ex Blblioth,, (7 .8,1;;;,-,7 AUBERTI weike biz. 2 t tot en met 27
van SANDERT:S ' eerste deer beslaat. Tan overvloede heeft SANDERUS zelf
hoven aan 017 2 , p an een exemplaar, oat thans op de Universiteits-bibliotheek te (rent g,eschre‘en Elenchus H,sroricorunz Tuts. Be Lyzi per
AUBERTUM MIRAEUM (zie over dit exemplaar de Bzbliotlzeca Pelgrca,
1 e serie, S too, 12 vigg.) Er kan bier dus Been spiake zijn van een tegenSANDERUS en MIRAEUS. - Tilt deze en Nerscheidene
strn,-iigh?1 , 1
andere deigeinke onnaimkeurioecien blnkt maar al te duidelnk, oat Dom
DERUS '

MOHLBERG 1) , )Liwstolf:m rut de tweede hand heeft gebrmkt.
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De minstens twintig jaar oudere handschriftencatalogus :s
volkomen nauwkeurig overgeschreven. Het klooster bezat dus
ca. 1660 nog al cle handschriften, die het in 163Q bezat; ook bier
leest men Adel pi-al/mar/1m bibliothecarum Bel4 , continens ple7

opine inanusti /Nos codices. TV
In 1761 herhaalt FOPPENS in zijn Bibliotheca Belgica letterlijk

wat MIRAEUS 1.-20 jaar te voren gezegd had.
Dat al deze aanwijzingen op een en denzelfden catalogus
van in Belgische kloosters bestaande handschriften slaan, lijdt
geen twijfel. Dom MOHLBERG maakt het waarschijnlijk, dat riog
een aanwijzing er op slaat. PAQUOT, ifenzoi res 1 2, 53, a° 1708,
vermeldt, op gezag van een handschrift van PETRUS A S. TRUDONE, I° dat GEERAARD ROELANTS, die in 1491 stierf, gemaakt
heeft een Catalok,)us libi orunz inanziscriporuin zn dmersis Belgu
Ribliotheczs e is/anti/1m; 2° dat al de geschriften van G. ROELANTS se conservent en Ms. a S. Martin de Louvain
Aangezien er te Sint-Martensdaal maar een Index preciplla171111 bibhothecarum Belgzi aanwezig was, inoet dat dezelfde zijn
als de Gitalo,s;us oruin maw/scrip/0mm in dipersis Belo' bibho'heels c.isian/iuni, die PAQUOT en zijn zegsman, die immers ook
de zegsman van SANUERUS is, aan G. ROELANTS toeschrijven.
Dorn MOHLBERG zegt ten slotte :
, Was aus dern Inde t pi ecipuarum bzbliothecaruin geworden
ist, weirs ich nicht Seine Spur is bis jetzt nirgends zu entdecken. »
Indien het eens antlers was?
Laten we nog niet spreken van seine Spur »; maar beginnen
met ecu spoor >, dat aan Dorn MOHLBERG niet onbekend zou
gebleven dat hem niet onbekend k( ' n gebleven zijn, indien
hij er in de N eiste eite maar eenig besef van had gehad, dat in
Belgie de wetenschap nog in een andere taal beoefend wordt dan
in het Belgisch
verschooning, dan in het Fransch.
Van den catalogus die in Sint-Martensklooster te Leuven
bestond, wordt namelijk ook melding gemaakt in een tamelijk
uitvoerige aanteekening, geschreven binnen op het v6C)rberd
van het Dadcwijch-hands(hrift C, dat is hs. 9.41 der Gentsl he
Bibliotheek. Die aanteekening is reeds driemaal gebruikt en
gedrukt, t. w. (10(,r RUELENS, VERCOULLIE en J. VAN MIERLO
Jr. S. 1 RL'I LI
Left eerie studie geschreven, waarschijnlijk in
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1888 (I), die pas in 1905 in 't hcht is verschenen in : Werken
van ZUsTER HADEWIJCH. Inleuhng, 7 ,azianten, errata door
VERCOULLIE... Gent, 1905 \>. Die studie, getiteld : Jan van
_Ruvsbiorck en Blonzniardinne, beslaat blz. xxi-xcw van genoemd j e deel daarin caeeit en bespreekt RUELENS de aanteekening die ik op 't oog heb, t. w. biz. LI en volgende; VERCOULLIE citeert ze ook, blz. vi, bij 't beschrijven van 't hs.
Sedert heeft Pater j VAN MIERLO Jr. S. J. het eerste en het
laatste gedeelte van die aanteekening gedrukt en besproken op
verschillende plaatsen van zijn studie : Was Haa'ezurch de ketterin
Blomnzardinne' verschenen in Die/seize Waran& en Belfort, 1908,
dl. 2, blzz. 2()O- 2S( (2). Nog afgezien van enkele fouten en foutjes
die bij RUELENS en VERCOULLIE in den tekst geslopen zijn, is
Been van deze due geleerden nauwkeurig, in dezen zin :
1" dat alle due de aanteekening beschouwen als geheel uit
een hand geschreven, wat niet het geval is;
2" dat, zeker voor een deel ten gevolge olaarvan, RUELENS en
VAN MIERLO, elk op zijne wijze, zich vergissen in de chronologie
van de aanteekening, respective van haar onderdeelen; terwijl
VERCOULLIE daarover geheel erg al zwij gt, doordien als ik
hem althans goed versta — zich daarvoor verlaat op RUELENS;
dat alle due minder juist, altbans minder duidelijk en
allesbehalve onclubbelzinmg, aangeven waar die aanteekening te
lezen staat : volgens RUELENS staat ze < op het eerste blad »
volgens VERCOULLIE op de binnenni de van het eerste zijvolgens VAN MIERLO op het eerste zijblad » van het
blad
handschrift. VAN MIERLO heeft blijkbaar de terminologie van
VERCOULLIE overgenomen, Welke terminologie echter alleen
verstaanbaar is als men weet dat Prof. VERCOULLIE bier zijblad
bezigt in den — bij dat woord zeer zeker ongewonen — zin van
plank, b, )rd, herd van een ouden boekband.
(I) Volgens den beer N. DE PAULA, Leven en Werken der Zuidnederlandscize schrrivers, biz, nob, zou die verhandeling van RUELENS utt het
jaar 1871 dagteekenen, maar dat is met wel mogelijk. RUELENS volgt op
den voet en herhaalt de releneering der Bollandisten over de levensbeschrijving van RI- 1:',BROEC, die JAN VAN SCHOONHOVEN zou gemaakt hebben;
zin vernandeling moet dus op zijn vroegst ILA 1885 afgewerkt nin. Prof.
J. VERCOULLIE, 11—erken Tan Zz'ster Hadeawch, III, Zvi, Hoot, meent
te mogen verzekeren, dat ze pas afgewerkt was, toen (ht .]) ze in 1888 kreeg
(2) In 't vervolg dezer mededeeling wordt het artikel van Pater VAN
MIERLO aangehaald naar bet overcirukje.
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handschrift voorkomt, als een integreerend deel van meergebeschouwen en ze daalenbcwen verkeerd
melde
RUELENS (bij VERCOULLIE, blZ. LI, noot is
uitlec.Ygen
het meikteeken der Boekerti van het huis der
die signatma
e\ enzoo volgens VERCOULLIE (biz vi,
jezmettnItc- Ante ripen
(1)); VAN I\ TIERLo, daarentegen, wil
tweede noot c-.1
daarvaii islet Ii oren Tic zie niet waarop men gewoonlijk
steunt will cult handschrift C in 't bezit van de fezuieten te
stellen Het opgeplakte gedrukte boekmerk 1IS is toch niet,
voor zo( )\
eet, (Igen aan het A)ltwerpsche Huis Mier
Pate's (Hz. 10. 1" flout) Deze Brij besliste ontkenning is \vat
vreemd, char Patel VAN- Minn() zelf daarv(_')Ur, (blz. deide
Loot) reeds 2, echleven had • de geheele aanteekening met de
inhoudsop ,, a\ e is imss(llien van den bibli,)thecaris dtr Jezuicten
te Antwerpen
Het (sentsche Hade\\ ijch-handschrift is geschreven op
na herhaald onderzoek, toeschijnt,
perkament, naar het
omstreeks de jaren 1 ,340-1350; :as het ouder kan het in gOen
geval veel zijn. De o de\ is nog voorzien van zijn oorspronkelijken band : eikenhouten Borden met (naar midd leeuwsche
opvatting) I n-Hy:run kalfslcer overtrokken. Op elk plat staat, viermaal heihaald. een zeer fraaie rechthoekige stempel, waarover
we nu echtel met \ erder zullen uitweiden De binnenzLi de van
beide eikenhouten borden — de « eiken ber den », zooals onze
zijn beplakt met perkament, zoodat
)emden
oude
binnen in den band, \ T or- en achteiaan, lets kon geschreven
iner dan ook gebeurd. Binnen op het v66rberd
worden. Unit
(strict geno)Ilen du, : het perkament dat op de binnenzijde
van het v,Y,rbeid gepiLikt 1,) heeft een bezitter, waaischijnhjker
een libraries. qnstieeks 11:m1480 (2), met een zwaie hand, en
(1) DLit. staat C was in de 14 de eeuw bg de Jezuieten te Antwerpen D, en Pater VAX NIIERLO is daarover gevallen; dat 14 de met anders zijn
kan dan een drukfout, spreekt toch vanzelf.
ainteekening in zeven(2) Pater VAN NIIERLO zegt, blz. 3: « een
tiende-eeuwsch geschritt» ; biz. t 4 snreekt hid nizonierheid van teat flu, minder
noemt . het opschrift i l handschrift C. : Die Visloenen van fleilzegck
en zeg,t er Nat', , in, f het ' dagteekent tilt de t 7 de eeuw ». 'Maar dat is beslist
onmogelijk.
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met zees
rand

Z IA arten

-

mkt, geschreven, op 55 mm. van den boven1)o 771c/ociten

Omsti eeks 111 , :q
van de i() de ecu v op zijn vrnegst,
maar \\ Jai
Lel \\ biter, laat ons ze g,L)en, uiterlijk a° 15t)o1>ez1tter, die inhoudsupgave aangevuld
158,c, he, f1 een
dour e l'11
/0

1w, een gat in 't perkament).
tell met nader te beDalen tiidstip in de
P Andisteil(t) te Antwerpen : in den rechtelbovenhoc , l, ;}1nii,n
s, /elide
staat nl dezer elbekend (2)
L4 e\-04-4 ,1 do( )r
afkorting ms. met
het ntinin)(1- \ 111 der odex) een eerste mail uit de hand get ins
een tweede maa l , t.
schre\
viak damn etiketie, 45 X
mm, waarop gedrukt
ondei. (,1) e
Ms.
en ciaat,,nder nit de hand ;2,-eschreven : < oi
is :
met zeei 2 i jute iiteis 12-13 mm. hoog.
Het hiLt
niet mogelijk to determineeten, of
de woordvit
Pi 1,1/0/
(wa'dr

.1? ri m('

4/ 9/

, esclire\

en lain door dezelfcle hand als
ms. pr
In lir', be g in van de 1, de eeuw op zijn vroegst, veeleer omstreeks 1040 (,/('( te beslissen!), komt nu een derde
man, die d,)et het \ dgende •
E.i

(i) Ik ze LY., dus zooals RUELENS en VERCOL-LLIE c< van het Jezutetenhuts n De hionotheek i er Rnllandisten be yond zich wel in het jezuietenhuis, maar was. zooals Pater DELEHAVE mid op mij n vraag nog eens uitdrukkelijk verzeketd heetr, \,erscheicien van die van het huffs.
(2) Inderciaad, in weervk ti van den twnfel van Pater VAN MIERLO. Men
vindt een deTgellike s , :znatuur in een aantal handschriften op de Koninklijke
Bibhotheek te Brussel — van andere bibliotheken g e zwegen. Men zie b. v
inzonderhei,i de codices, door Pater VAN DEN GHEVN beschreven (Catalogiw
des Manuscrits de la R L /iot/z,'que royale de Be4zque, t. 5, pp. 406.6761
(Hider het opschrift (',,11,'(tanea Bollandiana.
(3) Welke signatuut o ‘ erigens nog eens voorkomt bo yenaan op het recto
van bl, 3.
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I° VOOr de alleroudste inhoudsopgave (« Die visioenen van
heilzqck )) schrijft hij het cijfer : « XIV. ‘) en onder die inhoudsopgave zet hij :
De Vol-maeckte ghelyck Seraphinnen.
welke woorden ontleend zijn aan een kapittelopschrift in den
tekst, bl. 20d-21a .. Dit sin die volmci-lecte ghecleedt gheqc
minnen. Die hadavich sack elc met sines seraphinnen (i).
2° Voor , Brieueiz ›) zet hij : « XXXI, ».
3° V6Or « Rij me » zet hij « XLV. ,> en onder « lqine >> :

Twee-vormich tractaetken. (2)
Het tweede Ryme.
4 0 `Vat lager, ongeveer in 't midden van 't berd, schrijft hij .
De B. HADEWIGE DE ANTVERPIA.
Elogium.
« Gelvckerwys dat een overheylech wyf, die hiet HADE\VVCH,
<, sprac ende sprect in haerre edele godleke leringe. F. JOAN.
<< DE LEEVWS ab Affligem. Ord. C. Regul. S. Aug. dictus Bonus
« Cocus • to. I. 1. 8. de 5 plici confratern. c. 24. pag. 471. qui obijt
« 1377 : primus cocus Viridis-uallis. Idem to. 2. 1. 2. de 7. sigms
« Zodiaci, c. 27. pag. bo. »
Dat is een stuk van een passage uit de werken van den
goeden kok, die door RUELENS en Prof. VERCOULLIE behoorlijk
terecht is gebracht : zie zijn dl. III, p. vi vlg. noot 3 en blz. "Av.
5° Als dat alles al geschreven is, wil hij er nog wat bijvoegen. Ofschoon de geheele onderste helft van 't perkament, dat
op 't herd is geplakt, nog- ruimte biedt, schrijft de man niet
onder —, maar boven 't reeds door hem geschrevene, en
naast de bovenvermelde inhoudsopgaven, n( r)g een aanteekening, die hij wil laten slaan op de Antverpi a uit « De B. HADEWIGE DE ANTVERPIA ,>. Met dat Joel zet hij tusschen deze beide
laatste woorden een starretje; hij zet er nog een op dezelfde
hoogte als — en ongeveer op een centimeter afstand naast
(n Verg. J. VAN MIERLO JR. ' s uitgave, blz. 113; VERCOULLIE ' s uitblz. 180.
(2) Zie dit tractaat in VERCOULLIE's uitgave, biz. 189 vlgg.; bet staat
tusschen de twee reeksen gedichten in ; vandaar dat : Het tweede Ryme.

gave,
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« Twee-vormich tiaaaetken ,› en schriift nu het volgende, het
eene starretie aan het andere met een streep verbindende
sic cognommatur In Catalog° mSS tor. variar.
Biblioth.
sciipto circa an. 1487. foima
oblonga . qui seruatur apud Martiniens : Lovanij.
qui clue testatm ems Visiones etiam Latine et Eplas.
Proueibia (quae hic desunt) Rythmos et easd.
Visiones lingua Brabanto-Belgica exstare in Carthusia
Zelemensi prope Diestemium.
DE '''ANTVERPIA.

\Vie de schniver is van deze aanteekening, weet ik vowloopig met te ze 4 gen. RUELENS beweert : « De annotatie : sic
cognominatur, enz. i5 zeer waarschijnlijk opgesteld door den
geleerden lJeiibei tus Roszceydus» (I); maar dat is niet wel mogelijk, zooals uit een vergelijking met het schrift van ROSWEYDE
op het eerste gezicht at blijkt (2). Het is ook met de hand van
MOLANUS, noch die van MIRAEUS, Wier schrift ik nog eens nauwkeurig heb ergeleken ; evenmin van PAPEBROCHIUS Of HENSCHENIUS (3). \Vie ze ook moge geschreven hebben, ze bevat,
voorwaar, belangrijke mededeelingen, belangrijk in meer dan
een opzicht.
De 1:\\ estie en beteekenis der drie verschillende handen
laat lk voorloopig rusten, en beperk mij tot het allerlaatste
bijvoegsel van de derde hand. Wat leeren wij er uit? Dat de
H. HADEWIJCH bijgenaamd was de Antverpia in een catalogus,
waarover wij vernemen :
(t) Zie K. RUELENS, Jan van Ruysbroek en Blommardinne, blz. 53,
bij J. VERCOULLIE, kii'erken van Zuster Hadewyciz, III, blz. LIE.
(2) De Zeer Eerw. Pater H. DELEHAYE S. J. heeft de goedheid gehad,
de door ROSWEYDE eigenhandig geschreven stukken, die in de boekerij der
Bollanchsten berusten, te mtiner beschikking te stellen. Pater VAN MIERLO
had ook reeds een dergehi k onderzoek ingesteld, en was tot hetzelfde besluit
gekomen : zie zip artikel, blz. 3, foot 3.
(3) Votgens een ‘nendellike mededeeling van Pater H. DELEHAYE. Het
is mij een aangename plicht den beroemden Bollandist ook openlijk
dank te betutgen voor de groote welwIllendheid, waarmede hij al
vragen heeft bean twoord.
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I" dat
was ten (alalo,ylls manusci otoi um 7 P aI la/ am
bhoilk( a, /fill
()olc 1\h)LA-Nus gebauld die!), ilia op de bepaling Ilel'), na:
.2 " (Lit ill) ;es( In even \\ as (7/ (-a an LISA — Van den cata,gUs a t m al, IILI ...!,(Thituk had gcniaakt zest
(711/e
(1/11/±),
f'.1:1114
110 , , 11S6
1\1()I ANL', ,c1h lift In i568:
( La i \ d u
bhitt Li a),',), (1 w. z. cell )(tar minder
daii iii ()na.. Ltanftel,(1ung N. ,t(lt op A
, ege\
zal dus blijkbat lii (en i,e%\
atali)gtb \\ Li cell (1,111V, 11/.111g,
ge , \ test
11:t.,111_11t 1-,A; cc \ eis(_1111i(i. n(le iczeis lietxelfde ge\ olg
hebben gcq n
\\ at een Wdat b rg 15 \ (.1.- de yustheid et van,
dat de t. au:tiogus was . iorim;
et.n onschatbare
aan\\ 1 :11111:2 1,)11 cell liluf.4(_'llikC iderittfkattc,
ensbe\\ ijzei a ic dat
(le sctinj\ er det aanteeketung den (_atalo4us met elgen o(_,gen
N\
10, )112, \ aur zijn. bet' OM\
geziell
arheid;
4 ' dat de catalt. ,, us.veii'ulur (l/>a<1 11a1,-/iire/Lw,‘
MoLAN t. teat
(-1,M;h7(///t/. De am itektlillig
opnieuw bo\ en alien t\;\
dat de door Moi,,\Nu ,, gel diukte
Ii iti met wen vermeld clot )1 .Aio p ius en .th.R..-uu-,;
6 _,

alai, )gils te)/(///// ell/S II310/16'S

,fiqa
/111c10(

L61/1116'

deS11110 R11/, 1,7oS 6/ C(166/6,111

lS10/1CS

111 C611//11/52, 2 Zde1,161l,q p/Ope

.1)1:,1,11/1,1.

Dat is,

nil] belcend, de eenige velmelthng \ an 't beh handschritt in het Kat thU1zetklouster to Zcelhein, die bestaat, althans 1)e,-\\ card gebleven is.
Die I11L,1uiec11,,L; IS daaletiio\ en z(io tutu
dat ze, samen
met ,te oi))_ct\e \ (111 het luitnactt
oc■ to//,(t — een tutmuntuipt tialpunddel /dl 1)11j1.en ter id,nititicatte Mociit uott een
-,du be tialidschniten 111 Le1 4 1,(he klootets mt de
ct_.a\\(((hill vcllllclti stoat cat 1-1dde\Nuclis vIsioenen in
het Laujii en hail Ulteven, SpieuLen, Rime en (_')(:)1; I log
haat \ 1,10enen 111 het Diet ^ (Ii te Zeelhem aanwezig zijn, am het
(1,1,11 LOti d(' ottd,te atal, (A t_t ., van de
Inc hrtiten
licht
del g<_7ani(Jiliike Nedell,tnds(,ne ki(iostelltimjtu uit
11 /Ain,
Stactil valb Celt NL(k_ lauds(

Zie(iaat du wei ct 1i belangujk spoi)r van den hide l piecipualuin /1/1,/101;1(cit;iim (.Ift in 1039 bid de regithere kanunniken te
Leuven aanwezig \\ as.

— 347 —
\VII dat alley TAU 7.0,.(2,en, dat ook naafi het e()rdeel van den
be\\ (_,11\ci del /1//)//0/&,,/ .„16',I4/7/(hca
Seine Spur
bisjetzt 1,11(2, e1i,k zu entckcken >
Neen, want ik ken cell dergehil en
,gus, ten Deli eeve van het Reoklo()ster in 13-y..
geindakt
FR A, I ER NIICHOLAUS \V INGE, LIBIZARIU L, I \".
SAN(_,1 I M \RII
Ci Ntinto, thalis bciustencle in de ketzei ili\e
te \Vecnen, welke
1111(/11,1
1111111 7'11011P/1 colled11111
77,/c/iret Peron/In/ ,
«
Goiii(oh/. /0/ifinn/c
//helm/ a (1/10111111 Cf principali<<

,, ter ex registro monasterii sancti martini in lovanio
N\
\\
11(A:it was 1,1j het inaLen 1111 zip catalogu gubi till: gemaakt \ an e'en
monas:eili saildi maaild iii
1,,i1)/67 lcan dat
lomazo Wat
Daaimede
ktin bedocid lull lieu 'nee' clan ecn I (;,'is/'l van de handschrif,alistictks I5
ten (Lc
be/at, maar dat is
\\ m pg \\ aars(hmill 1 1_ el zou dale gecn rtden ge\Aeest zun am
het te 11(
mast IsIDOR US, 11-11. RONTINIUS, TRITHEMIUS,
alle 11111\
eciu catal(v. FA Lan 661: 'nee bedeck' zip', en dat
is heel -\\ ai \\ (Mist
Rust vanwege het noenien naast
FsinoRt-- ,-,J III t:(_)Nr \ M Us, T R11 HEM
Pelt register, te Sint-Martensdaal bel ustende, \ clineldendc (le hands( liriften aanwezigên dam- ter pl(tatse (11
andcre kl(),)tei1)11,1Dahelcen der Necleilanden, en Bail Lan (1:11. ic.',, h/c/ 'dent's( n zlin met den (_atalogus,
die do, •r
steiler \ ail de aanteel,cning nl het Gentsclie Hadewly li-llands(ln lit, dui)!
enz. _2, enoehnd \\,)Idt CO1(1/0 ;,-,11S
111,1111/,,, 11/6 , 11/111 7',111,1111/11 61/1/10/11C07111111
tut het ',tat LiS7,
Ball zeu, ten skate, die cazoloyts tut het !aar- 1487 ( ■ \ crgegaan
zip"
(lien tilt I =62, hl i z, clus bestaan, alleen (miss( hien')
met "neer /0/111,10//70// , ,/, \\ ,J zuuden hem nog liebben, zoo met
naat dl ll \
(Ian t, h -Haar den inhou(1.
iiatumil i ket Ligt lief niet veer de hand dat
een hbrav i us /1? San( /I .1[11/1111 Gwobio, die in 1532 een catalogue
opmaald \ an de hail, 1 litilten die in de Nedeliandsche kloosters
aaim ezir
a-tuk maakt van een deigehiken catalogu, Lilt \ "()cger til(i, die in
elgen
bewaard wordt?
He t t ( g(!11(
gct( 1(
zou i'mnatuurlij1; /,in Het is (Ian oolc zoo'
\\ Ali leest ulit 1 in Wen ( atalogus van .N‘ctioLAc--, NVIN-(_,L?
(hide" andete flit
111

71j1:1

Hadcv, igis de Antwerpia.
Visiones cius
Epistole

Z.
iithmata eius in theutonico Z.
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Dat wil zeggen : men leest er in, wat de aanteekening in
het Gentsche Hadewijch-lis. zegt te staan in den Catalogus
manuscrotorum variai um Bzbliodzecai um Belgii circa annum 1487
scriptus En Z has niets anders ziln dan de afkorting van
ZEELHEINI.

Als die ee.ne post lit dien catalogus door NYcHoLAus
o ‘ ergenomen dall zal dat wel met alle andere het
geval zijn We hebben du g niet alleen een spoor van dien catalogus, we hebben zijn spoor weergevonden. Hij bestaat nog.
WINGE

i\Ieei kan ik er ecliter voor het oogenblik niet over zeggen.
De gevolgtrekkingen die ik hier heb medegedeeld, en waartoe ik reed, sneer dan vijftien j ar en geleden gekomE;11 ben, steunen namelijk niet op eigen onderzoekingen, maar op enkele
excerpter uit dien catalogus van NY- CHOLA -US WINGE, die in 1897
te \Vecnen gemaakt en onmiddellijk daarna te mijner beschikking w.erden gesteld door nnin viiend Di. C. G. N. DE `'OOPS.
Toen ik, juist tien jaar later, zelf op de Keizerlij Fidei-Kommissbibhotheek kon gaan werken, heb ik het geluk niet geliad,
dat handschrift up mijn beurt te mogen onderzoeken : toen
ik er aan toe was, ontbrak het in de reeks, die dien morgen
op mijn werktafel stond, en kreeg ik, op mijn vraag waar het
bleef, tot antwoord : dat het dien eigen morgen —d. w. z.
nog v( r),',1- O uur — vanwege de Keizerliike Hofbibliotheek was
« abgeholt . Mijn bescheiden opmerking, dat strict genomen,
toch eerste rechthebbende was, aangezien ik het handschrift
reeds v,")6r dien dag ter inzage had gevraagd ; noch mijn verzekering, dat het allerminst mijn bedoeling was, lets sneer te doen
dan het handschrift behoorlijk te beschrijven, zoodat anderer
plannen in geen geval door mid zouden gedwarsboomd worden;
het een noch het andeie mocht jets baten.
Z(')6 onttrekt men aan het onderzoek van een « Belgisch »
geleerde handschriften, die wederrechtelijk uit « Belgische
kloosters zijn weggevoerd.

PLECHTIGE VERGADERING
van 29 Juni 1913.

Te io 2 uur vergaderen de heeren Leden
in het eeresalon der Academie.
Zijn aanwezig, de heeren : V. DELA MONTAGNE,
bestuurder; Kanunnik AMAAT Joos, onderbestuurder, en Elm-. GMLLIARD, bestendige secretaris;
Jhr. Mr. NAP. DE PAU\v, TH. COOPMAN, eerw.
JAN BOLS, KAREL DE FLOU, Mr. A. PRAYON-VAN
ZUYLEN, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER,
GUS1 A.AF SEGERs, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUFERE, Prof. Mr.
PAUL BELLEFROID, Dr. FUG. VAN OVE, Dr. LEO
GOEMAN en Prof. Dr. J. MANSION, werkende
leden;
OMER WA"! FEZ, Dr. Is. BAU'VENS en Dr. LEO
VAN PUYVELDE, briefwisselende leden;
Er)m. FABRI, tot briefwisselend lid verkozen.
(Hebben laten weten, dat zij verhinderd zijn
-de vergadering bij to wonen, de heeren : Jhr. Dr.
KAREL DE GHELDERE, Kan. Dr. JA( . MUYLDERMANS,
HELLEPUI 1E en eerw. Dr. HUGO VERRIEST, werkende leden; ALI'. DE COCK en Dr. JULIUS PERSYN,
briefwisselende leden.)
Worden beurtelings in het eeresalon ontvangen, de weledele heeren : VERBEKE, eerste voorzit-
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ter van het Hof van Beroep ; Baron R. DE, KERCHovr :11': \A1:RDE, gouverneur der pro\ incie ;
FR, volksverte:4enwoordiger; H. DE KERcA.
;arrondissements-commissaris,
i-to\
D'ExBaron \-A\ LITN' \-AN NvE\-ELL, raadsheer bij
het Hof van Beroep, en hoogleeraar Dr. J. VERDA \I, buitenlandsch eerelid der Academie, feestredenaar.
Om I I uur worden de genoemde heeren door
het Bestuur naar de feestzaal geleid, alwaar verder nog aanwezi L; zip, de heeren :
CA.m. DE Bat - NE, schepen der stad Gent; OCAR BAr\VEN , , hoofdingenieur, bestuurder van
Bruggen en \Vt-gen ; DE BACKER, apotheker; — L. Di: BEVI ..RE, advocaat; — J. DE BiEuF,
meubelmaker,
Eerw. J. DE FEY rER, dioce-;ane
schoolopziener; — H. DE KEYER, bijzondere; —
AR
P
M Aukt Z
schoolbestuurder
DE VALRE, cunducteur van Bruggen en Wegen,
— eerw. E. DV :\101 EYN, onderpastoor; — V. FRis,
leeraar aan het Koninklijk Athenz:eum,
eerw.
J. GALI], kapelaan; — Dr. F. 11( ) 1M_AER
geneesheer;
Dr. j.
)',ENAER
leeraar aan het
Koninklij k Atheneum ; — P. HENNEN", bediende;
— L. JA«Iw,, ingenieur; —
onderwijzer;
- LAmMENN — LENLAJEUR, bestuurder der Schuo] van het Bock; — R. 1\10AINEN,
ingenieur — PE I I I JEAN, bediende; — AoH.
Out( KE, leeraar aan de Middelbare School, to
Andenne;
ED(,. OuI( KE, voorzitter van den
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Westvlaamschen Kring; — RERm. Ro-NE, bestuurder der Hot bouwschool ; eerw. Pater
ScHi Pp ER-,, S. J. — W. SH : FER, drukker der Academie;
1-i2erw. Pater S 1 RA( ICE, S. j., te Drongen ;
J. k7AN DEN
- G. \ AN DEN VED LAE 1 E, grittier:
V. VAN DER HAEcri IEN,
VED JAE E, bUzondere ;
hoo2:leeraar,
EM. VAN DEL 1IEN',IIRUG6HE;
HiLir,\ AR') \
DER SPUR 1 tandarts,
F. \ AN LE(
schoolbestuurder;
OCA1Z VAN
HAT" `\\ AFL: leeraar aan het Koninklijk Atheneum;
D. \ AN HOVE, opziener van den Dienst voor
plantenziekten; — Fu)I: VAN NEIR',h1LCIC, eereleeraar van de Normaalschool; — CAM. VAN- Oor,
onderwij zer aan de Utfenschool der Normaalschool; --- A. VAN 121-11ELEN, regent aan de Aliddelbare School;
eerw. Pater VEIZE', L, S. j., superior
der Residentie van U. L. V. van Vlaanderen; J. VER(
ondervoorzitter van de Afdeelint4der Beide Vlaanderen van den Belgisuhen I)rukpersbond;
J.
leeraar aan (le Aliddelbare School; -- Mr. L. WILLENN, advocaat;
ook
de heeren reporters van Fond\c/uVad, Gdylle
GC/111 , I 'atiC7 -411/(ll I ) ( 1 -111( 1 -( 1 hC111W, „1011171(11

La ildrotac, 1,7 Palnek en Lc

dc Gaud,
--

Verder nog een twintigtal dames en andere
belangstellt2nden,

De heeren Ric-HARD VAN KEN 1-InVE en IV( )
DE VRLI_E waren zoo goed als Commissarissen
dienst te doen.
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De heer Bestuurder verklaart de vergadering
voor geopend en begroet de aanwezigen :
DAMES EN HEEREN,
Ik heb de eer uit naam der Koninklijke Vlaamsche
Academie, onzen clank te betuigen voor uwe talrijke
opkomst. Wij zien daarin een bewijs van door ons
hoogehjk gewaardeerde belangstelling in ons streven, dat
ten doel heeft den bloei en de verheffing onzer taal en
onzer letterkunde. Wij betuigen 15 daarvoor bij herhaling onze hartelijke erkentelijkheid.

Vervolgens verleent de beer Bestuurder het
woord aan den Bestendigen Secretaris, tot mededeeling van de ingekomen brieven :
Vanwege verschillende personen heeft het Bestuur
der Academie schriftelijk bericht ontvangen, dat het hun
ten zeerste spijt deze plechtige vergadering niet te kunnen bijwonen. Het zijn de heeren : P. POULLET, minister
van Wetenschappen en Kunsten; — J. HELLEPUTTE,
minister van Landbouw en Openbare Werken, ons
hooggeacht Medelid ; — G. COOREMAN, minister van
Staat, volksvertegenwoordiger; — F. SCHOLLAERT,
minister van Staat, voorzitter der Kamer van Volksvertegenwoordigers; — eerw. J. VAN DE VEN, S. J., stichter
van het I ran de Ven-Hercmans-Fonds, te Aalst; — eerw.
J. SALSMANS, S. J., stichter van het Salsmans-Fonds, te
Leuven; — Mevrouw MERGHELYNCK, weduwe van Jhr.
ARTHUR MERGELYNCK, die aan onze Koninklijke Instelling zijn prachtig Beauvoorde-Kasteel met de daarin
bestaande kunstverzamelingen vermaakte; - Luitenantgeneraal GUIETTE, bevelhebber van den Staf der eerste
Krijgsafdeeling; - Z. D. H. Mgr. STILLEMANS, bisschop
van Gent; — Em BRAUN, volksvertegenwoordiger,
burgemeester der stad Gent; — de weledele heeren
Gouverneurs der provincin Antwerpen en West-Vlaan-
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deren ; — Graaf 't KINT DE ROODENBEKE, ondervoorzitter van den Senaat; — CAM. DE BAST en J. LII3BRECHT, senators; — V. BEGEREM, A. HUYSHAUWER en
Jhr. A. VERHAEGEN, volksvertegenwoordigers; — Generaal-majoor A. LIMY , bevelhebber der Burgerwacht
van Gent ; — Generaal-majoor COVELIERS, bevelhebber
van de Ruiterij; — Generaal-majoor STAPPAERTS, bevelhebber der Artillerie; — Kan. A. DE BOCK, aartsdiaken,
vicaris-generaal van het Bisdom; — L. DE REU, provinciaal griffier; — eerw. Pater AXTERS, S. J.; —
Dr. FERD. BRUINSMA, geneesheer ; — E. BUSSCHAERT,
eere-schoolopziener; eerw. F. CAP, pastoor te St.Amandsberg; — AM. CASSIERS, opperdeken der Stad
Gent; — ACH. CLAEYS, schoolopziener te Ledeberg; —
G. CLAEYS BOntlAERT, oud-provincieraadslid ; — H. DE
CLERCQ, schoolopziener ; — 0. DE GRAVE, eere-provinciaal griffier; — DE KEMPENEER en DE LEENHEER,
kapitein-bevelhebbers ; — Kan. EUG. DE LEPELEER,
opziener der Middelbare Scholen van het Bisdom; —
EM. DE SORGHER, leeraar aan de Normaalschool ; —
Ds. J. D. DOMELA-NIEUWENHUIS-NYEGAARD, predikant
der Hervormde door den Staat erkende Gemeente van
Gent; – eerw. J. EECKHOUT, letterkundige, onderpastoor
te Baarle ; — J. GHEYSENS, schoolopziener te Drongen;
— Ds. J. H. LAATSMAN, predikant der Vlaamsche Evangelische Kerk: — LAUWERS, kolonel van het Iste
regiment ; — H. LOGEMAN, hoogleeraar ; — PAUL
MANSION, hoogleeraar; --- HERMAN OBRIE, kandidaatnotaris; — H. PIRENNE, hoogleeraar; Osc. ROELS,
leeraar aan het Conservatoriurn — EDm. RONSE,
advocaat ; — Kan. J. B. D. SAEYs; Jhr. ROB.
SCHOORMAN, staatsarchivaris; — P. STEPMAN, apotheker ; — W. VAN ASSCHE, notaris; — E. VAN DER MOTTE,
gemeenteraadshd; — J. VAN DER WEY, bibhothecaris
van het Davidsfoncls; — Dr. A. J. J. VANDEVELDE,
bestuurder van het Stedelijk Laboratorium;
A. VAN
DE VELDE, schoolopziener; — HENRI VAN DE VELDE en

354 VICTOR VERMAST. advocates bij het Beroepshof, I. VERGAU\VEN. hoofdonderwijzer to Meirelbeke; TH. VERLOOVE, bestuurder der Anthachtschool voor
jongelingen: Juffr()uw CORDELIA VANDE \VIELE, to
Kortrijk.

Daarna zet de heer V. DELA MONTAGNE de
vergadering voort, met eene toespraak : hij spreekt
van de wenschelijkheid, dat spoedig eene Antwerpsche en eene Lcilz'cusche molten tot
stand komen, in den card van de Bibliov-Vhic
GantoiIse', door jhr. FERDINAND VANDER HAEGHEN
uitgegeven, en wijst op de belangrijkheid van dergelijke stutiin voor de lokale geschiedenis.

De heer Bestuurder stelt daarop den feestredenaar, den vveledelen heer Dr. VERDAM, aan het
geerd publiek voor : hij wijst op de groote verdiensten van (lien zoo befaamden kenner en
beoefenaar onzer I\Iiddelnederlandsche taal- en
letterkunde, die ons zal onderhouden over het
ontstaan van het Jfirideincdcrlandsch Ifoonicnbock,

dit heerlijke monument, waaraan Prof. VERDAM
sedert jaren zijn beste krachten heeft gewijd.
Daarna houdt Prof. Dr. VERDAM eene voordracht getiteld : Ecn cii ando- orter en nit het Middelnaviand.,ch Woolcienhock.
De heer VERDAM spreekt allereerst over het Middelnederlandsch, het Vlaamsch-Brabantsch der Middel-
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eeuwen, en zijne schoone eigenschappen, die hij in
eenige v,H)rbeelden uit de Middelnederlandsche letterkunde duet uiticomen, en met eenige uitstekende Middelnederlanckche woorden en uitdrukkingen toelicht.
Daarni deelt hij lets merle over de wordingsgeschiedenis van het lhddelnederlandsch Troordenbock en uit de
geschicdenis der Middelnederlandsche lexicographie. en
vern-leldt daarhij met eere de namen van MATTHIAS DE
VRIES„ den grondlegger ervan, en van EELCO VERWIJS,
die hem t()t het ter hand nemen der bewerking van het
Woordc71 1l(,ck heeft opgewekt.
Ver , o1 e1 duet Spreker eenige grepen uit den
inhoud van het Troordenboek; hij geeft achtereenvolgens
voorbeePen van belangrijke woorden, die het \ilaarnsch
vroeger heeft gekend en die thans spoorloos zijn verdwenen: van andere, die heden nog wel bestaan in het
Zuidnederlandsch. maar niet in het Noordnederlandsch;
en eindehill van dezulke, die in de beide helften van het
Nederlanckch taalgehied bekend zijn. (loch in uiteenloopende op\ attingen. Met een woord van erkentelijkheid
voor hetgeen hij aan de Vlamingen ter verlichting van
zijn arbeid (lankt, voor de door hunne zorg uitgegeven
teksten dialectwoordenboeken, Nvaarin een deer van
den n( ' ',4 heden voortlevenden Middelnederlandschen
woordenvoorraad is opgeteekend, besluit Spreker zijne
voordracht. (Leztendtge tocjuichingen.)

De hoer Bestuurder spreekt den oprechten
dank der Academie uit, voor de hoogst belangrijke
voordracht door den heer Dr. \T ER DAM gehouden,
en zest fiat deze in het I 'erslai,, over de plechtiL,e
veraderin;z- zal opgenomen worden.
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Thans komt de heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, aan de beurt, tot mededeeling van
den uitslag der wedstrijden, door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het jaar 1913 uitgeschreven
MIJNHEER DE EERSTE VOORZITTER,
MIJNHEER DE GOUVERNEUR,
MEVROUNVEN, MIJNE HEEREN,
In de feestrede door hem, op de Jubelvergadering
van 8 October 1911, gehouden, stelde Prof Dr. WILLEM
DE VREESE de vraag, wat het Vlaamsehe Volk niet van
de, maar van een Vlaamsche Academie verwachten mag.
En hij antwoordde daarop : « Zij is het in de eerste
« plaats aan zich zelve verplicht wetenschap en kunst
c te bevorderen door den persoonlijken arbeid harer
c leden, woordkunstenaars en beoefenaars der weten« Schap... Haar beraadslagingen kunnen en moeten
(‹ strekken, o. a. tot het nagaan van de behoeften en
« nooden van de vakken die Naar zijn toevertrouwd,
4 tot het opsporen en vaststellen van de beste methode,
c die bij de uitvoering van een of ander werk client
(‹ gevolgd te worded : en als bekroning van dat alles, tot
(‹ het uitlokken, aanmoedigen en metterdaad steunen
« van anderer arbeid, niet alleen door het uitschrijven
« van prijsvragen, maar ooh en vooral — want alle
« twijfelstukken zijn immers niet geschikt om tot onderc werp van een prijsvraag te dienen — door een of
« ander onderzoek of werk op te dragen aan zulke
« geleerden, die zich daartoe bekwaam en bevoegd
« hebben betoond ( I) >>.
Uit het overzicht der lezingen en uitgaven van de
Leden der Academie, — uit de lange en weisprekende
(t ) Verslagen en ilededeelin‘gen, jaarg. 1911, blzz. 646-647.
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lijst der werken door haar bekroond en welke reeds
uitgegeven zijn, uit de opgave van de talrijke verhandelingen die haar ter uitgave werden aangeboden
en in onze Verslagen en illededeelingen opgenomen of
als afzonderlijk boek zijn verschenen (1), — mag blijven
dat onze Koninklijke Instelling aan hare verheven zending ruimschoots heeft beantwoorcl, dat zij vele van de
verwachtingen die zij mocht wekken tot stand heeft
gebracht.
Hoezeer is het te betreuren, dat prijsvragen door
de Academie uitgeschreven soms onbeantwoord blijven,
— dat wij voor de ingezonden verhandelingen niet
altijd op den gewenschten uitslag kunnen bogen!
Jammer genoeg, van de prijsantwoorden voor het
jaar 1 9 13 kan enkel een bekroond worden, nl. de
Vakwoordenhjst over het Bakkcrsbedrijf, die het werk is
van den heer ACHIM. QUICKE, Ult. Brugge, leeraar aan de
Middelbare School te Andenne. Mij doet het een oprecht
genoegen er aan te herinneren, dat de heer QUICKE
reeds tweemaal door de Academie wend bekroond, te
weten, in 1908, voor zijn Vakwoordenboek van het Drukkersvcik en, in ons jubbeljaar 1911, voor slit over de
Brouwerij. Ik ben zoo vrij den weledelen heer Eersten
Voorzitter van het Hof van Beroep, die ons de eer aandoet onze plechtige vergadering bij te wonen, te verzoeken, aan den heer QUICKE het hem toegekende
diploma te willen uitreiken.

Onder de toejuichingen van de aanwezigen,
ontvangt de heer A. Ourc-KE zijn diploma uit de
handen van den weled. heer VERBEKE, die hem, te
dezer gelegenheid, eenige warme woorden van
gelukwensching toestuurt.
(1)

Zie het jaarboek voor 1909, 1910, 1911, 1912 en 1913.

— 3 58 —
De Bestendige Secretaris gaat aldus voort :
Vu-r drie andere wedstrijden werden weliswaar
prijzenswaardige verhandelingen ingezonden : de schrijvers daarvan geven inderdaad menig treffend bewijs
van diepe Dennis, ervarenheid en loffelijke werkzaamheid. Desniettegenstaande beantwoorden deze stukken,
hoe verdienstelijk ook In zich zelve, met heelemaal aan
de eischen der wetenschap : de heeren van de keurraden door de Academie aangesteld, mochten er derhalve
niet toe besluiten, ze met goud te bekronen. De hier
bedoelde prijsvragen zullen echter door onze Koninklijke
Instelling opmeuw worden uitgeschreven, met de waste
hoop, dat de schrijvers de wenken door de heeren keurders gegeven In aanmerking zullen nemen en ditinaal
bekronenswaardig werk inleveren.
Trouwens, de Academie ziet met vertrouwen de
toekomst te gemoet. Het getal werkers op het gebied der
Nederlandsche Letteren groeit immers van dag tot dag
aan. Onze siongeren, door hoogere Nederlandsche studie
beter voorbereid, zullen welhaast op meer heilzame
uitslagen mogen aanspraak waken. En. met Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE zeg ik dan ook : « En als de volbeid
der tijden zal zijn gekomen, als de vurigste wensch
• dien een vurig Vlaamsch hart ooit heeft gekoesterd,
• werkelijkheid zal ziju geworden, met een woord als
i< de Vlaamsche Hoogeschool, brandpunt van weten« schappelijken arbeid op alle gebied, als een weldadige
« koesterende zon haar gulden vruchtbarende stralen
« ever Vlaanderens gehefde landouwen zal spreiden,
« can eerst zal de Komnklijke Vlaamsche Academie ten
• voile kunnen beantwoorden aan de verwachtingen die
(K het Vadcrland terecht
haar nag bouwen »
—
(1) Zoo,17 op do fubeirci /, aderzn,s, van 8 October 1911, worden deze
woorden 7'0,1 Prof. Dr, WILLEM DE VREESE met li'vendz,c,)e toejulehtncen
en „,,,,,,(7.1+
be:;roet.
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dan eerst, voeg ik hierbij, zal onze Koninklijke Instelling haren werkkring tot elk gebied van wetenschap en
dan eerst zullen er jongere
kunst kunnen uitbreiden,
krachten genoeg zijn om haar ter zijde te staan, dan
eerst zal van haar kunnen uitgaan een alzijdige werking
en zal zij heel en al aan haar verheven roeping kunnen
voldoen. Toeptichingen )

Vervolgens brengt de Bestendige Secretaris
hulde aan wijlen Minister van Staat
Attu i BEERNAERI den milden stichter van het
Alt;;. Beernacris-Fonds bij de Academie, en aan de
heeren Leden sedert de laatste plechtige vergadering aan de Academie zoo jammer ontvallen :
eerbiedig

MEVROUWEN, MIJNE HEEREN,
Met diepen weemoed, breng ik eerbiedig hulde aan
Minister van Staat AUGUST BEERNAERT, ons in October
van het verleden jaar door den dood zoo jammerlijk
ontrukt. Minister BEERNAERT mag als de echte stichter
der Koninklijke Vlaamsche Academie beschouwd worden. Hoe menig blijk van belangstelling en van waardeering gaf ons de hooggeplaatste man niet! Juist het
jaar dat ooze Koninklijke Instelling haar vijf-en-twintigjarig bestaan vierde, schonk hij haar een aanzienlijk
fonds, dat haar in staat stelt de Nederlandsche litteratuur bier te lande op waardige wijze aan te moedigen
en te steunen < Dat Minister BEERNAERT betrouwen
zei de toenmalige bestuur« stelde in zijn werk »
der, de eerw. Kanunnik Dr. JAC. MUYLDERMANS;
« dat hij staat ging op het plichtgevoel der Acade« mie dat hij onze taal en letterkunde naar rechte
waardeerde en haren bloei in de toekomst nog hooger
« wou doen stijgen, bewees de milde stichting, die, onder
« den name van
Beernaert-fonds, zijn aandenken
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« in den schoot derAcademie zal vereeuwigen en besten« digen in de dankbare herinnering aller Vlamingen ».
Sedert hare laatste plechtige vergadering had de
Koninklijke Vlaamsche Academie het afsterven van
twee harer verdienstelijkste Leden te betreuren.
De eerw. Kanunnik WALTMAN VAN SPILBEECK, uit
de Abdij van Tongerloo, ontviel haar den 21 Juli 1912.
WALTMAN VAN SPILBEECK werd den 12 Juni 1900 tot
briefwisselend lid der Academie verkozen. Treurige
aangelegenheden verhinderden hem aan de werkzaamheid der Academie een werkdadig deel te nemen. Op den
Vlaamschen akker heeft de man echter met noeste vlijt
gearbeid en door het degelijk were dat hij leverde mag
hij terecht op de dankbaarheid van 't jongere geslacht
aanspraak maken. Zijn aandenken gaat bij de Vlamingen niet verloren.

par. FERDINAND VANDER HAEGHEN, bij het stichten
der Academie tot lid benoemd en sedert 19 Juli 1893
binnenlandsch eerelid onzer Koninklijke Instelling, werd
ons den 23 Januari laatstleden ontnomen. In verheven
bewoordingen bracht onze Bestuurder, de heer V.
Dela Montagne, hulde aan den afgestorven medebroeder, aan den geleerden bibliograaf, dien de Academie
fier mag zijn onder hare Leden te hebben molten tellen.

De heer V. VANDER HAEGHEN, archiVaris der
stad Gent, die de vergadering bijwoont, richt zich
tot het Bureel en spreekt zijn dank en dezen zijner
familie uit, voor de eerbiedige hulde aan zijn
overleden varier gebracht.
Ten slotte stelt de Bestendige Secretaris de
geeerde Vergadering in kennis met den uitslag
der jaarlijksche verkiezing in de Academie :
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In hare vergadering van IS Juni, is de Koninklijke
Vlaamsche Academie tot hare jaarlijksche verkiezing
overgegaan. Tot vervanging van den eerw. heer VAN
SPILBEECK, afgestorven Uriefwisselend lid, werd verkozen : de heer ingemeur EDM. FABRI, hoofdopziener
van den Arbeid te Gent. Ik wensch den heer FABRI
welkom in ons enidden.

Vooraleer de vergadering voor gesloten te
verklaren, richt de heer Bestuurder een bijzonder
woord van oprechten dank tot de heeren VERBEKE,
eersten voorzitter van het Hof van Beroep, —
Baron R. DE KERCHOVE D ' I-4:XAERDE, gouverneur
A. SIFFER, volksvertegenwoorder Provincie;
diger; H. DE KERCHOVE D ' EXAERDE, arrondissementscommissaris; Baron VAN ZUYLEN VAN
NYEVEL1, raadsheer aan het Hof van Beroep;
Prof CAM. DE BRUN - NE, schepen der Stad Gent;
BAUWEN, hoofd-ingenieur van Bruggen en Wegen ; — hoogleeraar BLEU- en V. VAN DER HAEGHEN,
welke de plechtige
archivaris der Stad Gent,
vergadering bijwonen. De Koninklijke Vlaamsche
Academie, zegt hij, waardeert ten zeerste het blijk
van genegenheid en van belangstelling in hare
werkzaamheid aldus door die heeren gegeven.
Verder spreekt de heer Bestuurder den innigen
dank der Academie uit voor het belang, dat de
aanwezige Dames en Heeren in het streven onzer
Koninklijke Instelling gelieven te stellen.
De vergadering wordt te
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uur gesloten.

OVER BIBLIOGRAPHIE
door VICTOR DELA MONTAGNE.

\Vanneer voor enkele maanden, tut naam der Korunklijke Vlaamsche Academie, hulde bracht aan de nagedachtenis
van ons binnenlandsch eerelid, Jhr. FERDINAND VANDER HAEGH EN, in( )cht de memgvuldige verdiensten aantoonende \\elke
de (Ltitivige zicli op het gebied van geschiedenis en bibhographie
veiwuiven had, in het bijzonder de aandaclit vestiges op zijn
)ni\ angnik werk, een monument van geduldigen spew zm en
thina )verdadige documenteering : ik bedoel de J3ib/iogiriNilie
Gantoise, waann de productie der Gentsche drukpeisen gedurende vier eeuwen, ( hronologisch ingedeeld en zorgvuld,g besclireveii werd.
Ik wees er ter loops op hoezeer dergelijke arbeid our de
lokale geschiedenis van belang is, hoeveel licht er door geworpen
woldt op menige in het duister gebleven episode; hoeveel verkeeide ups atting-en erdoor kunnen worden tereclit gewezen,
doot then het bekend maken van onbekend gebleven bescheiden
er zeker kan toe strekken aan menig historisch felt een veranderd
aanzien te verleenen.
En ik betuigde hoezeer het te bejammeren is dat voor andere
onder Vlaamsdie steden eene dergelijke documenteering met
bestond. Ik wees inzonderheid op Antw erpen en Leuven, onze
voornaamste drukplaatsen inzonderheid in de I0 e eeuw.
Wel bezitten wig your enkele andere steden in ons land
Min of meer vollechge bibliogiafieen ijlen ons inedelid JAN
BROE( KAERT bezorgde onder den titel: Del/der/nom/sale 137 ilkpei s 16(:)9) de bibliografie van de stall die hem lief geworden was
door een langdurig verbhif ; A. VAN DER MEERSCH gaf ons de hjst
van de te Oudenaarde gedrukte werken ; de Iepersche aieluvans
Dit GERI( K 110111: )es in Mbhographie Fproisc een overzicht van
hetgene door de person zijner geboortestad werd voortgebracht.
Naar die budragen, hoe belangrijk zij mogen wezen, betreffen plaatsen waar de productie beperkt en veer de algemeene
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geschiedenis en de algemeene wetenschap van minder beteekems was.
Anders was het met Antwerpen, anders met Leuven, beide
centra waar de werkzaamheid van geleerden, van liteiatoren
het-1 Europa toegestioomd kwam om door de pers te wold(n-i
vermeil ig vuldigd.
En nochtans in dat Antwerpen der e eeuw, in de eerste helft
der eeuw een centrum van rijkdom, van kunst, van handelsverleer, in dat _Antwerpen dat later zoo tragische en troebele tijden
zou bele\ en, welke diukkersbedrijvigheid op leder pebied ' Naar
derpgaven van FRANS OLTHOFF in Roekdrukkers, boeki-okoopers
en 7114, c-cis in A nizeArpen (1891) — en ik heb reden te denken
dat hij eerder beneden de weikelijkheid blijft, — waren in den
boekdrukkers werkloop der 0 )(' eeuw te Antwerpen ruins
zaam. mmigen ondea hen oefenden hull bedrijf uit gedurende
wren en Laren : zoo (lrukte de bekende Symon Cock « op die
Lombaeide Veste teghen die gulden Hant over >,, van 1521 tot
I 502 : en ni ne werkzaamh, id was geene geringe voorwaar : ik
was in (le gelegenheid na te gaan dat het getal zijner uitgaven
gemiddeld ijftien per jaar, en dikwij ls meer bedroeg; zoodat
ye; 11- dezen eene reeds een 000 tal drukken zouden te beschrijven
zijn, \Villein Vorsterman drukte 43 jaar lang, van het begin der
eeuw tot 1543: Hans de Laet van 1545 tot 1567; Michiel van
Ha)chstraeten , ahter het O. L. V. Keickhof, in de Cammerstraet, m de due Kandelaer >,, gc-dmende eene halve eeuw, tot
I55S. \Vat de persen ' an Plantin voortbrachten, gienst aan het
ongeloofkike nine di linen -it'll legio'
Wanneer men bedenkt wat eene Antwerpsche Bibliografie
zou kunnen zip, in den acrd der Bibbo ,;;Japhie Gantoise, — al zou
ze dan slechts de to' eeuw ornvatten — clan moet men tot het
besluit komen dat dergelt i ke arbeid, mudit hij kunnen tot stand
komen, ons( hatbare dieten zou bewijzen, eene ontutputtelijke
bron van studie en na \ oisching zou kunnen zijn.
Wanneei we nu nagaan in welke mate de productie van de
beide beioemde diukplaatsen tot een onderwerp van studie
weld gemaakt, dan k( omen we tot een weimg bevredigenden uitslag : voor Leuven, buiten eenige hier en daar verspreide fragmentaris(_he aanteekeningen vo:n wijlen EDWARD VAN EVEN,
hebben we zoo goed ass niets: voor Antwerpen sleclits eenige
monografieen : Brie mterst onvolledige hjsten der mtgaven. van
\ •i ri
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Steelsius, Nutius en Svlvius, door J. N. (d. J. NuYTs); de
bibliografie der Van Ghelen's, door VORSTERMAN VAN OVEN;
de eveneens incomplete Bthhographie Planthzienne, van RUELENS en DE BACKER, en de opgave van de drukken van Jan
van Waesberghe (1548-1589) in het werk van Dr. LEDEBOER :
Het Ges-lacht ; ,an Ifrae.sbezhe

Maar zal het tot stand komen eener Antwerpsche, eener
Leuvensclie bibliogiafie mogelijk blijken Voor Antwerpen zijn,
meen ik, de bouwstoffen N oorhanden, al liggen ze heinde en ver
verspreid: voor Leuven zou misschien met zoo bond mogen
worden gesproken. De arbeid nu van Jhr. FERDINAND VANDER
HAEGHEX beslaat deelen, waarin 14000 nummers worden
behandeld. Hoeveel deelen ei voor eerie zestiendeeuwsche
Antwerpsclie bibliogiafie zouden noodig zi j n is zelfs bij benadering met te ramen. En Icier nailer ik de kern van mijn betoog
eene Antwerpsche bibliografie er, in het belang van wetenschap
en gescluedenis, broodnuodig, maar die te bezorgen is eene taak
die de krachten van bet privaat initiatief verre te boven gaat
een menschenleven zou niet toereikend zijn om die taak te yerwezenlij ken.
Waar nu niet kan verwacht worden dat iemand voor Antwerpen zou kunnen doen wat Jhr. VANDER HAEGHEN voor zijne
vaderstad heeft kunnen tot stand brengen, zouden de openbare
machten moeten Mgt ijpen, diegenen talrij k aan het werk stellen
vier mede\\ erking wenschehjk z(ou geacht worden, in ruiine mate
de geestelij ke en stoffelijke uitvoering steunen en vooithelpen :
zoodoende zou het mogeh l k zijn in een afzieiibaren tijd, your het
belangrijkste tijdperk van Antwerpens geschiedems, een overzicht
te verkrij gen van \vat zijn drukpersen hebben voortgebracht.
Dames en Heeren,
Wel was het een saai onderwerp waarop ik de eer had u
te onthalen , edoch, en dat zal tot toegevendheid stemmen, het
is zeer in het koit behandeld geworden. Maar ik heb gemeend
dat de zaak te dezer plaatse diende behandeld, dat woorden te
dezer plaatse gesproken welhcht de verwezenlijking zouden kunnen be y
i au \\ at ik acht te zijn een gewichug nationaal
belang.
Zoo zij het'

EEN EN ANDER OVER EN UIT HET

MIDDELNEDERLANDSCH WOORDENBOEK
door Prof. Dr. J. VERDAM.

LEER GLLERDE VERGADERING,
HOOGGES( HATTE TOEHOORDERESSLN EN HOORDERS !

De vereerende uitnoodiging, door het Bestuur der Koninkhi ke Vlaams( he Academie tot mij gericht, om in hare jaarlijksche
vergadeting als spreker op to treden, lieb ik met genoegen aangenomen Het denkbeeld lachte mij zeer aan, hier, in bet hart van
Vlaanderen. w.aataan ik mij door mijne studien zoo nauw verbonden gevoel, te mogen spreken van hetgeen mijn gemoed verult, en des te meer, omdat ik weet, dat het onderwerp, hetwelk
ik zal behandelen, ook na aan het hart ligt, nl. de taal uwer
V001 vaderen, die 11W land groot en beroeind hebben gemaakt, en
die die taal hebben 4 eliandhaafd, in weerwil van al de gevaren,
waaraan zij beeft blootgestaan, van de Middeleeuwen of tot op
den tegenw,,,, .rdigen tijd toe. Het deed mij groot genoegen van
uwen penvoeidei, die zelf zulk een werkzaam aandeel neeint in
de verineerdering en de ve:fijning der kennis van het Vlaamsch
in zijne ver y hillende tij dperken, maar vooral van dat der Middeleeuwen, te mogen vernemen, dat de behandeling van een dergelijk ondetwerp hier welkom zou zip, en dat men er genoegen
mede )ti willen neinen,
ik bier het een en ander mededecide o ell la/ hat Middelnederlandsch TVoordenboek, waaraan
ik mijn le\ en wild. De eenige scliroom, die mij bij de keus van
dit onder\\ eip nog bleef ervull en, was de vrees dat ik daarbij
wellicht lets meet dan mine bescheiden he'd gedoogt, zou moeten
spreken over lets, waarbii ik zelf zoo nauw ben betrokken, loch
daar ik mij bewust 'nag zijn, dat het steeds mijn eenig streven
geweest is, te levee voor de wetenschap en voor de verheffing
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van uwe en tmjne moedertaal, waarvoor het mij — ik zeg het
met gtoote dankbaailleid — een hoog genot en een onschatbaar
voollecht een bliivend gedenkteeken te mogen stichten, heb
ik Wen schio,)111 ()\ et wonnen, en zal ik 11 eenige oogenblikken
bezig 'louden, althans trachten dit te cloen, door U met uwe
gedai hten terug te voeren naar de gouden eeuw van uw vaderland, naar de taal, ._,,esproken door uwe Artevelcle's en Breidel's
en zo() uitnemend gehanteetd door uwen en onzen Maerlant, die
door zijne ontwikkeling als dichter en volksverlichter aan de
beide helften van Gre ,t-Nederland gelijkelijk toebehoott.
waar, het is eene schoone en rijke taal, betVlaamschEn y our,
Brabantsch der Middeleeuwen, het .Middelnederlandsch. Hoe zij
zich gevormd heeft, weten wij met : de lutgevallen onzer that in
q-afgaande aan die waarin zij het voeittng werd
de eeu\\ en,
ens geheel onbekend : hoogstens
van eene rijke letterkunde,
ziju ons. eenige lk)sse woorden overgeleverd uit oorkonden,
geschle\ en in het Latin, aan welks machtigen, de geheele
deleeuw( he bes( haung doortrekkenden, mvloed de landtaal
zich heeft ireoeten ontworstelen, in het Nooiden gelijk in het
Zuiden. Do( n alp let \\ are plotseling zien wij hear geschikt em
mtdrukking to ge\ en aan hetgeen eene dtchterziel (mtroeit, een
denkei bepeinst, een zanger doet jubelen, een leeraar aan zijne
landgenooten \\ it vuothouden. Denken wij slechts, behalve aan
de litjtende en geestige satire van den Reinaert, aan de '
dige n erkzeamlieRt van Alaellant, den straks reeds genoemden
vettegenwoordiger der burg,erlijke poezie. Weliswaar is hlj niet
begaafd met de adelaars\ lucht van Vondel Hoch met de verbeeldingskra( \ an Bilderdijk, maar tech, met hoe\ eel geinak hanteeit lin de teal in /li ne iiddeirowans, zijne geschiedwerken,
zijne schoone, dt )or nimge veneering bezielde, bewerking van het
levee van Fran( iscus van Assisi, zijn vet heven gedicht over de
Drie\ ouchchede. /Ain leerboek over plant- en dierkunde'« Der
Naturen Bloem( , zijne beide door edele geestdrift en veiont.,7en 1\-ris( he gedichten « Van den Lande van
waardiging
Overzee en < Der Keiken Claghe >.
En \ raagt men nu, Welke de eigenschappen zijn die ons het
meest aanti ekken in de taal van deze en andere dichters en prozaschniN cis, want ook het proza, hoewel in de geschiedems der
bescha\ ing jonger dan de clichthunst,maar toch ook bij ons reeds
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lang \ (V)r Ruusbroec door Hadewijch met talent gehanteerd,
mag in dit veiband met worden vergeten of verwaarloosd. Het
zijn de zoetAloeiendheid, Welke nog vermeerderd werd door het
gi(H)ter aantal is en /is, in de latere schrijftaal door diphthongeeting gewol den tot zoovele y's en lli's; de zangerigheid, de
kindeilijke eenvoud of naiveteit, ook zoo duidelnk uitkomende
in de verteilmg; de s( hilderachtigheid of bet beeldend vermogen, dat zij geineen heeft met de oude Germaanscbe pozie,
de eveneens aan de vroegere Germaansche wereld herinnerende
samensteffingen, de vele allitereerende en oud-epische uitdrukkingen, \\ aardooi zich ook — in schrille tegenstelling met de
hedendaagsche praktizijnstaal — kenmeikt de middeleeuwsche
ieditstaal, nu eens bij uitzondering vooral die van NoordNederland.
Hue schildeia(litig is met — ik mag bier wel eenige voorbeelden ontleenen aan nnjn boekje over de geschiedenis der
Nederlandsche taal — bet middelnedeilandsche ww. vloetogen , waarvoor het Nooldndl. zich bedienen meet van de
omst huiving f< tranen met tmten huilen > in gemeenzame, en
« een tranenvloed sclueien > 111 dichterlIjke taal; straetmaer
ende molenmaer, ook kercmaer en lantmaer voor « aan
Jan alleman bekenci ,›; overdrdnc en overate v oor , onmatigheid in bet gebrulk van drank en spijs ,>: roepmael voor « den
afstand \‘ aar( )p men zich dour roepen bij iemand verstaanbaar
kan maken ); nieuvingelheit of nieuloopheit Your « het
haristochtelnk najagen van het meuwe of meuwtjes >; jaerschaer e voor « den tijd van een jaar met betrekking tot eene
bepaalde zaak, b. V. eene overeenkomst, eene bediening e. a. :
ten ge'olge van het veilies van dit uitstekende wooed heeft de
jongere taal Naar toevlucht moeten neinen tot meuwe vormingen,
als , belastingjaar, dienstjaar, leeijaai ,>, dincstoringe voor
, her yet stores der orde bij eerie terechtzitting >: bewedert voor
<< door slecht weer belemmerd » of « op gunstig weder wachtende '>; gelof fast vow \< door eene gelofte of belofte verbonden ; Brie-, vierscliat, voor « driemaal (viermaal) eene
zekere waaide vertegenwoordigende >, kercvoer voor « naar
de keik gaand > (gelijk tavernevoer, de herberg bezoekende); steen y luchtich, v oor < uit (le gevangenis of gijzelmg ontsnappende ,> (gelijk heervluchtich, zich onttrekkende aan zijn plicht jegens den landsheer ,)). Hoe pittig
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en beknopt is de uitdrukking sijn gelaet verliesen voor
« zijne bonding of contenance niet kunnen bewaren, zich niet
goed kunnen houden v, Welke op 011S een eenigszins comischen
indruk maakt, nu << gelaet » niet sneer de oorspionkelijke beteekenis <, bonding ,› heeft, maar die van « uitdrukking van bet
aangezicht , • lat. <, N ultus », heeft aangenomen ; den ides hebben vooi < alles hebben wat men maar wenschen of begeeren
kan »; en es p ant sal v en, « iemand de hand vullen met een
geschenk, hem eene fooi geven »; metten brode lien, voor
« iemand naar den mond praten ; hem gebieden te en en,
« zich aan iemands welwillendheid of in zijne vriendelijke herinnering aanbevelen , ; des bliv en aen en en, (: zich aan iemands
scheidsrechterhike uitspiaak onderwerpen , : hem diere mak e n, ,. zijne Nvaar op geld houden, niet zeer toeschietelijk zij n »;
sijns gebrukich sijn, < de beschikking over zich zelf hebben,
door niets belemmerd worden orn een vooinemen te volvoeren »;
geboren int been, vooi c aangeboren, van nature eigen »,
waarvoor het vroegere Vlaamsch ook het bnw. « aenslacht »
kende; eenen toten merge tasten, « iemand aangrijpen in
bet diepst van zijn gemoed >,; enz.
Als voorbeeld van liefelijke poezie lierinner ik U aan eene
passage nit den Mnl. Beairs, waarbij elke moderne bewerking
in de schaduw moet bliiven (vs. 249 vlgg.)
Nu ginc sr door den hoot
Met enen pels al bloot,
Daer si een doi e wiste,
Die si ontsloot met liste,
Encle ghincker heymelijc nut
Stillekine y onder gheluut.
In den vergier quam si met ware
Die jongelinc art haers geware ;
Hi seide : << Lief, en ver veert u met,
Hets u vrient dat gin bier stet ».
Doe si beide te samen quamen,
Si begonste hare scamen,
Urn dat si in enen pels stoet
Blootshoott ende barvoet
Doe seich : « Wel scone lichame,
U soo waren bat bequame
NA,
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Scone ghewade ende goede cleder.
Hebter nu niet om to leder :
Ic salse 11 gheven sciere ».
Doe gincsi onder den eglentiere
Ende alles dies si behoeft
Dcs gaf hi hare ghenoech.
Hi gaf haer cleder twee paer ;
Blau waest dat si aendede daer,
Wel ghescepen int ghevoech,
Vi iendelike hi op haer loech;
Hi seide : e< Lief, dit hernelblau
Staet il bat dan Bede dat grau »
•
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Doe cussese die jonghelinc
Vriendelike aen Karen mont ;
Hem dochte daer si voor hem stout,
DLit die dach verclaerde.
Wilt gib een vootbeeld van svmmetrische poezie, in de versmaat van bet Oud-Fianch gedicht, ik wijs U op de volgende
regelen, ontleend aan het Lezien z'an Si lite Luigal t van den flit'
bcsehaafden en ontwikkelden Willem van Affligem (II, 36) :
Mar w onder sie ic ende merke
An selke Tiede die ic weet,
Ic siese comen so gereel,
Daer men van ouden jeesten singet,
Oc daer men vow t die sagen bringet
Van sviven och van tavelronden,
Daer wilen eer hen onderwonden
Te dichtene of die menestrele,
Die consten w el met selken spele
Die nese lokkcn ende tenen (1. taenen),
So dat si wa e)rs hen daden waenen.
Mar wonder hevet mi van desen,
Warumme si so gerne lesen
Van ouden sagen dat gedichte
Ende oc gelooven also lichte
Din logeneren die sc tellen,
Daer si hen gerne met gesellen.
Ende andre goede exempelkine,
I,1 dietsch, in walsch ende in latine
Besereven, achter laten bliven.
Mar die die oude bourden scriven,
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swegen bat, dat seggic hen,
Want is cis wale seker ben,
DLit st mesdoen sere utermaten
In din dat si den heden laten
Die loogene hor en over waer
Van dingen die si tellen daer.

Nu eene bladzijde verheven proza van Ruusbroec, die ook
van zuster Hadewilch zou kunnen zijn (IV, 55).
Die hevlighe Geest roept iu ons met luder stemmen sonder
woerde Mint die minne die u ewelic mint ». Sijn roepen dat es
vreseliker dan die donder. Die blixemen die daer ute comer openen
ons den hemel ende toenen ons licht ende ewighe waerheit. Die hitte
sips ghermens ende sijnre minnen is so groet, dat sr ons te male verberren wilt. Sijn gher men in onsen gheeste roept sonder onderlaet :
« Betaelt UN\ e scout, mint die minne, die u ewelic ghemint heeft ».
Hier ave court gtoet ongheduer van binnen..., want soe wi meer
minnen, soe ons meer lust te minnene, endc soe wr meer betalen dat
Minne en zwijcht
oils minne evseht, soe vi meer sculdich
niet stille, roept ewelic sonder ophouden : «Mmdt die minne » Dit
is een strut w el onbckent van vrernden sinnen Mmnen ende ghebruken dat is wet ken ende gheTheghen. God leeft rn ons met sijnre
ghenaden. Hi ieert, hl raet, hi ghebiet ons dat wi minnen ».
En eindelijk een voorlieeld van kinderhjk-eenvoudig proza
I, 143).
in de volgende vertelling
« Het ghesciede op een tijt dat daer een jonc kint in een clooster
ghebrocht Wert Bert die wet It bekende, om dattet god daer devotelic
rn dienen sou& Ende op dat outaer in den choor daer stont een beelde
van mari y ende hadde jhesus op haren scoet. Dit jonghe momckun
ghinc al dat eloester door ende ten vant nvement suns gheluc, daet t
mede spelen mochte Ende het ghinc in der kerken voor dat beelde
van mar la ende macetc sijn gheselscap mit ihesus die op sijnre moeder
scoet sat. Nu hoort die guedertierenheit van mania ende van ihesus.
Maria once lies e vrouv, e nam haar kint ihesus ende sette dat van
haren scoet opten outacr. Ende dat monickijn speelde met rhesus.
Ende mania gaf hem ende ihesus eic een appel omdat sr te samen
souden spelen Dit gheviel dagelics langhe tijt Op een tut so mite
die overste van den clooster cht momckijn ende meende oft w:en
clooster mochte esen. ende sochtet al omme. Ten lesten quarn hi in
der ket ken code sach dattet stont voor dat beelde van mai is elide
speelde mit ihesus appelkun. Ende die oveiste Bede een gheluut mit
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hoesten onversienlic. Doe dat monickijn die stemme sijns oversten
hoorde, doe ava st vervaert ende scoet vanden outaer ende hielt ihesus
appelkijn in sun p ant. Doe quam die overste ende sach dat ihesus
sun appelkun ( t wit was ende meende dat dat monickijn ihesus sijn
appelkun ghenomen hadde. Ende hi verspi ac dat monickijn ende
berijspedet ende hi beval hem dat hi ihesus sijn appelkijn weder
brengheii sonde. Doe ghinc dat kint mit enen drovOlen moede totten outaer code scide : « ihesus, bout daer ju appelkijn, ghi sift een
quaet clapperkun Ende mania onse lieve vrouwe ontsculdichde
ihesus ende si makede een soon tusschen hem beiden. Ende ihesus
ende dat monikers speelden vooi t met malcander alsolanghe dat
mama die hemeische coninghinne dat monickers haelde in die ewi0e
vruechde »

Gij verwondelt zeker niet, dat het door mij een onschatbaar vooirecht werd genoemd, voor eene zoo schoone taal een
museum te mogen stichten. En nu noemde ik U haar alleen nog
slechts als literaire taal en sprak ik nog niet van haar als deel van
het Germaansch, met eene eigen ontwikkeling harer taalvormen
en w oorda road, die in geene andere of slechts enkele der
Germaansclie talen worden teruggevonden; die dus eene eigene
en zelfstandige plaats daaronder inneemt en waaruit alleen een
deel der gcschiedenis van bet Germaansch kan worden opgebouwd. V,)(nwaar, zoo er van eene aantrekkelli ke taak niag
worden gesproken, dan mag die naam wel worden gegeven aan
het beschniven a an den woordvoorraad van de Zuid- en NoordNederlanders der Middeleeuwen. Vergunt inij thans U lets
mede te deelen van de wordm2,sgeschiedems van het woordenbock dier taal
De grondlegger der Middelnederlandsche lexicographie is,
het is U bekend, AIATTIIIAS DE VRTES. Het eerste -werk, waarin
zijn aanleg als woordenboekschiijver of gelijk hij zich in lateren
tijd wel cells )emde, als woordenaar, heeft aan den dag gelegd,
is de bekende Verklarende Woordenhjst , in 1848 toegevoegd
aan ni ne 1 0 )(flit tutga\ e van Boendale's Der Leken SpieOel.
Hierin toonde hi ] al dadehjk overtuigende wijze, dat hij voor
het best bui ven \ an den Middeleeuaa schen taalschat was de aangewezen man. En onze bewondeiing stijgt nog, wanneer men
bedenkt, dat nog heden, na meer dan ao jaren, dit te recht be-
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roemde glossariurn slechts op enkele punten behoeft verbeterd
en bijgewerkt te worden, en met voile gerustheid den studenten
in handen kan word en gegeven, doch vooral hierdoor, dat hij zich
zelven het Middelnederlandsch heeft moeten leered. Wij, jongeren van het tweede geslacht, VERWIJS, MOLTZER, GALLEE, TE
WINKEL, ik zelf, zijn door hem in de fi j nere kennis er van ingewijd
en ingeleid, maar hij had geen leermeester, zooals wij, die hem
het pad baande en effende. Voorzeker, dit was de man die ons
het Middelnederlandsch Woordenboek moest schenken, en hij
zou dit ook hebben gedaan, indien hij het niet als zijn naastbijliggenden, hem door de Taalcongressen opgedragen, plicht had
beschouwd, voor het Nederlandsche yolk een museum der
Nederlandsche taal op te richten. Dat hij de jaren tusschen 1850
en fro voornamelijk besteed had aan het na de bewerking van
het bovengenoemde Glossarium bij hem gerijpte plan, bewees
de in 1864 verschenen eerste aflevering van het Middelnederlandsch Woordenboek.
In dit werk werd voor het eerst de aloude Nederlandsche
taalschat, keurig geordend en met uitgebreide en diepe kennis
beschreven, aan de beoefenaars der Germaansche taalwetenschap
aangeboden, en men mocht de hoop voeden, dat De Vries er in
slagen zou, om het zoo voortreffelijk begonnen werk tot een goed
einde, althans een goed eind verder, te brengen. Dacia op de
eerqe aflevering volgde er nog slechts ( ,̀;ene, loopende tot
en bet werd hoe Langer hoe duidehjker, toen het Nederlandsch
Woordenboek al den vrijen tijd van De Vries in beslag narn, dat
de gelegenheid Qin zijne lievelingstaak voort te zetten tot de
vrome wenschen zou gaan behooren. Het bewerken van twee
woordenboeken is voor ieder, die ,< maer een man en is '>, een te
zware taak, ook al is hij een man als De Vries, en het plan zou
wellicht in den eersten tijd niet opnieuw zijn opgenomen, indien
niet als medewerker aan het Nedetlandsch Woordenboek naar
Leiden ware gekomen de oudste eigenlijke leerling van De Vries,
de begaafde EELCO VERw_us, die zich door zijn Akademisch
proefschrift, Jacob van Maerlant's Wapene illaritin (1857), als een
grondig beoefenaar van het Middelnederlandsch had doen kennen. Hem het het denkbeeld geen rust, dat er van het s(hoone
voornemen, om aan de lexicographie van de Germaansche talen
het wool denboek van het Middelnederlandsch toe te voeden,
niets zou komen, en toen hij na eenige jaren arbeid aan het
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Ndl. Wdb., waarvoor hij de 0 bewerkte, de handen wat ruimer
kreeg, begon hij de Middelnederlandsche dichters en schrijvers
te le; en en te excerpeeren, in de stille hoop, dat daaruit wellicht
mettertijd een nieuw Mnl. Wdb. zou kunnen groeien. Daarmede
ging hij geregeld voort totdat mijn gelukkig gesternte mij, door
mijne excerpten voor het Ndl. Wdb., in opdracht der Redactie
gemaakt, met hem in aanraking bracht, en hij in mij een jeugdigen medearbeider meende te mogen ziel I, die hem in de uitvoering van zijn grootsche plan zou kunnen steunen en op wien
hij bij zijne wankelende gezondheid voor de volvoering er van
zijne hoop zou kunnen vestigen. Mijne studien handen blijkens
mijn Akademisch proefschrift Tekstcriiiek van i1Inl. Schtilvers
(1872) dezelfde richting genomen als de zijne, en door veelvuldige
gesprekken was zijn indruk gevestigd, dat ik de man was lien
hij behoefde.
In cen brief van I Dec. 1873 uit Menton, waarheen hij door
zijn aesculaap was gezonden om den winter in Holland te ontvluchten, stelde hij mij voor, om het door hem op het touw
gezette werk voortaan gezamenlijk te verrichten, de Mnl. literatuur voor het maker van de noodige excerpten onder ons te verdeelen en zoo met meer hoop op verwezenlijking de voorbereiding der bewerking van een Middelnederlandsch Woordenboek
ter hand te nemen. Dat die taak mij in hooge mate aantrekkelijk
voor zou komen, daaraan kon mijn vriend, die mij al eenige
jaren aan het werk had gezien en mij door onderlingen omgang
van nabij had leeren kennen, zich overtuigd houden. Hij schreef
mij : « 't Is misschien dwaas van mij in mijn toestand aan zulke
plannen voor de toekomst te denken, aan een werk, dat beter op
jongere schouders past, maar ik heb 't mij nu eens in het hoofd
gezet en al kom ik met verder dan de voorbereidende werkzaamheden, een goed nauwkeurig excerpt van den woordenschat der
Mnl. letterkunde, bier en daar aangevuld door oorkondenverzamelingen, clan zal ik tevreden zijn. Ik ben nu vast besloten, ook
later, als ik weer aan 't Wdb. werk, al mijn vrije uren daaraan
te geven. Alocht ik nog eenige jaren levee voor mij hebben, en
nog krachtig genoeg zijn om tot de bewerking over te gaan, dan
zou ik die 't liefst met u begmnen. ... Gij, ik ben er zeker van,
hebt toch besloten, dat werk te volvoeren. Wat ik reeds verzameld
heb en nog verzamel, heb ik later voor u bestemd, daar 't u zal
kunnen dienstig zijn. Lacht u mijn plan toe, kunt ge er u mede
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vereenigen, Iaat ons dan ook geen dubbel werk doen. Hebben
we dan samen het geheele veld afgelezen, dan zal de voorraact
zeker rijk genoeg zijn. Gij weet nu mijne bedoeling en 't zal mij
aangenaam zijn openhartig de uwe te vernemen ». Het spreekt
vanzelf dat ik het mij gedane voorstel met beide handen aangreep. Dat was nu het werk, waartoe ik mij bovenal aangetrokken
gevoelde, en waatvan ik hoop mocht hebben, als mij levee en
gezondheid werden geschonken, het te kunnen voleindigen. Met
moed en opgewektheid werd de arbeid ondernomen, de iijke
Middelnederlancische letterkunde doorgelezen, geexcerpeerd en
gealphabetiseerd, en in 1878 kon met de bewerking worden begonnen. In weerwil van zijne wankelende en steeds achteruitgaande gezondheid kon Verwijs nog de A en een k'ein deel der
B zoogoed als voltooien, doch het verschijnen der eerste aflevering van het boek (1882) heeft hij helaas niet mogen beleven.
Hij overleed in 1880, maar hij is gestorven in de verwachting,
dat de door hem begonnen arbeid krachtig door mij zou worden
voortgezet en min naam is voorgoed aan het Middelnederlandsch
Woordenboek verbonden.
En thans, juist veertig jaren nadat mijn oudere vriend mij het
uitzicht opende op een groot en nuttig levensdoel, ligt verreweg
het grootste deel N an het boek afgewerkt voor U. Mijn levenslot
is mij voor de volvoering van onze planner uitermate gunstig
geweest. De benueming tot het hoogleeraarsambt te Amsterdarn (1878) bracht mij na de twee eerste jaren van voorbereiding
voor deze taak, behalve de gewenschte noodzakelijkheid om het
Middelnederlandsch met leerlingen te behandelen en van hen,
hunne vragen, opmerkingen en bezwaren te leeren, ook de ruime
gelegenlieid om aan mijne levenstaak te arbeiden. Nu rester,. mij
nog slechts de twee laatste letters, de Ven IV, te bewerken, en
daar mijne kracht en mijn werklust beide nog ongebroken zijn,
mag ik de met lichtvaardige hoop koesteren, het werk binnen
een achttal jaren voltooid te zien. Wanneer het mij dan nog zal
gegeven zijn, het supplement te bewerken, hetwelk vooral voor
het eerste deel — het minst geslaagde en volledige natuurlijk —
het omvangrijkst zal wezen, dan mag ik de overtuiging hebben
voor de gemeenschappelijke taal van Noord- en Zuid-Nederland
en voor de Germaansche taalwetenschap te hebben tot stand
gebracht het werk, waartoe De Vries mij heeft gevormd en
Vei wijs mij heeft opgewekt. Heeft de eerste al niet zelf de taak
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kunnen voleindigen, hij heeft Naar met goed vertrouwen door
mij zien overnemen en mid het door hem verzamelde apparaat
edelmoedig fgestaan. Het is mij eene behoefte en een voorrecht tevens, bij deze gelegenheid een woord van hulde tewtjden
aan rle nageda(htenis der beide manners, wier namen ook hier,
in Vlaanderen, in dankbale herinnering blijven vooitleven (i).

Nu heb 1k, mijne waaide hoorderessen en hoarders, reeds
te lang, vrees ik, uwe aandacht gevraagd voor het aanhooren
van mededeelingen aangaande de wordmgsgeschiedenis van een
boek, waarop voor verreweg het grootste gedeelte van U het
onbekend maakt onbemind toepasselijk is. Veroorlooft mij
thans in de tweede plaats U het een en ander uit dat boek zelf
te vertellen, waardoor gij, zoo al niet den lust in U zult voelen
opkomen om er in te gaan lezen, althans iets zult vernemen van
hetgeen gr l er rn zoudt kunnen vinden. Maaf hoe zal ik op de
doeltreffendste wiye er in slagen, om U daarvan een denkbeeid
te geven 1k zal eenige grepen moeten doen • ik hoop dat het
geluk ze zal zegenen; hiervan ben ik zeker, dat gij rn geen geval
door hetgeen lk U ga vertellen, een indiuk zult kunnen krijgen,
dat het weik droog of saai, vervelend of eentonig is, en dus
het werken er aan eene bekiagenswaardige taak moet worden
genoemd. Dan zou ik al in zeer geringe mate de kunst moeten
verstaan om iets van het groote en steeds nieuwe genot, dat de
arbeid er aan voor mij is, in anderen over te storten, en daarvoor geloof lk te vast aan de juistheid der klassieke spreuk
pectus est quad disertum facit ». En hoe kan het antlers of
hetgeen rk U ga zeggen meet voor U aantrekkelijkheid hebben,
omdat gij dezelfde taal, als 1,1,7aarin gij uwe gedachten
uit, zult herkennen in die uwer middeleeuwsche voorouders.
Verreweg het grootste deel van het woordenboek behandelt het
Vlaamsch-Brabantsch der middeleeuwen en eene menigte woorden zijn thans nog in het Vlaamsch in levend gebruik : misschien

( i) Uitvoeriger heb ik dit v,,eaaan voor Verwijs. in de Hand. en Meded.
van de Niaat,ch. der Ndl. Letterkunde; voor De Vries, in het Jaarboek der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
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meer in het Westvlaamsch, waarvan de volkstaal mij behoudender toeschijnt dan de taal van Oost-Vlaanderen, dock voor
de kennis van het eerste staat ons het volledige en voortreffelijke
Idioticon van DE Bo ten dienste, terwiil van het Zuid-Oostvlaandersch dialektwoordenboek van TEIRLINCK nog slechts
een gedeelte (tot G) door ons kan worden geraadpleegd. Indien
ik dus, under de voorbeelden die ik zal geven, nu en dan een
woord uit het hedendaagsche Vlaamsch zal noemen, dat U
minder bekend vocrkomt, dan weet gij waaraan dit is toe to
Schriiven.

Eene der eerste en sterkste indrukken, die wij bij het opslaan
van een woordenboek der vroegere taal ontvangen, is wel deze,
dat een aanzienlijk deel van den vroegeren woordvoorraad geheel en al is verdwenen. Woorden verouderen en geraken in
onbruik, en nieuwe komen op en nemen de plaats der verouderende en vkegstervende in, en in verieweg de meeste gevallen
kunnen wij volstrekt niet nagaan vat daarvan de oorzaak is. Ook
op de \ mag, of een nieuw woord opkomt, omdat een vroeger in
onbruik raakt, dan wel of een ouder woord wegsterft, omdat zich
een meuw woord voor hetzelfde begrip verbreidt, kan slechts
zeer zelden een bevredigend antwoord worden gegeven. Ik heb
dit belangrnk punt uitvoerig behandeld in mijn boekje « Uit de
Geschiedems der Nederlandsche Taal », en bepaal mij bier
tot het geven N an enkele voorbeelden uit het vroegere Vlaamsch.
Het bezat 0. a. een woord voor « medeplichtige », dat ons alleen
in Aardenburgsche rechtsbronnen is bewaard gebleven, n/.
meinaker, eene afleiding van meinake, medeplichtigheid aan
moord. waarvan het eerste deel hetzelfde woord kan zijn als
ridl. mein in ( meineed », in de beteekenis « valsch, verradeilijk ›>,
en het meede hetzelfde woord bevat als eng ache, d. r « p1Jn »;
vooral bekend in « headache » en « toothache ». Het had een
al o . id woord sibbe voor « maagschap, bloedverwantschap ook
« de verwanten, verwantschapsgraad, afkomst >›, en als bnw.
« y erwant », dat met zijne afleidingen en samenstellingen drie
kolommen in het Wdb. beslaat, en waarvan bij bet yolk
Been spoor is bewaard : alleen notarissen kennen het nog uit
Dude notarieele akten (DE Bo). In andere Germaansche tongvallen is er nog iets van over, o. a. in het Hoogduitsche « sippschaft . Met kende een ook nit het Gothisch opgeteekend
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\word voor « voormiddag, den tijd tusschen 9 en 12 uren », nl.
onder en, met de samenstelling halfonder en, voor « den tijd
tusschen 7 en 9 uren in den morgen ;>, en het ww. onderen met
de beteekenis ( een middagslaapje doen een merkwaardig
woord met eene zeer belangwekkende geschiedenis. Men zou
wenschen het weder te kunnen doen herleven, maar het is
voorgoed verloren, door voor ons onbegrijpelijke oorzaken.
Het had een woord voor / hoon, smadelijke bejegening », nl.
edwijt, gotisch idweit » en ook in andere ogerm. talen
bekend : het is in het Nederlandsche taalgebied op eerie plaats
gevonden in een Vlaamsch dichtwerk, en eenmaal in het hooge
noorden in eene Friesche oorkonde. Het kende nog het echt
germaansche woord, dat overging in het ofra. fra. / matelot »,
waaruit het tot ons in den vorm « matroos » terugkeerde,
matten out, waarvan een overeenkomstige vorm ook uit het
Oudnoordsch is opgeteekend. Het bezat een ww. drinten voor
<< opzwellen »: d eluwen voor / vaal worden, verflensen »,
durkel en y our < tegen iets opzien dakeren voor / waaien,
wapperen »; antwerde voor / tegenwoordigheid » (nog over
in hd. / nberantworten », d. / overhandigen »); gorsem voor
dik, van vloeistoffen », inschellich voor van zijn verstand
beroofd, ijlhoofdig »; lijclauwe, voor « likteeken », nootsin,
voor / wettige verhindering », dat wij nog heden zoo goed
zouden kunnen gebruiken ; magetoge, hetwelk wij heden
slechts door het vreemde woord / goeverneur » in den zin van
« opvoeder van een knaap (got. / magus »), huisonderwijzer
kunnen weergeven ; ma d el a e r voor boedelredderaar ; swaselinc voor / schoonbroeder en schoonzoon » met het vrouwelijke
swasenede, schoonzuster en schoondochter », gevormd met
den in het Middeleeuwsch Vlaamsch gewonen uitgang nede,
o. a. ook in gebuurnede, geselnede, graefnede, rechtsweernede enz.
Een ander deel van den Middelnederlandschen taalschat
is wel in het Vlaamsch bewaard, doch in Noord-Nederland onbekend. Het aantal woorden, waarbij in het Mnl. Wdb. staat aangeteekend / nog heden in het Vlaamsch », vooral / in het Westvlaamsch », is zeer aanzienlijk. Wel is natuurlijk in verschillende
gevallen de beteekenis of de vorm gewijzigd, maar het vroegere
woord is er toch bij eene aandachtige beschouwing licht in te

— 37 8 —
herkennen. 1k zal hierbij jets linger stilstaan, omdat U slit hoofdstuk uit de geschiedenis van het Vlaamsch vooral meet boeien.
Ik heb dan tevens gelegenheid om op enkele U bekende woorden
eenig Licht te doers vallen, waardoor gij ze in hunnen oorsprong
beter zult begrijpen.
Het Vlaamsch kent als het Middelnederlandsch het ww.
daken, met de beteekenis « raken, treffen, tegen jets aankomen »; het mnl. woord beteekende « vast zijn aan, hechten » b. v.
« thooft es ront, omdat herde slagen of vallen of werpingen te
min daeran louden daken >. (Jan. Vp.).
Eeren, het aloude Indogermaansche woord voor « ploegen ›) (lat. a/777-e, got. a; jail) is nog steeds in een deel van Vlaanderen in gebruik ; zoo is het ook met beswelten, q bezwijmen »,
in het Mnl. in dezelfde beteekenis bekend, waarin het got.
c swiltan >> , d. i. , sterven ) teruggevonden wordt ; met booten,
« kloppen, slaan, beuken », o. a. gezegd van garen en vlas, dat in
het Mill. zeldzaam is, maar dat toch eene enkele maal voorkomt
(in Brandaen 423), in de bet. « stooten »; het bestaat in verschillende Oudgerm. talen en is het meest bekend in Eng. « to beat ,>,
met schrank en , dat in het Mnl. en het hedendaagsche
Vlaamsch de beteekenis heeft van « kruiselings leggen of zetten »,
en daarnaast nog heden in verschillende andere opvattingen in
levend gebruik is; met spaarz en, « spreiden, strooien, spatten,
sprenkelen > (in het Vlaamsch en het Mnl. beide); met ruin en
(hd. « raunen ), in het Mnl. « fluisteren, soezemoezen, konkelen >›, in het Wvlaamsch , vezelen of veziken, mompelen, morren »; met kriepen, i, klagen en kreunen », met kuimen, in het
Mnl. , klagen ,), in het Wvlaamsch met een korte ademstooting
« een kort geluid in de keel maken », Ndl. (< hemmen ;>; met stuip en « nederbuigen, bukken >, en tal van andere werkwoorden.
Van de substantieven herinner ik U aan amme/aken
« tafellaken >; rechtsweer « voile neef »; andersweer,
« achterneef '>; p el d er baarkleed », zooals ook Mnl. « peller,
pellen, pellel », dat nog tal van andere opvattingen heeft; stijper,
« poot van een tafel ,, in het Mnl. « basis van een driehoek s);
trade (tra), « baan, gang, gedrag ‘); in het NInl. in deze en nog
andere opvattingen bekend, en b r o o t a e t, « een dienstbare die bij
iemand in den kost is ,, het mnl. brootate, waarin een oud
nomen agentis (, ate ,) voortleeft in de beteekenis , eter x ; het-
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zelfde woord is in de algemeene taal bewaard in « vraat »; vgl.
« erfo enaam >, d. i. « erfnemer »; « voorspraak », d. i. « voorspreker, advocaat ». Ook is merkwaat dig het Vlaamsche al m, ook
« alem, alaam ', d. i. « gel eedschap, werktuig ' , waarin wij gemakkelijk het Mnl. « alame, aflame » herkennen, v,aarvan de oorspronkeiijke vorm antlame » (ags. and/Oma) nog op eene plaats in
eene Zeeowsche rekening is bewaard, ter will « anlarne » (dat
tot « aflame eid _., ,eassimileeid), in een middeleeuwsch westvlaamsch stuk is gevonden. De Mnl. beteekenis was die van een
verzamelw word < benoodigdheden, huisraad, krijgsvoorraad, tooi,
gereedschappen ,; ouk in huus-, cok en-, sceepsallame,
Hoch het komt ouk reeds eene eiikele maal als voorwerpsnaam
in de bet. -, weiktuig » your.
En is niet de naam van uwen indrokwekkenden klokketoren,
ow b el fort of b el fro o t, uit de middeieeuwen overgebleven, waar
wig hem ander cien mvloed van het Fransch zien opkomen uit
een Germaansch woord, dat heden « bergvrede ›, zou luiden en
« wachttoren beteekende ? Het woord is nl. ontstaan uit eene
afleiding van het ww. , bergen » en het znw. « vrede » (mhd.
« \Tide »), d. i. \ beschutting », eig. dos « jets dat de veiligheid
waarborgt of verzekert » en beteekende in het Mnl. « wachttoren, toren, klokketoren, bolwerk of kasteel met een toren », en
« ieder voornaam gebouw met een toren >i.
Zoo bewares vele uwer geslachtsnamen die met Ver- en Serbeginnen de hermnenng aan een anderen vorm van het woord
« vrouwe » (ouk over in « juffer >›), waardoor de afstamming van
de moeder werd aangeduid (o. a. in « Vernaleken », d. i. « Zoon
van vrouwe Aleke >,, verkleinwoord van « Ale >> uit « Adela >)),
« Verjutten, Verbrechten », en aan den genitief van here voorafgegaan door « des », waardoor de afstamming van den vader
werd gekenschetst (o. a. in « Serclaes, Serlippens, Serwouters,
Tserstevens, Tserclaes, Tservrancx )).
Van merkwaardige adjectieven, in het Vlaamsch bewaard,
noem ik U het W yl. onziende, d. i. « leclijk voor het oog »,
het Mnl. onszene, het tegenovergestelde van « siene », d. i. schoon,
mooi ,>, beide in het Mnl. zeer gewoon ; sleek « ellen, tot aan den
rand van iets reikeiide > ; in het Alnl. ook in de samenstelhng
« sleecvol », vgi. Eng. sleek; deems ter, « duister », verwant met
_Hd. « dammerung >-; blonk, d. i. « stomp »; in het Mnl. ook
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c plomp, dons »; vgl. Eng. « blunt », gedoevich, « zacht, volgslechts opgeteekend is in « ongedoeve
zaam >, dat uit het
ruw, woest, barbaarsch, onhandelbaar :; van het weder,
d.
« ruw, woest, on ,,tuimig w 1 00 pt d vetanderlijk, onstandvastig, wuft, op het meuwe belust :>; Mnl. « nieuloop » in
denzelfden zin, daainaast nieulopich », atig graag, hongeiig »,
dat in het Mill. tot heden alleen gevonden is in samenstellmp,en.
nl. « manatich d i inenschenetend » en in de merkwaardige
allitereerende tutdrukking maelachtich ende meelaclitich » d. i.
« zijn mail oniddageten) en meel (brood) ergens gebruikende,
zijn bast verblijf of domicilie ergens hebbende », of gelijk het in,
bet Mnl. ook heette buucvast »; s t ij d e, < stijf, strain »;
onbuigzaam, sterk (ook in het Ags. en Oud« stide >, «
friesch), als bijw stevig, stijf, met kracht >, daainaast ook bet
ww. stiden d ,< striven, sterken, steunen
Van twee bijvoeglijke naamwootden, die in het Vlaamsch
bestaan, is in bet Noordnederlandsch een spoor over in een er
S 1 ak,
van afgeleid werkwoord, ik bedoel « slak » en « weiger
« slap, los, niet gespannen », Mnl. s lac, « slap, los » en « traag,
slap »; Eng. « slack >, is in het Ndl. in de algemeene taal slechts
bekend in bet ww. slaken WvIa. « slakken »; gelijk weiger
slechts in weigeren >. Daar de beteekenissen van dit woord
zeer merkwaardig zijn en het in het Mnl. Wdb. nog niet behanzal ik U de geschiedenis er van iets uitvoeriger verhalen.
deld
Het woord is in het Germaansch weinig verbreid behalve
uit het Middeleeuwsch Vlaamsch geeft Di. VAN WijK in zijn
Etymologisch Woordenboek slechts Ohd. zcezgar op met de
bet. verrnetel, trotsch Doch dat het in meer Germaansche
tongvallen bekend moet zijn geweest, mag men opmaken uit het
bestaan van het ww. '< weigeren », dat ook blijkens het Nederlandsch een taaier levee heeft gehad dan het bnw., waarvan bet
afkwam. Het behoort bij den stain van Mnl. « wijch »,
Als de oudste beteekenis mag men dus aannemen
• strijd
c halsstarrig, weerbaistig >.
In het Mnl. blijkt zij uit Hofk. v. Dev. 2I 7' vleesch es
veel te onwillich ende te weigere » (vgl. Ndl. « weigeren », d. i.
eig. « zicti verzetten >>). Men kan het woord bier ook weergeven
door weelderig, dartel Welke ook eigen is aan het bi d woord
weigerlike
b. v. in « weigerlike upghehouden (Roe7h. 290 a)
weelderig opgevoed ,> en op eene plaats in Maellant's.:
d.
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Sp. Hist. (IV s, 7(0, II), waar verhaald wordt van de gemalin van
een hertog, « die hare so zoegerlike helt ende so weeldelike, dat
ongernate was...; met van watre maer van dauwe Bede soe maken
hare bat > (lat. « tenere et delicate >2). Het naast daaraan staat
de opvatting trotsch bepaaldelijk in de bet. s< trotsch op 7> ; zuo
b. v. in Sp. I', 8 : een die een vingerlijn ooc drouch, dies
Ili wag' her was glienoucli een sijn lief gaeft hem up minne ».
Men kan het moord hier ook vertalen door <, er aan gehecht, er
mede ophebbende '); ook van deze beteekenis zijn voorbeelden;
b. v. Mellb. 2435 : Baer om sal elc lantshere sijns volt zoei'gher
sijn (var. weglier), en de verbinding , wezger sijn sijus selfs » d. i.
« zich zelf vertroetelende > (Hs. Kon. Akad. 35,f. 39 v). Damaan
grenzen weder de beide andel e opvattingen die het woord ontwikkelt, nl. weiwillend jegens iemand » (Bow v. d. Audienc. 48 :
« initsclat zij Lschepeuen] e(ken zceegher willeit sun h) en 4 zuinig op
iets » cvgl. boven de plaats uit den Sp. Hist., waar deze opvatting
ook zou kunnen bedoeld zijn, en hs. Pelgrznzage 107 b : staat op
ende behelp di mit linen palster ende en sift van di selven niet
spaar u zelven niet »). Het is deze beteekenis, die
welter
d. i.
voortleeft in het \Vvlaamsche « weiger, weeger over iets
« het met groote zorgzaamheid en behoedzaamheid gebruikende,
overdreven zorgzaam en spaarzaam met iets omgaande »; en in
« wager zijn van iets d. er moeilijk afstand van kunnen doen,
er aan verkleefd of gehecht zijn.
In dezelfde beteekenis wordt ook Wvlaamsch c< weigerlijk ,>
als bijw. gebruikt; vgl. Mnl. « weigerlike » in Peigrimage 23 b :
« dit selve relief (overschot van eerie sp.s-) is herde werdeghelike ende wegherlike ende duerbaerlike houden >>. Met deze beteekenissen zijn in overeenstemming die van (< onweiger >>, dat
in het Wdb. vermeld staat in den zin van ,< onverschillig, niet om
lets gevende ,> en afkeerig van, het land aan remand hebbende »,
en van « ongeweiger >>, hetwelk gelijkstaat met '< niet vies of kies
van eten » (bij Huygens), vgl. Sp. 16, 14, 12 : lettel sere dranc
hi van wine, ongeweger placti hi te sine in sinew etene > (in de
Proza-Vert. « met curioos ,7). Meer bijzonderheden aangaande
- weiger » kan men vinden in de « Versl. en Meded. der Kon.
Akad. te Amsterdam van 1889, Afd. Lett., blz. 133 vlgg.

Mijne derde en laatste opmerking geldt die woorden, die en
in het Zuid-Nederlandsch en in het Noord-Nederlandsch van de
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Middeleeuwen of bestaan, loch zich in de beide deelen van het
taalgebied op eene veischillende wijze hebben ontwikkeld Als
voorbeelden daarvan toon ik U het Vlaamsche slechten « een
land met de egge gelijk maken », terwijl het in het Nederlandsch
beteekent x met den grond gelijkmaken, sloopen », plantsoen,
dat in het Wvlaamsch veel dichtet staat bij het Mnl. < plantsoen »,
d. i « ste p , poot en het Fransche plancon dais het Ndl.
woord, dat een verzamelbegrip is gewordeil; plu kharen, dat de
Mnl. beteekenis lens het Naar uitrukken » heeft bewaard, terwijI het Ndl. woord de bet. heeft aangenomen van « elkander in
het haai zitten, vechten », schicht, dat in het Wvlaamsch den
zin heeft van « spits of met een punt toeloopend stuk land
en in het Ndl. van - spiets » [werpschiclit] of « pip » (vgl. de
verschillende beteekenissen van ,, -eer). Het Vlaamsche schaats,
ontleend aan Ofra. Fra. « echasse », dat, zooals ik in de werken
der Koninklijke Akadeime aangetoond heb, zelf van Germaanschen ,,,,a-sprong is, heeft de beteekenis stelt », het Ndl. wo,)rd
alleen die van het Vlaamsche « schaveidijn »; het Vlaamsche
walm heeft en had beteekenissen, die bij ons geheel onbekend
zijn, nl. opborrelende waterzwalp, waterwel » en « bosje
stroo ; over doze verschillende opvattingen sprak ik uitvoerig
in 7yds(///. 10, 17o. Zeer mei kwaardig is het verschil in beteekems
ook bij toeven, dat in het Mel eene reeks van ten deele zeer
uiteenloopende beteekenissen heeft, o. a. als trans. WW.
ophouden, belemmeren, in verzekerde bewaring semen », ook
« iemand ontvangen, onthalen, van het iioodige voorzien, hem
beleefdhedeii bewyzen en als mtrans. « zich ophouden, niet
vender k )men; zich ophouden, verblyven, vertoeven; toeven,
talmen, dralen en wachten In het Westvlaamsch nu is het
would blijven levee als trans. in den zin van « liefkoozen, vriendelyk onthalen, hoffelyk bejeg-enen ; in het Nederlandsch
slechts als intl. met de bet. « verblijven, wachten, dralen ».
Ik wigs U nog op de uiteenloopende beteekenissen van bot,
in het Westvlaamsch «
lastig; onbeleefd, onfatsoenhjk »,
« verlegen, niet wetende \vat to zeggen ; in het Ndl. « stomp,
plomp , de f
in het Zndl. << sterk, krachttg, geweldig », in bet
Nndl.
een aanzienly ken stand passende; statig, afgemeten ›>;
dap per, iii hut W\ laamsch « spoedig, snel, vlug », in het NederJandsch moedig, kloek in een strqd of moeihjkheden
i-
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den, dat iII Zndl. tongvallen een ptivatief ww. is met de beteekenis
‘vieden , en in .Nndl. alleen bekend is als een ornatief in den
zin van « specerij aan lets toevoegen > ; p re t tig, in het Zuiden
t lief, fraai, be\ allig ( evenals Eng. <, pretty >,), in het Noorden
« aangenaam, genoeglijk.pleizierig » En dezelfde opmerking zou
ik U kunnen maken bij tal N, an andere oot den, btj bekaaid, deerijk , kloppen , onnutti, , se,befs, prompt, scbrap, slyien en vele
andere, maar ik moet mij beperken. Aileen van eenige eigenaardig,e woorden mag ik met zwijgen, ni van dezulke die, om een
)nwetens, happehiken term te gebruiken, ons toeschijnen van
beteekeins te hebben geiuild of juister gezegd, woordparen,
waarvan het Gene het Mnl. dezelfde beteekenis heeft als het
andere in het hedendaagiche Nederlandsch en omgekeerd. Om
het U dopielijk te maken noem ih U het Mnl. doget, dat vooral
de beteekenis heeft van het Ndl. c weldaad, goede daad ›>, terwijI
het Mid. weldaet nader staat aan de beteekenis van het Ndl.
vl e i en de bet. « smeeken terw,ij1
« deugd Zoo heeft het
Mnl. sineken den zin heeft van vleten (vgl. ook Hd. « flehen »
hmeichlen »): zoo heeft
sparen de bet. van Ndl.
en \'
mijden en Mid. mi de n die van Ndl. < sparen »; zoo wordt
Mni. bed \N ing en gebrtukt in vele gevallen, waarin het Ndl. zich
bedient van «I\Ningen en oungekeerd.
Veel zoo ik U nog kunnen veihalen uit de belangrijke
geschiedenis van schijnbaar zoo onbeduidende maar in werkelijkheid hoogstbelan g,tijke woorden als voolzetsels, en U kunnen
toonen b. v. de 13 drudelij k van eikander onderscheidene opvattingen van met de 17 verschillende beteekenissen van op; de
24 onderdeelen. waarin het gebruik van o7 ,er moet worden verdeeld. Ik zou U nog kunnen wijzen op de rijke ontwikkeling en
het veelzijdige leven van tal van woorden, waarvan tegenwoordig
slechts Lne opvatting en sows nog zelfs in een vergeten hoekje
is bewaard, zooals ambachf , ban, a7 , eniul c, sai c , nil sselic , poll-en,
ontstaen , sae e. a., maar mag met meer van uwe aandacht ‘crgen.
IL zoo hies emdigen, Indica ik mij nog niet van een plicht
der erkentehikheid had te kwi j ten. Immets het mote waar zijn
dat door mijn arbeid over een deel van den Vlaamschen taalschat der middeleeowen het gewenschte licht is opgegaan, het is
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niet minder waar dat ik daaibij zeer vaak gebruik heb kunnen
makers van de y oorlichting der Vlamingen zelf Niet alleen heb
ik nieuwe hulpbronnen ge\ onden III de door de zorg uwer Academie uitgegeven teksten, inaai vooial zijn de dialectwoordenboeken, van DE Bo, van hem vooral, van JOOS, CORNELISSENVERVLIET, TEIRLINC K e. a. mij meermalen van grooten dienst
geweest your de beantw oording van vragen, die ik zonder hen
niet zoo gemakkelijk of in het geheel niet zuu hebben opgelost.
Zij konden putten tut de nog levencle taal van het Yolk, die voor
een Noord-Nederlander voor een goed deel een gesloten boek
is. Hoe nuttig is het Popelingsdie alleen e, opgeteekend bij
DE Bo met de beteekenis van fr. entierement, tout-a-fait », ons
geweest om de daaimede overeenkomende of er aan grenzende
opvattingen te leeien zien \ an het mnl. alene waarover
Prof. FRANCK in een tijdscliliftaitikel het heldere Licht heeft
doer opgaan, het y, elk In] het Vail het artikel in het
Wooidenboek ons nog ontbrak. Hoe zeer is mij bij de velklaring
van het slechts eenmaal voorkomende wempelwite (in Maerlant's Ale urndei), d.
eene om het hoofd gewonden linnen
doek >, v eivolgens < eene zulk een doek om het hoofd dragende
vrouw, een dorpwijf
(Iiidschr. 30, 297), van dienst geweest
,< het WYlaamsche wite in de bet. « huif of linnen oyertrek
van kar of wagen Even goed is mij bij de verklarmg van den
bekenden repel nit
Wapene Aliar/ Lin (I, 82) « die newel
met siere drecht d. snelheid, vaart te stade gekornen het
Westvlaamsche di itht, met omdat de beteekenis er door wordt
opgehelderd, want die is eene geheel andere, nl. bebouwing van
het land », maar omdat er cluidelij k door werd, dat drecht » een
andere vorm kon
an -< drift vgl. bij MAERLANT scricht
voor scrift , vichte 2 voor vijfte En hoeveel nut heb ik
gehad van de kenms van net Wvlaainsche tatsen (taatsen) in
den door DE Bo aangehaalden volzin :« een priester die menigeen
geschoeid en ,;,etaist heeft om naer de eeuwigheid te reizen », voor
het juist begrijpen van eene merkwaardige plaats in den Reinaert,
waar hij tot de lc, zegt : n nu gij mij schoenen hebt bezorgd
(van Isengrijns en Biuuns vel) roger gz uwe stele an in/ scoyeii »,
d. daarmede kunt gij aan u zelve het schoeisel verschaffen, dat
u (uwe ziel) op uwe reis naar de eeuwigheid goede diensten kan
beNvijzen . Het is eene lilting van den Vlaamschen volksgeest of
volksziel, die in de middeleeuwen en heden natuurlijk treffende
N,
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punten van overeenkomst vertoont. En eindelijk hoe treffend
wordt een deel der opvattingen van het mnl. vergiften (of v ergich t en), waarover DE VRIES een belangwekkend opstel gesclireven heeft in Ty'eischi . 2, 168 vigg., nl. iemand aan een
heilige vergiften d. < iemand aan lien heilige opdragen of
hem aan zijne hulp of bescherming aanbevelen bevestigd door
het hedendaagsch Wvlaamsche gebruik van vergiften >, dat bij
DE Bo staat opgeteekend in den zin van als gifte vereeren,
opdragen, opoffeien, aan God of zijn Heiligen ».
Het zou imj ook hier niet moeilijk vallen het aantal voorbeelden te vermeerderen, maar ik vertrouw dat de genoemde U
zullen hebben overtuigd, dat er van onze zijde voor erkentelijkheid alle reden is. Het was mij aangenaarn, gelegenheid te hebben, aan dit gevoel uiting te mogen geven in eene vergadering
van dit geleerde lichaam, dat met ij ‘, er en toe‘Nijciing weikt voor
de vermeerdering der kennis onzer gemeenschappeliike taal in
hare veischillende nidpeiken, en zich daardoor verchenstelijk
maakt jegens het voorgeslacht en het vacleriancl.

JAARLIJKSCH FEESTIVIAAL.
29 Juni 1913.
Het feestmaal had plaats in bet eeresalon der
Academie.
Zaten aan, de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder; Kan. AMAAT joos, onderbestuurder; EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, en Prof. Dr. J. VERDAM,
buitenlandscn eerelid;
Pr. Mr. NAP. DE PAUW, TH. COOPMAN, eerw. JAN
BOLS, KAREL DE FLOU, Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN,
Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Prof. Di'. WILLEM DE VREESE, IS. TEIRLINCR,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof. Mr. PAUL BELLEFR()ID,
Dr. EUG. VAN OVE, Dr LEO GOEMANS en Prof. Dr J.
MANSION, werkende leden;
OMER WATTEZ. Dr. Is BAUWENS en Dr. LEO VAN
PUYVELDE, briefwisselende leden; en Ingenieur EDM.
FABRI, verkozen tot brief‘visselend lid.
*

Onder den maaltijd, stelde de heer V. DELA MONTAGNE, bestuurder der Academie, den hieronder volgenden heildronk in, ter eere van Z. M den Koning en
van de Koninklijke Familie :
AluNE HEEREN,
Het zij mij vergund de eer te hebben een heildronk in te
stellen die bier steeds met eerbiedige begeestering wordt onthaald : den heildronk aan Zijne Majesteit Koning ALBERT,
onzen hoogen Beschermer.
Luttel tied is er sedert 's Vorsten troonsbestijging verstreken :
toch mocht Hij in meiiige omstandigheid reeds blijk geven van
helder doorzicht, racht, ruime opvattingen en edele plichtsbetrachting. Alle svmpathieen in den lande zijn als 't ware den.
Vorst komen tegengestroomd en niet het minst die zijner Vlaam-
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sche onderdanen. Oprecht erkentelijk zijn zij den Koning, trotsch
zijn zij er op dat Hkj, overal waar Hem de gelegenheid geboden
wordt in 't Vlaamsche land hunne taal te huldigen, hunne literatuur te verheffen, die gelegenheid gaarne en gereedelijk aanvat.
nets kon voorwaar ons yolk dieper in het hart grijpen dan die
vorsteliike belangstelling in zijn streven op geestelijk zoowel als
op stoffelijk gebied.
Heil den Koning, en Heil ook zijn edele gade, Hare Majesteit de Koningin, die alter harten won door haar vromen liefdadigheidszm, hare ingenomenheid met al het goede en al het
schoone.
Heil Hunne Majesteiten! Heil en Hulde aan de gansche
Koninklijke Familie.
.4
iR.

ie

Als gevolg op lien heildronk, had de Bestendige
Secretaris de eer het hieronder volgende telegram aan
Z. M. den Koning te sturen
AAN ZIJNE MAJESTEIT

ALBERT I,

KONING DER BELGEN,

te Brussel.
Voor het Bestuur en de Leden der Koninklijke Vlaamsche
Academie is het feestmaal dat op haar jaarlijksche plechtige
vergadering volgt, een zoo gewenschte als aangename gelegenheid, um aan Uwe Majesteit, hun Beschermheer, eerbiedig hulde
te brengen en teveus hun diepe gevoelens van getrouwheid aan
het Belgische Stamhuis te betuigen.
In den heildronk ter eere van Uwe Majesteit en van de
Koninklijke Famine door hem ingesteld en door al de aanwezigen geestdriftig toegejuicht, had de beer V. Dela Montagne,
bestuurder onzer Koninklijke Instelling voor het jaar 1913, de
eer er aan te heimneren dat, al is sedert Uwe troonsbeklimming
luttel tijd verstreken, Uwe Majesteit in menige omstandigheid
blijk gaf van helder doorzicht, wilskracht, ruime opvattingen en
edele phchtsbetrachung. Het was den heer Bestuurder een innig
genot er op te mogen wijzen dat het Vlaamsche Volk met
tiotschheid nagaat, hoc Uwe Majesteit bij elke gelegenheid zijne
taal huldigt en mine literatuur weet te verheffen : niets, zei hij,
kan ons Volk dieper in het hart grijpen dan die vorstelijke
belangstelling in zijn streven.
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Heil den Koning!
Heil Hare Majesteit de Koningin, die aller harten won door
hare ingenomenheid met al het goede en al het schoone!
Heil de Koninklijke Familie!
Met diepen eerbied,
Uw Majesteits getrouwe onderdaan,
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

Vervolgens dronk de heer Bestuurder op de gezondheid van den beer Kan. AMAAT Joos, onderhestuurder der Academie, — van den heer EDW. GAILLIARD,
bestendigen secretaris, en van den feestredenaar, den
heer Dr. J. VERDAM :
MUNE HEEREN, WAARDE COLLEGA'S,

Toen ik bet bestuurderschap onzer Instelling aanvaardde
ging dat niet zonder angst en vreeze. Terecht mocht ik mij afvragen of ik zou opgewassen blijken tegen de mij toebedachte zware
taak. Nu die taak voor de helft volbracht is, kan ik mij er rekening van geven, aan wie het te danken is dat ik niet vaker
gemist en gefaald ben. Dat is te danken, waarde Collega's, aan
uw aller vriendelijke tegemoetkoming, waarvoor ik U mijne diepe
erkentelijkheid betuig. Maar vooral is bet te danken aan de trouw
en de toewyding van mijne beide medewerkers in het Bestuur :
aan onzen achtbaren onderbestuurder, den beer Kanunnik
AMAAT joos, die steeds bereid gevonden wordt met vriendelijke
beslistheid de voorkomende moeilijkheden, ook de zwaarste, op
te lossen en uit den weg te ruimen; aan onzen volijverigen
bestendigen secretaris EDWARD GAILLIARD, waarlijk de spil
onzer Koninklijke Vlaamsche Academie.
Ik ben er van overtuigd dat het met U aller hartelijke
instemming is dat ik drink op beider gezondheid.
Aan den beer kanunnik AMAAT JOOS! Aan ons aller vraagbaak EDWARD GAILLIARD !
Een laatste toost, Geachte Medeleden, zij gebracht op dit
feest aan ons hooggewaardeerd buitenlandsch eerelid, Dr. j.
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in hem den onvermoeibaren werker, die met taaie volharding zijne levenstaak
voortzet de voltooiing van dat Madehederlandsch Woordenboek,
een monument onze taal en onzen landaard ter onvergankelijke
eere! Maar het moet tevens een toost van warm en dank zijn aan
hem, die ons heden morgen vergastte op die kruimige en toch
zoo frissche rede, die alien die haar hooren mochten, ten
hoogste heeft geboeid en laten genieten.
Ik drink up de gezondheid van Dr. VERDAM. Hij leve !

VERDAM. Een toost van hulde : wij eeren

=.i.
+ *

Hierop antwoordde de beer Dr. J.

VERDAM :

Edele welgeminde Heren,
Sere dankic U der eren,
Die gi mi tamere doet ,
Dat is mach sitten an dit gelage,
Ne verblidet niet mine mage :
Neent, hets miere herten goet.
Hets mi goet met 1J te wesen,
Van onsen Dietsche te molten lesen
In u soete Vlaenderlant,
Daer vele dichtre toe behoren,
Daer onse Maetlant wart geboren,
Daer Willem van Reinaerde vant.
Hare is dieselve Vlaemsche tale,
Daerin gi scnvet altemale,
Daer yore gi stridet ende ie yacht;
Die gi doresoeket ende dorvaret,
Ende bescermet ende bewaret
Met groter manneliker cracht.
Dat uwe schole emmer bloeye
Ende ie lanc so mere groeye,
Ende dat eer iet lanc daer neven sal
Die Hoghe Vlaemsche Schole risen,
Alse thantghemerc (1) van den devise :
€ Vlaendren den Vlamingen al >,.

(I) \Vaarmerk, bekrachtiging.
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Ten slotte stelde de eerw. KANUNNIK AMAAT Joos
In deze woorden de gezondheid van den heer Bestuurder voor :
GEACHTE HEEREN,

Hier te Gent en N ooral in den tijd van de Flo ;wiz' es , is 't niet
wonder dat er bloemen worden uitgedeeld. Onze bestuurder is
er uiterst mild mee geweest in de zoo vriendelijke woorden die
hij over onzen secretaris en mij gezegd heeft.
Is die h)f wel ti erdiend ? Hier moet ik ja en neen antwoorden ; neen, vont- mij ; ja, \ oor den heer Secretaris, die me niet
mag tegenspieken. Haar N erdi en d of met, wat Mr. DELA MONTAGNE zei, komt uit een g,oed hart. Ook zijn we beiden er den
heer Bestuurder zeer dankbaar voor en bieden we hem ook een
bloem aan. de bloem van de hoogschatting.
Onze bestuurder is een man die noch van gerucht, noch
van uits( hijnen h( Ludt, Indien ik nog eens van bloemen spreken
mocht, zou ik zeggen dat hij lets heeft van de violet, die men
dicht moet naderen haar zoeten gear te ruiken. In de bijeenkomsten van bet Bcstuur, leerde ik hem kennen zooals hij is, en
schatten volgens dat hij verdient.
Daai heb ih be\ (Alden dat, zijn al de leden hem lief, hij toch
maar een regel volgt, de \Net xan de Academie; — dat hij vriend
is van 't uur, wat de regelmatigheid onzer werkzaamheden bevordert; — dat liij niet k\\ istig is met zij n woorden, maar dat
dat hij,
ook ceder woord bid hem overlegd is en waarde heeft;
door zijn bediening te
thuis is in 't bestuur en wegen
kent \Naar anderen Zouden N erdolen; dat hij altijd kalm is en
dus zich zeIN en (11 ook anderen gemakkelijk beheerscht; — dat
hij zij n kalinte, Nruat N an kaiaktersterkte, waar 't past, in geestdrift en gloed kan omzetten, zcoals het bhjkt uit zijn gedichten
en toespraken
Held ik U nu niet tevens betoogd dat hij de geschikte man
is voor de plaats die hij under ons bekleedt?...
Drinken wij dan alien, Heeren, een vollen teug op het fang,
levee v an dien vooibeeldigen Bestuurder!
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Als antwoord op zijn telegram, heeft de Bestendige
Secretaris, den i n Juli, namens Z. M. den Koning het
hieronder volgend telegram ontvangen
Den beer EDW. GAILLIARD,
Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaantsche Academie, Gent.
De Koning is uitcrst gevoelig geweest ',-oor het warm
telegram dat Hein, 71(1111811S het Bestuur der Koninkkjke
Vlaantsche Academie door U werd gezonden. De heildronk
Hem gebracht order het feestmaal dat op lave filechtige jaarlijksche vergadering volgde, alsnzede het geestdrtftig onthaal
dat daaraan vanwege de feestgenooten te beurt vzel, hebben
Zijne Majestett zecr getroffen. De Koning heeft inij in
oftdracht gegeven U daarvoor te danken en U tegelijk te
verzoeken Zijne hartelijkste dankzeggingen te willed overmaken aan al deg even die zich bij deze betutging van aanhankelijkheid hebben aangesloten.
's Konings Kabtnetsoverste.

-392 -

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
. . . . ■•
I•

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
154. — PENNINC of HALLINC.
In onze Keure van Hazebroek (V e deel, blz. 318, kol. 2),
hebben wij order het w. Heller (--= zekere kleine munt) de uitdrukkingen Haider oft sturz ,er, Helder oft pennznck en Helder
noch Alder aangehaald, waarvan PENNINC OF HALLINC hieronder een andere vorm is :
L. Gilliodts-van Severen, Cout de Bruges, I, 374, in het Reglement « van der Lazerien van Brughe », uit de XIV e eeuw : « Item,
wat zieken die penninc of hallinc aventuert met wat spele dat es, of
ten ‘kare.... om iecreacien..., verbuert telker waerf....
Dat dit «lie penninc of luzilinc aventuert » beteekene qui
aventure au yen denier ou angelot is moeilijk aan te nemen. De
Angelot (men zie bid Verdam) was eene munt van zekere waarde
en kan niet benevens , Denier » gebruikt worden. Ons schijnt
het toe, dat door PENNINC OF HALLINC bier lets, letwat, wordt
bedoeld en wel met de bijgedachte Eene kleinigheid, Roe zeeznig
ook, of in het Fr. Sou ou maille (I), Denier ou nzazlle, met de
beteekenis Si peu que ce soil.
Men vergelijke overigens ons PENNINC OF HALLINC met de
door ens vermelde uitdrukkingen. Deze laatste hebben wij
misschien wat te bepaald door _Aryls uitgelegd. De beteekenis,
Jets, letzeat, met bepaling zooals boven, zal bier ook wel van
toepassing zijn.
>>

EDW. GAILL I ARD.

(I) Mazile -,---_- la moitie du denier en is synoniem met Obole. Naar onze
Keure van Hazebroek 'IV, 108) was de HALLINC ook een halve penning of
halve denier, Fr. °bole parzszs.

VAN DE VEIN-FIEREMANS-PONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Welenschap to bevorderen, door het nit -eren , iu hal Nederlandsch,
van nienzve zverken over Natieur- of CT eneesknntike 1f/dense-happen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van den hwehieur ».
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 Res/end1,',;e Commissie voor Nieuzvere Taal en Lel/ere/1. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
Met iaten drukken van de aangeboden wet ken,
3'

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met bet doe! Vlaamsche
Liederen onder bet yolk to verspreiden. Te diet) einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskarnpen nit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
3'

J. SALSMANS-FONDS,
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januar i toog, houdende goedkeuring van bet Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academic voor bet 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 uitschrijvt n van plijsvragen, hetzij tot bet uitgeven van loge.
tonden wrrken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middeltit drrlandsche trktten op het gebied det
Roontsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbeiverklaring, liturgie, zedeleer. catechese,
homiletiek, hagiogtaphie, ascetiek. geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen,
welke tot het voorbereiden van uirgaven als de onder littera b en c genoernde,
noodzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot bet bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernowen uitgaven in den aard van de onder littera b ea genoernde.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe to kennen aan den schrijver die, in die tijdrnimte, het beste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement
van hei Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1 9 12, blzz. 884 885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve
den 3 i December 1913 gesloten. Belanghebbenden worden
verTocht, twee exemplaren van hz,n werk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, to Gent — (met vermelding op het adres Voor
den Aug. Beernaert-pi ijs), — vOOr 5 Februari 1914
in to Tenden.

MAANDSCHRIFT

VERSLAGEN
EN

MEDEDEELINGEN
DER

KONINKLIJKE
VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAI, EN LETTERKUNDE
Juli

1913

-"Mb
1. . .
,

1 ,1:04matigt

_
'',

-=.
„_ ,Z?;,,,,,I. .'•,- ,=,:*,-.
4%,
--=.,,,-„,z,„,,,

D

: 4.t. 'N

•

GENT
W. SIFF P.
Drukker der Kormaklijke Vlaamsche Academe
1913

•
zie omslag

Aug. Beernaert-prigs,9

Ode blz.

INHOUD.
I .) Verslag over de juli-vergadering

393

1 . ) Kleine Verscheidenheden
Nr 155. Elcken gharcedtscepe doen, door EDW
414
GAILLIARD
Nr 156.

''Anders meinende, door Id.

. . . 414

Nr 157.

Verwaten, door Id.

Nr 158.

Gheganst werden, door Id. . . . . 416

415

3°) Het studententype in de letterkunde, door Dr
JUL. PERSYN
417
4 °) Guido Gezelle als leeraar, door Dr. HUGO VERRIEST
434
5 . ) Kleine Verscheidenheden :
Nr 159.

Onderstaen, door EDW. GAILLIARD

N r i6o. Streek, door Id
Nr 161.

*Kersbus. door Id.

446
446
447

Nr 162. Zyn goedt qualicken overdoen en Zyn
goet qualick verdoen, door Id
447
Nr 163.

Toverare en Toverigghe, door Id.. . 447

Nr 164.

TVeren en Verduysteren, door Id. . . 448

Nr 165. Iemand een bastaerde kynd ufigheven
ende toedraghen, door Id
448

Vergadering van 16 Juli 1913.

Aanwezig de heeren V. DELA MONTAGNE, bestuurder; Kan. AMA AT Joos, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAULA, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, eerw. JAN BOLS, KAREL
DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER,
GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan.
Dr. JAc. MUYLDERMANS, eerw. Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK
LATEUR, Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION,
werkende leden;
de heeren Dr. LEO VAN PUYVELDE en Di-. JULIUS
PERSYN, briefwisselende leden.
De heeren Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE en IS.
TEIRLINCR, werkende leden, alsmede de heeren Dr. Is.
BAUWENS en Ingenieur EDM. FABRI, briefwisselende
leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de
vergadering bij te wonen.
De Bestenchge Secretaris leest het verslag over de
Juni-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

*

Blijde intrede van Z. M. den Koning, te
Gent, 22 Juni 1913. Ontvangst der BurgerDe Koninklijke en Militaire overheden.
lijke Vlaamsche Academie werd door Z. M. ontvanger, naar de rangorde die haar volgens de wet
toekomt. Waren aanwezig, de heeren V. DELA
MONTAGNE, bestuurder, EDW. GAILLIARD, besten-
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dige secretaris, Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN, Prof.
A. DE CEULENEER, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, werkende leden, en Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid. (De heeren Ran. AMAAT Joos, onderbestuurder, TH. COOPMAN en Dr. LEO GOEMANS, die
eerst beloofd hadden bij de ontvangst aanwezig te
zijn, waren verhinderd aan hun voornemen g-evolg
te geven.)
Nadat de Koning zijne voldoening had uitgesproken de Koninklijke Vlaamsche Academie te
mogen ontvangen, nam de Bestuurder het woord
om aan Z. M. de eerbiedige hulde van de Leden
onzer Koninklijke Instelling over te brengen en
tevens ons aller vurige wenschen voor het welvaren van den Koning, van Hare Majesteit de
Koningin en van de Koninklijke Familie.
De Koning, na zijn dank te hebben betuigd,
sprak onzer vleiende bewoordingen van het bezoek
door Hem aan de Academie gebracht, toen deze,
in het jaar 1896, haar tienjarig bestaan vierde : hij
herinnerde zich nog gaarne dat het de heer GAILLIARD was die Hem alsdan als bestuurder verwelkomde. De Koninklijke Vlaamsche Academie, zegt

de Vorst, heeft een heerlijk doel en een verheven
zending. Zij heeft zich tot nog toe met de meeste
toewijdin?,-, van deze zending gekweten. Zij ga steeds
op den ingeslagen weg voort.
Vervolgens werden, op verzoek van Z. M., de
aanwezige heeren door den Bestuurder aan den
Koning voorgesteld, waarop de ontvangst een
einde nam.
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— Op uitnoodiging vanwege het Stedelijk
Bestuur, hebben de heeren Bestuurder en Bestendige Secretaris 's avonds deel genomen aan het
banket door de stad Gent aangeboden,ter gelegenheid van de voltooiing der werken van het Kanaal
van Terneuzen en van de inwijding van het Belfort.

-

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie Aangeboden :
Door de Regeering :
Rat to; t t; zcnnal sur la situation de l'Instruction trinzail e en Belgique. t1,'sentt aux chanibres lêgislatives le 24 Ranvier 1913, par

M. P. POLLLET, ministre des Sciences et des Arts. Vingt-ti oisieme
periocle ti lennale, 1909-1911. Bruxelles, 1913.
Ministere de l'Intei ieur. Annuaire statistique de la Belgique et du
Congo beige. 43me ann6e, 1912. Bruxelles, 1913
Statistique de la Belgique Potulatzon. Recensenient general du
31 dkembre 1910, public' par le litnistre de l'Intérieur. Tome III.
Bruxelles, 1913.
COLLARD (A — Bibliotheque de l'Observatoire Royal de Belgique. a Uccle. Catalogue althabetique des lzvres, brochures et cartes,
prepare et oils en ordre par A. COLLARD. bibliothecaire de l'Observatoire Ro\ al de Belgique. Tome II, fasc. III. Bruxelles, 1913.
Alleddelnederlandsch IVoordenboek van wylen Dr E. VERWIJS en
Dr. J. VERDAM, Hoogleeraar te Leiden. Deel 8, afl. 5-6.
TIJDSCHRIFTEN - Bibliographic de Belgique. Premiere partie,
Livres, etc , 9-11, 1913. — Le Musée beige, n° 2, 1913. - Revue de
l'Universit,' de Bruxelles, nos 8-9, 1913 — Bulletin der Maatschappy
van Geschzed- en Oudheidkunde te Gent, nrs 4-5 , 19 13. — Bulletin des
1913.
Musées Rovaux, n° 12, 1912; n° 5, 1913. — Arbezdsbiad, nrs
Maandschrift van Land- en Tuinboiizc, ni s 9-10, 1913.
Door het Gemeentebestuur van Antwerpen :
Stedelyke Folksboekeruen van Antwerpen. Hoofdlokaal : Blindenstraat 19. Catalogus. (Zelfde titel in 't Fransch.) 18 e vermeerderde
uitgaaf. Antwerpen, 1913.
Door de Koninklijke Academie der Schoone Kunsten van Antwerpen :
Acadenizsch par 1912-1913, jaarlyksch verslag en plechtige prijsuitdeeling. (Zelfde titel in het Fransch.) Anvers, 1913.
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Door de Ø Societe d'Emulation te Brugge :
Annales, Tome LXIII de la Collection, fasc. 2. Mai 1913.
Door de u Societe de Litterature wallonne », te Luik :
Bulletin du Dictionnaire general de la langue wallonne. 8 me annee,
1913, nos 1-2.

Door de < Technische Hoogeschool )), te Delft :
CARDINAAL (Dr. J.). — Verslag van de lotgevallen der Technische
Hoogeschool gedurende den curses 1911-1912. Uitgebracht door den Rector-Magnificits Dr. J. CARDINAAL, W. 1, ob den 8sten januari 1913.

Delft, 1913.
HAARMAN J. H. A.) — Hoekyzerverbindingen in het bijzonder die
der longs- aan dwarsdragers in Bruggen, door J. H. HAARMAN, c.

Wd. Hoofdingenieur der 2de klasse, Chef vih Constructiehureau b/d
Dienst der Staatsspoorwegen in Ned.-Indie. (Proefschrift.) Delft,
1913.
HETTINGA TROMP ( J. VAN). - Het soczale a.rbeidscontract. Beschouwingen over de beinoeizng van de Overheid met arbeidsvoorwaarden in
verband met de braktijk van het Amsterdamsche Werklzeden-Reglenzent.

(Proeischi ift Amsterdam, 1913.
KLEIN (W. C.). Tektonische und stratigraphische Beobachtungen
am Sudweststrande des limburgzschen Kohlenrevzers von W. C. KLEIN,
M. 1. Mit 22 Abbildungen und ezner geologischen Karte. (Proefschrift.)
Z. pl. of j. (Amster clam, 1913.)
Szielheidsmetingen by de 1 eactze van Friedel
OLIVIER (S. C J).
en Crafts. (Proefschrfft ) Delft, 1913.
PEI ERI (W — Overhezdsbemoetingen met stedebouw tot can
den vrede van Munster, door NV B. PETERI, civiel ingenieur. yroef-

schrift Alkmaar,

1913.
PRINS (H. J.) — Bijdrage tot de kennzs der katalyse. De katalyti-

sche werking van aluminiumhalogenzden. (Proefschilft. ) Z. pl. of j.
(Amsterdam, 1913.)
WATERMAN (H. I ). — Over eenige factoren die de ontwthkeling van
penzcillium glaucum beinvloeden. (Proefschrift ) Z. pl of j.

Door het Friesch Genootschap van Gesehied-, Oudheid- en
Taalkunde, to Leeuwarden :
De Vrye Fries. Ty dschrift uitgegeven door het Friesch genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 2I ste deel, 3de en 4d e afl.

Leeuwarden, 1913.
Door de Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften », te Berlin :
Abhandlungen. Philosophisch-historische Klasse. 1912.
Physikalisch-mathematische Klasse. 1912.
N r 1, 1913.
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Door « KOnigl. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften 0
(Philologisch-historische Klasse), te Leipzig :
Berichte uber die Verhandlungen, 64. Band, 4.-5 Heft.
yaliresbericht der Ffirstlich, Jablonowskischea Gesellschaft. 1913.
Door de « Kaiserliche Akademie der Wissenschaften » (Philosophisch-historische Klasse), te Weenen :
Denkschriften, Band LV and LVI.
Sztzungsberichte, 170. Band, 2. u. Io. Abhandlung; — 171. Band,
I. Abh.: —172. Band. 1. u. 5. Abh.; — 173. Band, 3. Abh.; — Register
zu den Banden 161 bis 170. XVII.
Door de (t Reale Accademia dei Lincei (Classe di Scienze morali,
storiche e filologiche) », te Rome :
Rendiconti, S. XV, Vol. XXII, Fasc 10-20.
Door de « Academie Imperiale des Sciences », te St.-Petersburg :
Bulletin, ni , II, 1913.
Door den heer ALF. DE COCK, werkend lid, te Antwerpen :
COCK (A. DE). — Volkskunde door A. DE COCK. Z. pl. of j.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La Vie dioct'.saine. Juin 1913.
Door de Gezusters DE MEY, te Gent :
KELT L (I. H.). — Pampere Wereld ofte TVereldsche Oeffeninge,
Begrupende in veer deelen meest alle de Rtjmen, en Werken van I H.
KRUL. Z. pl. of j Het ,( Extract nit de Privilegien » draagt het jaartal 1644.)
REYNTKENS (H. I. B ). — Den sorgvuldeghen hovenier ende de
oprechte practycke, Ende grout vande Wetenschap om Blommen te zaeyen,

planten ende gouverneren naer de conste van Hofbauwinghe. Ghetrocken
uyt dzversche fameuse Autheurs met de daeghelyekxsche practycke, ende
veele andere schoon speculatien. Uyt-gegeven door H. I. B. REYNTKENS,

Relig. Priester ende exempte Abdye van St Pieters neffens Ghendt.
're Ghendt, 1676.
GERSON (J ). — Den geestelyken bedelaer en aermoede, troostelyke
verhandelinge van de meditatie, den berg der aenschouwinge, & Beschrevat Door den Hoogh-beroentden en seer Godtvruchtigen Heer JOANNEs
GERSON, Canceller der Universiteit van Parys. Nu vertaelt in het
Nederduyts Door Heer ADRIANUS VAN Loo, Priester. Tot Maestricht,
1711.

Door de Redactie :
De Vlaamsche Hoogescltool, ni s 3.4 en 6, 1913. — Museum, nr io,
1913. — Oudheid en Kunst, n r 2, 1913. - Mnemosyne, Pars III, 1913.
— Repertoire d' Art et d' Archéologie, nr I, 1913. - Zeitschrift far
Posittvistische Phaosophie. 1. Band, 2. Heft.
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Ingekomen boeken. — Voor de Boekerij der Academie zip ingekomen :
Zentralblatt fur Bibliot7:ekszcesen, 6. Heft, Juni 1913. — De Gids,

Juli 1913.
Ruildienst. — Tegen railing van de Verslagen en
illededeclIngen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Acadenlie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaantsche Arbeid, 1-yr 6, 1913. — Beekori, nrs 12-13, 1913. —
Budragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk vein het aloude Hertogdont
Brabant, Juni 1913. — St.-Casstanusblad, n r 7, Byvoegsel ; n rs 12-13,
1913. - De Vlaantsche Gids, 11" 4, 1913. — Ouze Kunst, Juli 1913.
—DeVlanischKutbod,
n r 3, 1913. — De illaasgouw, n r 4, 1913. —
Neerlandta, ni 6, 1913. — Dc Opvoeder, nrs 18-2o, 1913. — De Opvoeding, n r 7, 1913. — Chi istene School, n rs 17-18, 1913. — Dr Schoolgirls,
nrs 25-29, 1913. — Dzetsche IVarande en Belfort, n r 6, 1913 — Schweizertsclics Archiv fur rolkskunde, ni 2, 1913. - Badische nr 4,

1913.

Voor den AUG. BEERNAERT-prijskamp
(Tijdstip 1912-1913)
warden de hieronder volgende boeken ingezonden.
VERSCHAEVE (CYR.). - Ferdinand Verbiest, door CYR. VERSCHAEVE. Brugge, 1913.

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende Ingekomen brieven :
I c) Telegram namens Z. M. den Koning. — Tot
antwoord op het telegram door hem, namens de Academie, onder het jaarlijksch feestmaal aan Z. M. gezonclen,
ontving de Bestendige Secretaris, den I n Juli, van den
weledelen heer Kabinetsoverste des Konings een telegram, waarbij deze den dank van Z. M. uitspreekt voor
den heildronk Hem gebracht en voor het geestdriftig
onthaal dat daaraan vanwege de feestgenooten werd
gedaan.
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2°) Lidmaatschap der Academie. Jaarlijksche
verkiezing. Verkiezing voor de ofienstaande plaats van
briefwisselend lid. — Brief van 12 Juli, waarbij de Weledele Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
aan de Acadamie afschrift stuurt van het Koninklij:(
Besluit van 3o Juni, houdende goedkeuring van de \ erkiezing van den beer Ingenieur EDM. FABRI tot briefwisselend lid, tot vervanging van den eerw. Kanunnik
WALTMAN VAN SPILBEECK zaliger.
3 0) Verkiezing van den heer Edm. Fabri tot briefwisselend lid. - Brief van 22 Juni, waarbij de heer
ingenieur EDM. FABRI, hoofdopziener van den Arbeid,
te Gent, aan de Academie zijn dank betuigt voor zijne
verkiezing tot briefwisselend lid en onze Koninklijke
Instelling gaarne verzekert, dat hij die vleiende onderscheiding ten hoogste waardeert.
4°) Hulde aan den eerw. heer Dr. Hugo Verriest
te brengen. — Brief van io Juli, waarbij de beer F. V.
TOUSSAINT, namens de Vereeniging van letterkundigen, de
Koninklijke Vlaamsche Academie verzoekt zich te laten
vertegenwoordigen bij de hulde, op Zondag, 17 Augustus, te Ingoyghem aan den beer Dr. HUGO VERRIEST te
brengen. — De heeren Dr. EUG. VAN OYE, werkend
lid, en Dr. juLIus PERSYN, briefwisselend lid, nemen
gaarne de opdracht aan.
5 0) Incunabelstudie. Aanvraag van een buitengewoon crediet (Zie boven blzz. 172-175.) — Brief
van 12 Juli, waarbij de Weledele Heer Minister van.
Wetenschappen en Kunsten den Bestendigen Secretaris bericht, dat het hem niet mogelijk is het aangevraagde buitengewoon crediet van i000 fr. aan de
Academie toe te Mennen. « De ter beschikking van
« uw geleerd genootschap gestelde Belden » — aldus
« schruft de Heer Minister — molten, trouwens, alleen
« gebruikt worden tot doeleinden behoorende tot de
« bevoegdheid van dit genootschap zooals dit omschre-
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« y en is in artikel i van het Koninklijk Besluit van
« 8 Juli 1886 ».
Deze brief werd door den Bestendigen secretaris
onmiddellijk aan den heer Dr. W. DE VREESE, voorzitter
der Commissie voor Incunabelstuclie, medegedeeld.
— De Vergadering beslist genoemd schrijven om
advies te verzenden naar de Coinintssie your Iiicunabelstudie.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1 0 ) Van de pers gekomen uitgave : Den 14 Juli is
van de pers gekomen : Schtlderkunst en Tooneelvertooningen op het etude van de Afiddeleenwen, door Dr. LEO VAN
PUYVELDE. - Bij dat bock gaan 56 platen, waarvan de
lijst op blzz. 309-311 voorkomt.
-- Op genoemden dag werd ook een exemplaar van
het hock aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, alsmede aan den Z E. beer Pater VAN
DE VEN, S. J., stichter van het Van de I/en-Hera/tansFonds, en aan den Z. E. Pater JOZ. SALSMANS, S. J.,
stichter van bet Salsinans-Fonds. De Bestendige Secretaris bet ook aan den \Veled. Heer Minister van Wetenschappen en kunsten de 74 exemplaren geworden,
bestemd voor de verschillende inrichtingen, welke, door
tusschenkomst van zijn I)epartement, de uitgaven der
Konklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
2") Wereldtentoonstelling te Gent. Uitstalling
van de Koninklijke Vlaamsche Academie. — Opening
door den Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten. — Bij brieve van 25 Juni bewees de heer
L. BECKERs, algemeen bestuurder aan het Ministerie
van Wetenschappen en Kunsten, voorzitter van het
Comiteit van Groep I, Derde klas (Hooger Onderwijs en
Wetenschappelijke Instellingen), de eer het Bestuur der
Academie uit te noodigen tot de plechtige opening van

— 401 -, de tentoonstelling van de Derde Klasse. door den Weled.
Heer Minister POULLET, op Zaterdag, 28 Juni, te 2 1/2.

Dientengevolge verzocht de Bestendige Secretaris de
heeren Leden der Academie, die te Gent wonen, zich
bij het Bestuur te willen voegen. Waren aanwezig de heeren V. DELA MONTAGNE, bestuurder en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris (de eerw. heer Kan.
AM. Joos had laten weten dat hij verhinderd was de
plechtigheici bij te wonen alsmede de heeren Prof. DE
CEULENEER, Prof. Dr WILLEM DE VREESE en Dr. LEO
GOEMANS.

Mededeelingen namens Commissien.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie - De heer V. DELA MONTAGNE,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zip aanwezig de heeren : Prof. A. DE CEULENEER, voorzitter; K. DE FLOU, Pm Mr. NAP. DE PAULA, eerw. JAN BoLs,
EDW. GAILLIARD, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden en
V. DELA AIONTA(NE,
etaris.
Het verslag over de Mei-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagoide staat :
a] Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers. Her/Leming der lilt gave — Alphabet/ sche Antwoord
van den heer FRANs DE POUTER Z0011 (19 Juni 1913). — De heer
DE POTTER is er niet in geslaagd cle alphabetische lijst onder de
papieren zijns vaders terug te vinden. Hij zal verdere opzoekingen doen en den uitslag ervan doen kennen.

Id., Sub - commissie. — De Secretaiis doet opmerken dat er
vroeger besloten was den heer GAILLIARD te verzoeken als
secretaris der Commissie op te treden, ten einde de briefwisseling met en onder de Leden te bezorgen. Besloten wordt aan
de Vergadering voor te stellen den heer GAILLIARD aan de subcommissie toe te voegen.
-- Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurdi
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b] Nederlandsche vertalingen van Oude Grieksche
en Latijnsche Schrijvers. Vethandeling, door Z. E. heer A.
GEEREBAERT, S. J , leeraar aan het Sint-Michielscollege te Brussel, da 11 de Academie ter uilgave aangeboden. — Naar de Commissie oat advies verzonden. — Benoeining van twee verslaggevers. — De Commisste besluit de heeren Kan. MUYLDERMANS
en prof. DE CEULENEER tot versiaggevers aan te stellen.
c] Prijsvragen namens de Commissie voor te stellen. — De Commissie besluit dit jaar Beene prijsvragen voor
te stellen. Zij is van oordeel dat, voor en aleer nieuwe prijsviagen
worden tutgeschreven, het wenschelijk ziin zou de talrijke nog
niet gedrukte bektoonde werken in het licht te geven.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel, over de morgenvergadering door de Commissle
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Kan. Dr. JAc. MUYLDERMANS,
voorzitter ; eerw. JAN BOLS, Prof. A. DE CEULENEER, Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Kan. AMAAT
JOGS, Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden, en GUSTAAF SEGERS, lidsecretatis.
Het verslag over de \Iei-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
a] Hen proeve van Encyclopedisch Onderwijs, door
den heer L. MICHEL THIERY aan de Academie tei uitgave aangeboden. — Verslagen door de heeren J. BOLS, Dr. MUYLDERMANS en Prof. A. DE CEULENEER. - De beer DE CEULENEER
zegt, dat de tij d hem ontbroken heeft, orn het werk grondig te
ondeizoeken; hij vraagt dus de zaak tot de September-vergadeling te verdagen.
b] De Voel taal van het lager onderwijs. — De beer
SEGERS leest eerie nota over de voertaal van het lager ondet wijs

en het aanleeren der tweede rationale taal in Belgic, naar aanleiding van het laatst verschenen Bapport triennal sur la satiation
de 1'1ns/ruction p1 imaire en Belpyite. Vingt-trozsthne perzode
. 1909-1910-1912.
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Danuit blijkt er in ons land 7,590 lagere scholen zijn.
Het Fiansch is de voertaal in 4,224; het Nederlandsch in
3,261; het Duitsch in 102 scholen. Tijdens de schooluren wordt
het Fransch ondeiwezen : in 2,985 ; het Nederlandsch in 472;
het Duitsch in 66; — buiten de schooluren : het Fransch in 259;
bet Neleilandch, in 93 ; het Duitsch m 109 ; het Engelsch in
20 scholen.
De Commissie bespieekt dezen toestand. Er client vooral
ondetzucnt of de studio dcr tweede taal reeds met den eersten
graad aanvangt, en of in al de scholen, waar het Nederlandsch
de voertaal dit wel het geval is in al de giaden van het programma.
6] Guido Gezelle als leeraar. Lezing door den heer
Dr. Huoo VERRIEST. - De heer VERRIEST, veihinderd de vergadering der Cominissie to wonen, heeft nine veiliandeling
aan den ecietaris gezonden, met het Inelonder volgende beknopt overzic lit :
VOOI GEZELLE, in \V est-Vlaanderen stond de leeraar tusschen
den leerling en hetgene geleerd moest worden, zoodat de leerling
den Leeraar ieercie. GEZELLE bracht den leerling in rechte voeling
van geest, p ert en mond, met de schruvers (les auteurs), de kunst en
de taal.
B] Door GEZELLE, de rnoedertaal, die vreernd was, ongegeerd,
en mispi ezen, wierd eigen, bemind en geschat als hoogste g ed.
cj Hij leerde Been
hij wekte poesis,
uit de groote meesters,
uit ons dagehiksch werk,
tut onze wereld, natum en leven en alles wat ons omringt,
Dl en ontsloot alzoo den kleinen kring waarin wij verkankerden,
en leidde ons in die onbekende wereld van schoonheid en hooger
leven.
El Zinn waar gevoel en bewondering overweldigde zijne leerlingen.
was hem onbekend.
Fl En zoo wilerden wij ons zelven bewust en traden hoog en
vrogezind naar hooger idealen.
Gl Het laatste, het diepste. Hij beminde zijne leerlingen. Hij
beminde hun hooger heilig wezen. Hij sti eelde vol liefde onze krachten open, en (lie liefde bleef ons werk en leven overstralen. Hij leeft
nog in ons.
De Commissie stelt aan de Academie voor, de lezingen van de heeren SEGERS en VERRIEST in de Verslagen
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en Mededeelingen op te nemen. — (Door de Academie in
fileno vergaderd goedgekeurd.)
d] Prijsvragen namens de Commissie voor te stellen. — De Commissie verzoekt om het uitschrijven van de twee
hieronder volgende prtisvragen
De inztloed z an Comenius' zverken op het Onder7v0 in de
Nederlanden.
Het Nederlansch Schooldranza in onze gewesten.
— De Academie beslist deze voorstellen naar de
Commissie voor Prtjsvragen te verzenden.

DAGORDE.
Commissie voor Prijsvragen.
Benoentinu
eerier C01117111SSie van mil leden, tot het voorstellen van finisvragen. — Worden aangewezen de heeren : Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, als vertegenwoordiger der Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde ; -- TH. COOPMAN, als vertegenwoordiger
der Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde; — V. DELA MONTAGNE, als vertegenwoordiger der Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic ; — Kan. AMAAT JOOS, als vertegenwoordiger der Bestendige Commissie voor het
Onderwijs in en door het Nederlandsch; — en EDw.
GAILLIARD, als hestendige secretaris. — De beer TH.
COOPMAN zal, zooals vroeger, bij de Commissie dienst
doen als secretaris.

2 0) Staatsprijskampen. — Herziening van de Reglementen op de Vijf- en Tienjaarltjksche Staatsfirijskainfien
voor Geschiedents, Rechtsgeleerdhetd en Taalkundtge wetenschafifien. Installing van een firijs voor Aardrijkskunde.
— Voorstellen door de heeren Prof. AD. DE CEULENEER,
Jhr. Mr. NAP. DE PAULA en EDw. GAILLIARD.
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a] Voorstel van den H. DE CEULENEER.

Meer dan eens vverd in de Academie over de groote Staatsprijskampen gesproken en erop gewezen dat, door de wijze van
voorstelling der candidaten voor de keurraden, de rechten der
geleerden die in het Nederlandsch hunne werken opstelden,
niet gevrijwaard werden.
Reeds door het Koninklijk Besluit van 2 October 1888
werd aan de Academie opgedragen eene dubbele lijst van candidaten aan de Regeering voor te stellen voor de jury van den
Driejaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde, en hetzelfde geschiedde bij Koninklijk Besluit van
14 October 1880 voor den Vijfjaarlijkschen prijskamp voor
Nederlandsche Letterkunde; voorstellingen die vroeger vielen in
de bevoegdheid der Koninklijke Academie van Brussel, aan
deweike de voorstellingen voor al de andere Staatsprijskampen
toevertrou Id bleven.
Die toestand is betreurenswaardig voor de Vlaamsche
schrijvers. Meermaals komt het voor dat leden der keurraden
onze taal met machtig zijn, ze zeif niet verstaan, en bijgevolg
niet in staat zijn cen oorcleel te vellen over in 't Nederlandsch
geschrevene boeken : ook worden zulke werken maar al te
dikwijls verzwegen of als van mindere waarde geschat. Het is
zelfs voorgevallen dat de verslaggever schriivers hekelde omdat
zij in hunne taal hunne wetenschappelijke opzoekingen neerschreven. Alzoo, in zijn versla,g van MOO over den tienjaarlijkschen prijskamp voor kruidkundige wetenschappen schreef Piot'.
Errera (i , ), ter gelegenheid van de beoordeeling der werken van
onzen geleerden collega Prof. Mac Leod, welke wellicht antlers
den plus zouden behaald hebben : « it seia permis de regretter
« que lantern ait volontairement restreint le nombre de lecteurs
« de ses inteiessams tiavaux en les publiant dans la moms
« geneialement cunnue de nos deux langues nationales ».
Hetzelfde geschtedt ook voor de geschiedenis. Nadat de
Jury van den N iifiaarlij kschen prijskamp voor vaderlandsche
gescluiedenis (tuclvak 1886-189o) eeris te meer had doers uitschijnen hoe men werken, in het Nederlandsch opgesteld, ver(t) Staatsblad, 31 Maart 1900.
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waarloost en van kant schuift, werd de akelige toestand in
onze Commissie voor Geschiedenis einstig en breedvoerig besproken, en de Academie besloot de Regeering te verzoeken
« in het vervolg, de Jury te benoemen uit eene dubbele lijst
van candidaten, voor de helft voorgesteld door de Koninklijke Vlaamsche Academie, voor de andere helft door de Academie rovale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts, derwijze dat al de leden der Jury de beide landstalen zouden
machtig zijn en, indien er eenig bezwaar tegen dit voorstel
kon ingebracht worden, zoo vroeg de Academie dat een
afzonderlijke prijskamp zou ingericht worden voor de in
't Nederlandsch geschreven historische werken. De Regeering
gaf echter aan deze wenschen geen gevolg (i).
Onlangs nog, in zitting van 19 April 1911 (2), vestigde onze
ijverige secietaris de aandacht der Academie op de wijze waarop
de Tieniaarhiksche Prijskamp voor de Philologische \Vetenscliappen is ingeiicht. In dien prijskamp verklaaide hij, woidt
aan de Germaansche, en vooial aan de Nederlandsche taalstudie de plaats met gegeven die Naar toekomt. Ook over dat
vraagpunt werd aan den H. Minister geschreven, zonder dat die
hooge ambtenaai het nuttig achtte eenig gevolg aan onze opmerkingen te ge‘ en. Wellicht komt de H. Gailliard in deze
zitting op deze zeal: terug.
Het eenige middel om het aan de Vlaamsche Academie
mogelijk te waken aan de Vlaamsche schrijvers dezelfde diensten te bewii zen Welke de Academie van Brussel bewijst aan de
Belgen die in het Fransch hunne boeken opstellen, is dat, op
het gebied der prijskampen, onze Academie gelijk gesteld
worde met die van Biussel; aldus ware het mogelijk de Vlamingen aan te zetten hunne eigene taal te gebruiken om hunne
wetenschappelijke opzoekingen bekend te maken en daardoor
het peil der wetenschappelijke cultuur van ons N olk te versterken.
Ik acht liu het oogenblik gekomen om den toestand op
nieu\v te bespreken, en dit wel om de volgende reden. Over een
paai weken las ik in een Gentsch dagblad, dat de Academie
van Brussel eene Commissie had samengesteld bestaande uit
(i) Versiagen der Academie. 0392, blz. 30.
(2) Ib. 1911, blz. 209.

407
leden der Classe des Sciences en der Classe des Letires, met het
doel te onderzoeken of het niet raadzaam zou zijn een prijskamp voor de aardrilkskundige wetenschappen in te richten en
tevens het organisch reglement der Staatsprijskampen te wijzigen De beraadslagingen dezer Commissie zullen natuurlijk voor
gevolg hebben dat bepaalde voorstellen aan de Regeering zullen
gestuurd worden; en daar er nu spraak is het organisch reglement te herzien en er zekere wijzigingen aan toe te brengen, zoo
acht ik dat men de gelegenheid moot te baat nemen ore aan de
Regeerin g-, te vragen, dat in het nieuw reglement de rechten der
Vlaamsche schrijvers eindelijk zouden geviijwaard worden.
Eenige van die Staatsprijskampen werden ingericht als onze
Academie noch niet in levee was geroepen en dan kon men wel
niets anders doer dan de Academic van Brussel met de voorstellin2en der candidaten voor de kenrraden te gelasten; nu er
twee Academies bestaan, is het maar rechtvaardig, ze beide
op geniken voet te stencil.
Ik dacht het bijgevo lg noodzakelijk den Heer Secretaris op
de lionie der zaak te brengen ; en, met zijne gewone bereidwilligheid en zijnen vlijt voor alles wat de rechten der Academie
aanbelangt, belegde hij dadelijk eene bestuurszitting die op
4 Juli plaats greep en waarop al de te Gent woonachtige werkende leden uitgenoodigd werden. Men was eenparig van gevoelen dat het wenschelijk was de zaak in de zitting van heden door
eenige leden te laten uiteenzetten, om aldus tot bepaalde voorstellen te komen. Ik nam op mij den toestand te onderzoeken
voor wat de wedstrijden voor de geschiedkundige wetenschappen betreft.
Er bestaat een vijfjaarlijksche prijskamp voor de vaderlandsche g-eschiedenis en een andere your cle geschiedkundige
wetenschappen. Mijns dunkens bestaat cr geene reden om een
prijskamp in te richten voor werden in het Nederlandsch geschreven en een andere voor de Fransche boeken. In het verloop van
vijf jaar verschijnen er in Belgie Been zoo groot aantal boeken
van hooge wetenschappelijke waarde, om de prijskampen op
zulke wijze te verdubbelen. Het is bijgevolg enkel door eene
rechtvaardige samenstelling der keurraden dat de rechten en de
belangen der Vlaamsche schrijvers kunnen erkend worden. Dat
eene dubbele hjst van drie candidaten door onze Academie
voorgesteld worde, en eene andere ook van drie leden door de
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Academie van Brussel. Daar nu echter de keurraad uit zeven
leden bestaat, zou de eene maal de Vlaamsche Academie en de
andere maal de Academie van Brussel recht hebben candidaten
voor een vier de lid aan de Regeering voor te stellen.
Wat het reglement van den wedstrijd betreft, zou het nuttig
zijn er de \ olgende NN ijziging aan toe te brengen. Tegenwoordig
heeft de keurraad enkel het recht den schrijver Wiens werk of
werken als de beste gekeurd worden voor den prijs aan te
bevelen. Het is echter soms voorgevallen dat werken van twee
schuivers aanzien werden als zijnde van dezelfde waarde en
clan wist de keurraad niet aan wren men den prijs moest toekennen. Eens is het gebeurd dat de Jury aan de Regeering
gevraagd heeft twee schnivers te bekronen (prijskamp der geschiedkundige wetenschappen 1881-1885) en de H. Minister
ilam het veorstel aan. Zulks geschiedde ten voordeele van den
Gevaert en van omen eersten bestuurder den H. Willems._
Daar er echter twij fel ken bestaan of deze beslissing al of niet
stiookte met de bepalingen door het leglement voorgeschreven,
zoo nam de Minister het N oorstel van den keurraad enkel aan
under de stellILLe ■ e(rbehouding, dat die beshssing niet als een
Nompand zou kunnen aanzien worden. Men kent den prijs toe
en niet an plus, zegde men. Daar hetzelfde geval zich toch
nog zou kunnen voordoen, zou men in dit nieuw reglement
dienen te bepalen dat, bij tutzondeling, de keurraad een dubbelen pi id s ma t!, No ■ irteilen, 'lichen twee NN erken van zulke hooge
wetenschappelijke waarde zij n, dat zij beide vei dienen bekroond
to worden. AVil in ,eten bekennen dat, bij het beoordeelen van
vv erken over hetzelfde N-^ik, bet tamehik gemakkelijk is te verhlaren welk weik het volmaakste is : dat is b. v. het geval met
landsc lie
h e gesdnedems. Het 1 en al anders
\\eiken eNer
is het echter als het geldt geschiedkundige wetenschappen :
daar is het \ eq._4 elij l,en zoo gemakkehj k niet. Hoe bij voorbeeld, en dit \\ as het geval in 1885, eene vergelijking gemaakt
tusschen een weik betreffende de Romeinsche oudheden en een
anthr over de Geschiedems der Muziek. Ik denk dus dat het
raadzaam zOu zip het reglernent in dien zin te wijzigen.
Wdt de prijskampen betreft denk ik dat, naast de twee
hooger v erm el de wedstrijden die nu bestaan, er twee nieuwe
zouden dienen ingericht : een tienjaarlijksche prijskamp voor
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werken over beeldende kunstgeschiedenis en een andere voor
werken over aardrijkskundige wetenschappen.
Vroeger reeds verschenen wel is waar eenige bijzondere
studien over Vlaamsche schilders; en in dat yak zijn de studien
van wijlen den Brusselschen archivaris Wauters en die van onzen
betreurden collega Van Even van groote wetenschappelijke
waarde; maar groote werken over kunstgeschiedenis waren zeer
zelden. Sedert de tentoonstelling van Brugge van 1902 beleven
wij eene echte Renaissance in het bestudeeren der oude Vlaamsche kunst. Meer dan een boek is sedert lien over de Kunstgeschienis in Belgie verschenen, en eenige dezer studien zijn van
zulke waarde dat ze in de geleerde wereld met den grootsten
bijval onthaald werden.
Voor de aardrijkskundige wetenschappen is het hoofdzakelijk sedert dat het onderwijs dezer wetenschap door de wet van
1890 in de Hoogescholen ingevoerd wend, en nog meer sedert
Belgie eene koloniale mogendheid is geworden, dat men zich
ernstig op aardrijkskundige wetenschappen en ook op de geschiedenis der aardiijkskunde toelegt. Dit zijn voldoende redenen
om twee nieuwe wedstrijden in te voeren.
Ik heb bijgevolg de eer aan de Academie voor te stellen,
aan de Regeeiing te vragen, bij de herziening van het Reglement
over de StaatTrimkampen met de volgende wenschen rekenschap te houden :
1 0 ) De Koninklijke Academie zal belast worden een dubbele lijst vo( )r 3, respectief voor 4 candidaten voor de Staatsprijskampen voor to stellen.
2°) Het zal den keurraad toegelaten zijn een dubbelen prijs
voor te stencil.
30 ) Een tienjarige prijskamp voor werken over kunstgeschiedenis en een andere over aardrijkskundige wetenschappen
zal ingericht worden.
b] Voorstel van jhr. Mr. NAP, DE PAUW.

Den I9e " April IgII vestigde de Bestendige Secretaris de
aandacht der Academie op den Tienjaarlijkschen Prijskamp
voor philologie, en de Academie keurde zijn ontwerp goed, aan
den Minister te schrijven om daaraan verbeteringen toe te
brengen. ( V erslasen. 1911, blz. 209.)

27
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Ik weet niet welk gevolg daaraan werd gegeven ; doch het
is mij te wete gekomen dat in dergelijke prijskampen, de belangen der Nederlandsche Taal en de rechten der Koninklijke
Viaamsche Academie worden over het hoofd gezien. Indien
mtine inlichtingen juist zijn, worden in die jury's geene Vlaamschkennende leden benoemd, zoodanig dat, kwamen er antwoorden toe in onze nationale Nederlandsche taal, de uitspraak van
die nationale instellingen onmogelijk voorkomt.
I)aargelaten de tijdvakken en samenstelling, en, waarvan de
ophanden zrinde herziening dezer prijskampen schijnt het voorwerp te zijn, meen ik de gelegenheid te moeten te baat nemen,
om 00k de Nedellandsche Rechtskunde, die in de laatste jaren
in Vlaamsch-Belgic' eene zoo gi oote uitbreiding heeft genomen,
in deze aanstaande oinwerking te doer in acht nemen (I).
c] Voorstel van den beer EDW. GAILLIARD.
Reeds in onze Aprilvergadering van 1911, heb ik de eer
gehad Uw aandacht te vestigen op de wijze, waarop de Tienjaarltiksche pi liskaillt 7'001" de Phdolo„,,, ische Weienschappen is ingericht, en ik verheup er mij over, dat zich een ongezochte gelegenheid vote (Let, 0111 op deze zaak terug te komen. Na de
heeren P/01. DE, CLULENEER en Mr. DE PAUW, zij het mt.)
vergund de helangen der taalkunde te verdedigen.
De Tiellproiligsche priskamp 7mor Philologie bestaat reeds
sedert 30 j Her zal met noodig, zijn met den zondvloed te
begmnen , het zai volstaan, het verslag van het laatst verloopen
— het deidc tvak, ter hand te nemen, om aan te toonen,
dat dc int-wilting van (ben prjskamp niet aan de eischen des
tijds beantwoordt
De J ul \ was sainengesteld nit de heeren FORGET, hoogleemar te Lem en; THomAs en DE LA VALLEE POUSSIN, id. te Gent;
\VALI ZING, ld te Luik, en GREGOIRE, id. te Brussel.
( 1) Voigens het Pullet/II de la Classe des Lettres, 1913, blz. 204, wordt
in de KomukItike Ac te Bru,sel, eene Commissie benoemd, bestaande
utt de heeren Gr) lefroLl Kurth, Graaf Goblet d'Alvtella, De Wulf, Vautier,
Brants, Waltzing, \'ercuullie, Wilmotte en de la Vallee Poussin, ten einde die
herziening der reglementen en de daarstelimg van eenen prijs van aardrijkskundige wetenschappen te bezorgen.
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Niemand zal de hooge geleerdheid dezer heeren betwisten;
maar evenmin zal remand betwisten, dat de bevoegdheid van
die heeren binnen te enge grenzen beperkt was, — aangezien
ze alien beoefenaars zijn 6f van de Oostersche, Of van de classieke philologie, om een volkomen onpartijdig oordeel te
kunnen veilen. Hun verslag bewijst dat genoeg. Datverslag is 18
compres gedrukte oktavo-bladzijden groot. Van die 18 blzz.
is juist êene gewijd aan de beoordeeling van vat in ons land gedaan wend, gedurende tien jaren, aan Ronzaansche en aan Germaansche PhzIologie. Aan de eerste zijn 26 regels besteed, ter
verheerlijking van het Dictzonnaize general de la langue Wallonne,
dat, nota bone ! nog in voorbereidmg is. Aan de Germaansche
Philo/ogle zijn zegge r-„ regels gewijd, waarin gewag gemaakt
wordt van de studie der gewestspraken en van de Leuvensche
Bidragen, om te sluiten met deze woorden : « Et un nom au
« morns, celui de M. DE VREESE, le savant edrteur de van Velihem ,
le meilleur connaisseur des sources de l'histoire litteraire
« flamande, doit kre prononce par nous, comme par quiconque
(< pane, fit-ce le plus brievement du monde, de la philologie
neerlandaise en Belgique
Het is reeds een groote eer voor ons geacht Medelid, aldus
genoemd en geprezen te worden, maar ik ken hem genoeg om
te weten, dat lui met wenscht geprezen te worden, waar zooveel
ander priizenswaardig werk te vermelden viel en onvermeld bleef.
Hoe weimg de jury op de hoogte barer tank was, moge ook
hieruit bl kiken, dat twee en een halve blzz. van het verslag zijn
gewijd aan de bespreking van den Catalogus codicum ash ()logorum Graecorum, uitgegeven door F. CUMONT met medewerking
van MARTINI, BASSI, OLIVIER, BOLL, KROLL en BouDREAux;
nogmaals, verve zij van ons de gedachte, de groote verdienste
van dit werk te willen kleineeren; maar het moet ons veroorloofd zijn er op te wrjzen, dat de Nederlandsche Philologie een
werk heeft aan te wrjzen dat, alle verhouding in acht genomen,
het bestaan van evenveel teksten en handschriften heeft ontsluierd voor bet Afiddelnederlandsch, als CumoNT's Catalogus dat
heeft gedaan y our het Grieksch : ik bedoel De handschriften van
fan van Ruusbroec's waken, van ons Medelid Dr. DE VREESE,
door de Academie uitgegeven.
Doch onnoodig in meer bijzonderheden te treden. Al kenden de leden van de jury Nederlandsch, zelfs : al was de Ger-
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maansche Philologie in die jury door een beoefenaar van dat vak
vertegenwoordigd, dan nog zou de uitkomst zijner beraadslagingen noodzakerlijkerwijze onbevredigend moeten heeten.
Immers :
1 0) Waar is de bevoegdheid van een jury, waarvan elk lid
slechts een onderdeel van de philologische wetenschappen kan
beoordeelen;
2°) de werken die worden voortgebracht op het gebied van
de Oostersche, Classieke, Germaansche en Romaansche philologie, zijn, zoo niet altijd, toch meestal geheel en al onvergelijkbare grootheden ; zij kunnen elk voortreffelijk zijn in hun soort,
zonder dat het goed mogelijk zij ze tegen elkander op te wegen.
Ik bltif dus van oordeel, dat de Academie nuttig werk zou
verrichten, door bij de Regeering stappen te doen, om te verkrijgen dat de mrichtmg van den Tienjaarqkschen priskamp gewijzigd worde. Er zou een middel moeten gevonden worden, om
de voortbrengselen, zoowel van de Germaansche als van de
andere philologische wetenschappen, te bekronen en aan te
moedigen; dat zou waarschijnlijk mogelijk zijn, indien de Regeering wilde toestaan den prijs te verdeelen, ofwel, en beter nog,
indien een prijs werd uitgeloofd beurtelings voor elk onderdeel
der philologische wetenschappen.
Hoe 't zij, nu de Brusselsche Academie de zaak op haar
dagorde heett geplaatst, is het onze plicht hetzelfde te doen
en onze stem te Brussel te laten hooren : anders zal men daar
de zaak bedisselen buiten ons, en blijft de Vlammg het kind
van de rekening.
Ik stel dus voor, het voorbeeld der Brusselsche Academie
te volgen, en een Commissie van vijf Leden te benoemen, om
die zaak nader te onderzoeken en vooi stellen te ontwerpen.

— Op voorstel van het Bestuur wordt door de
Vergadering eene Commissie benoemd bestaande uit de
heeren Prof. AD. DE CEULENEER, Mr. NAP. DE PAUW,
EDW. GAILLIARD, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en
Prof. Dr. C. LECOUTERE.

3 0 ) Lezing door den heer Dr. Julius Persyn :
Lets over het Studententyj5e in de Letterkunde. — Spreker
doet, binnen 't korte bestek van een leesbeurt, de ronde
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door de verschillende landen van Europa, om er de
meest befaamde Universiteiten te bezoeken en 't studententype gade te slaan
Zoo komen we om de beurt in waar de student druk meewerkt aan den roem van zijn jonge land,
vooral op 't gebied der natuurwetenschappen; in Spanje
en Portugal, waar de studie nog immer voortgaat in
platonische renteniersrust ; in Franhrijk, waar de hoogescholen, ondanks de gebreken nu eenmaal eigen aan
den franschen geest, allerlei teekenen vertoonen van
hoop in de toekomst; in Engeland waar studie en sport
vechten om het hart van de geleerde jeugd; in Duitschland, nog altijd het klassieke land der hoogescholen,
met haar eerst en haar jool; in Rusland, waar de student, veel liever dan zich te wijden aan een bepaald
levensberoep, opgaat in 't nihilisme of, beter, in ontferming met de nooden van het arme y olk; in Noorwegen,
dat van alle literaturen de mooiste studentenromans
heeft geleverd, treffende schetsen van leven en lijden
op de hoogeschool van Christiania; in Zweden, met zijn
wereldberoemd Upsala, waar de studenten een half
leven slijten, eer ze met een diploma heengaan; in Finland, waar de taalrechten zoo mooi werden verdedigd
dat het kwam tot de stichting van een hoogeschool in
eigen taal, in dit wingewest eerst van Zweden, dan van
Rusland.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering dat de lezing van den heer PERSYN in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 3/ gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN
I•
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
155. — ELCKEN GHEREEDTSCEPE DOEN.
Dit « ELCKEN GHEREEDTSCEPE DOEN uit den hieronder
volgenden tekst, beteekent niet : Remprlir chacun son devoir »
maar wel : De ziecken lieden », — nl. de personen die meenen
door melaatschheid te zijn aangetast, en die zich derhalve voor
de << ghezworenen van « 't Hof van den hooghen ziecken >›, te
Iperen, zullen aanbieden omme de » voorgeschreven « examen ende visitacie ) te ondergaan (I), — ten dienste staan, te
wile zj*n, Fr. Etre a /cur disposition, Etre piVI a leur service,
d. w. z. ze aan de gewenschte visitacie onderwerpen :
4,

L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 446-447 : « Item,
omme de voornoemde examen ende visitacie te doene, zyn gheordonneert twee daghen de weke..., ten welken daghen de ghesworene
ende oick den meester medecyn ende cirurgien (zie hterover op. cit.,
II, biz. 446) ghehouden werden ten hove te zyne ende alclaer eleken
ghereedtscepe te doene... » (1520.)
Zic overigens over Gereetscap doen, bij Verdam, h. v., 2.

156. — *ANDERS MEINENDE.
Bovenstaande woorden werden aldus door een schrijver,
in stele van Anders niemende, gelezen :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 447 : « Item, zullen
de voornoemde ghezworene (van « 't Hof van den hooghen ziecken
te Iperen) ende medecyn visenteren ende vonnessen de persoonen
daer commende (ni. om de door de wet voorgeschreven « examen
(i) Of : « de persoonen die begheeren sullen ghevisenteert te zyne ten
voornoemden hove ... (op. cit., II, 447.)
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ende visitacie » te ondergaan), — behoorende t'huerlieder kennesse
ende berechte, ende cinders niernende, al volgende den appoinctement
ende verbanden daerof wesende... » (Reglement van 3o October 1520.)
BEHOOREN T ' HUERLIEDER KENNESSE ENDE BERECHTE, uit
dien tekst, beteekent niet : Eire soumis a leer examen et juenzent,
maar wei : Ressortzr a ... — winders memende (echter te lezen :
andel s niemende) werd ook verkeerd door Ou se croyant /naiades
vertaald. — Immers, het art. 5 van het Reglement van 1520,
waaraan bovenstaande tekst ontleend is, luidt : «Item, werden de
persoonen, die begheeren zullen ghevisenteert te zyne ten voornoemden hove, ghehouden te betooghene lettren van certificacien van den steden ende plaetsen daeronder zy wonachtich
zyn, inhoudende de plaetse van huerer domicilie ende residentie, ten fyne dat by dien men weten mach te wi ens kennesse ende
examen ,:x heliooren sullen. »

157. — VERWATEN.
Dit woord werd ten onrechte door Dettes vertaald. Het is
eenvoudig hetzelfde als Verwatenesse, Fr. Excommunication.
Zie ons Gloss. a l'Invent. Archives Bruges, v° Verzvatenesse, alsook onze Kerne van Hazebroek, ye deel, v° Verwatenisse.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Bruges, II, 113 : « Item, zo en
zal niement int voornoemde godshuus ende hof (de lazarij « ter
Magdaleenen » buiten Brugge) moghen commen ende de aelmoesenen hebben, ten zii dat hij zuver ende net zij van alien verwaten
ende schulden. Ende bij alzo dat hij int voornoemde godshuus ontfanghen zijnde, eeneghe sculden maecte, daer en zal tzelve godshuus
niet inne ghehouden zijn noch die betalen. » (Regl. van 1480.)
Zuver .-..'n 'pan alle verwaten vergelijke men met de verplichting voor iemand « die verwaten » was, vooraleer ambacht te
mogen uitoeffenen « derofp, hezuvert » te zijn :

Vorsterman van 0 .), en, Rechtsbronnen Aardenburg, biz. 165
« Voort dat hem zijn ambocht verboden zal erden te ghebrukene,
die ghepi outt putier es of die verwaten es, tot ander stont, dat by
hem derof ghezuvert ende ghebetert zal hebben... » (1442.)
NN,

-416-158. — GHEGANST WERDEN,
Dit GHEGANST WERDEN, in zake van lazarij, beteekent in
den grond : Gezond 7 ,erklaara' zvoiden. De tekst luidt :
L. Gilliocas-van Severen, Cout. d'Ypres, II, 455 « Taux ende
sallaris .. ter causen van visitacien ende examen... Eerst, elck persoon...., die by den hove ofte ghezworenen van den hooghen ziecken
(de melaatschen) ghevisenteerdt ende uutghegheven werden over
besiect, zal betaelen elcken ghezworenen.,. ij s. p.
Inschelvcx zal men ontfaen van elcken persoon die ghevisenteert ende gheganst werd, ij s. p.
Encle van den ghenen die in veursten ghestelt werden, zal
men alleenlick ontfaen
»
De rangschikking is de volgende : eerst hebben wij de
personen die wezenlijk ziek waren; — vervolgens, dezen die, na,
onderzoek, « gheganst » werden, of gezond verklaard, — en ten
slotte, dezen die « uitgesteld » werden, die zich aan een nader
onderzoek moesten onderwerpen en derhalve waren « m s en
obst-n-ation », zooals de heer L. Gilliodts-van Severen zegt.
Men vergehike met den hieronder volgenden tekst, waarin
de mtdiukking GHESONT BLYVEN ook op Gezond erkend worden
uitkomt :
L. Gilliodts-van Severen, Invent. Archives Bruges, V, 105 :
« Van viij paer hanscoen, die hi droech viij personen (ni. personen
« die huut y' w wai en van laserscepe »), Bats te wetene ende
Callen, den erweet vercoopighe, ende dese Calle voorseit bleef
ghesont als soe gheproeft was.... » (1318.)
; ItEGANST WERDEN is niet door Genezen worden uit te
leggen, daar het onderzoek met << cureren » of dokteren niets te
maker' had : den ondeizoekers was alleen opgedragen, vast te
stellen of de voor hen verschijnende persoon al of niet ziek,
« besiect » was; zij beslisten over het « gezond verklaren », d. w. z.
over het « werden » of « ghesont blvven » van de verdachte pet soon.

EDW. GAILLIARD.

HET STUDENTENTYPE
IN DE LETTERKUNDE
door Dr. JUL. PERSYN.

De geleerde vergadering gunne dezen nieuweling, dat hij,
ondanks de eer die hem te beurt viel onder u te worden opgenomen, toch met zijn letterkundige liefhebberijen blijve verwijlen in eigen sfeer, en dat hij u noodige tot een wandeling
door zijn wereld van alle dagen, de wereld der studenten.
Het studententype, bij nailer doordringen, is mij steeds
Bever geworden, en de sympathie voor den student heeft zich
stilaan uitgezet tot nieuwsgierige studie van 't geen er ook elders
onder dit zeer eigenaardig menschensoort roert en rumoert.
Bij vergelijking van onze studenten met de vreemde schieten telkens weer verrassingen op, en wat er thans, na een paai
iaren opmerking reeds voorhanden ligt, kan zonder moeite een
hivigen bundel vullen. Enkel een kleine keus onder de meest
viug-teekenende kenmerken zal in deze korte leesbeurt worden
gedaan.
b
Vooreerst mag de opmerking plaats vinden dat het hoog
tijd is aan 't werk te gaan, zoo men de verschillende studententvpen met een betrekkelijke trouw naar het Leven wil teekenen.
Dat elk land zijn eigen studenten heeft, is waar sedert al den tijd
dat er studenten bestaan. Maar de omstandigheden dringen de
vraag op hoe fang dit nog waar zal blijven. Het cosmopolitisme
immers overstroomt de heele wereld; en 't verdrinkt de mooiste
eigenaardigheden, ook, helaas, die der studenten.
De meesten onder ons zullen het beleven : Eenmaal de
photografie op atstand klaar, zal er niets meer te photografeeren
zijn : overal dezelfde steden en dezelfde menschen, overal
dezelfde jassen en hoeden. Dat is een van de zeer vele wijzen
waarop de beschaving zichzelve uitlacht.
't Is een feit dat de studenten sinds jaar en dag zichzelf
beschrijven. Maar dat doen ze eigenlijk voor zichzelf, niet voor

:8

— 4 18 —
't publiek; in vliegende blaadjes, meestal blijvend binnen 't beluik der hoogeschool, waar ze uitstekend bun zending vervullen :
de studenten te doen gieren of grinniken, en de professors, al naar
gelang hun karakter, te doen water- of knarsetanden, maar die
gazetjes ondergaan 't gewone lot van zulke Bingen. Ze stroomen
verloren met het krantenpapier van alle dagen.
De eigenlijke letterkunde kent den student nog niet zoolang,
en heeft dus veel te doen op weinig tijd.
Wel schlep de 18e eeuw en vooral het romantisme studententypen, bid ons en elders Maar meestal blijven ze romantiekerig,
d. w z. overdreven naar het uiterlijke, en oppervlakkig naar
het innerhike. Onder de loffelijkste uitzonderingen op dienregel
zijn de schilderingen in ons elgen Nedeilandsche letterkunde.
Voor het oog van den romantieker was de student een
mengeling van losbandigheid en melancholie, van schaterenden
jool en verzuchtend gedweep. Het geld door de glazes en het
bier door de keel. Den dag verslapen en den nacht verfuiven.
De we, ter gehoorzaal de gang naar Calvarie en de eigen
woonst het huishouden van Jan Steen. Onopgesneden boeken
en onbetaalde rekeningen. Het substantief student een gezworen loochening van het verbum studeeren,
Dat was het algemeen studententype in de letterkunde van
vOor een halve eeuw.
Maar sedert is het realisme gekomen. En het realisme, met
zich trouwer te schikken naar de werkelijkheid, heeft in de studentenwereld meer.... ideaal ontdekt. Ideaal in een paar van zijn
mooiste vormen : hooge geestdrift, en eclite vriendschap; trouw
aan de hoogste beginselen van levenswijding, opgaand in die
prachtige jeugdeerzucht die de zelfzucht buitensluit.
Beter dan wie ook ziet de student de toekomst, en feitelijk
her'ft hij ze iii handen. In zijn jonge hersenen leeft de komende
wt1,-,1d, die grooter en beter dan 't heden zal wezen. En er zijn
kleine plekjes in Europa, taillike, waar de student beseft dat het
een groot geluk is geboren te zijn in dit bepaalde tijdsgewricht
en op deze bepaalde plaats.
Maar genoeg algemeenheden thans.
'k Wensch immers heden te spreken over de eigenaardigheden der studentenwereld in ieder land — eigenaardigheden
die aan 't sunken gaan en die gelukkig door de realististische
schrijvers van heden worden vastgehouden en geboekt.
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Die schnjvers zijn nog student ofwel zijn pas student-âf. Ze
maker romans, ja — maar romans waarvan de Goncourt's zeggen konden que le roman est la seule histoire vraie apres
tout ». — Romans trouwens waarvan de levensechtheid kan
worden getoetst aan de wetenschappelijke berichten over 't hoeger onderwih in elk land.
Binnen bestek van heden vallen noch de Belgische noch de
Nederlandsche studenten. Die zijn u genoeg bekend, en uit het
leven uit de letterkunde : het werk van Renier Snieders en
Ton y Bergmann, tn Vuylsteke en Pol de Mont, en Rodenbach
en Flor Halve!mans. en De Laev en de Cock.
Voor Holland herinnert gij u Hildebrand en Kneppelhout,
Piet Paaltjens en Van Lennep, Van Marnik en ten Brink, Van
Eeden en de Meester, Robbers en Couperus; en Annie Salemons veer de meisjes-studentjes.
* *

We gaan nu verder de wereld in langs Italie, het oudste
land der hoogescholen. Nog gaat de student van Bologna er fier
op dat daar de eerste menschenlijken werden ontleeci, en dat
ook de dames er toegang hadden niet enkel tot de banken,
maar ook tot de leerstoelen, voor Grieksch zoowel als veer
natuurkunde, veer ontleed- zoowel als voor wiskunde. Viel het
per uitzonderin g veer dat de professorin ook een schoonheid
was, dan wend haar om wille der aandacht verzocht, van-achter
een gordijntje to doceeren.
Meent nu niet dat de Italiaansche student enkel teert op
den roem van 't verleden. Heden neemt hij flunk zijn weerwraak
op een paar eeuwen verdoovende rust. Over de verleiding van
het « dolce far niente » is hij heen. Puur nit lust leest hij boeken
over hooge wijsbegeerte en van fijne literatuur. De Italiaansche
student heeft de electriciteit opgetroond en de draadlooze telegrafie in de wereld geholpen. Nergens is het vraa2.-,stuk der Witte
houille zoover in zijn oplossing gevorderd als aan de Italiaansche
hoogescholen. Nergens ook is het overzetten der kracht- op
afstand zoo degelijk beproefd en geslaagd. De mannen der
groote uitvindingen aldaar zijn jongens van twintig, twee-entwintig jaar.
De Italiaansche student spreekt behalve zijn moedertaal
Fransch en Engelsch en Duitsch. De overvloed van candidaten
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voor openbare plaatsen maakt de regeering erg veeleischend.
Meest al de tolbearnbten bezitten baccalaureaat in een of andere
wetenschap, en op de Italiaansche grenzen worden uw reispakken onderzocht door licenciaten, of doctors zelfs, in de Letteren of in de Rechten.
De Italiaansche student werkt zoo duchtig als de beste, en
toch eet hij macaroni en drinkt hij water.
Hij is nog een beetje nieuweling in den levensernst, gezien
de Italiaansche vlinderachtigheid van voorheen. En zoo is hij
wel wat zwaartillend sours, en ruikt hij naar het blokken zoowel
als naar den look.
Zijn uitspanningen gaan op in hoogeschooluitbreidingen en
in den kiing , Dante Alighieri ».
In de Italiaansche studentenwereld nog meer dan in de
Duitsche heerscht de monumentomania. Sterft een groot man,
dan vormt zich al dadelijk om zijn lijk een studentencomiteit
voor een standbeeld. Maar staat hij daar eenmaal in marmeren
onsterfeliikheid, dan is de plicht ook afgedaan; en men reikhalst
naar een nieuwen doode voor een nieuw comiteit.
Ook langs zijn keerzijde nog is de Italiaansche student
een artist. Kunstenaar in denken en doen, in leven en lieven.
l'amor canzone.
« L'amor
* *

De Spanjaarden en de Portugeezen nemen 't luchtiger op
en lichter. Nog altijd is daar Been hoogeschool-onderwijs naar
onze hedendaagsche begrippen : verouderde leerboeken, arme
boekerij en, slapende professoren, afwezige studenten. De jongens
moeten niet zoo stipt college-gaan. 't Volstaat stipt de inschrijving te betalen. Nagenoeg evenveel uren worden gewijd aan
periodische examens als aan de studie zelf. In een land waar de
ioterij furore maakt loot men ook nog immer voor de examenvragen. Goode voorspraak bid 't onderzoek is almachtig, en onontbeerlijk. In de hooizalen hangen meer nevelen van sigaretteniook
dan van wetenschap. Geen inktpotten te bespeuren, maar overal
zeer zorgvuldig spuwbakjes...
Het heerlijkst in zijn aloud kaiakter is Coimbra bewaard, de
eenige hoogeschool van Portugal. En heeilijk ook beschreef ons
voor enkele wren Trindade Coelho 't studentenleven aldaar in
Din « In
tempore
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Het leven is er zoo sill als in een herdersdicht. De studenten
loopen er nog in hun lange rokken, als abbati van de 18 e eeuw;
zwaar gemanteld daarbij, maar blootshoofds. Zij groeten u en
zwaaien daartoe in bun linker hand het rechter uiteinde van hun
studentikoze almaviva.
Met drie of met vier hokken ze samen in gemeenschap van
goederen Hun tijd is verdeeld in matz:e studie en matige uitspanning. Men wandelt saam in 't heerhike berglandschap met de
scbim van Isles de Castro langs de Fontein der Tranen, al voordragend de rouwverzen uit CamoOs die elke Portugees nog
steeds van buiten kent. In stilte doet men aan landschapspoezie,
en de studien duren hoe langer hoe Bever. Voor de geneeskunde
doorgaans acht jaar. Het doctoreeren in Portugal is nog immer
een voile tooneelvertooning. Bij elk zegevierend antwoord krijgt
de student van zijn professor een kus; en onder een helmende
lofiede wordt de nieuwe doctor processiegewijze uitgeleid.
De professors zelve zorgen vooral voor hun uiterlijk verschijnen : ook zij loopen in langen slependen rok, maar daarbij
bedekt een soort pallium met veel borduursel hun onschuldige
borst; en op hun hoofd dragen ze een soort pudding, waarvan
dan hun hersenen de papdeeg met rozijnen zou wezen.
*
**

De Fransche student is heel wat luidruchtiger. Vooral de
student van Parijs. Daar heerscht een sterk vereenigingsleven;
en 1' Association ge'ne'rale des e'tudiants de Paris is een bewonderenswaardige inrichting. Haar boekerij bevat meer dan 16.000 bundels, en ontvangt 250 Fransche en vreemde dagbladen. L'Association huist in een mooi gebouw, met rook- en praatzalen, met
inrichtingen voor sport en hygiene.
Den Franschen student van heden leeren we kennen uit
t',A van romans, maar nog 't best uit de zeer eigenaardige werken
van dominee Charles Wagner, en langs zijn ernstigen kant vooral
uit « Etudes et Etudiants » van Erneste Lavisse.
't Is doorgaans een flinke studax, voor wie de wetenschap
meer is dan een stiel. Bij den Franschen student is 't nog geen
grootspraak to gewagen van de befaamde « energie nationale ».
Toch gaat een ruim deel van zijn tijd op in uitspanning. In
zijn wijn drinkt hij gloed die prikkelt. Hij zegt en zingt wel van
4< On ne badine pas avec l'amour ›) maar hij doet het toch.
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Een mooi brok van zijn vrijen tijd Bunt hij aan de politiek.
Maar zij die, zoodra ze buiten hun grenzen komen, zoo verleidelijk weten to vragen i< Est-ce qu'on nous aime ici »? en zoo
heilig durven getuigen : « tout homme a deux pays : le sien et
puis la France » konden onderling wel wat verdraagzamer wezen.
Maar vooral de letterkunde is hun jonge eerzucht. De
« posie rosse » en de « chat noir » waren eenmaal de verschrikkingen der brave lui. Maar later kwam jets veel bedenkelijkers :
De student « atteint du mal de la litterature ». Uit Parijs zendt hij
ieder jaar een nieuwe school over zijn land en zoover mogelijk
over heel Europa. Faguet, die maar zelden een blad v66r den
mond neemt, deed het ook ditmaal niet :
« Adolescent, jeune homme, le Francais tres souvent est proprement insupportable. 11 semble toujout s avoir conqms le monde on
etre sur le point de le conquerir, pourvu qu'il le veuille et qu'il
fasse un geste pour cela... Son opinion est la seule opinion qu'll considêre et qui soft digne de consideration. . Tout au plus it associe
un nom celebre au sien, non pas comme le nom d'un maitre a celui
d'un disciple, ma's comme celui d'un egal. Il dit : « Comte et moi ».
Il dit : « Renan et moi >>. Se mettre de pair avec un grand homme
est jusqu'oii sa modestie puisse atteindie .. Tout ieune Francais a
invente une philosophic, cree un art nouveau et improvise un
genre litteraire qui etait inconnu. »
Nog vinniger werd hun de les gespeld door Jul. Lernaitre,
die toch niet is wat men noemen kan een venije uit de (Jude
doos :
« A vingt ans, parfois plus tot, le mal cc a. d. le mal litteraire)
les prend et ne les lache plus. Its commencent par croire — d'une
foi etroite et furieuse de fanatiques — premierement que la litterature est la plus noble des occupations humaines et la seule convenable a leer genie ; que les autres metiers, la culture de la terre,
l'industrie, les sciences et l'histoire sont de has emplois et qui ne
sauraient tenter que des esprits mediocres , et secondement que
c'est eux, au fond, qui ont invente la litterature Et alors ils fondent
des cenacles a trois, a deux, meme a un. Its rencherissent douloureusement sur des formes litteraires deja outi ees; ils soot plus
naturalistes que Zola, plus impressionistes que les Goncourt, plus
mystico-macabres que Baudelaire et Barbey d'Aurevilly... Et sous
pretexte d'exprimer des nuances de sensations et de sentiments qui,
si on les presse, s'evanouissent comme des reves de fievreux ou se
ramenent a des impressions toutes simples et not:,es depuis des
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siecles, ils font de la langue francaise un je ne sais quoi qui n'a
plus de nom.
« Jadis, a vingt ans, nous savions admirer. Nous etions respectueux ces maitres... Mais 2, ux qui ne savent rien, ils ont des mepris
imbeciles et entetes pour les plus beaux genies et les plus incontestables talents, des qu'ils ont reconnu ces dons abominables : le bon
Sens, tine vision lucide des chores et l'aisance a la traduire. »

Lemaitre vergeet echter uit te maken hoeveel van dit alles
te zetttn is op rekening van de steeds meer geprikkelde zenuwen in het steeds voortjachtende Parijs.
En waarheid blijft het nog immer : de Fransche student
heeft in het levee zijn groote grootmoedigheid ; zijn medevoelen
met het lijden van zijn evenrnensch. Ook degenen onder hen die
met meer gelooven, bewaren steeds in hun ziel het oude ondelgbare merk der christehike cliaritas en voelen zich nog your allerlei menschlievenden arbeid de broeders van den grooten, heiligen
Ozanam. Geen wonder dan ook zoo de student de groote factor
is in de huidige q renaissance catholique de la France ». Op alle
universiteiten groeit het aantal katholieken verrassend aan. Zelfs
aan de Ecole polytechnique, die op militairen voet is ingericht :
c Op 21 December 1912 lagen bij de nachtelijke aanbidding veertig barer leden in uniform voor het H. Sacrament neergeknield .

Engeland is een gelukkig land. De student in den minst
dichterlijken zin, de student-blokker, scliijnt daar allengs tot de
fossielen te behooren. Trouwens ook in 't verleden van dat land,
zoo rustig-practisch in zij n grootheid, is de student steeds minder
dan elders een studax geweest. Zelfs kerels als Addison en
Macaulay, die twaalf uur per dag in hun boeken zaten, waren
toch makkers die op de nights van het high life schitterden als
weergalooze causeui s.
Nergens zoo trouw als in Engeland bleven de hoogeschooloverleveiingen der Middcleeuwen in zwang. Nog altijd zijn daar
de beide doorluchtige Universities : Oxford en Cambridge; eigenlij k niets anders dan corporations, middeleeuwsche gilden, heel
en al onafhankeliik van den Surat. Zij hebben 't vooirecht rechtstreeks vertegenwoordigeis aan te stellen voor het Lagerhuis.
Benoemd te worden tot rector van een Bier hoogescholen is een
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eer, waarnaar gedongen wordt door de hoogste aristocratie en de
meest beroemde mannen.
Het universiteitsleven blijft er nog altijd merkbaar verschillen met dat op het vasteland. De studenten zijn de eerste twee
jaren in pensioen binnen de « colleges » der hoogeschool. Ze
moeten present zijn op werk-, etens- en slapensuur.
Met het derde studiejaar trekken ze de « colleges » uit, en
huren ze logies in de stad, bij menschen die tot verhurmg een bijzondere toelating krijgen. Die verhuurders hebben vaste reglementen : zekere bezoeken zijn verboden, de studenten moeten
op een bepaald uur op kooi zijn, enz.
Het danger of the wife » wordt dus afgeweerd, hoewel het
er nu en dan eens langsheen sliert. Maar de groote plaag is en
blijft de weelde der rijkelui-s-kinderen : de praal en het spel. De
auto's overtuffen het scliellen der studieklok. Lessen zal men
spijbelen, maar wedrennen nooit. Geen vrouwen >> de leuze is
niet kwalijk, maar « geen bookmakers », geen beroepswedders
zou op zijn minst even deugdelijk zijn. En achter den bookmaker
staat de Nix aekeraar, en aan de wedrenners hangen de klaploopers, die op een beurs studeeren en teren op de beurs van de
rijke verspillers.
Nog in een anderen zin heeft men in de beide Universities
aan moderniseermg meegedaan. Toen geschiedschrij ver Froude
in 1892 na 40 jaren zijn Oxford weerzag om er Fieeman op te
volgen, luidde 't uit zij n mond : Het oude stelsel is ooh bier
verdwenen, Grieksch en Latijn hebben hun monopolie verloren.
Thans warden bier de levende talen bestudeerd, de hedendaagsche geschiedems, de hedendaagsche wijsbegeerte en de wetenschappeii. Het ccelibaat is uit het college-leven verdwenen. De
vrouwen, het afgrijzen der oude scholastiekers, hebben de
helllge oinheining oversclireden 0.
De heele wereld kent den jaarlijksclien sportstrijd tusschen
de zestien roeiers. Een der aclit te zijn geweest van Cambridge
of Oxford is een glorietitel, \vaarop men zijn leven lang teren
kan overal waar Engelsch wordt gesproken.
De deide (1(: gl( )te hoogescholen is die van Londen. Vooral
de middenklasse komt daar. Al de Engelsche hoogescholen zijn
lichamen levend van eigen stichtingen. Zij geven de jeugd een
algemeene ontwikkeling die Diet specialiseert met het oog op
een bepaalde bediening. Het beroepsonderricht wordt gegeven
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op scholen waar enkel gegraduterdeu der Universities worden
aanvaard. De Rechten worden gedoceerd in de vier « Inns of
Court >, broederschappen van advocates; de Geneeskunde, in
scholen gehecht aan de hospitalen. Mechamsclie en chemische
wetenschappen 10 daartoe gevestigde proefscholen.
De kleungste schilders van 't moderne Engelsche Universiteitsleven zullen wel wezen : George Meredith, Thomas Hardy,
Gaiswortliv, en Mevrouw Humphr y Wald

Maar bet land van bet rijke studentenleven en van de rijke
studentenliteratuur is nog steeds Duaschland. Ware de tijd aan
ons, daar moesten we een heel uur Ini stilstaan. Al wilden we
rnaar enkel doorbladeien het weergaiooze Kommerzbuch der
Duitsche studenten.
0, die nude Landmanscliaften met hun kleurbanden om
letting en wandelstok, met hun sleeper aan bun degengevesten,
met hun kokarden aan bun petters en hun pluimenbossen op
hun hoeden ' Verdwenen, helaas, zlin de gemsleeren broeken en
kanonnieislaarzen. Maar nog hebben ze bun Mutze, hun Cerevis,
hun Stunner en hun Kneipjacke. Uit hun Zirkel schittert nog
immer stralend op hun irzwl, crescat, floreat! En in het komment zti n de \ ante levensregeis van elk student, die student wil
wezen, gebockstaafd in glaniet.
Schlager en Sabel Coen steeds bun dienst. En de Fuchs en
de Bursch zlin er nog unmer als in Goethe's jonge Faustjaren.
En dat xermindert niets vin den hoogen ernst der Duitsche
wetenschap. Oc'l ja, den laatsten tijd zim zelfs in 't land der
geleerdheid hachellike bedenkmgen gerezen., teekenen van matheid, en afgematheid ook; een melanchohe, als 't ware, die de
mannen der wetenschap bevangt, een wantrouwen in die hoofdletter W van de ', \Vissenschaft ›,; immers had men verwacht een
afdoende verklaring van 't heelal, een ahtemeene richting voor
's menschen wil en jacht Haar geluk. Maar geen zoeken helpt.
Alen Ninth geen uitgcmaakte, volstrekte waarheid, men vindt
gedeeltelijke en tiidehjke oplos,mgen, die telkens worden vernieuwd en vervangen, verbetermgen vandaag die morgen weer
verslechtingen blijken. De raadsels blijven, en groeien aan.
Steeds nieuwe lagen van kennis worden de zakkende schou-
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ders opgetast, tot 4K der arme Tor » niet eenmaal meer zeggen kan
, da stehe ich nun », want hij gaat aan 't wankelen. Sommigen
keeren terug naar Hem, die is liet Licht, en die voor altijd heeft
gezegd : ,< Ik ben de weg :). Anderen, even wars van agnostiek
in de levensleer, stappen mee in de steeds wassende scharen
van 't socialtsme... Maar, waar liet ooh heenga, elk waarachtig
Duitsch student gelooft in 't woord van Paulsen : <, In den algemeenen strild voor het meesterschap en de macht, zal de heerschapprj bell ooren aan dat y olk dat aan zijn jongelingschap
weet te geven, in zijn tail en in zijn geloof, het beste onderwijs
en de stevigste beschaving ».
Maar dat wordt voor dit leader te ernstig. Laat ons liever
een oogenblik naar Heidelberg \A eer. 't Is wel met meer « Alt
Heidelbeig -, maar 't is toch nog het eenige Heidelberg.
Dat het cluelleeren verminderde is eigenlijk geen reden om
't studentenleven minder schilderachtig te heeten. Vooral sedert
Rome in 18Qo de Sclilagermensuren ander 't begrip tweegevecht
rangschikte, is het slachterspercentage gezakt. Men herinnere
zich dat in ii k5 aan een Kleine Universiteit op een totaal van
350 studenten 147 tweegevechten wekelijks plaats yonder'. Men
heeft ei een dal.); 'an 35 aangeteekend.
Nog is 't studententype niet verdwenen met zijn gezicht half
bril en half kerf, op \\ andel met zijn eeuwigen bond, en langzaam
zich vullend met 25 hal\ e liter goed vaderlandsch bier, om dan
's avonds heel bedaard, gehuld in den rook van zijn pijp en zijn
philosophic, met de makkers in de Kneipe te komen verbroederen... En met onsterfelij k brio gaat de Kommerz los : « Bier,
\Virtschaft, Kitchen' Ad exeicinum salamandris, 1, 2, 3, I, 2, 3, — I, 2, 3 ». En weer stormt het los, het prachtig gestemde
lied, echoend over 't biergebruis van geslacht tot geslacht :
O alte Burschenherrlichkeit!
\Vohin hist du geschwunclen ?
Ni: kehrst du wieder, goldne Zeit,
So . rob and ungebunden.
Vcigebens spahe ich umher,
Ich finde deine Spur nicht mehr.
O jerum, jerum, jerum,
O citi mutatio rerum !
......
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Allem das rechte Burschenherz
Kann nimmei mehr erkalten ;
Im Ernste
d, wie bier im Scherz,
Der rechte Sinn stets walten.
Die alto Schale nur ist fern,
Geblieben ist uns loch der Kern;
Und den la szt fest uns halten,
Und den la_szt fest uns halten !
En we scheiden van den Duitschen student met het woord
van den doctor aan zijn leerlmg in « Alt Heidelberg » : « Bleib
jung, Karl Heinrich, das is alles was ich dir wUnsche. Bleib so,
wie du bist, und wenn sie dick anders machen wollen — alle
werden das versuchen — &Tin kãmpfe dagegen. Bleib ein
Mensch, Karl Heinz, mit deinem jungen Herzen. »
**
Het is een vraag of de Russische student wel ooit duidelijk
v6Or onze oogen zal komen te staan.
Het studententype van Poetskin in « Eugen Onegwin » is
te geniaal-romantisch om als normaal te kunnen gelden. Vie
onder u gelooft dat hij thans nog in Rusland den duellist zal
aantreffen, die onder 't vuur van zijn tegenstrever noten zit te
kraken en amandelen te eten ?
Maar in zoover is Poetskin's traditie nog levendig dat
steeds de Russische student de drager bliift van het nihilisme.
Vat is een nihilist ? Hij die 't woord gevonden heeft zal het ons
tevens verklaren : Turgenjew in zijn K Vaders en Kinderen a zegt :
« De nihilist is een mensch die gelooft in geen enkel gezag en in
geen enkei beginsel. Wij haiidelen krachtens een nutsbegrip dat
ons beheerscht. In onzen tijd is het nuttige de negatie, de loochening, en daarom loochenen wij ».
Zoo komt het dat de Russische student volstrekt geen
idealist is. Hij beweert met Pissarew (I) : « Een goed chemist
is twintigmaal meer waard dan een goed dichter ».
De Russische student is heel anders in de wereld gekomen
dan zijn Europeesche makkers. Familién van priestess, ambtenaars, kleine handelslui, boeren, wisten niet wat aan te vangen
(I) Een der helden van Turgenjew.

— 428 —
met hun vele hinderers. In scharen van duizenden kwam de
jongelingschap op de groote steden afgestapt, om de eig leege
hoogescholen te bevolken.
Die exodus uit den aartsvaderlijken haard naar de tempelen
der wetenschap kenmerkt de ontwaking van 't sociale Rusland
uit zijn diepen, eeuwenlangen slaap. De oorlog van de Krim had
het teeken gegeven, en de Russische student en de Russische
studentin togen op naar de wetenschap en de vrijheid.
Het \\olkerig nihilisme der studentenhoofden kieeg in de
jongste jaren allengskens vaster worm. De ontkenning werd stilaan in bevestiging oingezet. De buitenjongen die studeeren kwam
besefte dat de ontaaiding der moujiks ligt aan bun domheid.
Veen student ter weield die meer dan de Russische betrouwt
op de wetenschap als op 't geneesmiddel voor allerlei inenschelijke kwalen. Daar hij door den band aim is, valt zijn wep , naar
het socialism niet lang. Maar dan naar het bestudeerde en hereneeide socialisme. Nergens vond Marx zoo vlijtige verklaaiders;
geed enkel land schonk zooveel geleerde apostels aan het socialisme als Rusland.
In de letterkunde is Tolstoj de hoogste studentengod, en
zal 't nog wel een tijdje blijven; hij die in zijn « Krijg en Vrede »
het zoo afstootend en tech weer zoo aantrekkelijk portret van
den Russischen student heeft geleverd in zijn Peter Bezuchow.
* *

Noorwegen gaf tot heden de twee mooiste studentenromans : Arne (iarborg, met zijn Bondesstudenten » en Knut
Hamsun met zijn « Suit
De eenige Noorsche hoogeschool, die van Christiania, werd
eerst gesticht in 18ii. Ze telt nu zoowat 1,200 studenten.
De Noorsche student draagt een zwarte pet die hij zelf
zeer leelijk vindt, maar wat wil-je — de Zweedsche student
draagt een witte; en zoo is de Noor wel verplicht, uit geest van
tegenspraak, het zwartste zwait te kiezen.
Hij wandelt in de eenige straat van Christiania die een
prachtstiaat is, in de Karl Johansgade, die bij de spoorhalle
begirt en twintig minuten verder aan 't paleis van den honing
eindigt. In die straat staat ook zijn hoogeschool, en de beide
parken halverwege zijn zoo goed zijn eigendom dat ze « studenten-lunden » heeten.
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Enkel in 't hart van den langen winter verlaat hij zijn wandelweg om te skiloopen op de ijsvelden.
De Noorsche student is arm. Gegoede boeren leggen samen
beurzen a?.n om de knapste jongens uit bet buurgewest te laten
studeeren, veelal voor predikant. Maar van dat geld krijgen de
studenten gewoonlijk te weinig om te levee, te veel om te
sterven Als kwartier kiezen ze hier of daar een kippenroest in
een achterbuurt. Het meest praten ze over wat ze 't minst
hebben, en onder mekaar luidt de gewone studentengroet :
Kun je me sums niet wat leenen? »
In bun hoedanigheid van predikantenzonen of boeientelgen,
die allemaal de procesziekte hebben, zijn de Noorsche studenten buzonder aangelegd voor de polemiek, die hun dan ook
sums wat centers opbrenE,ft.
't Eten kost hun wemig; want ze zijn habitues van de stoomkeuken, waar ze voor een halves frank een soort hutspot krijgen.
Velen loopen met toegestropten broeksband om 't protesteeren
van hun maag minder te voelen.
Een goed nuddel kent de Noorsche student om er bovenop
te geraken • zijn gezicht in de heiligheidsplooi te zetten en op
bezoek te gaan brl een van de braaf orthodoxe dominees die
iiveren voor de zit'len der jeugd. Daar gaat hij vertellen dat hij
onder de gratie is geraakt, en zich eens terdege bekeeren wil.
Als dominee no zoo goed wou zijn in de eerste pleats voor zijn
maar tech ook een beetje voor zijn maag te zorgen .....
Is liu weer op zip positieven dan praat hij maar door
over politiek en godsdienst en taalkwestie en nationalitelt. Dan
kan de Noorsche student warm warden. Sommigen ijveren voor
een al(,2remeene Scandinaafsehe taal; anderen willen van niets
hooren clan van de imvere Noorsche dialekten : Cosmopolieters
tegenover taalpartikulausten, Neerlandia tegenover Loquela.
Ill ' 4, begin van 't academisch jaar is 't groote fuif. In een
reuzenzaal zit alles to zamen, onder de hoede van een paar
professor en. Allen drinken zoo stevig warme punch tot do
groentjes smoordronken onder de tafels rollen. In den goeden,
grooten tijd sprak daar telkens Vinje, de groote agitator.
Als ze goed gegeten en gedronken hebben dan beginners
ze over bun voorouders. Dat waren nog eens ro yale kerels.
't Kerstvarken w,.rd toes in zijn geheel gebraden, en met hun
zakmessen sneden ze er elk een stuk van af, en dronken daartusschen eon hartelijk glas. Toen ze good hun bekomst hadden,
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gooiden ze mekaar met de beenderen naar hun kop. Maar
waren ze bijzonder goed in hun hutneur, dan namen ze hun
messen en ze staken mekaar overhoop.
De Noorsche student volgt de lessen goed. Maar de een
komt onvoorbereid aan te Christiania, en de ander terdege
gedrild. Songs valt het voor dat ze van de meet of Latijn moeten
leeren. hat is plezierig als men een professor treft, lijk die van
Daniel Sorbraut, die doceert per viool, en bij « amo-auras-amat »
telkens een veischillenden streek geeft.
De colleges zijn bijzonder druk, en op de examens is 't een
beroering van de andere wereld. Het petal gedropenen is dan
ook ontzagliik. Onderberg heette de man die nu bijna een
menschenleven lang telkens weer voor zijn admissie-examen
gezakt was. Maar hoe dikwijIs hij ook uitgleed, en hoe leelijk het
ook ging, tech hield hij vol, een wonder van volharding. H ij
was nu zoo oud geworden dat hij reeds een zoon had op de
Universiteit, die elk jaar bij 't naderen van 't examen aan zijn
vader privaatles gaf.
Kruipen ze er door, de beproefden, dan verzoenen ze zich
met de heele ook met hun eigen land, en ze zingen
Bjornson 's lied :
Ja, dit land heeft onze liefde,
't Ruw verweerde land;
Diep gekloofd uit zee zich heffend,
Duizenden een band!
Maar in lichamelijk en geestelijk nuchteren toestand blijven
ze schelden op 't alles beheerscliend buieaucratendom. Noorwegen vergaat in 't papier. Noorwegen moet een arbeidsstaat
worden op het voetspor van Belgie en van Zwitserland. En
men rnaakt het tot een kanselarijstaat ... De heele staatsbegrooting gaat naar onproductieve dingen. Niets is er op uitg,etrokken
our werk en voeding er bovea op te helpen. Studeert een arme
jongen voor dominee dan staan honderd Mxcenaten gereed.
Doet iemand een nuttie uitvinding, dan denken de menschen
dat hij gek is: en ticht ei iemand een taro )te fabriek op, dan
blijft de ,tact en dan blijven de groote lui met hun bestellingen
naar 't buitenland gaan. Zoo denkt de student er over... en
later helpt hi) als krukkezitter, als rond de cuir, het schip van
Staat steeds in 't zelfde vaarwater voort.
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De Zweedsche student van Upsala, ons geteekend door
Heidenstam, Rvdberg en Strindberg, gaat er fier op te behooren
tot de oudste Universiteit van 't Noorden, in de stad die zelf
het eerbiedwekkendst antiquatium van Scandinavia is. Naar de
overlevering immeis liggen dichtini Upsala de grafsteden van
Thor en Odin en Freya. En in de kathedraal rusten de historische grootheden Linnaeus en Oxenstjerna en Gustav Wasa.
Op den voorgevel van 't hoofdgebouw prijkt een waardige
leuze :
« VRIJ TE DENKEN IS MOOI;
JUIST TE DENKEN IS NOG FEEL MOOIER ».

En waarheid blijft het dat al de mannen die schitteren in
de wetenschap en de kunst van 't moderne Zweden uit Upsãla

komen, uit het oude Ups:tia der Vikings.
't Is wel de eenige hoogeschool in Europa waar men de
studenten over 't algemeen mag verwijten dat ze to veel werken.
Het programma is eigenlijk niet zooveel zwaarder dan elders,
rnaar het strekt over meer wren. De studien voor geneesheer
duren er tien jaar' En hoewel men in Zweden sterft zooals elders,
heeft men er toch den troost te sterven in de armen der beste
dokters van Europa.
De hoeveelheid kennis die een Zweedsche student moet
opdoen heeft het ongerief hem veeleer te beletten tot wetenschappelijke uitslagen te komen dan hem tot uitslagen te leiden.
In plaats van objectieve waarheid kweekt de student er wantrouwen in zichzelf.
De wijsbegeerte vooral, een mengeling der nieuwste Duitsche stelsels, is een niet te achterhalen arcanum. De professors
hebben een voorliefde voor gapende studentenmonden; hoewel
de mooiste tijd voorbij is, de tijd van B6strom, die zijn theorieen
eindelijk eens in een handboek had neergelegd. Bij 't herlezen
van zijn handschrift voor 't naar den drukker ging, verklaarde hij :
« 't Is prachtig. Enkel twee wezens verstaan zulk een vlucht;
God de Vader en ik zelf ». Toen hij dan later de proeven nazag
riep hij uit . Maar 't is subliem, nu blijft nog enkel God de
Vader over, om mijn week te hegrijpen
Maar ook de <, blokkers » van Upsala vinden tijd tot uitspanning, hoewel de studentenjool er in den jongsten tijd veel
kalmer werd. De luidruchtigheid keert slechts op bepaalde
tijden tamelijk kunstmatig terug.
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Wel draagt de student nog steeds zijn Witte m6ssa, maar de
helden der dertien natien ingedeeld naar de onderscheidene
Zweedsche provincien zijn aan 't verkwijnen.Dat was de schoone
tijd der toddys, der warme grogs, volgens de blijde of droeve omstandigheden lichter of grauwer gekleurd. Zoo werd bij den dood
van den koning de todd y rouwig zwart. De eerste vier toddys
telde een goed student met. De vijfde heette Quintus Fabius, de
zesde Sextus Tarquimus, de zevende Septimus Severus, de achtste Octavius Maximus. Maar dat was nog, ling niet het maximum.
Langsheen het drankhuis girigen ze clan staan op het gaanpad
hand in hand zoo stevig als 't ging om op zijn dtcadentieRomeinsch den overvloed weder aan moeder aarde te gunnen,
wip de professors naar huts togen, een flesch punch als geschenk
onder den arm, met een zaligen lack de voorwerpen hunner
wild vermaarde sterrenkunde beschouwend, en in patente tegenspraak met de wet dat de rechte lijn de kortste is.
Ook de « overliggere ‘> verdwijnen langzamerhand, de studenten nl. van het _toe of het 50e academisch jaar. Anderzijds
zijn er thanes nation tot matigheidshuizeu ontaard, waar men
efkandei op suikerwater besalamandert.
Maar zingers duet de Zweedsche student nog als in zijn
bested trod, de heerluke drunkemansliederen van Bellman, afwisselend met de harpzangen Davids. Nergens ter werekl hoort
men schooner korep. De stemmen der meisjes gli l den zoo zuiver
weldadt.-; als stroomende water doorheen het onweergebruis
uit de kelen del breedstrottige jongens. Heerlijk vooral is de
zang op het jaarhiksch feet ais de oude helden worden gevierd :
Gustav W ra ,,a, Gustav Adolf, Karel de Xll e, oude begunstigers
der Univetsitett.
Hoewel op mindere schaal clan de Noren zijn toch ook de
Zweedsche studenten doorgaans arm. 'Nlaar te Upsala woven
bankiers die leenen en leenen, jaar in jaar uit, altijd maar op
voorschot van 't Been de toekomende dater of advocaat of
professor of predikant later verdienen zal Want men is een
mensch op lecftild its men -CpsAla veilaat, en v(')or zijn vijf en
veeitig,ste jaw heeft men bijna nooit een geldwinning-. Dan
begint men de voot.,(11otten nit de studentenjaren of te betalen,
en het i einhouts is zoo ongeveer i n i egel als de zoon aankomt
op de hoogt s( h+ >H>1 vaders plaats in te nemen en 't spel te
herbeginnen. Gauwer gnat het als men 't geluk heeft bij ver-
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laten van Upsâla een boerendochter uit de omgeving, het rijke
Scanie, los te lokken, uit een van die pachthoeven daar, waar
de boer, om zijn zin voor symmetrie te voldoen, voor zijn
dochter twee pianos koopt, een langs elken kant van den
schoorsteen.
*
* *

Hoeveel noodelooze wilskracht versleten wordt op de geduldige banken der hoogeschool te Upsâla beseft men het best als
men de Baltische zee oversteekt om de Finsche jeugd te
singfors te begroeten.
De dichterlijke droomers uit het land der Duizend Meren
hadden tot voor een eeuw een hoogeschool in 't Zweedsch.
Finland was immers voorheen een Zweedsch wingewest. Maar
de jeugd \ an 't begin der 19 de eeuw wou ook een hoogeschool
in eigen taal. En ze vond een machtig voorstander in den grootkanseliei del Universiteit, prins Alexander Nikolaiwitz. De beweging groeide steeds wort. Er kwam een Russisch verbod, maar
wat baatte 't ? De kanselier bleef zijn studenten trouw.... En
thans bestaat er een hoogeschool in 't Finsch zoowel als in
't Zweedsch.....
Fier over hun zegepraal gaan de studenten binnen onder
de bogen van 't nieuwe gebouw : hun zegebogen, bekroond met
(le weisprekende leuze : « Has aeries spei suae patria dedit :
-< HET VADERLAND GAF DEZE HOOGESCHOOL AAN
'T GESLACHT ZIJNER HOOP! »

GUIDO GEZELLE ALS LEERAAR
door 1)r.

HL GO VERRIEST.

In den aankang- \ an doze studie begeer ik twee bemerkingen
te doers . De eerste i5 dat er bij GEZELLE Been kwestie was van
stelsel. Al \vat hij peisde, zegde, leerde en deed, kwam onbewust
uit zyn ;61-1, eenig en wonder lijk wezen.
Hij was andeis.

en sprak anders,
en leeide anders,
en leelde andeis als de andere leeraars,
en zijn gronch\ oord was en bleet :

zoo spreke en
zoo denke en
zoo dichte en
zoo doe'k.
Wij , zijne leerlingen, w, ij hebben den leeraar en zijn werk
ontleed. Hij, hij g,,ing zijnen gang volgens zijn wezen.
Daaruit mij ne t\veede bemerking :
Die verschillende punten die ik hier behandele, die onderscheidene deelen van GEZELLE ' S weik, die allerhande vingering,
dat aanvatten en ornvatten, dat uitspatten en losvloeien van dat
wonder, eenig wezen, liggen overal zoo dicht bij malkaar en
loopen in alle riclitingen zoo door en uit malkaar, dat mijne beschrijving en untleding van zij n leeraarswerk dikwij ls zal moeten
op hetzelfde uitkomen, naar hetzelfde wederkeeien en hetZell le zal schijnen te herhalen. En toch, neen, wat ik schrijf zal
wel van den man spreken, maar in verschillend werk.
En oin klaaider zicht to ge\ en, wille ik ecrst cen deel van
zijne weiking groepeeien.
In het onderwijs, als ik kind en student was, leerde de leerling den leeraar. — In ander e woorden : de leeraar stond tusschen den leetling en 't gene er geleeid moest wor den , wees niet
order, gelerdde niet alleen, maar
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a) stond tusschen den leerling en de schrijvers of auteurs,
b) Mond tusschen den leerling, de dichters en de natuur,
c) stolid tusschen den leerling en de poysis,
al ) stood, mensch of boek, tusschen den leerling en de taal.
Wij studeerden zoogezeid de grieksche en bijzonderlijk
de latijnsche en fransche schrijveis en dichters. In der \\ aarheid, wij bestudeerden die groote Meesters met, hunne taal ook
niet, mciar \\ el den uitleg, ens in large bewoordingen en weeken maandlange dictaten gegeven door den professor en ziine
boeken. Nooit kwamenwil in aanraking en tioeling met die groote
schrijvets, ii )()it stonden zij in Licht en klaarheid voor onze oogen,
now in bewondering en liefde voor ons pert.
Zoo hemmer ik mi j niet dat ik ()oft iets nut mijne grieksche,
latijnsche of fransche auteurs oprecht genoten heb, uit geerte
herzocht heb en herlezen.
Wij Me y er onverschillig, veidroten, vreemd. Meer nog, wij
haatten onze schrijvers en wij wieipen hunne boeken in onzen
lessenaar en p eter ze liggen onbekeken en gevreesd totdat de
tijd kwarn van het ombest. Dan ja haalden wij ze uit en bekeken
ze zoo kort mogelijk. Wij hadden ze ook niet noodi2, maar
leerden met angst de bladzijden uitleg van stuk en van woord
Alles wat de leeraar daarover gevonden had en vergadrd, en
alles wat nu in de « questions de la composition » komen ging
met den « expliquez les mots soulignes
Met de taal ging het niet beter.
Wij leerden giieksch; een beetje grieksch en veel gramrrmtica van die taal die wij niet kenden. De uitslag was ellendi2,.
Ik heb dat heel nauw onderzocht. Wij leerden in onze studiejaren minstens twaalf honderd uren grieksch en nit de rhetmika
gaande, geen Brie van de 25 studenten choegen er 200 woorden
op hunne lippen; geen tien kenden er Too woorden. Honderd
woorden in twaalf honderd uren! en de overige studenten wisten
van het grieksch quasi niets, en hebben er niets van onthouden.
Wij leerden latijn ; duizende en duizende uren en kenden
lacy er toch zoo weinig van. Hetgene er in de klas vertaald was
geweest, doisten wij vertalen. 't Overige bleef in de onbekende
lucht hanger. ja, ik wilde wel weten hoeveel it geheel dat geleerd
Belgie
buiten de professors, die het latijn aan de studenten
moeten to huis brengen,
hoeveel priesters, advocaten, genees-
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heeren enz. er te mijnen tijde waren en nu nog zijn die hunne
latijnsche Meesters lezen of lezen kunnen.
'\Vij leerden dat Belgisch fransch, waarvan het beste wereldvermaard is geworden in le manage de Mademoiselle Beulemans ».
Het vlaamsch bleef buiten het onderwijs. Het laatste uurke
der week bracht ons, in het Fransch, de Bloemlezing van Sleecks
en Vandevelde, en een minder deel der dicht- en prozastukken.
wij woonden in onze straattaal of patois en bleven alzoo een yolk
zonder taal, met een gevoelen van minderheid en misprijzen van
eigen wezen.
En GEZELLE
GEZELLE stond daar buiten. Hij stond daar volstrekt buiten.
Van lien uitleg, van die abstracte leering wist hij niets. Hij begeerde niet er lets van te weten. Hij begeerde daar niets van
aan de studenten te leeren. Hij leerde er niets van.
Hij onderwees, wees onder; wees naar de schrijvers, de
dichters en hunne werken en zeide : Kijkt!
HI.) ruimde uit den weg eenvoudig, wat belette te zien en te
verstaan.
Alzoo schriift GUST AF VERRIEST : ,< Van Homerus lazen
wij zang op zang, zoo van Dias als van de Odussea, en bier,
midden deze heerliike beelden zoo waar en zoo ri j k, zoo kristalklaar geteekend, ver\Nijlde de AIeester met inmg genoegen Dan
ook ieidde hij ons, vol eerbiedig, e ontioering, door de schoonste
deelen van Aisculos en Sophocles.
In 't latijn lucid hij weinig aan bij Virgilius, maar Hot atius
lazen wij blina ten geheele, daarbij de beste hekeldichten van
Juvenal en Pernis, en ook menig lustig uittreksel nit de komethen van Plautus en Terentius. .>
De wooiden en de taal leerden wij uit gebruik en veikeer,
en ook tut then wonderen uitleg en verbinden van de woorden
ondereen, en onder en door alle talen die wij leerden of kenden.
In ons ontwaakte hij, in ons ontwiek tilt de boeken, de
begeerte van lezen, van herlezen. Ons werk eindigde niet waar
de vertaling gedaan was, en de tutleg gegeven. Dan beg(')n ons
werk. Het was : leest nu, en wij lazen. Het woord wierd ons
eigen, de taal wierd ons eigen, het denken, het voelen, het
genieten.
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Het hert en de geest van den leeraar dooistraalden ooh, en
verlichtten den leerling.
Ja, dat liep niet altijd zoo gemakkelijk af, en in den beginne
stoorde het wel under de studenten, en altijd onder de leeraars.
EDUARD DAMBRE, myn kameraad, was tot lien tijd onder
de allereerste g.,reweest in zijn klasse, en ik hoor nog zijn gram en
verontweerdigd woord : Nous n'avons pas vu cela! Hij studeerde
nooit den auteur , maar alien nitieg wist hij van buiten, zoodat hij alle antwoord gereed in zijne memorie droeg voor den
dag van de c,n,positie Sedert lang liep hij verbitterd omdat
hij den uitleg en den leeraar niet meer leeren kon, en als in het
onderzoek wie er best latyn kende, men hem simpelijk het latijn
riep hij tiiumfant : nous n'avons pas vu cela.
voor oogea
Dat wille ik nu toepassen aan onze taal, en vertellen hoe
GEZELLE ons vlaamsch of nederlandsch leerde.

In onzen tijd was het vlaamsch in onze gestichten verre te
zoeken. Twee boeken waren geheel ons gerief en wij stonden
voor onze moedeitaal met dit dubbel gevoelen :
Zij is ons vreemd. Wij kennen er niets van, kennen alleen
straattaal of patois. Wij zouden moeten hollandsch leeren, en
waartoe kan dat dienen ? Hollandsch en vlaamsch ! beteekenen
toch nets; zijn niets. Vreemd en leelijk.
De taal is in de spraakkunst te vinden, en de vlaamsche
spraakkunst is moeilijk en doodverdrietig. Tegenzin.
GEZELLE lo,vain en zijn grondgedacht en leering was :

kunt vlaamsch, en moet alleen uwe taal zuiveren, kuischen, \vasschen, kammen, volledigen, verrijken, versterken,
gelijk de mensch met zijn lichaam wel doet.
Vlaamsch is nederlandsch.
— Vlaamsch is <, meegerechtigd om deel te maken van de
tale des pootelz Diaschsprekenden Vaderlands
« De taal der oudere schrijvers, en de zuivere volkstaal
« is eene en dezelfde.
« Ooze taal is de schoonste sprake van Nederland. »
« De tad( ligt en leeft in het yolk, en boeken zijn vaten
waarin men ze heeft trachten te vangen.
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Zijn gedacht en onderwijs over taal, over eigen taal, over
schoone taal staat klaar verlicht in zijne artikelen uit de eerste
jaren van Rona dell Ikea.
In het I ail Hoz-e-gesprek, verteld door G. VERRIEST (Taal en
opzweding, blz. 3) wegens den koeier of peerdeknecht uit de
omstreken van Thielt.
In de palabel van Johan Winkler (ibidem, blz. 4) die vertelt
van Jan Jansen, een Hollander van den ouden stempel, en Leenaert Vlamvnckx.
In zijn gedicht
Hetgeen ik met uitgeve en
hebbe ik niet in :
wie zal mij dat wijten te schanden ?
Mijn herte en mijn tale, mijn
zede en mijn zin,
't is al zoo van buiten, 't is
al zoo van bin' :
't iigt alles daar bloot op mijn' harden !
Dan weg met de oneigene
tale en den sehlin
van elders geborgde gepeizen;
mijn zit gij niet, uw dat en
wille ik met zijn.
dat in mij en aan mij is
dat heete ik mijn :

Oneigene, ik late u,

gaat reizen !

En in dat ander :
De vlaamsche tale is wonderzoet,
voor die haar geen geweld en doet,
maar rusten laat in 't herte, alwaar,
ze onmondig leefde en sliep te gaar,
tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank,
te monde uit, gaat heur vrijen gang!
\Vat verruwprachtig hoortooneel,
wat zielverrukkend zingestreel,
o vlaamsche tale, uw' kunste ontplooit,
wanneer zc 't al vol leven strooit
en vol 't onzegbaar schoonzijn, dat
lick wolken wierooks, welt
tut uw Loet wierookvat !
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Wij ontwaakten; wij gevoelden ons zelven; wij wierden onze
taal bewust, ons uitwendig wezen. Een eigen Licht blonk in ons
hoo': eerie liefde en fieiheid vol betrouwen vervulde ons pert;
een w()( ad en een lied zon4.Y,en op onze lippen.
GE/ELLE had de hp)nnen van ons vlaamsch wezen gelost.
Dambij biacht zipn (,nderwij s (ms tot de Vlaamsche meesters door alle tij den WI] leeiden kennen en genieten de « Carolingische verhalen, Reinaert de Vos, van Maerlant, de liederen
der middeleeuwen, Vondel, Vader Cats, Pater Poirters, Justus
Harduin. gelled den schat van 't verleden en tot de laatste dichters van deze tijden toe. Dautzenberg zong ons zijn Seclikeit
en Let/4nel/ en Hoffmann von Fallersleben, een vreemdeling,
zij ne LoT,erkens.
Daer quam eens deur dat velt ghegaen
Een nude vrohcke droomer
Hi Bach dat graen al gulden staen,
Het was wel in den somer.
en Fallersleben
Hoe Mond het wide wilde wout
In loverkens so groen en stout .....
...
.. . .
Ic n as so pmc, een bloeyend rijs,
No hen lc out, mijn hooft is grijs,
Gheen lentelust in 't herte mqn .....
Voor mij salt altoos winter sijn
Den Mei maect pile en velt en wout,
En is moet altoos bliven out.

Ons dagelij ks( h io1(1 )k wierd hem spraakwijzing en ik
hoore hem nog zegg(t) aan mij : Gv zegt percies percies gelyk een
Cuernsche schr)e m a k
Welke was de Hij had een jaar en half gedoceerd
en reeds stonden ruk lit EUGEEN VAN OYE, HUGO VERRIEST,
KARLL CALLEBER1, Faini, D. KEERE, KARFL DE GHELDERE,
GUSTAF VERRIE'z,F, HENRI DELBNERE, ROBRECHT WILLAERT,
CONSFAN1 VAN COULIE en zoo ‘ eel andere, en nit het onderwijs

zijner leerlin 2, en \vier(' en grotide ceri (.2,- eheel Leger, eon long yolk
dat zijne taal kende, dat nine taal scnreef, sprak en zong, dat
zij ne taal beimiide als zun hoogste goed; dat in zijne taai leefde,
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met het blij bewust-zijn van zijn denken, van zijn willen, van zijn
werken, van zijn worden : preusch als yolk.
* :4
Dat doers en laten, dat antlers denken en spreken en leeren
en zijn, vinde ik nog veel netter en klaarder in zijn, hoe kan ik
dat nu noemen, in zijn onderricht of Never in zijn wekken van
poesie.
Eertijds waren het (zoo ik hooger schreef), « les lecons de
litterature, les preceptes de poesie, les prèceptes de rhetorique x.
Wederom stond hier de leeraar of de boek tusschen den leerling en de poesie. Nog altijd verkeerde men in den waan dat
men de formule, de formulen, door voorschreven vormen, ge vonden had of ging vinden om te dichten en dichters te maken.
Van die boeken zegt VAN DER STRAETEN geestig in zijn
Exodus : Grammatica is de kunst om al te ontleden en te ontvleezen en te ontbeenderen, en te ontknauwen en tot spijs voor
kinderen te verteeren, wat de menschen zeggen met der tonge
taal.
En GUSTAVE DELECLUSE : Certaines Bens traitent les beautes litteraires comme les plafonneurs traitent les rosaces du
plafond.
En veel mooier : Quand l'homme ne pour etre professeur
s'est nourri sous forme de synthese, it digere sous forme d'analyse.
GEZELLE stond weerom daarbuiten ; nooit heeft hij ex-professo eene les gegeven over « beautes litteraires » in abstract° ;
nooit een boek gewezen waar die lessen te vinden waren. Direkt,
zonder lets daartusschen, bracht hij den leeiling in aanraking
met de meesters, zoodat zij mochten medetrillen en medezinderen. Hij wist, zegt G. VERRIEST, dat de jongeling die deze
schoonheden heeft leeren kennen en genieten, gaat door het Leven
met een onvervreemdbaren schat die hem meer genot en vreugde
verborgt als alle stoffehjke voorspoed.
Niet alleen uit voorbeelden, maar uit dagelijksch werk, uit
ons wezen, ontwaakte In] al wat leefde, al wat roerde, al wat
deugde, al wat schong en schtherde, en deed het groeien, uitzetten en veldwinnen.
took zocht dat onderwijs naar geen algemeenen vorm, passend op ieder hoofd en p ert en borst en mond, of liever hangend
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buiten ons in de lucht als eene soort algemeene wet naar
dewelke wij ons te vormen hadden, maar het zocht en vond de
eigene begaafdheden en veerdigheden van iedereen, en trachtte
de leerlingen te ontwikkelen en te doen groeien naar de innigheid
van hun wezen, naar bun eigen aard.
Het was de groote Crescite.
Tot de maat en de rhythmus weer hij in voorbeeld ja, maar
ook in alle harmonieuse roering van de taal en in de passende
roering van adem-, lief- en voetslag.
KARFL DE GHELDERE

dichtte .

Gelijk de vlugge bie die
gezocht heeft....
en op het keerbladje van zijn werk ontving hij
Zoo welkom als de hie die
aan 't zoeken wiji de last wast
terug met haren buit uit....
Ja het ware het zoeken weerd Welke en hoeveel rhythmen
GEZELLE zijnen leerlingen heeft gewezen cn voorgedicht.

Ook Dichten wierd ons spel en leute, en hooger genot,
Dichten wierd het beproeven van hooger krachten,
Dichten was het uitzetten en doortinten van al onze zinnen.
Dichten was ons-eigen genieten.
*
* *

Alzoo gerake ik nu aan dat derde punt, en herinnere hoe
poesis te vooren ons geleerd was als jets daar buiten ons en quasi
in den vreemde.
V(_"“_")r GEZELLE bedichten wij de bergen van Italie met de
wijntrossen, een ongeweerte op zee, of een zeegevecht, al
hadden Wli noch Italie, noch zee, noch schip in ons leven gezien.
Of, wat beter, aanzagen wij poesis als eene studie, en een
genot op zekere uren van lets hoogers uit de wereld daar buiten
ons.
GEZELLE, daartegen, bedichtte eenerzijds geheel de natuur
rondom ons, en anderzijds legde, in onze oogen en hert een licht
en schoonheid die wij door het leven mededroegen.
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Gel) eel die arme drooge vetvelende collegewereld wierd
bestraald en veilevendigd. Alles v at wij van ult onze kinderjaren
medebrachten, alles \vat wij daarhuiten kenden wierd 011S schoonheid en genot van schoonheid.
Hier zou ik u moeten het wonder vertellen van het ruischen
van het ranke — van het schrijverke, — van de waterspegel,
— van de pachthofschildeung, -- van 't edel spel der schaverdijnders, — van de aanroeping : Schavende snijdt het staal en
kerft in de penile van ieder Bout >>, — van blijdschap, — van de
kerhof Nommen. Het was ons geheele Leven. Met ziinen profetenvinger streelde hij onze oogen open._ onze vijf =nen open.
Dat was geen do:mmize. Dat kwam uit geen bewust en ontleed Joel. Dat NN as zijn wonder wezen, dat de natuur, zijne kinderen en geheel hun !even omkoesterde, omkoosde en in schoonheid tintelen deed.
Daarom is het dat, later rut het onderwijs, hij geheel Vlaanderen in schoonheid droeg tot in den hoogsten dichtershemel
zooals bet de namen van zijn boeken laten vermoeden, 1'1'db-oils
en Rijmsnoei. Dc titel van 't laatste, Ver,:en, komt van hem niet.
Dicht daarbii ligt nu zijn grooter werk, te wezen : dat Hij
den kleinen kring uiii
wit gesloten waren, heeft opengezet, en
ons in een onbekende wereld heeft binnengeleid en met die
onbekende vv ei eld heeft bekend gemaakt.
Niet alleen wv Homeros, Iliade, Odussea, Aisculos
en Sophocles, met a!leen lazen wij Virgilius, Flaccus, Plautus,
Terencius, ju ‘ enal en andele.
proefden Dante, Tasso, Francesco d'Ascese, Jac opone
en Liguori.
\Vij doorkeken de engeische dichters Shakespeare, Milton,
Burns, Moore en Longfellow.
De duitsche dichters Goethe, Schiller, Klaus Groth en andere.
De noordsch e dichters.
De vlaamscl dichters boven al.
« Al de dichtus straalden door onzen bewonderenden geest,
« en druppelden in onze immer dorstige ziel. Bronnen welden
« uit alle landen en tvden van de groote wereld, en alsof het
« ware uit een krvstalen beker, met Licht doortinteld, gaf hij ons
« te drinken die Lange zoete teugen. Wij tintelden.
« Met de boeken niet alleen.
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Een geheele wereld van poezie, de ware, die wij zagen,
« die wij hoorden, die wij voelden, ontwaakte en stond, op het
« gewenk van zijn bevenden vinger, Op condom ons.
In den uitleg daarvan moete ik een ander punt raken. In
ouder tijden heerschte in de onderwijsgestichten de gemaakte
bewondering. De leeraars geloofden niets an hetgene zij vertelden aan de studenten. Under malkaar spotten zij met dichters
en schnivers en staken hunne boeken in den vergetenden hoek
van hun boekrek.
Met GEZELLE was die tijd uit. Ik geloof niet dat ooit in zijne
lezing en uitleg een woord uit zijnen mond gekomen is dat Been
waarheid sprak. Zin woord immers was :
Zoo spreke en
zoo denke en
zoo dichte en
zoo doe 'k.
Dat was alzoo in zijn unleggend woord, in zijn vertalend
woord, in zijn sprekend woord, in zijn Leven. Bij de Meesters
zinderde hij. Hij verbleekte. Zijne stem trilde. Hij was immers
de groote ziener, de groote voeler, en hij droeg hun in zijn zingend woord op de lippen.
'Vij, wij gingen mede in zijn denken, in zijn gevoelen, in zijn
bewonderen, in zijn genieten. Snaren spanden binnen ons en
zongen mede. Eene tilling liep ons over het lief en ontstelde
geest en hert.
Nog een punt wille ik hier aanraken, dat de bijzondere diepheid en hoogheid van zijn onderwijs in den klaren zet. Hij heeft
ons bewust gemaakt dat wij lets en remand waren. Hij heeft ons
wordende dichters gemaakt, of toch wordende menschen met
hoogeren geest en idealen, met hooger hert en liefde voor ons
yolk, ons ras, ons land, ooze taal en ooze kunst; met hooger
willen en doen. Wij konden niet aileen ; wij waren.
Aan het laatste kome ik eindelijk en wete bijna niet hoe
dat voor uwe kijkende oogen openplooien. Ik zeg het eerst in
in een woord
Hij beminde zijne leerlingen.
En als ik zeg : hij beminde zijne leerlingen, ik spreke niet
van die officieele genegenheid, van die phchtliefde, maar van
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die groote liefde ult der natuur, die onzen groei en bloei, onze
schoonheid, ons hooger heilig wezen om- en overstraalde. Zijne
liefde doorademde ons, en streelde zoet en warm al onze jonge
krachten open. Daaruit die ontelbare Gedichten en antwoorden
aan die leerlingen :
Hoe vaart, hoe vaart gij nu, mien kind,
dien'k, vechtend in de vlagen,
\Veleens, en 't miek mij grootschgezind,
heb door en door gedragen :
hoe vaart gij nu?...
Aan KAREL DE GHELDERE :
Zoo welkom als de bie,
die,
aan 't ronken, will de last
w ast,
terug met heuren buit
uit
de velden rijk beblomd
komt...
Aan EUG. VAN OYE :
'k Heb menig, menig uur bij u
gesleten en genoten
en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten
Aan EDMOND VAN HEE :
Wiji gij ligt en rust en slaapt, Mon,
op Brie stapkes maar van mij
zit ik dikwijis en betraap, Mon,
't vluchtig vliegske, poesij ..
Aan PIETER BUSSCHAERT :
Kom e keer hier, fliefflodderke,
'k hebbe u, 'k hebbe u zoo lief.
Aan honderd andere.
Daaruit die passiesermoenen van 1859.
Geen passiesermoenen over deugden en ondeugden met
een woord over den Zaligmaker; maar Palestinen, — Hierusatem — de Tempel, met hunne symbolenmacht : de Zaligmaker
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met de beelden die Hem voorengingen in de Bijbelrijen, en met
de wereld van doening en woord die Hij in Vlaanderen en de
menschheid gelaten heeft.
Visioenen.
De professors fluisterden : Ii ne moralise pas assez.
En daarop antwoordde zijn laatste woord : Et si l'on me
demande quelle est la morale de ces enseignements, je reponclrai que j'ai preche, fait connaitre et aimer Jesus Christ.
Daaruit dat verkeer, met zijne leerlingen, dat geheel Vlaanderen in 't werk stelde, in woordenzanting, en zoek naar Folklore
en volksdoening die Rond den Heerd en Loquela voedden en
volden.
Daaruit dat dichterlijk leven, dat geheel Vlaanderen omschemerde en schuilde in den glans der groote ziel van den
Meester.
Zijn onvergetelijke lessen vloeiden uit zijne liefde en bleven
ons door het leven Licht, waarheid, plicht en schoonheid.
Daarmede sluite ik nu. Zijn onderwijs was zijn wezen. Een
God, hebbe ik geschreven, een God dook achter de gordijn.
Het was eene adoratio. Nu nog, hij is zoo lange dood, dat
vieemd wezen — bij de heidenen ware het Pan geweest dat
mysterieuse wezen, met duizend oogen, met duizend trillingen,
met duizende vonken en stralen, maar met èene groote ziel,
staat nog voor 6nze ziel en zindert zuutjes; zoo dat wij hem
nowt vergeten kunnen.
Hij is daar !
in ons !

— 44 6 —

KLEINE VERSCHEIDENHEDE N.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDS CHE
TAAL EN LETTERKUNDE,

159. — ONDERSTAEN.
De zcaohede 7'(111 lets ONDERSTAEN schijnt te beteekenen De r_zegiondheid ervan nagaan, vaststellen, door het hooren
van < orcorisc,tp (_:nde glietughenesse , :

L. Gilliodt,-van Sev:ren, Cout. d'Ypres, II, 267 : « Ende omme
de w aer hede van clien te onclerstane, zekei e commissarisse hadden
zindert claer toe ghe,teit ghezvn hi den hove, voor de Welke de vorseide heesscher, hadden ghedaen ludens (sic; te lezen : ludene?)
zekei c or scan cap code ghetughenesse, omme huere vorseide redone
ende vei mete inwaer, te doene »1.1.409.`,

16o. — STREEK.
STREEK beteekent Lijn. Zie bij Verdam, Streke 3 0 . Het woord
komt echter in den onderstaanden tekst voor met de beteekenis
van het Fr. Aligwelizent (Direction donnee pour une rue par la
voirie) VOLGEN DE STREKE b. v. van twee huizen, komt uit op
het Fr. Sulz . re la de (Continuer d'aller dans une direction
marquee), of Silli'le falignenzeni van die huizen, en beteekent
derhalve Op dezelfde lijn bouwen.

L. Gilliodts-van Sevet en, Colic. clYpres, I,

102 : « Wie ter voortimmeren metsen wilt. sal volgen, int opgaen van den
wercke buy ten a et de, van onder tot boven, de streke vande huy,en
van beede syne nacste ghebueren... Cout. homol. 1619i
Zie ook
de Costume >, van 1535, op. cit , I, 4141
strate

TER VOORSTRATE, uit lien tekst, beteekent Langs (den karat
van) de strait, Fr. .1 fiont de rite.
13liVTEN AERDE is hetzelfde als Boveit den grond; Fr. A _fie/Jr

de Ilene.
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161. — *KERSBUS.
Men leze KERSKINS of KERSKENS = Kleine kaarsen.
Die verkeerde lezing KERSBUS komt voor in den hieronder
volgenden tekst, Welke betrekl:ing heeft op het celebreren van
of iaargetijde voor Gillis van Braecle, in de Sinteden
Walburgakerh te Oudenaarde :
1

>>

Annales du Cercle areheologique d'Audenaerde. III (1911), biz.
208-209 : .... Den costere es gbeh rmden te hesorghene xij kersbus
(kerskms , ende xij rri ten daer in, ore de priesters te offeren... »
dstaan, bovenstaanden tekst met den tekst hier-

Het zal

:

onder te

Id., III, 205 : Noch ses aermen lieden, die ter offerande gaen
zullen elc met een keerse van twee myten ende een mite daer in...

162. — ZYN GOEDT QUALICKEN OVERDOEN en
ZYN GOET QUALICK VERDOEN.
Deze twee uitdrukkingen hebben dezelfde beteekenis en
wizen op Veikwisten, Verspillen, Verbrassen of Opmaken van
bien. Zie bij Verdam, v° OVERDOEN. VERgoed; Fr. Ass/per
DOEN is daarvan een andere worm. Bij Overd7en en Verdoen gaat
echter in onze teksten het voegwoord Kwali/k : « Qualicken » of
Soil

« Qualick :
L. Gilliodts-van Severen, Cout d'Ypres, I, 394 « Van die huer
goedt qualicken overdoen, te stellene in curatele. Als man of wyf.
oudt, jonc, ghehuwet of onghehuwet, van sobren regemente zyn,
thuere dissiperende ende qualic overdoende. . (1535.)
Id., op. Cit., I, go « Van die haerheder goet qualick verdoen, te
stencil in curatele Als man ofte wvf, ghehuwt of onghehuwt, van
sobei en Iegimenten, thunnen dispenseren (= het Fr. Defienscr) ende
,Cout. homol 1619),)
qualick verdoen

163. TOVERARE en TOVERIGGHE.
TOVERARE CrovERAER) luidt ten huidigen dage in N.-Ned.
TOVERRiGHE = Tooveraarster, Tooveres. Een

7007;e11(71717

-

voorbeeld uit 1420 :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Salle et Chdtellenie d'Ypres,
Item, zo wie andi en. .., of up hem riepe toverare of
toverigghe
(Keure van 1429.)
I, 34 :
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164. — WEREN en VERDUYSTEREN.
Bij akte van 12 November 1636, wordt door proost en
kanunniken van Sint-Donaaskerk te Brugge, aan zekeren X.,
in eene kapel dezer kerk eene grafstede verleend, onder voorwaarde dat aan de aldaar liggende grafzerken niets zal mogen
veranderd worden, dat nl. de opschriften en wapens op die grafzerken staande met zullen « ,,,,,hezceert ofte 7'erdursterd worden,
d. w. z. dat deze niet zullen weggenomen of (het daaropstaande
opschiift) uitgeveegdIA orden :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der kerk van Sint-Donaas, Charters, oud nr 1o83, voorloopig blauw n r 3194 « Tot welcken eynde
alle (l'oucle memorien encle wapenen, die aidaer jeghenwoordelic
syn up de sepulturen ende anders, nvet en sullen moghen gheweert
ofte verduystert worden >>.

165. — IC/Valid een BASTAERDE KYND UPGHEVEN
ENDE TOEDRAGHEN.
Iemand te laste leggen, dat liij de vacler van een basterdkind
is, heette Imam/ bastao de kund UPGHEVEN ENDE TOEDRAGHEN : Hem dit aanschrijven, toeschniven ; Fr. Atbibiter. Men
zegt thans nog in het Fr. • Do/inci son enfant a un tel = Dire

qu'un tel est le pere de cet enfant. Onze tekst luidt
L. Gilhodts-van Severen, Ccut. d'Ypres, I, 390 < Item, ghehusk ede mans en Wei den in gheenei manieren ghehouden te anveernderen, die eeneghe vrauwen hemlieden up
dene de bastaerde
ende toedraghen . , ten w, are dat anderssms bevonden
gheven
ware h\ vehemente suspitien ende claren bemoedene, dat by de
vadere ware vanden nde. (1535.,
Met Donner hierboven zal wellicht UPGHEVEN gelijkstaan; TOEDRA(HEN geeft echter aan de heele uitdrukking de
meer bijzondere beteekenis van Aanwrijven, Te laste leggen, of
van het Fr. At/lib/ter a, Imputer (Mettre au compte de). De
vertaling Fr. Pitsenter el imposer (un enfant), door een schrijver
gegeven, schijnt ons toe minder Quist te
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van cut Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Weienschap le bevorderen, door het uitgeven, in het _Arederlandsch,
van nieuwe werken over Nader- of Geneeskundig e Welenschappen, over Rechlsgeleerdheid 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 cirie beoordeelaars, leden van de Besiendery Commissie voor Nieuwere Taal en Lederen. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
Met laten drukken van de aangeboden werken.
**
KAREL BOU RY-FON DS.
De Karel Boury - prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Lierierell onder het y olk to verspreiden. 're dien einde, schrijft
do Koninklijlte Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
•

J. SALSM.ANS-FONDS.

Krachtens het honinklijkl3esluit van 25 J i 1909, houderide goedlteuring van het Reglement door de Koninldijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsinans - Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van tilt Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den etsch der
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijvin van pthsviagen, hetzij tot het uitgeven van inge•
sonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlancische tcksten op het gebied det
Roonisch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgic, zedelcer, catechese,
homiletiek, hagiographie, ascetiek. geestelijke liederen en gedichten,ordensregelen ;
c) hetzij tot bet bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen,
welke tot bet voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoenide,
noodzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ond,rnomen uitgaven in den aard van de onder tittera b en genoentrie.

KONINKLI JKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe to kennen aan den schrijver die, in die tijdrnimte, het beste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voort.
gebracht hebben.

• De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorvvaarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Acddemie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve
den 31 December 1 9 13 gesloten. Belanghebbenden worden
verTocht, twee exemplaren. van Imiz ;perk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris, ter Acadenzie, Koningstraat, 18, to Gent — (met vermelding op het ad. es : Voor
den Aug. Beernaert-prijs), — ve•Or 5 Februari 1914
in to Tenden.
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572
Nr 2. Paaschgebruikcn. Het toedienen van wijit
en hock na de H. Communie, door Id. . 573
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door Id.
575
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door Id
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Nr 6. Palmenzondag. Het werfien van noten can
de schoolkinderen, door Id
576

Het

Antisemitisme te Byzantium
onder Basilius den Macedonier
DOOR

E. DE STOOP
Docent aan de Hoogeschool van Gent

In vergaderin
g van 21 Fehrnari 1912, besloot de
Koninklij ke V laamsche Academie tot de opneming in
hare Verslagen en Mededeelingen van de studie Naar
door den ]leer E.

DE STOOP

ter nitgave aangeboden.

De beer E. DE SToo p overleed echter den 7 April

1913, in den j en gdi gen ouderdom van 29 jaar, , nog
voordat zij n werk ter pens was kunnen gain.
Ter naged a ch te n is van den to vroeg ontvallen
geleerde en v riend, nam de Bestendige Secretaris het
gaarne op zich , alle noodige middelen aan te wenden,
opdat de studie van den beer

DE STOOP

loch het Licht
30
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:ma zien : hij

Was

zoo gelukkig hiervoor te mogen

rekenen op de lioogst gewaardeerde en ijverige medewerking van (l en leer Eerwaarden en geleerden Heer
Pater

C. VAN DE VORST, S. J.,

Bollandist te Brussel,

welke er met de meeste hereidccilligheid in toestenide
hem, inzonderbeid voor bet nalezen van de Grieksche
teksten, ter zUde te siaan.
Pater

VAN

VORST

zij daarvoor de oprechte dank

der koninklijke Vlaamsche Academie betaigd.
Bij bet opnemen van de sludie van den beer
E. DE STOOP, , erd het handschrift door hem nagelaten

streng geyolgd (1).
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

(1) De verwijzingen naar den Griekschen tekst, doelen op de
pagineering uit vette cijfers langs den kant der bladzijden

INLEIDING

Enkele Jaren geleden maakte de heer Cumont in de
Revue de l'Instruction publique 1) uittreksels bekend van een
strijdschrift, dat in drie handschriften staat achter de
afzweringsformule die in 't Byzantijnsche rijk aan de
Joden werd opgelegd. Cumont herkende er dadelijk het
werk in van een zeer ontwikkelden geestelijke, heftig
antisemiet, die zich beshst tegenover de verzoeningsgezinde
politiek stelt, welke Keizer Basilius de Macedonier (867-885)
ten opzichte van zijn Joodsche onderdanen had aangenomen.
Het schijnt me toe, dat een volledige uitgaaf van dat
pamfl.et gewenscht is, vooral omdat het, gelijk A,vij zullen
zien, eenig is in zijn soort, onder de talriils:e geschriften tegen
de Joden die het Byzantijnsche tijdperk ons heeft nagelaten.
Het kan bij den huidigen staat onzer kennis bezwaarhjk
heeten met eenige juistheid to bepalen welke de beteekenis
van de Joden, in 't Grieksche keizerrijk, is geweest 2). Dat
ze langen tijd een niet-gering deel van de bevolking hebben
uitgemaakt, dat ze zelfs meer dan eens een wezenhiken
invloed op de christelijke samenleving hebben uitgeoefend,
kan men moeilijk in twijfel trekken. In Antiochie, bij
voorbeeld, was de J oodsche gemeente voor de p erk een

t) Revue de Instruction pubfique, 1903, 8-15 : La conversion des j'uifs
byzantins au IXe — 2) PERLES, .7itdisch-BF,antinische Be:alumgen (Byzantinische Zeitschrift, 1893, 569) : Die chicksale der Juden
unter byzantinischer Herrschaft sind im allgemeinen noch wenig
bekannt ».
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wezenlijk gevaar, en al de welsprekendheid van Johannes
Chrysostomus kon met verhinderen dat een aantal Christenen
de Synagoge bezochten Gedurende geheel het eerste
Byzantijnsche ti j dperk veroorzaken de uitzonderingswetten,
tegen de Israelieten uitgevaardigd, gevaarlijke opstanden,
die meer dan eens aanleiding geven tot een geregelden
oorlog. In 529 komen de Samaritanen, die men van
hunne synagogen had beroofd, en onbevoegd had verklaard
om getuigenis of te leggen of erfenis te aanvaarden 2),
in Palestina in verzet, kiezen een hunner, Julianus genaamd,
tot koning, en maken zich een oogenblik meester van
Neapolis en Scythopolis 3). Nog geen twintig jaar later, in
556, is Justinianus genoodzaakt een nieuwen opstand van
de Joden, verbonden met de Samaritanen, Welke begonnen
was met een Christenmoord te Caesarea Palestinae 4 ), bloedig
te onderdrukken. Onder Phocas kan een oproer van de
Joden slechts gedempt worden door de vereende krachten
van den Comes Orientis en den Magister militum 5). Onder
Heraclius waren de Joden van de zuidelijke en oostersche
gewesten verbonden met de Perzen en men zal moeten
erkennen dat zij een niet-gering te schatten macht waren,
als men ziet hoe ze zich, in 628, alleen meester maken van
de stad Edessa, die door het leger van Chosroes was
I) IOHANNES CHRYSOSTOMUS, Adversus Iudaeos orationes, Patrologia
graeca XLVIII, 843-942, p. 844 : TroXXoi TCOv ivAtisw TETOtTILI g VWV Kai
Tdt tokEpa XETOVTWV wovEiv, of M V e'TTI T11v O g CtV drITOtVTWal Taw
of bE Kai 6UVEOpT0iZOU6I Kai TWV V116TEtWV KotvwvoUGt.
I, 5,17. — 3) MALALAS, Chronographia (ed. Bonn),
—2)CodexInstzau,
445, 19 et THEOPHANES, Chronographia (ed. de Boor), I, 178, 22 :
eK TWV lamapErribv eV Tt5)-rroXelau1 xiXtoibEc
Malalas merkt op g 1TE6OV
EiKout. Volgens Theophanes zouden ook de Joden aan lien opstand
deelgenomen hebben. — 4) MALALAS, 487, 10 en THEOPHANES, I, 23o,
5. — 5) THEOPHANES, I, 296, 21 : b bE Owidic koina€ KO1.111Ta etVOtTOVIC
Bthvouov Kai KOTTCtVetV GTpUTY1X0iTTIV KOti dar g OTEIXEV OL6T06C KaT)
Ot6TWV... 41T1GUVOiEOLVTEC oTpaTOTrEbot . rti1X0ov aft* Kai 7TOXX01)C
cp,45vEu6otv Kai iiKpurripictaav Kai T11S neaaug eEtbptuotv.

- 4 53 -

ontruimd ). Na de bloedige wraak van Heraclius was het
begrijpelijk dat de joden ook de Arabieren als bevrijders
inhaalden 2).
In de binnenlandsche aangelegenheden is de invloed van
het Joodsche element insgelijks te bespeuren. In 641, bij
voorbeeld, namen de Joden van Constantinopel deel aan
een volksopstand die den Patriarch Pyrrhus noodzaakte naar
Chalcedon te vluchten en die korten tijd daarna aanleiding
gaf tot het aftreden van dezen patriarch 3).
Maar terwij1 in de eerste eeuwen van het Byzantijnsche
rijk de macht van het Jodendom onweersprekelijk blijkt,
schij nt de viaag \vat moeilijker te beantwoorden van
't oogenblik of waarop de Arabische gewesten, Syne,
Palestina en Egypte, de vier landen waar zijn aanhangers
het talrijkst waren, verloren gingen voor het rijk. Om
eenigszins nauwkeunge gegevens over de zaak te vinden,
moet men de belangrijke statistieken raadplegen van
Rabbi Benjamin van Tudela, den Spaanschen reiziger, die
omstreeks 117o de voornaamste Joodsche gemeenten van
het rij k bezocht 4 ). Het grootste aantal joden schijnt over
Griekenland en de eilanden verspreid te zijn geweest
Benjamin van Tudela telde ioo Joden te Arta, so te Patmos,
100 te Lepante, 200 te Crissa, op de helling van den
Parnassus, bij na 3oo te Corinthe, 2000 te Thebe, 200 te
Negreponte, zoo te jubustrisa, evenveel te Rabenica, 5o te

1) SEBEOS, Histozre d' Heraclitts (uit het Armenisch vertaald door
Fr. Macler, Pan's, 1904), p. 94 : « A cette époque des Juifs des douze
tribus vinrent et se rassemblerent dans la ville des Edesseniens. Lorsqu'ils virent que l'armee perse s'etait retiree et avait laisse la yule en
pail, ils fermerent les pontes, s'y fortifierent et n'y laisserent pas
entrer les troupes du royaume romain. L'empereur grec Heraclius
donna alors l'ordre de les assieger etc. ». — 2) SEBEOS, Histotre d' Heraciius, 95 ; THEOPHANES, I, 342, 24. - 3) MURALT, Chronograthie
byzantine, I, 295 ; NICEPHORUS, Opuscula historica (`hnopict aiPtromoc
ed. de Boor, Teubner), 31. — 4) ASHER, The itinerary of Benjamin of
Tudela (London, 1840), I, 46-57.
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Zeitun, 400 te Armiro, loo te Vissena, 5oo te Saloniki I),
20 te Dimitritzi, 140 te Drama, 20 te Christopolis, 2500 te
Constantinopel (waaronder 5oo te Karaim), 400 te Rodosto,
200 te Gallipoli, So te Kilia. Op Lesbos waren to plaatsen
door Joden bewoond. Ook de drie eilanden Chios, Samos
en Rhodus waren voor de (oden belangrijke centra. Chios
en Rhodus telden 400 Israelieten, Samos 200. Op Cyprus
vond men, naast de rabbijnsche Joden, een Epicurische
secte die den Zondag vierde in plaats van den Sabbath. —
Benjamin van Tudela reisde voornamelijk over zee : hid licht
ons dus zeer onvoldoende in over de Joden die in 't binnenland woonden. Zoo is 't bijna zeker dat Phrygie, het
classieke land der Byzantijnsche secten, uitgebreide Joodsche
gemeenten telde 2).
De economische toestand dezer groepen kan zeer verschillend zijn geweest, al naar hun \voonplaats. Een merk\vaardig
feit is dat de zoo Joden te Crissa van akkerbouw leefden
en voile vrijheid genoten 3). Die in Saloniki daarentegen
werden zeer onderdrukt en verdienden met moeite hun
brood met handenarbeid 4 ). Die in Thebe muntten uit in
een der voornaamste takken van Byzantijnsche nijverheid :
het vervaardigen van zip de- en purperstoffen 5). Te Constantinopel vond men insgelijks joden als zijdehandelaars.
Velen waren financiers of kooplieden. « Eenigen, zegt

1) Tegenwoordig zijn er in Thessaloniki meer dan 75000 Joden.
Turkije is een der landen waar de Joden het talrijkst zijn ; maar zij
stammen meestendeels of van de Spaansche uitgewekenen uit de xve
en XVIe eeuw. Thans nog is het Spaansch element in de taal der Joden
van Turkije overwegend. Cf. jewisk Encyclopedy, XII, 288 : « The language spoken by the Jews in Turkey is mainly a mixture of Spanish
and Hebrew, in which the former is the predominating element ».
2) CUMONT, La conversion des yuifs byrantins (Revue de Instruction
publique, 1903), 9, note 3 ; THEOPHANES CONTINUATUS (ed. Bonn),
p. 42. - 3) ASHER. The ztinerary of Benjamin of Tudela, I, 46. 4) ASHER, 0. C., 50. - 5) ASHER, 0. C., 47.
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Benjamin van Tudela i), zijn zeer rijk ». Er waren er ook,
zooals blijkt uit het geschrift dat wij hier uitgeven, die in
eliendige omstandigheden verkeerden 2).
De drie voornaamste Jodengemeenten waren dus die van
Constantinopel, Thebe en Saloniki. Die van Constantinopel
schijnt een zeker primaatschap te hebben uitgeoefend : uit
een Hebreeuwsch document van 1096 3) dat betrekking
heeft op de groote Messiaansche beweging van dat Saar, kan
men opmaken dat de gemeenten in den vreemde bij voorkeur hun aangelegenheden naar Constantinopel berichtten,
als zijnde de voornaamste gemeente.
De maatregelen die het derde concilie van Constantinopel
heeft genomen om overi j lde toelating van Samaritanen tot
den loop te verhinderen, geven te denken dat die secte na
het verlies der zuideliike gewesten 4) nog vrij talri j k bleef in
het rijk. Ten slotte trekt het nog de aandacht hoe sterk, volgens Benjamin van Tudela 5), de Karaleten te Constantinopel vertegen-woordigd waren.
Het is moeili j k nauwkeurig vast te stellen \velken invloed
deze groepen hebben uitgeoefend. Vaak is men geneigd te
denken dat hi j weinig te beduiden heeft gehad. \Vat is het
aandeel van de Joden in den beeldenstrijd geweest ? De
beeldenvereerders hebben met nagelaten hun tegenstanders
voor Joodschgezinden uit te schelden. Leo de Isaurier zou
den beeldendienst hebben afgeschaft omdat twee Joden met
wie hij toevallig in aanraking kwam, hem het keizerschap
tegen dien prigs hadden beloofd 6). Maar de geschiedenis
I) ASHER, 0. c., 55. — 2) Cf. 30, 18. — 3) KAUFMANN, Ein Brae aus
dean by:,,zntinischen _Roche uber eine Messianische Bewegung (zits dear
.7ahre 1096 (By:,antznische Zeitschr., 1898), 86, 87, 88. — 4) SAMUEL
KRAUS, artikel : Byz;ance, in de .7ewish Encyclopedy, III, 453.-5) ASHER,
Itinerary, I, 55 : 500 Karaieten en 2000 Rabbinisten. — 6) Over die
legende cf. SCHENK, Kaiser Leos III TValten Innern (Ryzantinzsche
Zeitschr., 1896, 273-275). Schenk toont aan (131z. 274) hoe die legende

een eeuw na den dood des Isauriers door Georgios Monachos verspreid werd.
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heeft tot hiertoe deze zienswijze geenszins bevestigd I). Ze
zal wel gedeeltelijk rusten op de redeneering die men vindt
in de acten van het tweede concilie van Nicea (787) 2) : « De
J oden en Samaritanen verwerpen de beelden dus zijn
degenen die ze verwerpen gelijk zij ».
Toch zal men hier en daar Joodschen invloed moeten aannemen. Bid voorbeeld, op 't gebied der occulte wetenschappen, zoo zeer geliefd bij de Bvzantijnen, behouden de
Israeheten hun roep. Hun reputatie als tooveraars was zoo
gevestigd, dat zij de Synagoge met een zeker gezag omgaf.
Reeds in de vierde eeuw was het eene gangbare meening dat
de eed hi ] de Synagoge geduchter was dan die bij de Kerk
afgelegd 3). In Byzantijnsche handschriften uit later tijd zijn
ons een aantal tooverformules en bezweringsamuletten
bewaard, waarvan het Joodsche karakter gemakkelijk te
herkennen is. Ook de angelologie leefde in den Joodschen
vorm nog langen ti j d voort 4). In de achtste eeuw blijkt de
macht van het I3yzantijnsche Jodendom nit een uitgebreid
zendingswerk, dat op ruime schaal onder de Khazaren, de
zwarte Bulgaren, de Hongaren, de Bulgaren aan den Donau,
ja zelfs onder de Russell ondernomen wordt 5). De heilige
Cyrillus moest een eeuw later het Khazarenland op de wet
van Mozes veroveren 6). Eindelijk, als men de krachtigste
I) SCHENK, o. c., 276-7. De denkwijze van Leo den Isaurier, schijnt
veeleer een gevolg te zijn van zijn voortdurende betrekkingen met de
Paulicianen. Cf. PARGOIRE, L' Eglise by:;antine, 253. - 2) MANSI, Sacrarunt conaliorunt anzphssinia collectio, XIII, 168. — 3) JOHANNES CHRYt,OSTOMUS, Adverszis judaeos, Patr. gr. XLVIII, 848. — Als voorbeeld kunnen Parisinus 2316 en Parisinus 2419 bier aangehaald worden.
Eenige amuletten uit Parisinus 2316 bij REITZENSTEIN, Poimandres
(Leipzig, 1 904), 292. Volgens Reitzenstein (blz. 291 en 186) zouden de
Joden op dit gebied dikwijls de bemiddelaars geweest zijn tusschen
heidendom en Christendom. — 5) RAMBAUD, Constantin Porphyrogñnete (Paris, 187o), 273. — 6) KURTZ, Byz,antinische Zeitschrift, 1895, 62o
en BARAC, Y'rzlzrbuch der historzsch-thilologischen Gesellschaft, Odessa,
1894, Chronik, blz. 1.52.
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keizers, als Leo de Isaurier r) en Basilius I, ernstige pogingen ziet in 't \verk stellen om de Joden met de rest der
bevolking te versmelten, heeft men reden genoeg om aan te
nemen dat het Israelitisch element in Byzantium geen factor
zonder belang kon zijn.
Wat echter zou doen twijfelen aan dit felt, is de staat der
overlevering ten opzichte van de Joden. Het lijkt wel vreemd
dat een in letterkundig opzicht zoo vruchtbaar Yolk grooten
invloed zou verkregen hebben zonder eene litteratuur te
hebben voortgebracht. N ochtans hebben de Joden van het
Grieksche keizerri j k ons bijna niets nagelaten 2 ). Bovendien
is er bij na geen spraak van hen bij de Byzantijnsche
geschiedschnivers. Ten slate bezitten wig wel eenige tractaten en een groat aantal dialogen tegen de Joden gericht ;
maar het zijn geschriften van uitsluitend dogmatisch karakter, waarvan de schnivers eindeloos dezelfde argument en,
dezelfde bij belteksten herhalen ten gunste van de messianiteit van Christus, de Drieeenheid, den beeldendienst, enz. 3).
De dialoog is een der geliefde vormen van de Byzantijnsche
rhetorica en sophistiek geweest. Het verband van zulke
producten met de geschtedenis zou men dus voor zeer gering
kunnen houden. — Ben oogenblik geeft de beeldendienst
een zekere actualiteit aan de bespreking van de beeldenvereering ; maar daarbij is nog met duidelijk of men werkelijk
de Joden aanvalt of alleen de leer die op hurl naam staat.
Soms ontleenen deze dialogen aan de legende een fictieve
inkleeding. Dit is het geval met een zeer bekende disputatie
die de Christehi ke bisschoppen aan het hof der Sassanieden
zouden gehouden hebben 4 ) en met die Welke plaats zou
1) ScHENK, Kaiser Leos III, Waiten int Innern (BFantinzsche Zeitschrift, 1896, 268). — 2) Cf. PERLES, B.yz;anhnische Zeztschr., 1893, S. 569,
en KAUFAIANN, Byzantinische Zeitschr., 1898, 82.— 3) Over die Dialogen
en hunne onderlinge betrekkingen, zie : EHRHARD, Gesck. d. byz Litteratur, 51, en Byz;antinische Zeitschr., 1901, 276-79.— 4) Uitgegeven door
A. WIRTH, Aus altortentahschen Chroniken (Francfurt, 1894).
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hebben gehad tusschen Gregentius van Taphar, den legendairen bisschop der Homerieten en den Jood Herbanas I).
Alles samen schijnt het moeilijk uit te maken of wij bier
met loutere amplificaties te doen hebben, gelijk B y zantium er ons zoovele heeft nagelaten, met rhetorische en
theologische oefeningen, ingegeven. aan de eene zij de, door
het lezen van het oud Testament 2), aan de andere, door de
aanwezigheid 'in het keizerrijk van eenige geminachte Joden
om welke men zich \-veung bekommerde 3), ofwel of deze
geschriften de uiting zij n van werkelijke bemoeiingen om een
viand te bestridden wrens invloed men vreesde.
Is het dan met merkwaardig naast deze litteratuur, zonder
rechtstreeksch belang voor den historicus, dit heftig pamflet
aan te treffen van een antisemiet, dat ons in bet midden van
de gebeurtenissen voert en toont met Welk een ernst zich bet
Jodenvraagstuk aan de Bvzantijnen kon opdringen. Men
wist uit Constantinus Porphyrogenetes 4 ) dat Basilius
gemeend had de Joden te kunnen bekeeren door hun premies
te beloven en bun waardigheden aan te bieden maar de
inededeeling van dezen geschiedschrij ver liet niet vermoeden
ivelke een ingri j pende verandering deze maatregelen plotse-hngs onder de Joden had teweeggebracht, op welken tegenstand zij sun tten bra een deel van de geestehikheid. Men moet
ln dit pamtlet rekening houden met een zekere overdrijving,
maar heeft het niet den schijn, dat voor Basilius de maat1) S. Gregentiz disputatio cum Herbano Iudaeo, Patrol. gr. LXXXVI,
622-784. — 2) Dat het vraagstuk van de twee Testamenten, van het
Oude en het Nieuwe Verbond, op zich zelf reeds voor de Byzantiinsche
theologen van belang 'Poet ge\veest kan zonder bez\vaar aangenomen worden. — 3) Zeldzaam ziin de plaatsen die tot een werkelijk
antagonisme tusschen Joden en Christenen laten besluiten, zooals de
volgende bii Pseudo Anastastus Sinaita, Patr. gr. LXXXIX, p. 1233
KUt in iS tvaiV TOIC XplUTIUVOIC g XETE CpEl6OL6OCC1; dAX' d Kat aXETE timEic
4Eot6iav Kai iThEic ap.,tEpov g X01.1EV, oux av ed6OCTE ?WA eE 4ttbv i,thYov
Opti) V ZOOtl, KOLOCFITEp Kai 1514E1C OpeCC ch/EXO1U,E0OL. - 4) THEOPHANES
CONTINUATITS

(ed. Bonn), 341.
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schappelijke toestand der Joden op 't laagste peil stond, dat
ze zeer veracht waren, en dat de nieuwe politiek van den
Macedornér hen eensklaps tot eene machtige positie had
gebracht, waarin ze zelfs de Christenen konden overheerschen i) : « Een Jood zit nog vast in de ijdelheden van zijn
godsdienst. Levend te midden van den leerlooiersafval 2), te
midden van 't hondenvuil en van alles wat kwalijk ruikt,
durft hij de Christenen niet in de oogen zien. De openbare
lasten drukken hem. Blootgesteld aan ieders beleedigingen,
ontbreekt hem zelfs het noodzakelijkste. Op eens in dien
toestand roept hem de opperste machthebber tot zich. De
Jood geeft zich eerst `D oor een goeden prljs, en laat zich ten
voile overtuigen am bevrijd te zijn van het jammerlijk leven
waarin hij was vervallen, om de openbare lasten van zich of
te schudden, en zich te onttrekken aan de beleedigingen van
degenen die hem kwelden. Over de Christenen zelf kan
nu den baas spelen ; hi j leidt een lui en lekker leven : in al
zijne behoeften zal voorzien worden. Hid zal toegang hebben
tot waardigheden \vaarvan hi j zelfs niet had gedroomd, en
zal kunnen trouwen met de dochter van edele geboorte van
de meesters van de plaats. Als de Jood die dergeli j ke beloften
vervuld mag zien, zijn godsdienst afzweert en zich laat doopen terwijl hij in zi j n binnenste den spot drijft met het Christendom, zou ik hem dan een Christene noemen ? dat nooit !
ver van mij zulke dwaasheid ! » Deze klachten doen van verre
denken aan die tegen de joden in Spanje, als Christen-koningen hen daar beschermen.
Mag dit pamflet dus eigenaardig heeten onder de strijdschriften tegen de Joden, het schijnt niet minder merkwaardig door de houding van den schrijver in zake den doop der
i) Voor den hier aangehaalden tekst, cf. 3o, 14. — 2) Cf. 3o, 1 4 : puptayttpud Kai ppLkuud TravTobanti) 6viacpup0Evoc.
Voor de verklaring zie beneden (blz. 15, 5° aanmerking). Cumont heeft
13tipaobEtpCu'v als nominatief opgevat : faisant métier de corroyeur,
Revue de P instruction publique, 1903, biz. 12.
60bE4JCOV TE xai KUVElgt
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Joden. Over 't algemeen had men zich weinig nauwnemend
getoond bid het opnemen der Joden, en het ruw proselietenmaken van de keizers werd altijd aangezien voor bewonderenswaardigen ver. Justinianus had gedurende den oorlog
tegen de \Tandalen de Jodengemeente te Barion laten doopen I ) Heraclius wilde den doop opleggen aan al de Joden
in zijn risk, en volgens de westersche bronnen zou hid zich
hebben verstaan met Dagobert en met Siseboth, honing der
Westg-oten in Spanje, om op denzelfden dag in 't Oosten en
in 't Westen al de Joden te Brij pen en in 't bad der wedergeboorte te dompelen 2). In 609 werden op bevel van Phocas
de Joden in groote menigte te Jerusalem bijeengebracht en
gedwongen den doop te ontvangen 3). Leo de Isauriér had
in 722 4 ) aan al zijn Joodsche onderdanen voorgeschreven
het Christendom te omhelzen. Zelfs Basilius I schijnt over
't algemeen slechts lof te hebben geoogst voor zijn houding
tegenover de Joden : (( De keizer, zegt Constantin Porphvrogenetes 5) bevrijdde velen van den blinddoek die op hun
oogen 't is waar, na zijn dood keerden de meesten tot
hun uitbraaksel terug, gelijk de honden doen maar de
vrome keizer moest niettemin van God voile belooning voor
zijnen l i ver ontvangen )).
Het is begrijpelijk dat de Grieksche keizers deze politiek
hebben aangenomen.Vormden de Joden in de middeleeuwen
overal een vreemd element te midden van 't y olk, men kan
— 2) A. RAMBAUD,
I) PROCOPIUS, De aedtfictis (ed. Bonn), 334,
Constantin Porftlyrogenete, 275. - 3) DENYS DE TELL MAHRE, Chronique (ed Chabot, Paris, 1895), blz. 4 « l'empereur Phocas ordonna
que toes les Juifs places sous sa domination, recussent le baptéme. It
envoya le prêfet Georges a Jerusalem et dans toute la Palestine pour
les contraindre a recevoir le baptème. Celui-ci descendit (dans ce
pays) et reunit tons les Juifs de Jerusalem et des environs... Puts ii
ordonna qu'ils fussent baptises et les forca tons bon gre mai gre
recevoir le baptéme ». — 4.) SCHENK, Kaiser Leos III Millen tin Invern
(fly;antintsche Zeaschrift, i896, 268). - 5) THEOPHANES CONTINUATUS

Bonn), 342.
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zeggen dat zij, in het altijd in zijn bestaan bedreigd
Byzantium, een werkelijk vijandelijken stam uitmaakten.
In 't oog van den Byzantijn is de Jood vooral een
verrader I). Toen het Perzische en het Arabische gevaar
bezworen waren, had men te vreezen dat zij gemeene zaak
zouden maken met de Kruisvaarders 2) en dan later met de
Turken 3). Dat het assimileeren van dit weerbarstig element
sommigen een gebiedende noodzakelijkheid heeft toegeschenen, begrijpt men gemakkelijk, en de vorsten van
Byzantium, reeds van nature zoo geneigd om de politieke
eenheid in de godsdienstige te zoeken, zijn meer te verontschuldigen dan anderen als zij met dwang de Joden
bekeeren, of hun, gelijk Basilius de Macedorner, de stern
van het eigenbelang laten hooren. Hun proseliet)sme is
slechts op het winnen van schijn-christenen uitgeloopen.
Ten alien tide zijn de heimelijke Joden een der plagen van
de Byzantijnsche kerk geweest 4). In Phrygie was zelfs een
secte ontstaan, die, om aan de vervolgingen te ontsnappen,
den doop in plaats van de besnijdenis had aangenomen,
inaar voor het overige zich geheel aan het Jodendom
hield 5).
Tegenover de traditioneele politiek stelt nu de schrijver
het oordeel van de hooge geestelijkheid, zooals het zich
uitgesproken heeft op het tweede concilie van Nicaea 6).
De hooge geesteliikheid alleen heeft te beslissen \velke de
voorwaarden zij n bij het opnemen der Joden. Zip zullen
niet dan na een langen proeftijd aangenomen worden.
De auteur herinnert daarbij aan een kerkelijken rechtsregel
toegeschreven aan den Apostel Paulus, welke hun een
I) THEOPHANES, Chronograthia (ed. de Boor) I, 179, 3 ; 301, I ; 342,
24 ; SEBEOS. Hzstozre d'Ilerachus (trad. par F. Macler, 1904), pp. 63,
68, 7o, 71, 94, 102. EUTYCHIUS, Annales, Patrol. gr. CXI, 1083 en 1084.
- 2) SAMUEL KRAUS, Yewish Encyclopedy, III, 453. — 3) 7ewish Encyclopedy, XII, 275. - 4) PARGOIRE, L'Aglise byzantine (Paris, 1905), 74.
- 5) THE OPH ANES CONTINUATUS (ed. Bonn), 42. — 6) Cf. 42, 15.

14

— 462 —

proeftijd van Brie jaren oplegt : Verre van hen te willen
winnen door geldgeschenken, en zich van den Mammon te
bedienen om tot God te leaden I), wil hij het gewisse
teeken van een echte bekeering linden in 't zich volkomen
afkeeren van alien rijkdom. Men ziet genoeg dat hij zulk een
geval als uiterst zeldzaam beschouwt 2). Ook kan hij ons
zijn meening met tang verhelen 3) : « De verharding is over
een deel van Israel gekomen tot dat de gansche heidenwereld zal zi j n toegetreden, en dan zal geheel. Israel gered
worden ». — Zoo heeft de apostel gezegd. Daar nu de
menigte der heidenen nog niet is toegetreden, does zij die
de Joden trachten te redden een onnut en voorbarig werk
met andere woorden gezegd : Men werkt vergeefs aan de
bekeering der Joden deze zal een werk der Voorzienigheid
zijn God heeft Naar voorzegd, en men moet ze aan
Hem alleen overlaten.
In den grond is 't het ghettosysteem dat bier gepredik t
wordt 4 ) : men moet zich niet bekommeren om den
« Hebreeuwschen volkstam » 5), hem in zijn vernedering
laten zijn werkzaamheid met gestrengheid binnen
de perken houden overal waar ze eenigen invloed mocht
verkrij gen .
De schni ver van het pamflet verwijt vooral aan den
keizer dat hij de Joden verrijkt heeft voor hun schijnbaren
overgang tot het Christendom. Hij haalt daarbij het
voorbeeld aan van een Israeliet die ook het noodzakelijkste
ontbeert. Toch geloof ik dat men zich zou vergissen als
men daarin het hoofdpunt der hervorming van 13asilius
Wilde zien. Van de ax e eeuw tot de mi e kan de maatschappelijke toestand der Joden niet zoo heel veel veranderd zijn.
Nu roemt Benjamin van Tudela eerder den rijkdom zijner
I) Cf. 36, i8. — 2) Cf. 34, 1o. — 3) Cf. 36, 6 ss. — 4) Theodosius II
had reeds de Joden uit de stad verdreven. Over het Jodenquartier in
Pera, zie ..A_SHER, Itinerary of Benjamin of Tudela, I, $4 en 55 ; en Constantinololis Christiana ; yezeish Encyclopedy, III, 451. — 5) Cf. 32, io.
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Byzantijnsche geloofsgenooten r). De schrijver zelf verwijt
elders aan de Joden hun zucht tot weelde, hun winstbejag,
hun lekker leven 2). Doch Basilius haalde voor de Joodsche
schijn-christenen de muren neer tusschen Welke men hun
bedrijvigheid had willen beperkt houden ; hij vergemakkelijkte hun den toegang tot die waardigheden waarin ze macht
kregen over de Christenen zelf. Door ze te beschermen
tegen hunne onderdrukkers bracht hij hun maatschappelijken
stand in overeenstemmmg met hun vermogen 3). Hier moet
de tegenstelling wel treffend geweest zijn : hoe rijk zij ook
mochten wezen, de Joden \\ aren blootgesteld aan de slagen
van den eerste den beste 4 ). De leerlooiers, in hun buurt,
lieten door hun straten en tot voor hun deuren het stinkend
water der looierijen loopen 5). Levend te midden van dezen
afval, blonk de Israeliet niet steeds door zindelijkheid uit,
en men haatte daarom te meer « den smerigen Jood ». Van
't zelfde slag zip. bij Benjamin van Tudela, merkwaardige
bijzonderheden te lezen.
De schrijver van ons pamflet legt ook nadiuk op het
gevaar dat gelegen is in het uitleveren der geheimen van
den godsdienst aan de Joden. \Vie de Joden daarin inwijdt,
levert hun wapenen tegen de Christenen uit 6).
Die hartstochtelijke redeneerder weet nog den vinger te
leggen op een specifiek Byzantijnsche verkeerdheid, de
« manie » der leeken zich in de aangelegenheden van den
I) ASHER, Itinerary of Bellialllin of Tudela, I, 56 : « The Jews are rich,
good, benevolent and religious men ». — 2) Cf. 36, 12 en blz. 38.
3) THEOPHANES CON I INUA1 US, 341, 21 : eTtlTi tIOU C eE 6TiMWV TrotEiv
KaTerraTTEthimEvoc. In lien nieuwen toestand moest natuurlijk ook de
rijkdom der Joden spoedig toenemen. — 4) ASHER, Itinerary, I, 56 :
« The Jews, both good and bad, are exposed to be beaten in the streets
and must submit to all sorts of bad treatment ». — 5) ASHER, Pine; (vu,
I, 55 : The hatred against them is enhanced by the practice of the tanners who pour out their filthy water in the streets and even before the
very doors of the Jews who being defiled become objects of hatred to
the Greeks ». — 6) Cf. 26, 14 en 42, 13.
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godsdienst te mengen I). Om den keizer te behagen was
elkeen voor de bekeering der Joden in ijver ontvlamd. Men
werkte er toe mee op tw ee manieren : sommigen gaven geld
voor premies en beroemden er zich op, zielen te hebben
gekocht voor Christus als losprijs voor hunne zonden 2).
Deze ziel, zegt de schrijver 3), wordt noodzakelijk door
twee gekocht : door dengene die zijn bloed vergoten heeft,
en dengene die het geld gegeven heeft : ziedaar dus
Mammon opnieuw verbonden met Christus'bloed. Anderen
traden op als zendelingen, onderwezen in 't openbaar en
doopten zelfs, naar 't schijnt 4). Deze ijveraars worden
verzocht op hun eigen terrein te blijven (60,2 mevEtv (131)
icarrtbv 56,15 4.Tri TVA/ oiKeiwv 6pwv Ecr-rOcvott). Het zesde
concilie 5) beveelt hun zich tevreden te houden met de
plaats die God bun heeft toegewezen, te luisteren naar
degenen die geroepen zijn en zich door dezen te laten
onderwijzen. Men stelt daar tegenover een Canon toegeschreven aan den heiligen Paulus, die aan ieder man, zelfs
aan den leek, toestaat te leeren, indien hij de gave des
woords heeft en een heilig leven leidt 6). Deze twee
voorschriften spreken elkaar niet tegen, maar volgens
't gebruik, schaft het nieuwe het oude af. Toen de heele
aarde de blijde boodschap verwachtte, werd de gave van
het leeraarsambt aan velen met den doop toevertrouwd.
Maar nu de wereld christelijk geworden is, zijn de buitengewone genadegaven veel zeldzamer geworden, en alleen
nog gegeven aan degenen die bijzonderlijk de opdracht tot
onderwijzen hebben ontvangen.
Het schijnt dat die ijveraars een zekeren steun hebben
gevonden bi d de lagere geesteli j kheid : Wij doen antlers
niets dan de Joden onderrichten, zeiden eenigen 7), en
wij laten het aan de priesters over om hen te catechiseeren
I) Cf. 56, 6. — 2) Cf. 40, 23. — 3) Cf. 40, 25. — 4) Cf. 6o, Ii en 5
-- 5) Cf. 56, 7. -- 6) Cf. 56, i8. — 7) Cf. 6o, i8 en 19.
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en te doopen. De schrijver betwist aan de priesters het
recht te doopen zonder machtiging van den bisschop.
Brengt men daartegen in dat de priesters geregeld den
doop toedienen, zonder speciale opdracht van den bisschop I) ? Dat kunnen zij ook zonder hunne bevoegdheid te
overschrijden in gewone gevallen, \vaarin ze geheel overeenkomstig de wenschen van den bisschop handelen inderdaad
wat de bisschop na kennisneming met verbiedt, kan worden
beschouwd als verricht op zijn bevel. Maar doet zich een
nieuw geva] voor, als het doopen van Joden, dan kan het
stilzwijgen van den bisschop den priester geenerlei
machtiging verleenen. En hoeveel te minder den priester,
als de bisschop zelf niets buitengewoons mag doen zonder
toestemming van zij n hoofd ? De Canon van het Concilie
van Antiochie wordt aangehaald, welke van den bisschop
gehoorzaamheid eischt aan den metropoliet 2).
De schrij ver spreekt met gezag en moot voor het minst
een bisschop zij n 3). Hij heeft, zegt hij, zoo ver het van
hem of ping, de priesters afgezet, die den doop hadden
durven toedienen in een bisdom dat het hunne niet was 4).
Daar hij de rechten van den metropoliet uitvoerig bespreekt
en zich zeer \ ri d uitlaat over zekere « onnadenkende
bisschoppen » 5), kan men aannemen dat hij een belangrijken
bisschoppelijken zetel bekleedde. Hz). Nei; t Basilius heel _trams
waar het op stoat, en in de omschrijving, waarmee diens
persoon wordt aangeduid, ligt lets zeer oneerbiedigs 6).
Misschien behoorde hi j tot den ander Leo V zeer talrijken
groep van bisschoppen, die openlij k de keizers weerstonden
en politiek en zaken van (iodsdienst wilden scheiden.
I) Cf. 62, 8. — 2) Cf. 62, 17. — 3) Cf. 6o, 12 en i 3 : Ei ijut:Ov btagotp-rupomEvwv ti/C dpxtEp gwv oOK 'rrIG-rpEq:lovTat; ook 56, 3-5 . — 4) Cf. 62, 26.
Waarschijnlijk in bisdommen waar de priester er niet toe geneigd was
om de Joden te doopen. — 5) Cf. 44, 24 ; 56, 5. — 6) Cf. 3o, 19 : 6 Ta
schrijver insinueert dat Basilius, in deze aanpETtata Ovvo4,tEvoc.
gelegenheid, van zijne macht willekeurig misbruik maakt.
3i
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Hij stelt zijn standpunt gaarne voor als dat van de
bisschoppen in 't algemeen Hij spreekt zelfs in naam
van het (T iscopaat 2). Door een vernuftige combinatie heeft
Cumont aang-etoond dat men toegegeven heeft aan de door
hem N ertegenwoordigde meening hid eischt namehjk voor
de geesteli j kheid het recht op om aan de Joden de anathemen
oor te Si firliven die /A ] moeten uitspreken 3) de geestehi
held ino('t deze zoeken onder de herroepingen van vroegere
haar archieven bewaart. De onder
bekeerlini,4 en Welke
opgestelde -11'zweringsformule zou strekken om de
Photi
,ekant ',y as te,yen de ver..7oeni1slolitiek
16artij de; ,trengen,
I ten ( :ichte van de `;'oden aaniiani, tevreden

De overeenkomst tusschen ons pant-let en de
\ an de afzweringsformule Is werkelrik treffend.
• t Zinn dezelfde gedachten, nagenoeg in denzelfden still5
Flier daar de toeleg om de bekeering der Joden te behaiidelen (ik een zaak die de geestelijkheid alleen aangaat 6) :
het g-ewidit aan de g en xai .Tri-c-rib€64a-ra naast de vOmtma
dezelfde inzichten omtrent de
`Ei3pa .ixO toegekend
geloof t((ltijf\ eel ('n die den 1(-)od kunnen bewegen
vertwi<_.;eii -nder de m()na van een schi i nbaar Christendom 8).

!L' stelien 1 ).

I) Ct. 6o, 13 44, 6 --- 2) Cf. 6o, 16. — 3 ) Cf. blz. 44. — 4) CUMONT,
Liz COnrel >ion des fulfi byz;antzns (Revue de l'Instruction
1 9 03), 111 15. De afzweringsformule is door Cumont uitgegeven in
It rzener ,S7u,i/en, 1902, hi. 466-469 : Une formule grecque de renoncsation
jular,m,, . -- 5) Cf. de volgende notas. — 6) Cf. 44, it ss. :
EOM/ ETr1Tpf1TOUEV OfiK 3acnXEwc, caX) KK X 11 a CCC 0E00,— OOK
u01-00 Ty(1)TOU TaUTCt VTOVTOC Tinicporroc KTX. In de voorrede van
de forliiii1 • atioToia6€0ecti t v cpavEpibc 6T 3 eKKX116iaC Tram) Tfl
10UbalK1l OpnaKEi(c... ToD

brIXccO)) TrpOTEpov X4TovTog Kai airToi;

(Cumont, Formula de renonezation, 466, 5, ss.). — 7) Cf.
,dltoxpivo tn
4 2 , 25 4 3, 12 en de vootiede van de afzwermgsformule, 4 66, 2 en 8
467, II —8) (',f. de voorrede van de afzweringsformule,466, 12 : bEiva...
irpouitiry T) i TTIGTEI TUJV Xplonavtiiv 'TrYipEletV ij 1TE1/10tV... 11 Ma
Ti ttil)V 1(00t,ttKI)V f) diEfriEolac; Tiv6c xpiwaTa i) Trpoill.taTa Trapd TIVOC
OTTIGXVO011EVU, lj UXwg bla mow bijiloTE tiJcp.XEtav 11 iTpoaTaGiocv
(i)c p OUXO EVOC 4.v-r€00€v dp0vaaBoti Xptonavo0c KTX. -Vergelijk daarniede (), 17 44, 8.
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Men kan zeggen dat deze inleiding toi de formule de regelrechte y en\ erping van de politiek van den Macedonier
inhoudt.
Cumont heeft in het formulier, dat hij uitgaf, de omwerking van een ouder stuk meenen te herkennen. Hij merkt
op dat de veroordeeling der zeven ketterijen van het Jodendom in het Panarion van Epiphanius voorkomt en dat die
ketterijen reeds in de vierde eeuw niet 'neer van groot belang
varen I). Deze opmerking wordt bevestigd door een tekst
in ons pamfiet, waar aangetoond wordt dat het met genoeg
is de Joden « de ender hen bestaande ketterijen s 2) te
p aten -verwerpen.
Minder zeker ben ik er van dat de volgende anathema's tegen
de 7oodsche gebruiken bijna even g oo VIOCK ontstaan Nzjzz 3). De
uitstekende geleerde maakt de opmerking dat het anathema
tegen een gebruzk van het Purimfeest in de zvoorden veel gelijkeni.s
beet met een i, , et der kei,Jers Honorius en Theodosius, die (lett:Wide
gebruik verbiedt. Maar dat betreft slechts een heel klein

gedeelte van den tekst omtrent de Joodsche gebruiken. Het
zou, geloof
gewaagd zijn te beweren dat de eene tekst
\ an den anderen afhangt 4) en het lijkt in 't geheel niet
ollmogelijk dat een gewoonte, uit de vi e eeuw, bid bet feest
I) CUMONT, Line formula grecque de renoncurtion ran judaisme, in de
itrzener Studzen, 1902, 4 64. — 2) Cf. 42, 26 en 27 ; 44, 19. — 3) GUINION
0. c., 464. — 4) Cod. Theod., (ed. Mommsen et P. Meyer), XVI, 8, 18 :

Iudaeos quodam festivitatis suae solemni ,man ad poenae quondam
recordationem incendere et sanctae crucis adsimulatam speciem in
cuntemptum Christianae fidei sacrilega mente exurere provinciarum
rectores prohibeant, ne locis suis jidez 2zostrae signum immisceant. - In
de formule (Cumovr, a. c., bl. 468, 7) ' AVOLOEMOCTIZW... Kai TOUC TfiV
6)p-rnv TEXOUVTUC TOO XE.To).1.vou Mapboxctio y KaTa. TO TiPli)TOV IUPOLTOV
TCOV XPU6TletV1KliiV I11GTE1101/ Kai Et'Aud bijOEv TON/ 'Akudv TrpomiXoUrrac
Eita InTviivTac aiyrCu TO TOO 6TaUPOD aripEi.ov Kai alma-rotKaiorrag GipaiS TE 1TOLVTOlOLIC xai etva0emaTt ToOg Xpiartavok 131rofioiXXovTac. Waal- de twee teksten met elkander overeenkomst hebberi, is
de zin zeer verschillend.
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van Mardochai, in zwang zou gebleven zijn tot de ix e . Over
't geheel maakt deze opsomming der Joodsche feesten,
merkwaardig door haar nauwkeurigheid en beknoptheid en
waarschijitliik de 'west volledige die bij een Christen schriiver
wordt gev9nden I), op mij met den indruk, opgesteld te zijn

naar een ouder model. Evenzoo geeft Cumont ons voor de
veroordeeling van den Joodschen Clerus alleen een terminus
post quern 2). Indien, op bijna alle punten de formule kan
worden teruggebracht tot een stuk nit de vi e eeuw, dan
heeft men zich wel slecht rekenschap gegeven van de
eischen waaraan men beweerde te voldoen 3) : De schrijver
van het pamflet is een positieve geest, die nauwkeurig
wil zijn, die alle voorzorgen neemt opdat de Joden
niet zouden ontsnappen door verouderde leerstellingen
te veroordeelen 4). Hij staat er op dat zij niet alleen de
mozaische wetten afzweren 5) « zooals eenigen hebben
gewild », niet alleen de Joodsche ketterijen, s want dat
alles, zegt hij 6), is op schrift gebracht en iedereen bekend,
maar vooral de gebruiken en de geheime ceremonien die zij
hebben uit verkeerde overleveringen ». Dat is waarschijnlijk
een oorspronkelijk deel in de formule. De schrijver komt
1) CumoNT , Wiener Studien, 1902, bl. 464. -- 2) CUMONT, Wiener
Studien, 1902., bl. 464 : « On n'y trouve plus les dignitaires dont les

noms apparaissent constamment dans les inscriptions de l'epoque
romaine.. mais seulement les rabbins, les grands rabbins et les
dpxtwpod-rat qui ne semblent pas anterieurs au debut du vi e siecle.
On pourrait sans doute preciser davantage la date si l'on parvenait a
identifier avec des personnages connus les rabbins dont les noms sont
cites au § io .. mais je me trompe beaucoup ou cette serie d'anathémes
a ête composee viers l'êpoque de Justinien. — 3) CuiuoNT (o. c., bl. 464)
vergelijkt de formule met die welke voor de Paulicianen werd opgesteld : a Une bonne partie des anathêmes que le rêdacteur fulmine
n'atteignent en fait que des morts et s'appliquent en realite aux heretiques du ve et vie siêcle. Il en est de méme de noire texte ». Zoo
meende het natuurlijk niet de tegenpartij, die men ter wille zou
geweest zrin. -- 4) Cf. 42, 27 en 44, 17. — 5) Cf. 42, 26. — 6) Cf. 42, 27.
Misschien wel een toespeling op de vroeger gebruikelijke formule.

— 4 69 —

21

gestadig terug op deze onderscheiding. Hij spreekt niet
van een formule waarin deze Kai Trt-tribet5maroc reeds
zijn samengevat ; hij zegt alleen dat de geestelijkheid bijna
a1 de bedoelde elementen op schrift heeft uit de getuigenissen
van vroegere bekeerlingen i).
Naar de verschillende stukken die wij hebben onderzocht,
doet Basilius zich aan ons voor als een verzoeningsgezind
worst. Geheel verschillend was het aandenk en dat de partij
van het onverzettelij k Jodendom van hem bewaarde. In de
chroniek van Achimaaz, waarin wig den weerklank van de
meeningen der Synagogen terugvinden is Basilius « de man
van geweld en bloedige trouweloosheid » 2).
Het is niet minder verrassend dat zijn zoon, Leo de Wijze,
Wiens Novelle (53) de maatregelen van Basilius nog
overtrof, in deze chroniek verschijnt als de weldoener die
aan de Joden de verloren vrijheid teruggaf 3).
wij hebben drie handschriften ter onzer beschikking
gehad om den tekst vast te stellen.
V allicellianits 8o, bombycinus, uit de XIII e eeuw, calligraphisch
geschreven. Dit handschrift bevat, na eene reeks rechterlijke
oorkonden, (rrpkapoc vOl.toc, vOmoc TEwpTIKOc enz.), eenige
geschriften over ketters en ongeloovigen en over hunne
opname in de p erk zoo fo 169 r-17I v, de juistere afzweringformule, (6(0E6tc Cq:1113E6*a) door F. Cumont in het licht
gegeven, en fo 176 r-182 v, het hieronder gedrukte tractaat.
Bijna al de teksten van den V allicellianus komen ook voor
in ons tweede handschrift, te weten :
Palattnus 233, bonibycinus, uit de xive eeuw, maar de
I) Cf. 44, 17. — 2) KAUFMANN, Die Chrontle des Achimaaz, Byzantinische Zeit5chrift, 1897, 101. — 3) KAUFMANN, c., bl. 104. « Nachher
aber stand Konig Leon auf, sem Sohn und eigen Fleisch, den Gott
erwahlt hat, zum Segen see sein Andenken der hob den Unheilbeschluss auf der in den Tagen seines Vaters gefasst worden war und
liess die Juden wieder zu ihren Glauben zu ihren Gesetzen un dihren
Lehren zunickkehren.
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geschriften over de ketterijen zijn hier in grooter aantal
voorhanden. Behalve de gKOEUIC OtKpli3EuT4ta bevat de
Palatinus ook de kortere formule door Goar uitgegeven.
Die drie stukken treft men ook aan in den Parisinus 1372,
bombycinus, uit de xve eeuw. Dit handschrift bestaat bijna
uitsluitend nit Nlodi recipiendi haereticos en uit kleinere
tractaten over bestreden dogmatische vragen. Eenige van
die teksten heeft de Parisinus met den Palatinus gemeen.
Om alle verwarring met dat laatste handschrift te
vermijden zullen wij den Parisinus, door de letter R aanduiden
en Regius noemen (ohm Regius 2995). Ons tractaat beslaat
fo 2 1 v- 34 v .
In de drie handschriften volgt op ons pamflet een tractaat
over de H. Drievuldigheid en de Menschwording van
Christus, bewezen door citaten nit het Oud Testament,
waarschijnlijk nog een geschrift om de bekeering der
_laden te bevorderen. Alisschien was het voor den catechumeen of voor den gedoopte bestemd om hem de TrXnpocpopia
te vergemakkelijken.
RANGSCHIKKING DER HANDSCHRIFTEN
De V allicellianus en de Pala/inns ontsproten uit een
gemeenschappelijke bron. Niet alleen staan deze twee handschriften uit Rome steeds samen tegenover den Regius, maar
zij hebben ook dezelfde fouten gemeen : 1k stip vooral aan,
het weglaten, in een aanhaling uit den Bijbel, van een deel
van een volzin dat tot den samenhang volstrekt noodig is
(Cf. 32, 18-20), ook fouten die ze gemeen hebben zooals : 56,
24 : o iEV o6v xpOvoc Tfic EKaTEpou xpOvou OecrEwc in plaats
van KavOvoc kamc. Waar de V allicellianus en de Palatinus
uiteenloopen, wat betrekkeliik vaak voorkomt, wordt de
lezing van den V allicellianus meestal bevestigd door den onafhankelijken Regizts. De V allicellianus heeft dus meer gezag
dan de Palatines, die den tekst met een zekere vrijheid
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schij nt te behandelen. Hij verandert de wi j ze der werkwoorden I), vervangt op twee plaatsen een woord door een ander
dat er op hjkt 2), voegt partikels in, enz. Tweemaal heeft
door gissing eerie fout van den archetypus verbeterd 3) Inj
heeft ook op eigen gezag eenen volzm gewijzigd, die waarschij nhi k door het invoegen eener glosse, onverstaanbaar
geworden was 4). Op enkele plaatsen, waar de V allicellianus
van den Palatunts verschilt, heeft deze laatste dezelfde lezing
als de Regrus3). Ilij hangt dus van den V allicellianus met af. De
Regius staat vol fouten die meerendeels aan de onkunde van
den schrijver, aan verkeerde oplossing van verkortmgen, enz.
te wiiten zijn. De lezing van den VP-tekst geeft gewoonlijk
het middel aan de hand om die fouten met zekerheid te verbeteren.
Maar is de VP-tekst uiterhik correcter, toch meenen wij,
bij het \ aststellen van den tekst, het jongere handschrift
Regius tot grondslag te moeten leggen, Avul dit het oorspronkehjke getrouwer schii nt veer te geven. Immers men kan
opmerken 6) :
i o Dat de Regius geen tastbare substituties van woorden
vertoont, gehik VP, zoo bia voorbeeld : de substitutie van
xpOvou in plaats van xavOvoc in den hierboven aangehaaldeii
tekst (56, 24).
2 0 Dat men in den Regius met zooveel ontwijfelbare uitlatingen van woorden kan aanwli zen als in VP 7). Val. 32, 1820 de groote gaping die wij reeds aangeduid hebben ; ooh
36, 20 de weglatmg van KaTuaKEuaZov-rac.
I) Cf. 32, I en io enz. — 2) Cf. 38, t8 : TON/ ear aUpW,UEVOV 13iov Zrteiv,
in plaats van Zilv en 3 6, 26 xpuoiov in plaats van xpuuov. — 3) Cf. 28,
VR) 60, i;, ?TriaTp g cpowrat P (?TruciTp g porra VR). -OttlT6) P
4) C f. 3 0, 2 3- - 5) Cf. 36, i6, eiXXwc ; 44, 1 3, TPdcpowrEc ; 44, i8, 4netv;
2, g na. — 6) De volgende opmerkingen omtrent VP vergeleken met R,
gelden in nog meerdere mate als men dit laatste handschrift met
V en P afzonderlijk vergelijkt. — 7) Andere uitlatingen bij VP : 28, 16 ;
40, 17; 38, 9 en 2o. In den Regius zijn slechts twee zulker uitlatingen
aan te wizen : 48, 29 en 54, 8.
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3 0 Blina iedere rnaal dat in de citaten nit de Schrift en de
Kerkvaders onze twee teksten uit elkander loopen, is het de
Regius die het dichtst bij het oorspronkehike bli j ft 1). Het
staat echter -vast dat deze aanhalingen met geverifieerd zijn,
want in diezelfde uittreksels behoudt de Regius getrouw, in
overeenstemming met VP, andere afwijkingen met betrekking tot den tekst van de aangehaalde schnivers.
I) Op de volgende plaatsen komt de Parisinus met den oorspronkelijken tekst overeen, terwiil VP er van afwiikt : 28, 15, ovbE Eic ; 28,
16, airroic ; 36, 15, dirO ; 38, 9, TOO araupo0 ; 40, 17, Toig cpeapToic ; 38,
20, can-a ; 40, 2, KocKOv 1) Tpucpti ; 48, 23, Trpoat€Ori ; 52, 6, entxakacultEv ; 52, 11. TC1 Till dvabdia; 52, 2I, GUV110E1UV ; 52, 13, pairria lawroc ;
52, 13, xpiaEwc ; 36, 7, Tii.) lapaiiX ; 56, 12, i<btboiaKEGOott.

AOME AIAAAMBANQN
OTI OY XPH TAXEQZ ETTITIOENAI XEIPA BATTTIZOYEAN EBPAIOIE,
El MH TIE AKPIBQE TOYTOYE TTPOTEPON AOKIMAZEI.

Verhandeling waarin uiteengezet wordt,
dat men
den Joden niet spoedig de hand ten doop mag opleggen,
als men

ze niet eerst nauwkeurig zal hebben onderzocht.

AOrO IIAAAMBANQN OTI OY XPH
TAXEQE ETTITIOENAI XEIPA BATTTIZOYEAN EBPAIOIE,
El MH TIE AKPIBQZ TOYTOYE TTPOTEPON
AOKIMAIEl.

TO catjOetav 6 pxliv EiVal TWV TOO eeo0 XOTwv o OTac
figac bibauKet Actfilb, Kai mivTwv a6Tilv iaxupo*av ó 6ocp6c
dITTObeiKVUO- IV v arbpac. Ei be TaüTa TOOTOV EXEI TOV Tp6TTOV,
otThev Cipa - plc OtXneeicic avaTKatOTepov dbe TrpoTtpOTepov,
5 Kai xpi) Tat5Trl maiXXov ividc TrEt0o0vouc TOE liapT6pta To0
0E00 VIXEN EVaVTIOV 3a61V.WV dtveTrat6x6vTwc. En b) av TWV
meTiaTwv EV mapTupiwv Kai TO mi) beiv Taxhug ETTITI8Eval
xeipa POVITTIZOUCTUV c EPpuiotc, cAXX,Oc vOmotc diotTTEXtKoic 'TTE.100pivoug, Kai KaVOM 6Totxo0vTac 670aTOXIKO1C TE Kai inaptJo Kotc,
7 Ttp06EXOVTWC ETTI TO PaTTTialV ilVal Kai Toi)c TrpoatOvTag
"TTITIVLUO'KEIV dire TWV KapTTC6V aUTCOV, Iva gi) Xaewgev « btbOvTec T& ayta Toic Kuai Kai Toic xoipotc Toiic 1..tapTapiTac »,
TOIL; dtVa164.61 Kai OtKOAUCITOIC T6 -r.Xeta -Clic 11EU.E.T4paC Nyman(
7riaTewc, 0`i ?au& TO gaeeiv aTrEp OOK ilbetaav OTAiZovTat
1 5 be ainii)v KO' 11 IA Lb V .

I narraxo0 VP !To TOO I 5 Tot0Triv R I tigiic
iiwv R' 11 bibOval R.

0111iS. VP

ll 6 evav-

Verhandeling waarin uiteengezet wordt, dat
men den Joden niet spoedig de hand ten
doop mag opleggen, als men ze niet eerst
nauwkeurig zal hebben onderzocht.

Dat de waarheid het beginsel is van Gods woorden leert
ons de groote David I) en dat zij sterker is dan alles toont
de wijze Esra aan 2). Als dit nu zoo is, dan is toch niets
zoo noodzakelijk. niets zoo heerlijk als de waarheid en vvij
moeten, haar Bever gehoorzamende, Gods getuigenissen
spreken tegenover de vorsten, zonder ons te schamen ! Als een
der ge\vichtigste van Gods getuigenissen gelde dan ook dat
men den Joden met spoedig de hand ten doop mag opleggen,
maar dat wij overeenkomstig met de evangelische wetten en
ens houdende aan de geloofsregels der Apostelen en Kerkvaders, met bedachtzaamheid tot den doop moeten overgaan,
en hen die toetreden leeren kennen aan hunne vruchten
opdat wij met zonder te weten « het heilige aan de honden
en de paarlen aan de zwijnen geven 3) », de volmaakte leerstukken van ons geloof aan onbeschaamden en losbandigen,
die na geleerd te hebben wat zij met kenden, daardoor
wapens verkrijgen tegen ons.
I) Psalm, CXVIII, 160. — 2) I Esdras, IV, 35. — 3) Matth. VII, 6.
De citaten uit het Nieuwe Testament zijn uit de vertaling van H. Oort
(het Nieuwe Testament, Zalt-Bommel, 1912) afgeschreven. Ik heb die
vertaling natuurlijk gewijzigd, overal waar de Bijbeltekst, door den
schrijver gebezigd, afwijkend is.
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TibV TOiVUV -11) 1Ti6TE1 TOO Xpl6T00 Kai TCp

paTTTiagall Trp06-

TrpaiTog, Kai ofew Tic dicpxi) Kai 66g13oXov TVA/
Efic., , eipviluic KO61,10U Kai Tiiw 4.v KO69.1.Ud Kai awiláTwv Ot0Tii)V
KCti OEX110TWV tpuxfic. « El T1 Yap, pri, OAEt OTriaw you
5 XOEiv, 6-r-rapviicráa0w 6UTOV KOti C(pdaw Tôv aTaupOv aOTOO
Kai 6KoXou0EiTw pot », Kai « Ef Tic EpXETat TrpOc 1E, Kai ot)
Mi6E1 TOV TraTOCt Ct0T00 Kai T1)V prillpa, xai TO TuvaiKa xai
Ta TkVa, Kai TO6C etoEx T oiic Kai Tag clOEX .cpc:tc, ET1 bE Kai T1)V
CtUTOO tiJUVIV, 00 b0VaTai 1,10U paOrytilc E1Val >>, Kai << TT6tC a
10 14tibli 6c 06K etTrOthigg ETal. TO1C ECtUTOO irrezpxouatv, oii Ol'ivaTai
mot) EiVal p.a.eililjc ».
Otvrw !,,t6/ o6v 6 TOO xi:56pov naperrua aurnp. rpatcpEt U
Kai 6 TO0TOU i.tocOnriic AouKac Ev Talc uaKapiatc TtbV earoaTOXwv Trp6EE6tv OTt « TOO TrXrjeolic T1761/ 'TTI6TEU66VTWV Kupitu il
bE Eic Ti Ttiiv i)TrapxOrrwv akip
15 Kapbia Kai 1) tpUX11 pia, Kai
',/tE,f. ev i'Otov Eivcu, 'XXX' fiv aUToic CotavTa xotvá », Kai « 0601
KTtiTOpEC xwpiwv i) oi'Kwv intflpxov, 7TWX0OVTEC .q9Epov Tag
Timac TWV TrumpanoAvwv xai ETIBouv Trap& Toiic TTOOCtg TLIJV
etTTOCTTOXWV, Kai EMOOTO Kacrrtp Ka0 ) 6 dv Tic xpElav EiXEV >>.
20 Ei ?AV 06V Tic c Eppaloc TOV XplaTtavtagOv 667TaZOMEVOC
TOOTOV twili TrptIJTOV bEIKVUOI -rfic TriCCTEWC TOV KapTLOV, diVOEKTtOV TOO TOI06TOU TraVT1 Tpentw Kai ZI1Tr1TOV Ei Till Kahl)
8E4EXiw Kai Ta EEr1S .1-roixobogE1, ..rrpo041.wc iTapabExOgEvoc
Ta OECTITOTIKOt TrpouTaplaTa Kai Tag inT06X&6E1C EXovaac
25 06TWC • << EiaABETE Ot& Tfic aTevfic 76Xlic, OTt Ti-XaTEia ii .76Xn
Kai Ei)pUxwpoc 1) Obôc ii thrOtToucTa Eic TO diTTLIJXElaV •• Ti 0-TEV1)
ti TrOXi' Kai TEOXip,uivii fi Obec fi ditTrayouaa Eic TO KWO Kai
OX1101 Ei61V Oi EOpiCrKOVTEC &nib/ >>, << 'TTWX/jaCtTE TOt inthpxovTa Kai DOTE EXEripo66vil y », « IA xTflancrOE xpusgOv 11.ribi.
1OVTWV Kap7TOC

6 etKoxouokro V I EpXri Tat R i mat R ;1 m tp.tWv R j
TraP ETTudtat VP I Tpoicpn R 14 Tti) addzda P ante xupitp 1115 ofibEic VP 1
airruliv VR j; 16 airroic onus. VP II 17
18
R II 20 Toic `El3paiotc R II 21 bEiKvuOl Trparrov VP 1J 24 okwc
X(:)0613tc VP li 27 TEOkrigvn R H 29 KTOrpjeca V.
12

TTOXOOVTEC V 11

1,1VWV

1T17Tp0E6KW-
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De eerste vrucht nu van hen die tot Christus en tot den
doop gaan, en als 't ware een begin en teeken van wat zal
volgen, is het verloochenen van de wereld en van de dingen
der wereld, van hunne lichamen, en van de lusten der ziel ;
want : « Indien iemand mij wil volgen, zoo wordt gezegd,
die verloochene zich zelven, neme zijn kruis en volge mu,
dan I) » en « Wie tot mij komt en niet haat vader, moeder,
vrouw, kinderen, broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven,
die kan mien leerling met zijn 2) » en « Niemand van u die
geen afstand doet van al zijn bezittingen kan mij n leerling
zijn 3) ».
Zoo beveelt dus de Verlosser der wereld. Ook zijn discipcl
Lucas schrijlt in de heilige Handelingen der Apostelen 4) :
« Al die geloofden in den Heer -waren een van hart en ziel ,
met een van hen zeide dat lets van het zijne zijn eigendom
was, maar zij hadden alles gemeen » en « Alwie akker of
huis bezat verkocht het, bracht de opbrengst mede en legde
die aan de voeten der apostelen ; dan werd aan ieder naar
zijn behoefte uitgedeeld 5) ».
Als dus een food die het Christendom omhelst, ons die
eerste vrucht van het geloof toont, dan moet men zich met
hem bezig houden op elke wijze en onderzoeken of hi d ook
het overige op den goeden grondslag opbouwt, van harte
's Heeren voorschriften en beloften opnemende, die luiden
als volgt : « Gaat in door de enge poort ; wijd toch is de
poort en breed de weg die naar het verderf leidt ; want eng
is de poort en smal de weg die naar het leven leidt en weinigen vinden hem 6) ». « Verkoopt uwe bezittingen en geeft ze
als aalmoes weg 7) ». 0 Verkrijgt noch gaud noch zilver 8) ».
« Vreest met voor hen die het lichaam dooden maar de ziel
niet kunnen dooden 9) ». « In de wereld zult gij verdrukking
I) Matth. XVI, 24 — 2) Luc. XIV, 26. — 3) Luc. XIV, 33. — 4) Act.
IV, 32. — 5) Acta IV, 34, 35. — 6) Matth. VII, 13, 14. — 7) Luc. XII, 33.
— 8) Matth. X, 9. — 9) Matth. X, 28.
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dirrupov », « pi) cpoPiikr€
TO be yuxilv

,a7TO T6) V eITTOKTEVVOVTWV

buvetulvwv 6TTOKTEiVal >>,

TO atbma,

TCP KOaitAlp

EETE >>, .<< 6TaV OILUKWOIV URas EK TflS •TrOXEwc Ta&nig,

Oki

TEOTETE Eic TnV eT0av >>.
5

Ei REv 00V TUJV c EPpaiwv Tic, LiJc dpriroct, TT6tig tV doTOTaTTO4Evoc 66Ct KO61,101i Kai TUJV Ev KOU1.14J, aTEVO Ob6EIV

uipeiTut, Kai Trpec iiTrupxOvTwv etwipog iv Kai OXitptv Kai Otw-f-

moi)c Kai ea.VaTOV TrapEaKE6a6Tal, TTOLVT1 TTOU OfiXov 6T1 XptaTOv
TE Kai Ti1V ak00

of5Toc EIXETO KUTa TrpOOE.atv, Kul Tram

10 XptuTtavoic TrEpiaTroaocuroc, Ka1 Tfic (Mac CmciEvvi.juewc,

Kai TWV kph v TEXETCOV Kui Tfic 1.1ETCtX114JEWC TUJV awnwiwv
ecilaagd(TWV KaEg aTliKEV clEtoc. Ei be. TO100TOV oaev

.v0i1crev OXwc • 1,11 OTI -IE Kath xpiatv XEXoTtal.t6.vilv 06TI1I6EV,
etXX ) ETi Talc

3 1ouboaKdic

gaTatOTriat K6TOXOC 6V,

pUpg00EV6JV

15 TE Kai KUVEla KOTiplp Kai ppikum TraVTObaTTLP augq)up6gEvoc

Kai xplaTiavoic ,u.ev mrib) throyOccXgiiiv, b ytuoataKoic be Pape61V inTOKEIMEVOC Kai TOIC ETt11AEa6Tals EKKEIAEVOs Ourocat, Kai

TUJV aVaTKaiWV akt:OV CITTaVIKOLIEVOC, Ei arrwc EXU1v i..teTaKXriToc akiKot 'TTUpa TOO Ta W.TtaTot buvocubov T6/01TO, Kai
20

xpn,tiotTio"Oein REV EK Trp OacitTo be TrXtipoyopiav ibc
eciTaXXoi-ein RotTrôv To0 buo"Wbou; ..iTiTribei'i,uaToc Kai TCOV
OrillocrtaKCOv papt_iiv Kai TUJV 660t t)(pl vOv .7-rr1pLcZov, Kai
KaTetaTain ?AV ETTIKpuT1j
oe

25

piov

AUTO TOOTO, XptuTtavibv,

6pTev Kai eiTTOVOV g EE1 nap ) OXI-Iv EauTOU

xoprpfoOmEva Ta xpailibii, Kai etEtWMOCTWV

Kwilv
Ovap EibEV

Kai TWV E.1Ti TOU TOTTOU Ti)V €15 Terovtliav Eic

I CI:1013110E1TE V;
yoPriOilt€ P I etTrOKTEVOVTWV VR 1j 3 figiic P
6 KOcigwv R I Kai add. P post ithamud 11 7 btoy iuot)c R 12 oiNv oi)b'
evEvOri av VP, fortasse ;ycte. Cf. 42, 6, subdistznctzonenz katet P post

ofib4v '3 xataxplatv R j fri ciinGEv V 14
VR 119 TOO -UVC,LVOU Ta Ill g T1GTOL VP

gaTalOTTIGIV V 11 15

11 20

ppO!,.tw

b4Euro V ; baerat P

21 buaubbou R1122 eTtri pECOVTWV VP 11 23 imtdc R tro 1..16/ I ociitO Toirro
VR glossema videtur Cti)TliJV TO15TWV XplaTiavoic conzeczt P 11 24 dTpOv
1 E EC V I af.JTOO V 25 xtup-tiTo4tEva VR.
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hebben I) ». « Wanneer men u verjaagt uit deze stad,
vlucht naar eene andere 2 ) ».

Als dus een Jood, gelijk gezegd, alles verzakende `vat van
de wereld en in de wereld is, den engen weg verkiest te gaan,
als hij zich tot verlies van zijn goederen, tot verdrukking, tot
vervolging en dood heeft voorbereid, dan is het wel voor
iedereen klaar dat hij nit vrijen wil Christus en zijn geloof
de voorkeur heeft gegeven ; door alle christenen wordt hij
zeer gewenscht, en hij is waardig geworden de goddelijke
\vedergeboorte en de heilige mysterien (sacramenten) te ontvangen, en deel te nemen aan de zaligmakende gedaanten
der Eucharistie. Is echter geen dergelijk teeken voorhanden,
dan heeft de Jood in 't geheel niets gemeend 3) ! Denkt niet
dat hij tut verstandelijk oordeel toegestemd heeft Hij zit
nog vast in de ijdelheden van het jodendom ; levend te midden van den leerloolersafval, van 't hondenvuil en van alles
wat kwalijk ruikt, durft hij de Christenen niet in de oogen
zien. De openbare fasten drukken hem. Blootgesteld aan
seders beleedigingen, ontbreekt hem zelfs het noodzakelijke.
op eens in lien toestand, roept hem de opperste machthel ber tot zich. De Jood geeft zich eerst voor goeden prijs, en
laat zich ten voile overtuigen, om bevrijd te zip van het
ammerlij k 'even waarm hij was vervallen, om de openbare
1) Joan. XVI, 33. — 2) Mat t h X, 23. — 3) De VP tekst heeft hier eene
andere : d Toto0Tov oa gv, 00' eVEVOVEV Attic. Is echter niets
dergelijks voorhanden, dan heeft de Jood in 't geheel met in den zin
gehad (Christen te worden ). Deze laatste gedachte moet onderverstaan
worden, maar Lan opgemaakt \vorden nit het voorafgaande : cf., eenige
regels hooger 30, 8-9 : b-FXov 6T1 XptaTOv TE Kai TY1V OLUTOD TTI6T1V EiXETO.
— In den volgenden zin :
OT1 TE wrX. moet men tusschen mi) en 61-1
een werkwoord als t5Traci3i1TE onderverstaan. Over dergelijke elliptische w-endingen
6T1=
[X TE] 6T1 of n' [iTroXcPrITE] 61-1, cf
Liddell and Scott, Greek I exicon, i901, blz. 962.
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lasten van zich af te schudden, en zich te onttrekken aan de
beleedigingen van hen die hem kwelden. Over de Christenen
zelf kan hij nu den baas spelen ; hij leidt een lui en lekker
leven, in al zijn behoeften zal voorzien worden. Hij zal
toegang hebben tot waardigheden waarvan hij zelfs niet had
gedroomd, en zal kunnen trouwen met de edelgeboren dochter van de meesters van de plaats. De Jood die zulke beloften
vervuld mag zien, zweert zijn godsdienst af en laat zich
doopen, terwijl hij (in zijn binnenste) den spot drijft met den
christelijken godsdienst. Dien zou ik nooit een Christen
willen noemen : ver van mij zulke dwaasheid ! Ik zou het
Christendom niet willen verloochenen !
Want, niet uit gehoorzaamheid aan Christus en aan zijn
bevelen heeft hij gekozen Christen te worden, maar overwonnen door het goud en door belofte van wereldsch voordeel huichelt hij een tijd lang, en hij zal, als hij de kans
schoon ziet, terugkeeren gelijk een zwijn tot zijn eigen
vuilnis; daar trouwens, zonder verandering de joodsche
stam van ouds zoo geweest is, vroom in woorden maar goddeloos in daden, gelijk ook de Heer den profeet Jesaja aanhaalt waar hij zegt : « Het yolk genaakt mij met den mond
en eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd ; vergeefs vereeren zij mij met hun leeringen die
menschengeboden zijn )) I). Ook Paulus 2) zegt, denzelfden
profeet tot getuige nemende : « Met het gehoor zult gij
hooren maar niet verstaan ; ziende zult gij zien, maar geen
inzicht hebben. Want het hart van dit yolk is dik geworden,
met de ooren hoorden zij bezwaarlijk en hun oogen sloten
zij ; opdat zij niet met de oogen zouden zien, met de ooren
hooren, met het hart verstaan en zich bekeeren en ik hen
genezen zou. Het zij u dus bekend dat dit hell Gods aan de
heidenen gezonden wordt ; die zullen wel luisteren. » Van
denzelfden aard is ook dit : « Het was noodzakelijk dat het

I) Matth. XV, 8, 9. — 2) Act. XXVIII, 26, 27, 28.
32
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woord Gods het eerst aan u verkondigd werd ; maar nu gij
het verwerpt en u zelven het eeuwige Leven niet waard keurt,
nu wenden wij ons tot de heidenen » I). Want ganschelijk
versteend van hart verzetten zij zich met alle macht tegen
de Verkondiging en doen dit nog tot op dezen dag. « Want
tot heden toe ligt, wanneer Mozes voorgelezen worth, een
sluier op zijn hart : doch als hij zich tot den Heer wendt,
wordt de sluier weggenomen » 2). Nu, wij zien geen eenen
Jood wien dit deksel weggenomen wordt ; bijgevolg keert
geen een hunner tot het lechte (tot den waren godsdienst)
terug. Want tot den Heer zich keeren heet, gelijk de groote
Basilius 3) aantoont in zijn geschrift aan Amphilochius, de
letter van de wet voorbijgaan en zich door beschouwing tot
God verheffen. Nu, de bekeering die wij thans beleven is
een schijnbare bekeering van bedriegers en bedrogenen ;
niet een verheffing tot God door beschouwing, maar een
neerstorten in wereld en rijkdom, erger dan de vroegere
toestand.
Laten zij dus, voor wie tegenwoordig het overblijfsel van
Israel gered wordt eens nagaan of zich laten omkoopen hetzelfde is als verlost \vorden, en of de verlossing van het
overblijfsel in dezen of in een anderen tijd valt. Inderdaad
de heilige apostel 4 ) gewaagt van twee overblijfsels : het
een ten tijde van den profeet Elia, het ander tijdens de
komst van onzen Heer, van hetwelk Jesaja zegt in zijn wofetie : « Al was het getal der zonen Israels als het zand der
zee, slechts een overschot zal gered worden » 5). Hij toont
beide aan, het een als voorbeeld voor het ander aangevend,
en zegt dat, gelijk in de dagen van profeet Elia, « Hij (God)
zich zeven duizend man heeft overgelaten die de knie niet
voor den afgod gebogen hebben, zoo ook nu een overschot
is be\vaard gebleven naar genade uitverkoren » 6). De tied
I) Act. XIII, 46. -- 2) 2 Cor.
gevonden.
4) Rom. IX, 27.

15, 16. — 3) flit citaat heb ik met
5)Isaias X, 22. - 6) Rom. XI, 4, 5.
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dien hij tegenwoordig noemt is die van Christus' verblijf op
aarde, toen hij er zelf ook was. Daarom heeft de apostel er
bijgevoegd : « De uitverkorenen onder hen hebben het verkregen, de overigen zijn verhard » . Men zou dus ten
onrechte denken dat het overblijfsel nu gered wordt want
de tegenwoordige tijd is die niet (van de verlossing) van het
joodsch overblijfsel, maar de tijd van de verharding, waarvan
de apostel verder zegt dat « De verharding over een deel
van Israel gekomen is, totdat de gansche heidenwereld zal
zijn toegetreden, en dan zal geheel Israel gered worden 2) )).
Daar nu toch zeker de volheid der heidenen nog niet is
ingegaan, doen zij die het ondernemen de verharden te verlossen, onnut en voorbarig werk Israel kunnen trouwens
die verharden niet zijn noch heeten, daar zij niet naar God
zien, maar naar den stroom der wereld en naar den rijkdom,
waardoor zij vooral van het geloof en van de verlossing
afvallen. « Want de geldgierigheid, zoo wordt gezegd, is de
wortel van alle kwaad door zich aan haar over te geven
zijn sommigen van het geloof afgedwaald 3) ».
Het is overigens ook jammerlijk en betreurenswaardig tot
een lokmiddel tot het geloof in Christus te maken juist dat
wat hij zelf beval te verloochenen en te verwerpen, en zich
van den Mammon te bedienen als middelaar en als leidsman
tot God, als 't ware om Christus tegen te spreken en te
beweren dat men twee heeren kan dienen Ja, ook de groote
Johannes Chrysostomus 4) zegt — in de verklaring van het
\rers 5) : Niemand kan twee heeren dienen — : « De Heer
heeft er eerst twee, in 't algemeen gesteld, die tegenstrijdige
bevelen geven daarna heeft hij er bijgevoegd « Gij kunt
God niet dienen en Mammon ». Wij moeten sidderen bij de
gedachte aan wat wij Christus hebben doen zeggen, dat hij
I) Rom. XI, 7. — 2) Rom. XI, 25. — 3) i Tim. VI, to. — 4) 5oannes
Chrysost. In Matthaeum homilia XXI, Migne LVII, 295. — 5) Matth.
VI, 24.
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het goud en God naast elkaar heeft gesteld ! Maar doet die
gedachte sidderen, hoeveel meer niet de daad zelf : de
macht van het goud boven God te verkiezen )), — en als hij
de woorden van den apostel verklaart, data Geen hoereerder
of onreine of hebzuchtige die zoo goed als een afgodendienaar is, een erfdeel in het koninkrijk van Christus verkrijgt I) », heet hij duidelijk afgodendienaar, al wie den
Mammon aanbidt 2).
Naar hij dit ander woord van den apostel 3) uitlegt dat
luidt : « Velen, — ik zeide het u vaak en zeg het ook nu
weenend — leven als vijanden van het kruis van Christus;
het loopt met hen op verderf uit ; hun buik is hun God, zij
stellen een eer in hun schande », ontvouwt hij zijn ophelclering als volgt : Er waren er eenigen die den schijn aannamen Christen te zijn, maar zij leefden in losbandigheid
en wellust en dat is tegen het kruis. Vandaar die woorden
van Paulus. Immers het kruis behoort aan de ziel die tot
den strijd gereed is, die sterven wil en geen genietingen
zoekt. Maar diegenen leidden het tegenovergestelde leven
en daarom, al beweren zij Christus toe te behooren, zij zijn
vijanden van het kruis. Immers hadden zij het kruis lief, zij
zouden trachten het gekruisigde leven te leven ; want
Christus pleegt kruis te heeten den dood en het lijden voor
Hem, geli i k bij voorbeeld wanneer II ij zegt : « Als iemand
zijn kruis met opneemt en Mij niet volgt » dat is : « als men
niet bereid is tot den dood ». Maar zij, zonder adel, aan het
leven en aan het lichaam gehecht, zijn vijanden van het
kruis; en alwie de wellust en de zekerheid hier op aarde lief
heeft, is een vijand van het kruis. Diep te beklagen zijn
zulke menschen, zij die hun lichaam vet mesten, maar geen
rekening houden met haar die rekenschap zal moeten
afleggen (de ziel). Daarom heeft de apostel ook bijgevoegd :
I) Ephes, V, 5. — 2) Y0.172. Chrysost. In epist. ad Ephes. homilia
XVIII, Migne LXII, 121. -- 3) Philipp. III, 18, 19.
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xai xpvaiLp Toic cp0apToic EXurpu1811tev Tfic Trai-ponapabOTov
liaTotiac avaaTpoyfic, axxa TtiLtiy all.taTt Wc silAvo0 aarrikov
xai etptiiiiou XpiaTo0 », xai bd TO1Ct1TTIC ktac i'ropoto*voug
20 T ipTic etveptigrwv IA TIV€aOat boOtouc. c 0 OE Myet xpruthrwv
.'iri TO TriaTiv .X8iiiv, Ewvrj68at boxd Tip bEbwxOTt Ta xpnpant, KetV OpOthc TUXOV 'iTio'rEulg e. TOOTO Tap xai XETOVTWV
Otxot'mu TIACOV LUC WV1160tVTO timx6cc dtiToXkulAvac anti:nig Kai
0Ead Trpoo-TjTorrov dc CaTiXuTpov Tibv ibiwv yuxibv. 'Avtipai
2 5 nOtvTwc Ol'i0 TOUTWV EiVal OE61TOTLiw (15V1OV • TOO T€ TO alp
I Prato omisit P I Troiwp.Ev V112 1(CtKOV d(STIV h Tpvpii VP II 4 oijv
ontisit Pll 6 Eibwxoxourpiot V II 7 Trpobwaia R I 1,AEIZOV Kai xdpov IMKOV
VP II 15 4xLiip.Evov R )117 Tots pOctp-roic omiserunt VP 11 18-19 diudip.ou
Kai daniXou P d 21 dwvdaectt R I bEbwiaiti R II 24 etrriXarpov R II
25 TOOTOV P.
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« Welker God de buik is » . Dat wil zeggen : Laat ons eten
en drinken », dat is hun god. Ziet welk een kwaad de wellust is. Voor de eenen is het geld, voor de anderen is de
buik hun god. Zij ook zijn afgodendienaars en erger dan
dat I) )).
Zoo spreekt dus die goddelijke man. Wel mogen zij, die
het recht inzien, het doopen van Joden tegen gave en belofte
van geld niet alleen als afgoderij maar ook als verraad aan
Christus beoordeelen, of liever nog als een veel erger en veel
grooter kwaad : immers, zij die vroeger Christus hebben
gedood, betaalden den verrader hunne hedendaagsche
navolgers daarentegen laten zich betalen opdat Christus hun
uitgeleverd worde. Hoezeer die twee Bingen van elkander
verschillen en waar de vergelijking op uitloopt, behoeft wel
niet gezegd te worden. Beproeft nu iemand zijne krachten,
aan de tegenovergestelde bewering en geeft hij toe bij onderstelling — wat onmogelijk is — dat de Jood die geld ontving
en gedoopt werd, van harte geloofd heeft, zelfs in dit geval
zal hij niet vinden dat de zaak zich aan de heilige goddelijke
bepalingen houdt. Want indien wij allen gelijk de groote
Petrus 2) zegt u Niet door iets vergankelijks, zilver of goud,
verlost werden uit den ij delen wandel die ons van het voorgeslacht is overgeleverd, maar door het kostelijk bloed van
Christus als van een gaaf en vlekkeloos lam » , dan moeten
wij, tot z66 hoogen prijs vrijgekocht, ook geen slaven van
menschen worden. Nu, hij die voor geld tot het geloof gekomen is, heeft den schijn gekocht te zijn voor hem die het
geld gegeven heeft, al heeft hij toevallig echt geloof gehad.
En inderdaad, ik hoor er eenigen zeggen dat zij zielen gekocht
en tot God gevoerd hebben, die door het ongeloof verloren
gingen, als losprijs voor hunne zonden : Die koopwaar
behoort noodzakelijk aan deze twee meesters : aan hem die
I) loan. Chrysost. In epist. ad Philippenses homilia XIII, Migne
LXII, 276-7. — 2) I Pet. I, 18.
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KEVUJCSOWTOC Kai To0 Ta xpi'lgarct bEbwxOroc, Kai 61.11.1130tiVEt
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xcti lbq 01) Xpll Tt TO100TOV 00 3 EVVOEIV pi) OTI TE TrpciTTEIV,
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zijn bloed vergoten heeft, en aan hem die 't geld gegeven
heeft en ziedaar den Mammon opnieuw verbonden met
Christus' bloed.
Wat al verkeerds daarin voorkomt, laat ik aan anderen over
om in te zien. Hij dus die een Jood tot den doop brengt
door gave of belofte van eenig stoffelijk voordeel, weerstreeft Christus' wetten, en men moet zoo iets noch uitdenken
noch doen, gelijk in deze beknopte schets is aangetoond,
want daarover zou men vele boeken moeten volschrijven,
Wilde men alles in 't bijzonder nagaan. Verder moet men, zonder meer, al degenen die van de Joden tot den doop komen,
al doen ze dat ook zonder geld of belofte, niet op goed geluk
opnemen, maar met eene wel beredeneerde waarneming van
de regels, daar sommigen namelijk uit ijverzucht het Christendom huichelen, om onze geheimenissen, die ze zoo leeren
kennen te honen en te bespotten. Zoo luidt immers het vers :
Werpt uwe paarlen niet voor de zwijnen, zij mochten zich
omkeeren en u verscheuren I) ». Dit alles zal de achtste
canon van het tweede Concilie der heilige Vaderen, te NicLea
bewijzen « Daar gebleken is, zoo wordt gezegd, dat eenigen
onder de Joden met Christus onzen God den spot drijven,
onder den schijn van Christen te worden, bepalen wij dat
men deze noch tot het gebed noch tot de kerk toelate. Maar
als zich een uit oprecht geloof zal bekeeren en van ganscher
harte het Christendom zal bekennen, vervloekende zij n
joodsche gebruiken en praktijken, opdat men ook andere
daarvan kunne overtuigen en terechtwijzen, dien moet men
aannemen en doopen 2) )). Zie hoe nauwkeurig de canon is :
hoe hij als teeken van een waarachtig geloof aangenomen
heeft dat de Jood de gebruiken van zijn godsdienst zou vervloeken. zegt niet : de Mozaische wetten, zooals eenigen
hebben gewild zelfs met de ketterijen die bid de Joden
) Matth. V II, 6. — 2) Cf. Pitra, Juris ecclesiastici monumenta, II,
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AO Kai ETr11TaTE • TrpOc TO Kai CDtkouc EXETX911va1 Kai btopOiiiactoTioct, — o be g kElloc T. Cu'v iTTIKEKpU iLliabWV Travrwc, 06 Taw
TtupavEpwilbwv.

3 AXX ) Erf1TpiikiEv of KOXaxEc apKETOV dvat TrapoiXripoOviEc
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25 KaVOVEC TfiC TE bar6pac Kai Tfic ?tang auvObou cpaol, xpoviZE1V a0Tôv Eic TnV Kicitticrictv Kai Turn Tpacpibv empo6t6Oat
1T0100VTEC.
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bestaan, want dit alles is op schrift gebracht en iedereen
bekend, — maar de uiterlijke ceremonien en geheime praktijken die zij hebben uit kwade overleveringen ; daarom heeft
de canon er bijgevoegd : om ook anderen daarvan te overtuigen ; gemeend is wel : te overtuigen van wat geheim wordt
gehouden, niet van wat in 't openbaar bedreven wordt.
Maar laten de vleiers zich maar aftobben, zij die in hun
onzin beweren dat het genoeg is als een Jood voor den keizer
aan zijne oude wetten verzaakt. Wij, blijvende bij de goddelijke canons en volgende de kerkelijke en dus apostelijke
tradities, nemen na goed overleg hem op, die zonder eenige
menschelijke gave en belofte, uit een oprecht voornemen, en
zonder valschen schijn, tot Christus' geloof overgaat, en wij
laten hem de gebruiken en praktijken van zijn eigen godsdienst vervloeken, niet voor den keizer, maar voor Gods kerk,
in tegenwoordigheid van bischoppen en priesters. Wij laten
hem deze afzwering niet den eerste opzeggen of schrijven
— gelijk eenigen het vragen — want dan zijn wij het die
moeten bekennen veel meer dan de Jood — maar volgens
den canon dwingen wij hem daartoe opdat hij desvoorkomend, mocht hij iets boosaardig verzuimen, door ons daarvan
overtuigd worde, die bijna alles op schrift hebben uit de
bekentenissen van vroegere doopelingen. Als hij dan de
gebruiken en praktijken van lien aard vervloekt heeft, doen
wij hem over dezelve, over de ketterijen die bij de Joden
bestaan, en over al hun uitvinders den banvloek uitspreken,
de Mozaische wetten verzaken als zijnde thans in onbruik
geraakt, en verder maken wij hem tot Christen ; als hij dan
gecatechiseerd is, volbrengen wij het overige op gelijke
wijze, niet in aller ijl « een zweem » van doop toedienende
— zooals een der onnadenkende bisschoppen ergens verkeerd
heeft gezegd, maar naar de voorschriften van de goddelijke
canons van de tweede en zesde synode, laten wij den Jood
langen tijd -verwijlen in de kerk en naar de Schriftuur
luisteren.
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Iemand heeft ons de drie- en vijf duizend gedoopten voor
de voeten geworpen I) en een zekeren Theon uitgevonden,
dien Paulus, volgens Adrias, op den dag zelf zou gedoopt
hebben. Tegen hem hebben wij genoeg aan de woorden
van den grooten Basilius, die zegt dat hij hem wel met recht
uitlacht, omdat hij de tijden niet kan onderscheiden !
Immers, had hij eenig begrip, hij zou tegelijk gezien hebben
hoe de twee bedoelde canons eischen, dat zulke menschen
in de Kerk langen tijd verwijlen (voor zij gedoopt worden)
en hoe de vijfde en ook de vier-en-tachtigste canon van den
grooten Basilius wil, dat men zoo iets niet naar den tijd
beoordeele, maar dat men acht geve op welke wijze zich
iemand bekeert 2). Eindelijk zou hij ook hierop gelet hebben,
dat Paulus (die er toch velen op den dag zelf doopte, omdat
de gesteldheid van dien tijd het zoo vereischte), wanneer hij
regels heeft vastgesteld voor zijn opvolgers, met het oog op
de zekerheid van de toekomst, waarin het geloof wild en
zijd verbreid zou zijn, aldus ergens spreekt, in de canons
die onder zijn naam « Wie gecatechiseerd worden
moet, worde drie Caren gecatechiseerd ; maar is iemand
ijverig en welwillend, hij worde aangenomen, omdat met
naar den tijd maar naar de wijze geoordeeld wordt s 3).
Zooveel dus daarover ! Wat nu een van hen die de huik
naar den wind hangen, daar lichtjes gefluisterd heeft « Als
hier iets van de goddelijke dogmas onderzocht werd, dan
zou de tegenstand wel eenigszins gepast zijn ; het vraagstuk
echter met zijnde van dien aard, is bond spreken hier ongepast en (Yertollig 4 ) ; dat lijkt mij geheel en al mis te zijn,
I) Acta II, 41. — 2) Basdats, epist. 188, Migne XXXII, p. 672 :
canon secundus, et epistula 217, p. 8o8. — 3) Cf. Para, Jul is
eccl. monum., I, 66. — 4) Die opwerping komt hie' op neer : « Dogmatzsche vragen a ;,zin ran werkellyle belong en zouden desnoods eene
oppositie tegen den keizer kunnen rechtvaardigen ; maar het is hier
alleen ow een practisch vraagstuk te doen ». Edit byzantiinsche stelling die dan ook op echt byzantijnsche wijze w-eerlegd wordt ; de
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en niets antlers dan de taal van een vleier die de waarheid

misschien wel kent, maar die zijn toehoorders bedriegt.
Immers, zij die goed op de hoogte zijn van de goddelijke
dingen, verdeelen in deze twee deelen de gewijde stof van
onzen Godsdienst : in geboden of openbare predikingen, en
in dogmas ; de geboden zijn, zeggen zij, voorschriften in
't openbaar verkondigd, voor alien gelijkelijk blootgelegd,
en die door alien dienen in praktijk te worden gebracht. De
dogmas daarentegen zijn een redelijke leer, een overtuigde
meening aangaande het mysterie van onzen Godsdienst,
die men ook geloof noemt, bestaande in een loutere en eenvoudige toestemming der ziel, zonder dat daarbij eenige
werkzaamheid vereischt wordt gelijk bij de geboden. De
leerstukken van het geloof openbaar maken is, voor een
schrijver tracht niet door zakelijke uiteenzetting te bewijzen hoe het
vraagstuk van den doop samenhangt met de dogmas ; hi .] voert autoriteiten aan en toont dat dit verband door de kerkvaders aangenomen
is, dat dus zijne meening de overgeleverde is en met de traditie overeenkomt.
De overlevering onderscheidt in den godsdienst : 1 0 voorschriften,
2° dogmas. De voorschriften zijn van practischen aard en aan iedereen
geopenbaard ; dogmas zijn theoretisch en ten deele voorbehouden. Na
die onderscheiding door uittreksel uit Joannes Chrysostomus (over
Eth. II, 15 en Gal. III, 5) gestaafd te hebben, haalt de schrijver twee
autoriteiten aan :
I . Yoannes Chrysostomus. In een passage waai Joannes Chrysostomus
over een liturgische formule handelt, worden zekere bestanddeelen
gerekend tot de TroXttEia (gemeend is : de goede, christelijke levenswijze), andere tot de dogmas. Onder deze laatste : de openbaring van
het Evangelic aan de catechumenen, bet verlienen van het kieed der
onsterfelillekeid, in andere woorden, het doopsel,
2 e Autoriteit : Basilius. In eene verhandeling over schriftelijke en
mondelinge openbaring, brengt Basilius zekere ceremoniën van het
doopsel in verband met de geheime leer der Berk. Op eene andere
plaats noemt dezelfde Basilius als kenteeken van de dogmas dat men
ze geheim houdt, terwijl de verkondigingen openbaar worden. Daar
nu de ceremonien van den doop tot de geheime leer behooren, behooren zij dus ook tot de dogmas.
33
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deel, niet zonder gevaar omdat de meeste daarvan niet uit
te brengen zijn aan de menigte. Zoo bij voorbeeld, zegt
Johannes met den gouden mond, — in de verklaring van
de uitspraak van den apostel : ({ De wet der geboden is
opgeheven door de dogmas I) », dat het verschil groot is
tusschen de wetsgeboden en de dogmas, en hij verzekert dat
de dogmas zijn ingevoerd in plaats van de geboden 2), dat
wil zeggen : in plaats van het uiterlijke leven, het geloof.
Een ander woord des apostels verklarende dat luidt : « Nu
dan, Hij die u den geest schenkt en wonderen onder u
werkt, doet hij dit door uw handelen naar de wet of door
de pi ediking des geloofs 3) ? zegt hij : « Waarom zijt gi j zulk
een groote gave waardig geacht en hebt gij wonderen verricht ? Omdat gij de wet gehouden hebt, of omdat gij het
geloof hebt onderhouden ? Natuurlijk om uw geloof !
Immers wijl diegenen (de Galaten) zeiden dat het geloof
geen kracht had, als de wet er niet mede verbonden was,
toont Paulus daartegenover dat, indien men de geboden er
aan toevoegt, het geloof van geen nut meer zal zijn. Want
dan heeft het geloof al zijn kracht, als er niets van de wet
wordt bijgevoegd 4 ) ». Waar hij den tweeden brief aan de
Thessalonicensen uitlegt, in de motaal van de tweede
homilie 5), geeft hij de volgende uiteenzetting : « Ziedaar
een zeer geschikt gebed, zoowel als geloofsuitdrukking als
met het oog op den levenswandel. Immers, wanneer wij
vragen dat den catechumenen het Evangelie der gerechtigheid geopenbaard worde dat zij het kleed der onsterfelijkheid en het bad der wedergeboorte mogen ontvangen, dan
noemen wij daarmee al de dogmas ! Maar vragen wij dat
hun een heilige gezindheid, een wijs verstand en wat verder
1) Ephes II, 15. — 2) roan. Chrys. In epist. ad Ephes. homilia V,
Migne LXII, 39. — 3) Gal. III, 5. — 4) roan. Chrys. Commentarius in
epist. ad Gal., Migne LXI, 650. — 5) Die opgave schijnt onjuist te zijn ;
het citaat heb ik niet gevonden.
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tot het gebed noodig is verleend worde, dan zinspelen wij
op het zedelijk leven. » Zie dus hoe de groote Chrysostomus
overal de werken der wet en de geboden, de juiste levenswijze heet ; hoe hij daarentegen dogmas noemt de loutere
en eenvoudige mededeeling en overlevering van het geloof
en hoe hij het kleed der onsterfelijkheid en het bad der
wedergeboorte voor de dogmas uitsluitend voorbehoudt.
Floor verder wat Basilius de Godsopenbaarder r) aan
Amphilochius schrijft : « Van de dogmas en verkondigingen
die in de perk bewaard worden, hebben wij de eene uit de
schriftelijke leer, de andere hebben wij ontvangen uit
geheime overlevering der apostelen. Beide bezitten dezelfde
kracht voor de godsvrucht. Immers moesten wij aanvangen de gebruiken die niet op schrift staan te verwerpen, wij
zouden zonder te weten het Evangelie schade toebrengen,
ook in de gewichtigste punten ; zooals daar zijn : met het
teeken des kruises den zegen geven aan degenen die op
onzen Heer Jesus-Christus hunne hoop hebben gesteld ;
zich naar 't Oosten wenden bij het gebed ; de woorden van
de aanroeping bij het toonen van het brood der Eucharistie
en van den kelk der zeg, ernng het zegenen van het doopwater, van de olie der zalving en van den doopeling zelf ;
het gebruiken van olie ; den mensch in drieen doopen ; aan
Satan vei zaken en aan zijne engelen ; dit alles hebben wij
immers alleen uit de niet voor 't publiek bestemde, geheime,
niet onbescheiden te onderzoeken en niet ingewikkelde
leer » ; en verder : « Dit is de gedachte der ongeschrevene
overlevering, opdat met de kennis der geloofsleer, door elk
beoefend allicht door gewoonte bij de meeste in verachting
zou komen ; want iets anders is een dogma, iets anders een
prediking ; de dogmas immers worden verzwegen ; de
predikingen worden den volke verkondigd 2 ) ». Zie hoe die
1) Basilites, Liber de Spiritu Sancto ad Amphilochium, Migne
XXXII, 188. — 2) Ibidem, p. 189.
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heilige, na gezegd te hebben dat de ceremonien van het
doopsel tot de niet openbaar gemaakte overlevering
behooren, al het niet openbare en verzwegene, dogma heeft
geheeten, en hoe hij aan alien die de leer van het doopsel
niet bij de dogmas rekenen, den ongerechten mond verstopt.
Maar laten diegenen nu maar blij zijn. Gaan wij tot
anderen over die de zaak aangaande den doop der Joden aanzien als een onbeduidend vraagstuk en als 't ware, goed om
over 't hoofd te zien. En om hier niet langer uit te weiden,
onderstellen wij dat zij waarheid spreken, en dat hetgeen
ook voor het belangrijkste niet onderdoet het geringste is,
gelijk zij beweren. Hoe zoo ! Zullen wij het geringe aan de
dogmas voor niets houden ? Maar dit zou niemand zeggen
die niet geheel van zijn zinnen is, of hij zou moeten willen
strijden tegen de natuur zelve en tegen den duidelijken zin
der Bingen, of liever nog tegen de discipelen van Christus
en tegen Christus zelf ! Immers, -waar in een samenstel, een
deel, hoe klein het ook zij, gestoord wordt, raakt het geheel
in 't ongereede. Voorwaar de goddelijke Chrysostomus, de
uitspraak des apostels uitleggende, waarin verklaard wordt :
« Maar sommigen brengen u in de war en willen de blij mare
over Christus verdraaien I) », zegt : « Wel is waar verdraaiden
de rustverstoorders geheel het Evangelie niet, maar zij
voerden enkel het houden der dagen in. Daarom toont de
apostel dat ook een kleine vervalsching het geheel bederft.
Want gelij k hij, die het minste aan den stempel geschonden
heeft in de keizerlij ke munten, het gansche daardoor
ongeldig heeft gemaakt, zoo bederft ook hij, die het geringste
aan het gezond geloof heeft veranderd, hetzelve in zijn
geheel, altijd gaande van slechter tot slechter 2) ». De
groote jak.obus schrijft ergens het volgende : « Wie de
geheele wet houdt maar in een gebod faalt, heeft alle
I) Gal. I, 7. — 2) roan. Chrys., Commentarius in epist. ad Gal.,
Migne LXI, 622.
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geboden overtreden I) >>. En de Heer zelf : « Wie dan een
dezer minste geboden afschaft en in dien geest de menschen
onderwijst zal de minste heeten in het koninkrijk der
hemelen 2) ». « Wie in het kleinste onbetrouwbaar is, is
ook in het groote onbetrouwbaar 3) ».
Maar zooveel willen wij gezegd hebben tegen degenen
onder ons, die tegen ons of liever tegen het gemeenschappelijk geloof zijn, ten minste indien er — wat wij bidden
dat niet het geval moge zijn — nog zoodanig bisschop te
vinden is ! — Tegen zulke leeken die den kerkelijken dienst
waarnemen en zich in de ambstbezigheden der priesters
indringen, zal de vier en zestigste canon van de zesde
sijnode genoeg zijn. Hij verklaart, dat a een leek niet in
't openbaar het woord mag voeren of onderrichten, zich
daardoor de waardigheid eens leeraars aanmatigend, maar
dat hij moet tevreden zi j n met den rang hem door den Heer
gegeven, het oor leenen aan hen die de genadegave van het
leeraarswoord ontvangen hebben en zich door hen in de
goddeliike zaken laten onderrichten. Want in de 6ene Kerk
heeft God verschillende leden geschapen 4) ». Zoo spreekt
de canon die de leeken leert op hun eigen gebied te blijven.
Eenigen, daartegen opkomende, brengen een anderen
canon voor den dag, verordend naar zij zeggen, door den
grootsten der apostelen, Paulus, 5) en die luidt : « De
leeraar, — al is hij slechts een leek, maar ervaren in het
woord en vroom van zeden, — mag onderrichten. Want
alien zullen van God geleerd zijn ». Wat nu te zeggen ?
Zijn de canons dus met elkander in strijd ? Zip staan wel
tegenover elkaar, maar niet in den grond, loch alleen naar
de omstandigheden bij wijze van antinomie , en wel niet
naar de omstandigheden al te zamen maar naar die van tijd
en van oorzaak. Dat de tijd waarop beide canons gesteld
1 ) Jac. II, io. — 2) Matth. V, 19. — 3) Luc. XVI, io. — 4) Cf. lifansi,
Concil. amps. coll. XI, 972. — 5) Cf. Pitra, Juris eccles. monumenta I,
67.

58

— 506 —

dvmpEi TráVTWC °ads. • I) bE ethic( be FIN/ E Keivos 'A y 'earl
Toic Orrreipots TOU XOTou Kai TOV TpOTrOV crEgvoic ?.TraptTTE1
Mamm y , oi5Tos bE Ta TrjS btbaRris dpopiZEt 1..thvots Toic
TT) a6T1:1 TETOCTOVO1C, TO tV EKEIVlp IdeV n Ka1.1)4) Tfic 'TriaTEWC
5 dcpraptAs Kai opax0 Kai OXiTots TrEptTpacpOp.Evov, TO6TUJ
bE 'FaTiOv TE Kai OTa Kai Eis fraflOos ovK CtptOpirrrev UCCITX0151,1EVOV • 6 Kai aiyrOs aiviTTOptevos o XETOmEvos OVITOUTOMKOC
'.601/Tat TrâVTEC,
KaVWV •
OtbaKToi 0E00 >>, TOUTeaTt
TT6VTWV OtbauKOvTwv 6aots Opt g lia NboTat 0Eiov. Eixe Tap
too icatpOs ka y os xapiamaTa Toic PaTTTIZOI.AVOK Otacpopa
TrapExOpEva, pEO) lbv xai To Trig OlOWYKOCXICIC, xai oi5Tw 7TOXX6JV
OlOCKYKO,UIVWV EK TOO 'TTOXXOlig Eival blOOCO. KOVTCtg, 'TTOWTEC

.0*OVTOtt 0EobibaKTot. TOTE gv oi5v, ibc g.cpaptEv, EK TOO anaviou Tfic TriaTews 7TEplaTaT0i4iEVOC o durrOuToXos Kai TO Tfic

15 bibaciKaXias viptaga OtbOptEvOv TUIIV eiga Tip paTTTI.GOYIVCCt
PVTTWV, TraVT1 TCU Tota6Tqv X036VT1 XaptV E "iti.TpE'TTE TOOTO
701E1V • 66TEpOV bE TOU TOOTTou RIJN/ el7TO6TOXWV 7I6VTa
7rEptXal3OvTos Ta Tfic plc 70aTa Kai TOO EiJaTTEXiou KivuxEg vTos EV OX4J TCP KOO•plp, Kai bia TOOTO Kai TOO biba6Ka20 XtKo0 xapiamaTos pETOC Tdiv diXXwv t1T1X1TTOVTOC, Kai 013AdT1
jueV aTTIO*Tiag, ptXotpxicts bE Kai cpiXorrpw-ricts VIC TLIJV 7T10-TCOV
Taparro66t1c yuxas. `H EVTEUOEV 7TEplog Ta61C ETri TOv beirTEpov TOOTOV KUW5Va Tons 'TrcurOac icivnaEv. EithaTat Tap fibn
.7TpOs TO KCAOV Kai auktqApov Toic TE iciatiatcanuoic 0E0'11°25 Oftalg gETaTEVECrilpatg OtaTOCEEOIV tviac Tibv TrpoXaPouadjv
etValpEiV, L'oc Ttp Katpii) Kai Tri VUV TTOXtTEICE Kai KaTa6TOtaEt
XU6tTEX0660LC oiibv, Kai TOOTO xpaTEi Kai Trap& TT6t61 'ROMTE6ETCU VOV TO Toiis bcrilpous KavOvas Kai To6c vOgous "IT1KpaTeiv TCOV TrpoTOwv.
2 e1TE1 V II 4 TETanivric V I TWV kEivip V; VI) 4v 4KEivw R
8 4130VTEC R 1 9 bibotat VII 12 Tok btboiaKorrac P 1 22 Totparro6crotc
V I Kai V pro I) 124 BECFAWkTalC R11 25 btorrciEcon VII 26 (IN/EON R
TroXriTEicc R.

—

507 —

59

werden dezelfde niet is, zal iedereen erkennen. Nu, de
reden waarom de tweede aan alien die ervaren zijn in het
woord en vroom van zeden, beveelt te leeraren, terwijl de
eerste het onderwijs uitsluitend voorbehoudt aan hen die er
toe aangesteld zijn, is dat het geloof toen pas ontstaan was,
onaanzienlijk, en tot weinige plaatsen beperkt. Nu daarentegen is het wijd en zijd tot eene onteibare menigte
uitgebreid, hetgeen immers de zoogenaamde apostolische
canon zelf laat hooren met de woorden : « Allen zullen van
God geleerd zij n I) » ; namelijk : daar al degenen onderrichten aan wie de goddelijke genadegave is verleend.
Immers die tijd had voor de gedoopten verschillende
genadegaven (charismen), onder andere die van het
leeraarschap, en dus, aangezien velen onderricht werden
doordat velen leeraars waren, « zullen alien van God
geleerd worden ». Daar in dien tijd, gelijk wij gezegd
hebben, de Apostel in bepaalde omstandigheden verkeerde,
omdat het geloof weinig verbreid was ; en daar hij zag dat
de gave van het onderricht aan eenigen verleend werd met
het doopsel, beval hij aan elkeen die deze genade deelachtig
werd, te onderrichten. Later toen de stem des apostels over

alle uiteinden der aarde had weerklonken en het Evangelie
in de gansche wereld was gepredikt geworden, heeft dan
ook de gave van het onderwijs met de andere charismen
opgehouden. — Ongeloof, heerschzucht, en streven naar
den voorrang stoorden toen nog de zielen der geloovigen
niet. — De nieuwe toestand daaruit ontstaan, heeft de
Kerkvaders tot then tweeden canon bewogen. Het is
nu immers gebruik dat de kerkelijke wetgevers, tot welzijn
en in 't belang der Kerk, door latere verordeningen eenige
der vroegeren afschaffen, als hebbende geen nut voor dezen
tijd, voor de inrichting en den toestand van heden. En dit
is in zwang en wordt door alien in 't Kerkbestuur toegepast
dat de latere canons boven de vroegere worden gesteld.
I) Joan. VI, 45.
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Het is dus oorbaar, dat ook hier de latere canon gelde en
dat de leeken, hieraan gehoorzaam, in hun stand blijven ;
te meer, daar Paulus I), die naar zij denken aan hun zijde
staat, met klare stem hier den regel aangeeft, zeggende :
« leder leve zooals de Heer voor hem beschikt heeft ; in
den staat waarin God hem geroepen heeft, daarin blijve
hij ; » « leder blijve in den staat waarin hij geroepen is 2) »
en daar Jacob 3), de broeder des Heeren, aldus vermaant
(c Laten er onder u niet vele leermeesters zijn, mijne
broeders, wetende dat over ons des te gestrenger zal
geoordeeld warden. Want alien struikelen wij in menige
zaak ». Als zij daarop in 't geheel niet acht gevende het
leeraarschap tot elken prigs najagen, laten zij dan ten minste
zoo goed zijn zich van doopen en catechiseeren te
onthouden. Maar streven zij daarnaar met alle macht,
zonder naar ons, die als bisschoppen getuigenis geven, om
te zien, zoo zeggen wij hun de spreuk : « Wilt gij redden,
red uw eigen ziel », en laten wij er dan het zwijgen toedoen.
zij kunnen hunne doopelingen al de mysterien mededeelen
die zij willen ; maar dat zij ons niet dwingen kerkgemeenschap met hen te houden
Als zij, het ongerijmde van hun houding eenigszins afleggende, beweren dat zij zelven wel onderrichten, maar dat het
catechiseeren en het doopen door de priesters geschiedt,
dan nog blijken zij te handelen tegen de canons. Immers
laat men niet meer tegenwerpen, dat het voor de priesters
zelf met klaar is hoe men degenen die van de Joden komen
moet opnemen, hoe dezen moeten bekennen, ti aaraan zij
moeten verzaken, Wien zij nioeten vervloeken ! Juist daarom
is het onbehoorlijk dat de priesters in dit geval den doop
toedienen zonder de bisschoppen ! De negen en dertigste
canon der heilige apostelen 4) en de zeven en viiftigste van
1) I Cor. VD, 17. — 2) I Cor. VII, 20. - 3) Jac. III, I, 2. - 4) Cf.
Hefele, Conciliengeschichte I, 813.
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Laodicea I) willen, dat de priesters en diakenen niets in de
Kerk verrichten buiten den wil van de bisschoppen. De een
en dertigste canon der zesde synode 2) luidt : « Wij bepalen
dat de geestelijken, die den dienst waarnemen in de bedehuizen binnen eene privaatwoning, dit doen onder toestemming van den bisschop van de streek, zoodat, als een
geestelijke zich hieraan niet houdt, hij afgezet worde ».
Mocht iemand tegenwerpen : « fa, maar al de priesters
dienen tegenwoordig den doop toe zonder last van den bisschop », dan zullen wij zeggen dat zij in gewone gevallen
alles kunnen verrichten, als handelende in alle dingen naar
den zin van de bisschoppen. Immers, wat de bisschop, na
kennisneming zonder verbod door de priesters laat verrichten, kan volstrekt beschouwd worden als door hem bevolen.
IVIaar doet zich iets nieuws voor, gelijk nu de doop der Joden,
dan hebben de priesters daartoe in 't geheel geen opdracht,
omdat het geval ongewoon is. En wat zeg ik van de priesters,
waar de bisschoppen zelf niets ongewoons mogen doen buiten
den wil van hun hoofd ; volgens deze woorden van den
negenden canon van Antiochie 3) : « De bisschoppen in elke
eparchie moeten hem die aan 't hoofd is gesteld in de metropolis in hunne aangelegenheden kennen en niets buitengewoons doen zonder hem, voor al wat ieders eparchie en de
onder hem geplaatste streken aangaat ». Tot zoover dus
aangaande de bisschoppen en priesters die den dienst verrichten onder gezag eener metropolis. Maar als nu een
priester van een bisdom, door willekeur, in een ander dat het
zijne niet is heimelijk indringt en er den doop toedient en
ceremonien volbrengt zonder rekening to houden met den
bisschop van de plaats, dan is de zin van den canon klaar en
duidelijk voor iedereen , en tot hiertoe, voor zooveel het van
ons afhing, is een dergelijk priester reeds afgezet.
I) Cf. Mansi, Concil. ampl. coll. II, 574. — 2) Cf. Mansi, Concil.
ampl. coll. XI, 955. — 3) Cf. Mansi, Concil. ampl. coll. II, 1312.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL EN LETTERKUNDE.

166.

AFLIJF.

Het woord beteekent Dood, Overlijden (zie bij Verdam) en
komt voor in zekere rapporten en denombrementen » van
leenen, nl. in de hieronder volgende bepaling :
« Registre vanden leenen ghehouden in manscepen vander
kerken van Dronghene bij Ghend », van 1514 (op het Staatsarchief
te Gent}, fol. j : Staet ooc mijn voors. leen ten aflijve te x 1. par.
Id., fol. j v° :
ofte ter bester vromen ende camerlmcghelde... »
ten aflijve van x 1. p. of ter bester vromen ende camerlincghelt ..»
— Id., fol. ij : Ende staet ooc ten aflijve te x 1. p. ende camerlincghelde
Elders in hetzelfde Registre , :
Id., fol. ij v o : Staende tzelve mijn leen... ten relieve van x 1. p.
oft ter bester vromen van Brien ende xx s. p. voor tcamerlincghelt
telcker loot... »
Andere voorbeelden :
Staatsarchief van Antwerpen, Fonds Berlaer, Rekening van de
Tafel van den Heiligen Geest, over 1664, fol. 58 v o : Betaelt voor
eene kiste ten aflyve van Anneken Marien... — Fol. 61 « Betaelt
voor eene kiste ten aflyve van Aert Rijntkens...
EDW. GAILLIARD.

Vergadering van 6 Augustus 1913.
Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder; Kan. AMAAT JOOS, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren Mr. Mr. NAP. DE PAULA, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, eerw. Dr. JAN BOLS,
KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. Dr. JULIUS MAC
LEOD, eerw. Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof.
Dr. C LECOUTERE, Prof. Mr. PAUL BELLEFROID, Dr.
EUG VAN OYE, FRANK LATEUR en Prof. Dr. J. MANSION,
werkende leden ;
de heeren OMER WATTEZ, Dr. Is. BAUWENS, Dr.
LEO VAN PUYVELDE, eerw. Joz. JACOBS en Ingenieur
EDM. FABRI, briefwisselende leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Juli-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
* *

Afsterven van Jhr. Dr. Karel de Gheldere, werkend lid. — Bij brieve van 17 Juli, zond de heer notaris
LOUIS MASUREEL, nit Couckelaere, aan den Bestendigen

Secretaris bericht van het afsterven van zijnen stiefvader den heer Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE. - Tot
teeken van rouw, werd de nationale vlag aan den gevel
van het Academiegebouw halfstok geheschen.
Bij brieve van 18 Juli, noodigde de Bestendige
Secretaris de heeren Leden tot de lijkplechtigheid uit.
Voor en aleer tot de dagorde over to gaan, brengt
de heer Bestuurder eerbiedig hulde aan Jhr. Dr. KAREL
DE GHELDERE, den gemoedelijken dichter van de frissche
Landltederen en den steeds onvermoeiden verdediger
van ons Vlaamsch recht :

34
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GEACHTE MEDELEDEN,
Ik vervul den treurigen plicht eerbiedig hulde te brengen
aan de nagedachtenis van onzen hoogzeschatten collega, Jonkbeer Dokter KAREL DE GHELDERE, op 25 juli IL in den ouderdom van ;41aren overladen.
Het afsterven van K. DE GHELDERE iS voor de Koninklijke Viaamsche Academie een gevoelig verlies. In hem ontvalt hair, ontvalt aan de Vlaamsche letterkunde, ontvalt aan
zljn y olk, een geinoedelijk dichter, een onvermoeid verdediger
van ons Vlaamsch recut Hij was de discipel, later de vriend
en medestaander van onzen grooten GFZELLE, Wien hij een
roerende aanhankehjkheid had gewiid. Hij is geweest de dichter
an de hiss( he Landliedel en (1883) en van de zeer eigenaardige, zeer artistieke Rozenliederen (I893). Op het gebied onzer
oudere letterkunde heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door
het uitoeven van een paar door hem ontdekte handschriften :
Het Ghethlen Boec, vetschenen in 1893, en Di etsche Rime, verschenen in 1896, dat hij met tal van belangwekkende aanteekeningen N ,Jrzag.
Tot briefwisselend lid der Academie verkozen in 1889, tot
werkend lid in 1896, nam DE GHELDERE in zijne beste jaren aan
hare weikzaamheden regelmatig deel. Under de door hem gehouden lezingen is vooral te wijzen op « Eene zonderlinge Legende eene zeer grondige en zeer geleerde verhandeling over
de legencie van den Kindbarenden man, die sedert eeuwen iii
Vlaandet en veispreid is en waarvan hij eene streng wetenschap pelijke en gedocumenteerde uitlegging gaf.
Allen die den vuendeh i ken, rustigen ouden man in ons
midden gekend hebben, zullen van zii n hartelijken, bescheiden
omgang de beste herinnering bewalen.
In bet muoie gedicht Treun ozen heeft hij gezongen :
Ik weet het wel, ik weet het
De dooden zip zoo gauw vergeten . .

Die woorcien zullen bier aan zijne nagedachtenis niet bewaarheid warden.
— Op voorstel van den beer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat, namens de Academie, een brief van
rouwbeklag aan Mevrouw K. DE GHELDERE zal gezonden worden.
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Den heer Dr. HUGO VERRIEST wordt opgedragen
van den afgestorvene het schrijven.

Levensbericht

— De beer Dr. EUG. VAN OYE, werkend lid, heeft
de Academie bij de lijkplechtigheid vertegenwoordigd
en een laatste vaarwel op het graf gebracht onze Koninklijke Instelling, zei hij, zal bet aandenken van den
dierbaren overledene in eere en genegenheid bewares.

De eerw. heer J. Bols, werkend lid, tot doctor
honoris causa uitgeroepen. — De heer Bestuurder
wenscht den heer Dr. BOLS geluk met deze onderscheiding :
Met vreugde zal voorzeker de Academie vernomen hebben
dat ons medelid, de door ons alien vereerde en beminde collega, de eerw. beer JAN BOLS, door de Leuvensche Hoogeschool
tot doctor honolis causa werd uitgeroepen.
De eer aan ons medelid beschoren, aanzien wij als eene eer
voor ons alien : wij bieden aan den nietm en doctor onze bartelijk gemeende gelukwenschen.

— De heer Dr. BOLS spreekt zijn dank uit, voor
de vleiende woorden door den heer DELA MONTAGNE
tot hem gericht, en voor het guile onthaal door de Vergadering daaraan gedaan. Hij voegt erbij : « Adel ver«
zegt het spreekwoord : ik zal mijnen eeretitel
« aanzien als eenen titel van adeldom, die mij verplicht
« om voor ons aller doel to blijven werken zoo lang en
« en zoo goed ik kan ».
De heer Ingenieur Edm. Fabri, briefwisselend
lid, in de Academie verwelkomd. « Voor de eerste
maal », — zegt de beer Bestuurder, — « woont ons
nieuw verkozen briefwisselend lid, de heer FABRI, onze
vergadering bij. In den naam der Academie beet ik hem
welkom. De Academie verwacht van hem hulp en
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medewerking nl. waar het hare wetenschappelijke uit
gaven geldt. De heer FABRI zal ontmoeten in dit midden oprechte waardeering en warme sympathies Nogmaals welkom !
— De heer EDM. FABRI zegt dank en belooft gaarne
zijne beste krachten ten dienste der Academie te stellen.

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Royaume de Belgique. Ministere de l'Industrie et du Travail.
Office du Travail. Statistique des accidents du travail, elaboree par
l'Office du Travail, d .atth les documents fournis en execution de la loi
du 24 decembre 1903 sur la reparation des dominages resultant des accidents du travail. Annee 1906. Tome T er, cadres I a VIII; Tome II,

cadres IX a XI. Bruxelles, 1912.
BALAU (SYLV.. - Academie Royale de Belgique. Commission
Royale d'Histoire. Chroniques liegeoises, editees par le Chanoine SYLV.
BALAU. Tome premier. Bruxelles, 1913.
Academie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques et Classe des Beaux-Arts. Memoires. Collection
in-40. Deuxieme ser g e. Tome VI, fasc. I : DENIS (H.). - Les phases tie
rhistozre des prix depuis 1850 et la correlation des thenoniênes economtques (67 pages et 16 diagrammes). Bruxelles, 1913.
Tijdschriften. — Academie Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des
Beaux-Arts, nos 4-6, 1913. — Bulletin des Commissions Royales d'Art
et d'Archéologie, nos 3-4. 1913. — Bzbliographie de Belgique. Premiere
partie Livres, etc., no 12, 1913. — Wallonza, n° 13, 1912; n os 5-8,
1913. — Revue de l'Universite de Bruxelles, no io, 1913. — Bulletin des
Musees Royaux, no 6, 1913. — Arbeidsblad, nr 12, 1913.— Maandschrift
van Land- en Tuinbouiv, n r II, 1913. — Annales des travaux publics,
rir 3, 1913

Door het << Algemeen Pxclologisch Genootschap », te Antwerpen :
Bulletin over 1913. Tiende jaargang, uitgegeven door het Alge-

meen Bestuur.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde », te
Leiden :
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FRITZ (Dr. josEF). — Die historie van Christoffel TVagenaer, discipel van D. Johannes Faustus. Naar den Utrechtschen drule van Reynder
IVylicx nit het jaar 1597, urtgegeven door Dr. JosEF FRITZ. Met twee
afbeeldingen. Leiden, 1913. (N r XII van Nederlandsche Volksboekezt.)
Door het >, Pros incraal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Now d-Brabant », te 's-Hertogenbosch :
SASSE VAN YSSELT (Jhr. Mr. A. F. 0. VAN). — De voorname huizen en gebonwen van .s-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in z , roegere eelt7i.'en Actnteekenzngen nit de Bossche schepenftrotocollen, loopenare van 1500-1810, door Jhr. Mr. A. F. 0. van SASSE VAN

bestuurslid van het Pros incraal Genootschap van Kunsten
en We tenschappen in Noordbrabant. II e deel. Z. pl. of j.
Door de c Konrglich preussische Akademie der \Vissenschaften », te Berltjn :
Abitandlungen. Philosophisch-historische Klasse, nr 4-5,1913,
Door de , Stadtbiblothek » te Bremen :
YSSELT,

Zugangs-Ver-,ezchnis der Stadtbiblzothek zu Bremen, vont Rechnungsjahre 1912. Bremen, 1913.
jahresbericht der Deputation fur die Stadtbibliothek.

Door de « Umversite d'Aix-Marseille » :
Annales de la Faculté de droit d'Aix. Tome V, nos 1-4, 1911.
Id. de la Faculté des lettres d'Aix. Tome V, nos 3-4, 1911.
Door de « Reale Accademia dei Lincei ›), te Rome :
Atti. Anno. CCCX 1913, Rendiconto dell' Adunanza solenne del
lo Giugno 1913. Onorata dalla presenza di Sua Maestir it Re. Vol. II.

Roma, 1913.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La vie diocesaine, Tome VII, fasc. VII. — Id. Documenta, II.
Door den heer L. BECKERS, algemeen bestuurder van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, te Brussel :
BECKERS ( LEON). — Vlaanderen van de vroegste tyden tot in 1815.
Terugbithkende studie, uttgegeven wider de leiding van LEON BECKERS,

Algemeen Bestuurder van het Hooger Onderwrjs, de Wetenschappen
en de Letteren In het Nederlandsch bezz .erkt door HERMAN BACCAERT.
Z. pl. Gent,, 1913.
Door den heer C. DE BAERE, leeraar te Hasselt :
BAERE ■ C. DE). — Geschiedenis van het onderwys te Hasselt, door
CYRIEL DE BAERE, Dr. in de Wijsbegeerte en Letteren, leeraar aan
het Komnklijk Atheneum te Hasselt. Eerste deel. Hasselt, 1913.
Door den heer E. PAQUE, S. J., te Brussel :
PAQUE (E.`„ S. J. — De Vlaantsche Volksnamen der Planten van
Belgic, Fransch I 7aanderen, Noord-Brabant, Hollandsch-Limburg,
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enz., met aanduiding der toepassingen en der genczende eigenschappen
der filanten, door E. PAQUE, S. J., Ondervoorzitter van het Kruid-

kundig Genootschap van Belgie, gewezen leeraar aan de Faculteit
van Wetenschappen te Nanien. ', Vert?, bekroond door het Kruidkundig
Genootschap van Belgt.:. Goedgekeurd door den Verbeteringsraad. Byvoegsel, versterd met talruke platen. Brussel, 1913.
Door de Redactie :
Tvdschrtft der Gemeentebesturen, n r 7, 1913. — Het Bock, ni s 5-6,
1913.

Ingekomen boeken. — Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen :
Veroffentitchungen der Gesellschaft fur Typenkunde des X V. Jahrhunderts. Vol. VI, 1912. Fasc. III, Taf. 457-485. ha Auftrage (-ler Gesellschaft herausgegeben von ERNST VOULLIEME. - Vol. VII, 1913.
Fasc. I, II, Taf. 486-540. 1-111 Auftrage der Gesellschaft herausgegeben
von KONRAD HAEBLER Und ERNST VOULLIENIE. Fasc. III, Taf. 531-365.
hn Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von VICTOR MADSEN.
De Gtds. Augustus 1913. — Zentralblatt fur Thblzothekswesen,
n rs 7-8,

1913.

Ruildienst. Tegen ruiling van de V erslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Biekorf, nrs 14-15,1913. — Budragen tot de Geschiedenis buzonderluk van het aloude Hcrtogdont Brabant, Juli 1913. — St -Casszanusblad, nr 8, 1913. — ()size Kunst, Augustus 1913. — De Maasgouw, n r 5,
1913. — De Opvocdcr, n rs 21-22, 1913. - Chrtstene School, 11 r 19, 1913.
— De Schoolgtds, n rs 30-32, 1913. - Volkskunde, n rs 7-8, 1913. —
Dietsche iVarande en Beljort, nr 7, 1913. — Zettschrijt des Vcreins
fur rheinzsche and wcstfalische Volkskunde, nr 2, 1913. — Zettschrift
des Veretns fur Volkskundc, nr 3, 1913.
=it

Voor den AUG. BEERNAERT-prijskamp
(Tijdstip 1912-1913)
werden de hieronder volgende boeken ingezonden.
Door den heer Dr.
werpen

JUL. PERSYN,

briefwisselend lid, te Ant-

-
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PERSYN (Dr. JUL.). — Dr. Schaepinan, door Dr. JUL. PERSYN.
Eerste deel (Maart 1844-Juli I1870). Utrecht-Amsterdam-Antwerpen,
1912.

Door den heer KAREL LEBO, leeraar, te Gent.
LEBO (KAREL). - Dow streden iced, Brussel, 1913,
Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende ingekomen brieven
i°) Van Eyck-Comiteit. Inwijding van het Van
Eyck-gedenkteeken. — Brief van Augustus, waarbij
de heer V. FRIS, secretaris, namens het Van Erck-Comitett, de Koninklijke Vlaamsche Academie verzoekt, zich
te laten vertegenwoordigen bij de plechtigheid te Gent
op 9 Augustus te houden, ter gelegenheid van de inwijding, door Z. M. den Boning, van het Van Eyck-gedenkteek,en. — De Vergadermg verzoekt den Bestendigen
Secretaris, de .Academie bij genoemde plechtigheid te
willen vertegenwoordigen.
2 0 ) Wereldtentoonstelling te Gent. — Bij brieve
van 21 Juli, deelt de weled. beer J. DE HEMPTINNE,
algemeen commissar's der Regeering, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie mede, dat de Jury der Derde
Klas voorgesteld heeft, haar het Diploma van grooten
trip toe te kennen.

IVIededeeling.
Staatsprijskampen. — Herzienzng van de _Reglementen op dc Viji- en Ticnjaarlijksche Staatsprijskampen voor
Gescluedenzs, Rechtsgeleerdheid en Taalkundige Wetcnschalpen. Instelling van een prijs voor Aardrijksk:./ide.
Namens de Commissie in vergadering van 16 Juli aangesteld (zie boven blzz. 304-312), geeft de heer Prof.
Dr. -WILLEM DE VREESE lezing van het door hem opgesteld ontwerp van brief, aan den Weled. Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten te sturen :
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Het kan LT niet onbekend zijn, dat de verschillende prijskampen, die geregeld door de Hooge Regeering worden uitgesclireven, en de wijze waarop zij mgencht zijn, in den laatsten
tijd meer clan ooit de beoefenaars der wetenschap hebben bezig
gehouden, in Vlaanderen evenzeer en meer nog dan elders in
het land.
Er woldt met reden, en hoe langer hoe meer, over geklaagd,
dat de« Viaamsche» wetenschap stiefmoederlijk wordt behandeld
en niet tot Naar recht konit noch kan lzoni en, tengevolge van de
onmiskenbaie onbevoegdheid der keurraden, die tot nog toe
meestal uitsluitend zip a samengesteld ge\\ eest nit < geleerden »,
die de taal van de ineerderheid der Belgen 1.),Tein4_,, of niet kenden, en daardoor met in staat waren om in 't Nederlandsch
0-eschreven werken met volkomen kennis van zaken te beoordeelen en dus, van een algemeenet standpunt gesproken : een
volkomen onpartijdig oordeel te
Hoe betrcurens'vaardig en onbillijk de heerschende misstanden zijn, N alt vooral in het oog bij ptijslzampen zooals
b. v. die veer de philolo.,ische wetenschappen, een al te groot
gebied, een al te groot getal met elkander onvergelijkbare wetenschappelijke disciplinen omvatten. Het gevolg daarvan is, dat
verschillende vakken in den keurraad niet, ofwel dat elk yak
slechts door (en specialiteit kan vertegenwoordigd zijn. Hoe
zou een keurraad, waarin alleen orientalisten, hellenisten en
latinisten zitting hebben, behoodijk kunnen oordeelen over
werken verschenen op het gebied der Romaansche of op dat
der Germaansclie philologie? Gesteld nog, dat een dergelijke keuiraad samengesteld zij nit een orientalist, een hellenist, een latmist, een tomanist, cell germanist, dan nog zou hij
niet de vereischte waarborgen opleveren, daar het toekennen van
den prigs, op den keper beschouwd, zou afhangen van het oardeel van c'en man.
Uit alley blijkt ten overvloede, dat de inrichting van onze
Staatsprij ,,l,ampen verouderd is. Die inrichting is de weerspiegeling van lang vervlogen toestanden, toen de beoefening der
wetenschap tot een V eel Beringer gebied bepeikt was en meestal
in het Fiansch geschiedde. Maar sedert de laatste deitig jaar
,worden hoe langer hoe meer ALLE vakken van wetenschap
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ons vadeilatid beoefend, zoo\vel in liet Nederlandsch als in het
Franco.
Door_ onze Grondwet woidt aan alie Belgen gelijkheid
voor de wet ge\\ i<tri)olgd. Het is bilh i k, liet is rechtvaardig, het
is noodzahelij k, dat dat begmsel oak gelde op liet gebied der
wetenschap
De Ko,itibielyke raamsche Acadeinie acht het derhalve een
onatv zicli tot talk te maken van de meenirigen en
wenschen (lie op dat stuk tot luting komen in belangstellende en
belanghebhende kiingen. en heeft de eel te erzueken,
A) dat tot een heiziening van de iniichting der Staatspiijskampen zou \-\()Iden overgegaan;
B) het
herziemn:2, claw been te leiden
1 0 dat de ilea der leden elken keuriaad zal worden
benoemd utt een dubliele voordlcicht, op te inaken door de
Koninklii ke Viaainsche Aeadenne,
2° dot, mast de bestaanle, een tienjaarlijksche prijskamp
zal warden ingeitt.ht ‘ 0,)r elk der volgende vakken :
a) ktinst4 es( hiedems,
6) aatditikskundige wetenschappen,
c) (aermaansche
d)
1-ilaan,( he philologie,
met Bien elstande, dat. \vat de twee laatste betreft, de eene met
de andeie oni de x jaar zou ak\is,elen.
In de 11,op en liet veitrouwen, dat deze ovenvegingen en
voorstellen \ an Lwentwege ten gunstig onthaal zullen genieten,
veiblii ven
met \els( huldtgden

Mededeelingen namens Commission.
I°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer K. DE FLOU,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de met-genvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Di. C. LECOUTERE, voor2itter;
jiff. NAP. DF. PAUW, EDW. GAILLIARD, Prof. Dr.
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WILLEM DE VREESE, Kan. AMAAT Joos en TH. COOPMAN,
leden, en K. DE FLOU, lid-secretans.

Het verslag over de Juni-vetgadeting wordt goedgekeuid.
Aan de dagorde staat :
Kleine V ersch ei den heden Alededeelingen door den Izeer
Bewak en ); Iii fart/ten
ezcachien
EDW. GAILLIARD.
staen ende onbevan ; Stellinhe cmn zake k an parading);
grepen (bij oveigave van leenen); rerdiendelic man.
— Er wordt besloten deze aanteekeningen in de
Verslagen en Mededeeltng-en to later opnemen. — (Door de
Academe iii filen() vergaderd guedgekeurd.)

De beer Dr. \V. DE VREESE leest eene rota over oude kleedij
van magistraatspersonen en handelt Nercier over bijzoneeiheden deswegen, iii. over de woolden, , estrepl, simple en
le/V.
Er wordt beslist alsboven.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal-.
en Letterkunde. — De beer TH. CooPaAN, secretaris,
legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
aanwezig : Prof. Di. JULIUS MAC LEOD, vourzitter,
eerw. Dr. JA:\T BoLs, ondervoorzitter; Prof. Mr. T. OBRIE, Prof.
Dr. \V. DL VREL L,E, TEIRLINC1:, Dr. JAC. MUYLDERMANS,
OMER WATTEZ, Di. L. SIMONS, leden, en TH. COOPMAN, lidsecreta ri s.
Het veisiag over de Juni-veigadering worth goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
1 , ) Ter opneniing in de rerslagen en illededeehngen, door
de heeien Dr. A.-J.-j. VANDEVELDE en Dr. HUGO VAN PARESTEYN aangeboden verhandehng : Repertorium der werken
over Levensmiddelen, door Belgische Schrijvers (1887
lot J912) in het licht gegeven. — Dow het Rest/fur zzaar de
Commissze ozzz ad7ves i .ci ,:onden. Verslag door de heeren Dr.
1. MAC LEOD q 11 Is. TEIRLINCK.
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a] Verslag van den heer Dr. J. MAC LEOD.
Het werk van de heeren Dr. A. J. j. VANDEVELDE en Dr. H.
bestaat rut eene bibliogiaphische lijst van de
geschriften die in de vuf en twint.g laatste jai en door Belgische
schrijvei s over de studie dei levensmiddelen wei den ultgegeven.
Enkele werken, waann geschiedkunchge inlichtingen vow homes
over vroegeie vet ordeningen betretfende den handet in levensmiddelen en de vervaischingen, worden in deze bibilographie vei meld
en besproken.
De vermelde titels zijn zeer tairiik (meer dan duizend ) en op de
gewone wiize gerangsehikt volgens de nainen der schnivers in
alphabetische orde.
Het t\N cede deel van het werk bestaat uit eene alphabetische
lijst der onderwei pen : voor elk onuerwerp worden de geschriften
aangeduid waarin het bespi o p en \Am cit.
Het werk dat aan de Roninkliike Vlaamsche Academie ter
uitgave N‘ ordt aangeboden is de 14, mededeeling cut het Stadslahoratorium en de Voedinsvakschool te Gent. Het is de viucht van
een ontzaglijke som arbeid, en het VOI mt een onmisbare vraagbaak
voor de zeei tali like ambtenai en en geleerden die zich met de studie
der levensmicideien bezighouden, met aileen in ons land, maar ook
in het buitenland.
1k heb de eer aan de Academie voor te stellen het werk van de
heel en VANDEVELDE en VAN BERESTEYN in hare Verslagen CH Mededeelingen op te nemen.

VAN BERESTEYN

b] Verslag door den heer IS. TEIRLINCK.
1k hoop, met den geachten eersten verslaggever, dat de Academie deze merkwaai dige bibliographische lust in haai Verslagen
Mededeelingen zal gelieven op te nemen.
— De Commissie beslist aan de Academie voor te
stellen, genoemde verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen te laten verschijnen. — (Door de Academie in

fileno vergaderd goedgekeurd.)
2 0 ) Taaltoestanden in Luiker Duitsch-Belgiê. Verhandeling aan de Academie, ter opneming in de Versiag en
111ededeelm,4,, en. door den heer J. LANGOHR aangeboden. (Zie
PRAYON VAN
boven biz. 284.) — Verslagen door de heeren
ZUYLEN en Dr. L. SIMONS
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a] Vers]ag van Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN.
Het Land van Overmaas is het voorrnalige hertogdom Limburg.
Immers, met dat hertogdom heeft de tegenwoordige Belgische proVinCle Limbo ' g nets te maken Men hadde doze eei der Loon moeten
heeten, want haar grondgebied komt nagenoeg met dat van het vroegere graafschap Loon (Looz) over een, hetwelk tot het Land van
Luik behoorde en dos buiten de Spaansche of Oosteni ijksche Nederlanden \
Limburg bevatte een Waalsch kwartier (Herve, enz.), waarmede
wij ons bier met hoeven onledig te houden. In het ovei ige en grootei e geLiceite van het hertogdom is de volkstaal een Neder frankische
tongval. Het behoort dos tot ons taalgebied, behalve een klein hoekje
van Necierlandsch-Limbut g cbeoosten de bekende Benrather Nu),
waar een Middelduitsch dialect wordt gespioken, met dat der stad
Aken zeer naow verw ant.
In 't politick opzicht is echter het Land van Overmaas een Polen
in 't kiein. Het w ei d onder drie verschillende staten verdeeld — Belgie, Nedei land en Pi uisen. Men kan zelfs het onzijdig gebied van
Moresnet als een v ierden staat beschouwen, evenals van 1815 tot 1846
de kleine republiek Krakow alles wat er van het eertijds zoo machtige Polen o‘ erbleef, vertegenwool digde.
Wat onze taal beti eft, mogen wij de door Duitschland ingepalmde
streek als voor goed verloren aanzien. Zij wordt even onherroepelijk
verduitscht als andere brokken der oude Nederlanden, die in den loop
der twee of dr ie laatste eeuw en van het gemeenschappelijk vaderland wet den losgerukt en volkomen Duitsch zijn geworden, al is de
plaatsehike tongval Nederfrankisch of Nedersaksisch gebleven. Bij
voorbeeld Oppergelder, Kleef, Lingen, Oost-Friesland. Op Eupen,
Kettenis, Lontzen, Astenet, enz, moeten wij dus, het bevalle ons of
niet, een kruis maken.
Het aancleel van Noord-Nederland daarentegen is veilig genoeg.
Maar dat van Belgie verkeert in het nijpendste gevaar.
Ik herhaal het, het Waalsche kwai tier ter zijde gelaten, spreekt
de geheele streek een Dietschen tongval, maar alleen in het uiterste
Westen, in de vier gemeenten van het Voeredal, langs de Hollandsche grens, is nog onze taal die van kerk en school. Overal elders
werd zij als heschaafde voertaal door het Hoogduitsch vervangen. En
het bestuor, dat kan men wel beseffen, is uitsluitend Fransch.
Tusschen die twee overmachtige vijanden gnat het Nederlandsch
onvermijdelijk versmacht worden. De wezenlijke vraag is : zal het
Belgisch Land van Overmaas Duitsch of Fransch worden?
En de toestand is des te hachelijker, daar die afgelegen hoek,
van Viaamsch -Belgic geheel afgesneden, met het Vlaamsche land
Been betrekkingen heeft, terwijl de Vlamingen er weinig of niets van
weten en er zich nog minder over bekreunen.
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Dus al wat van aard is om onze belangstelling in die verloren
brok van ons vaderland te wekken en ons met de toestanden aldaar
beter bekend te maken, dient ons in alle opzichten welkom te wezen.
Om die reden heb ik met genoegen vernomen dat de Koninklijke
Vlaamsche Academie reeds op 15 November 1911 in princiep besloten
heeft de zeer belangrijke bijdrage van Dr. LANGOHR in haar Verslagen
en Mededeelingen te zullen opnemen.
Over de wijzigingen en verbeteringen sedertdien door Schrijver
aan zijn werk gebracht kan ik moeilijk oordeelen, daar ik het oorspronkelijke handschrift niet gezien heb. Ik moet mij dus ermede
vergenoegen bet opstel, zooals het thans is, in zijn geheel te
beschouwen.
Daar ik persoonlijk met een gedeelte van het besproken gebied,
namelijk met de Dietsch-Waalsche grensstreek ten Noordoosten van
Herve, vrij goed bekend ben, kan ik misschien beter dan anderen een
verlicht oordeel vellen. En ik aarzel niet te verklaren dat, m. i., het
werk van den beer LANGOHR ten voile verdient gedrukt te worden,
niet alleen omdat bet, alles goed ingezien, voldoende mag heeten,
maar ook omdat het van aard is om wezenlijk nut te stichten. En dit
blijft toch de hoofclzaak.
1k ga zelfs vercler. Het spilt mij dat een bijdrage, die door velen
zou dienen gelezen te worden, in de Verslagen en Med edeelingen
gaat als 't ware hegraven worden, want die uitgave, hoe verdienstelijk ook, worth in den regel alleen door specialisten geraadpleegd. En
het beschavend week, dat aan de Academie door 's Lands Regeering
werd toevertrouwd, geldt met alleen een engen tiring geleerden. Ook
met de opbeurmg van het gansche yolk en met het aanwakkeren van
het nationaal hewustzijn is onze zending verbonden.
1k geef dus aan mijn geachte medeleden in bedenking of het niet
verkieslijker ware et opstel in den worm van een afzonderlijk boekdeel (kleiner formaatl nit te geven Met de kaai t en de illustraties
zou het er zeer aantrekkelijk uit zien en, ik wil er met aan twijfelen,
gretig worden gelezen.
Aangaande het week zelf is het niet noodig bier in omstandige
bijzonderheden te treden.
De taalgrens — daar kan ik voor instaan — is zeer joist aangegeven. De aardrijkskundige beschriiving is niet minder nauwkeurig
en zeker lezenswaardig, want bet land is schilderachtig en verdient
beter bekend en vaker bezocht te worden. Eindelijk zijn de vergelijkende statistieken van het hoogste belang.
Waar Schrijver zich op taalkundig gebied waatt is hij misschien
niet zoo rotsvast en een strenge rechter zal zeer zeker beslissen dat
wat hij Yoe r oogen heeft door geen mecster in het Yak werd geschreven. Maar is dat wel ononti-eerliik ? Naar mijn bescheiden oordeel —,
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want zelf ben ik geen gepatenteerde taalkundige —, geeft ons Schrijver ten beste al wat in een werk van dat soort waarlijk van belang is.
En meldenswaardige misgrepen heb ik in zijn opstel niet ontdekt.
Ovet igens, laat ons practisch en redelijk hlijven. Al is het onze
wensch — en onze plicht — het peil der uitgaven van de Academie
naar vermo.4 en hooger en hooger te doen rijzen, toch mogen wij niet
vergeten, zooals ik hoogeraan aanstipte, dat ij met alleen voor geleerden en vakmannen te zorgen hebben. Onze werkkring is vrij wat
uitgebreider. En daarbij dienen wij ons het paraheltje van den splinter
en den balk altijd te herinneren.
Wij zijn in Vlaanderen gelijk schipbreukelingen die met hetgeen
wij op het land waar wij gestrand zijn kunnen vinden. ons uit den slag
moeten helpen. Onze kleeren (lompen wellicht !) werden door Poole
met gesneden, evenmin als die onzer vrouwen door Paquin geschapen. Maar zij beschutten ons tegen regen en koude en dit volstaat —
voor 't oogenblik. Later zullen wij weer bij Petronius Arbiter kunnen
te rade gaan Edoch, niet te gauw! More haste, less steed, luidt het
Engelsche spreekwoord.
Eveneens,
wij ons houwvallig huis, waarbinnen het
waait en regent dat het een vreugde is, gaan herstellen, zullen wij ons
Met allereei st met de versieringen van de salons bezig houden. Wij
zullen heginnen met hetgeen voorhanden is te hezigen om dak, deuren en vensters dicht te maken. En hrengt ons iemand daarvoor een
plank, die met zoo onherispelijk glad geschaafd is als men het wenschen zou, w ij zullen hem niettemin van ganscher harte dank zeggen
en de hoop uitdrukken dat zijn voorbeeld door velen moge gevolgd
ivorden.
' werk.
Ik besluit tot spoedAge uitgave van Dr.
P. S. Op de kaart is er een karton het Duitsch gedeelte van
Luxemburg voorstellende. Ik vraag mij echter te vergeefs at waarom
alle plaatsnamen in het Fransch schrijft ? Er zijn maar
Dr.
twee uitzonderingen : Aarlen fArlon) en Metzig (Messancy). En
daarbij dient nog opgemerkt te worden dat Aarlen een naam is die
alleen in de taal van Vlaamsche schoolmee s ters bestaat. De meeste
Vlamingen kennen alien de Fransche benaming Arlon en deze wordt
door hen doorgaans gebezigd. De plaatselijke Duitsche naam is Arl
of Arel.
Ik aanzie het als volstrekt noodig dat die stuitende lout verdw ijne
en op het kaartje de plaatsnamen in het Duitsch N% or den vermeld.
N‘

Nvanneer

LANGOHR

S

LANGOHR

1)1 Versiag van den heer Dr. L. SIMONS.

Op de fietstoertjes, sedert een j aar herhaalde malen in de
omgeving van Henri-Chapelle ondernomen, was ik in de gelegenheid
het heuvelachtige weidenlandschap te bewonderen en uit den mond
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svaarvan de meeste woorden en zegswijzen aan een Noord-Limburger geen zwai igheid aanbieden.
Om dit dubbel belang, dat die merkwaardige streek mij inboezernde, was ik benieuwd het werk van den Heer LANGOHR in te zien,
dat zulk een verrassend licht doet opgaan over lien, helaas, maar
al te zeer verwaarloosden uithoek van het Nederlandsche spraakgebied.
Daar zijn studie al tweemaal het onderwerp heeft uitgemaakt
van het onderzoek der Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, daar buitendien in het laatste verslag van i5e n November
1911 tot de uitgave word besloten, mag ik veilig mijn taak bekorten
en mij brj het gunstig advies neer leggen van mijn geachten medebeoordeelaar den Heer PRAYON-VAN ZUYLEN.
Hiermee is echter niet gezegd, dat ik niets heb of te Bingen, dat
ik alles onvoorwaardelijk goeclkeur ; integendeel, de vorm laat reel te
wenschen over, en wat het zakelijke heti eft zijn er sommige stellingen, die gewaagd mogen heeten, enkele zelfs, die niet kauscher zijn.
Gewaagd is h. v, de bewering blz. 49, waar gesproken wordt van
de voorschriften uit den Karolingischen tijd ten Joel hebbende het
Yolk de godschenstige waarheicl in zijn eigen taal voor te houden :
<K Hoe hoog w ij in 't verleden met het ontstaan der parochie
Montzen ook mogen opklimmen, de taal van den kerkdienst (kansel,
preekstoel?) is er misschien nog (noch?) het latijn, en zonder twijfel,
volgens kerkelijk voorschrift, niet ecn vreemde, aan het yolk onbekende taal, maar de volkstaal, de oorspronkelijke moedertaal, de
bepaalde vertakkzng (ik cursiveer) van het Limburgsch dialect in de
Montzener streek geweest. »
Hetgeen hierop neerkomt, dat het Montzener dialect al in de
toe of li e bestond. 't Is mogelijk, maar hoe dat bewezen?
In een oorkonde nit het jaar 1075 wordt blz. 52 Munzhic met
Montzen vereenzelvigd.
't Is koren op des schrijvers molen, maar het is en blijit een
bloote gissing.
Met evenveel recht kan ik het dorp Muntzenich, in de nabijheid
van Montioie, voor het oude Munzhic aanzien.
Er zijn ook vaische beweringen. Blz. 3o lees ik, dat het Montzener dialect met veel Hoogduitsche elementen vermengd is, en
biz. 41 worden deze opg-enoemd.
Ik moet bekennen, dat de uogst vrij karig is. Hij bestaat hoofdzakelijk in ecn paar woorden, aarondei (muziek) met zijn
vrouwelijk gesLcht ook Nedei landsch is, terwiji eenige andere ook
oorspronkelijk Limburgsch kunnen zijn; immers het is zeer waarschijnlijk, dat er een Limburgsche vorm van het Middelneclerlandsch.
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bestaan heeft. Ook wordt er geen rekening gehouden met het fe:t,
dat in elke taal, in &ken tongval, vreemde woorden binnengedrongen zijn.
Deze w emige woorden geven dus met het recht ens van de
vele Hoogduitsche elementen te spi eken.
Zonder twijfel, Schruver had het oog op den Umlaut, welke
de Limburgsche dialecten evenzcer ontwihkeld is als rn het Duitsch,
en welken lull dan ook tot de Hoogduitsche bestanddeelen rekent.
Dit is echter glad erkeer d, want de Uiiilaut bestaat w el degeink
in het Nederlandsch, al heeft hij daar met zoo ver om zich gegr epen.
En waaiom zou de Umlaut geen Limburgsch van huts tut kunnen -inn 7
Indien del halve van de Hoogduitsche elementen in den Montzener tongval met veel overblnft, dan vraag ik mij af, met welk
recht het dialect van Aubel buitengesloten wordt, dat door zijn
geringer getal Hooduitsche elementen van het dialect .\ an het
Duitsch-Belgisch gebied eemgszins afwijkt ». (Biz. 7).
N

Nog ecn aanmerking :
De plants. welke het Linker Limburgsch of Nederlandsch
inneemt ondcr de ver ante tongvallen, is met scherp genoeg afgebakend.
Naar blz. 31 vig znn er twee groepen in Luiker Duitsch B&gie
(N. B. dat Luiker Dt-irscH Belgic is een verkeerde benaming) t. w.
de Noordelnke grocp met \lontzen als kern en de Zuidelijke groep
met de tw ee gedeeltelnk \Vaalsche gemeenten Baelen en Membach.
Doch die tweede i i oep strekt zich bijna uitsluitend op Pruisisch
grondgebied
dus buitcn de provincie Link.
Het Luikci Neder landsch vormt dus met een zelfstandig geheel,
maar is een onderdeel van een grooter geheel.
Hoc beet dat' Schi river had er ten m;nste een woord van d enen
te reppen, l a, ik had er vast op gerekend bij hem een uitkomt te inden omtrent den zonderlingen naam van het Lzmmergiersch. Immers
bij het naslaan van mijn vroeger nota's tref ik dezen naam, lien ik,
als ik het wcl voorhel), tegenkwam in de voorrede tot het « \Vol-terbuch der Eupcner Sprache », door A. Tonnar en W. Evers, 1899.
Volgens Dr. Wenker, zoo lees ik er, zijn er negen dialecten in de
Rijnprovincie, aar under het scherp afgescheiden Limmergzersch,Dit
wordt gesFroken met alleen in de door den Heer
genoemde
Duitsche en Belgische gemeenten (waar onder ook Aubel), maar ook
op Nederlandsch grondgcbied in sommige plaatsen als Noorbeek,
Slenaken, GuIpen,
ien enz Tot bier mijn nota's.
Het Limmergici c ch is dus een ondcrdecl van het Limhurgsch.
5, aar over den invloed van de volkstaal op het Fransch
gesproken wordt, mag een plaats l e aan de onfransche samenstellmg
Henri-Chapelle ingeruimd worden.
LANGOHR
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Hier zou ik het bij kunnen laten, want ik heb het werk maar
vluchtig doorloopen. Nochtans al komt den schrijver onbewimpeld
alle lof toe, omdat hij zich het beschaafde Nederlandsch, een voor
hem eigenlijk vreemde taal, zoo goed heeft eigen gemaakt, toch mag
ik met in gebreke blijven hem op de noodzakelijkheid te wijzen van
taal en still nog eens te herzien. Hoe blanker het aangezicht, hoe
meer ceder vlekje in 't oog loops.
Zulke vlekjes zijn :
Plan der bespreking (, verhandeling), — middelmatig (gemiddeld)
getal, — de volkstelling van 1840 omhelsde (behelsde, omvatte) de
jaren 1831-1840, — wel zijn die onelndige (uitgestrekte, onafgebroken)
weilanden op den duur wat eentonig In (van) kleur, maar hoe verschillend in grootte en vorm, hoe grillig in den aard der doorgangen
(overgangen).
Ook wordt leukweg gezegd, dat Altenbei g met zijn zinkmijnen
een « onzudige twistappel der mogendheden » bleef ; en dat Welkenraad « avast op reusachtige wijze door het druk verkeer van spoorwegambtenaars en grenstoldienaars ».
Als de een of andere spotvogel dat x verkeer » maar met minder
ernstig opvat!

— De heeren verslaggevers besluiten tot de opneming in de Verslagen en Mededeelingen, mits inachtneming door den schrijver van de aan- en opmerkingen
door hen gedaan. — De Commissie sluit zich daarbij
aan. (Door de Academie in „loo vergaderd goedgekeztrd.)
3°) Ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aang-eboden verhandeling : Taaltoestanden in de gemeente Aubel
(met )zart), door den heer LANGOHR, leeraar aan het Athen ae um
te Tongeren. — Naar de Commissie om advies verzonden.

— Na kennis van het stuk genomen te hebben,
beslist de Commissie, mits nadere goedkeuring der Academie, het in de Verslagen en Mededeelingen te laten
opnemen. — (Door de Academie in filen° vergaderd goedgekeurd.)
4°) Kleine Verscheidenheden. — Mededeeling van den
eerw. heer Dr. J. BOLS : Noi siamo fiamnzingi.
— De Commissie beslist tot de opneming in de Verslagen en lifededeelingen. (Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)
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3°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — (Vergadering zonder
bezwaar voor 's Lands Schatkist.) — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag
ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Kan. Dr. JAC. MuYLDERmANs,
voorzitter; Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, ondervoorzitter ; eerw.
Dr. JAN BOLS, Prof. Dr. \V. DE VREESE, Prof. A. DE CEULENEER,
Prof. Mr. JULIUS OBRIE, Kan. A. Joos, eerw. Dr. HUGO VERRIEST en Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden; en GUSTAAF SEGERS,
hd-secretaris.
Het verslag over de juli-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
Voorstel z yzn Prof. A. DE CEULENEER : De Voertaal van
het Lager Onderwijs en het Wetsvoorstel over dit onderwijs. — Bespreking. — De heer SEGERS zet zijne ontleding
voort van het laatst verschenen Driejaarlijksch Verslag over den
staat van het Lager Onderwijs in Belgie, gedurende het 23e
driejarig tijdvak, 1909, 1910, 1911. Hij handelt vooral over het
onderricht der moedertaal, over het gebruik der voertaal, over
het aanleeren der tweede taal in de lagere scholen en in de
Normaalscholen.
Spreker meent dat aan de Wetgevende Macht zou dienen
gevraagd te wol den, dat in de Nederlandsch sprekende gems enten het Nederlandsch, in de Franschsprekende het Fransch, en
in de Duitschsprekende het Duitsch, de voertaal van het onderricht der lagere en Normaalscholen zou zijn.
Hij denkt echter dat het niet op den weg der Academie
ligt deze vraag- te doen.
Na eene lezing dienaangaande door den heer AD. DE CEULENEER, beslist de Veigadering zich bij de voordracht van den
heer SEGERS aan te sluiten

— De Coipmissie beslist tot de opneming van de
lezing van den heer SEGERS in de Verslagen en Mededee-

livgen. (Door de Academie in plow vergaderd goedgekeurd.)
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Letterkundige mededeelingen,
door den heer Prof. Dr. C. LECOUTERE, over de hieronder volgende werken :
1°) Geschiedenis van Geeraardsbergen, door V.
FRIS, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te Gent.

Bekroond door de Koninklijke Academie van Belgie
met den Prijs Bergmann. (Gent, J. Vanderpoorten,
1911.)
« Mijn Joel is geweest, zegt de schrijver in zijn Voorwoord,
in deze korte geschiedenis aan mijne medeburgers een doorloopend overzicht der wisselvalligheden van Geeraardsbergen merle
te deelen : daarom hebben wij den tekst niet doorspekt met
allerlei oorkonden of uittreksels van kronieken. » Niet voor den
vakman, den geschiedkundige van beroep heeft hij zijn werk
geschreven, maar voor elk belangstellenden lezer; of nu zijne
beweringen den onmisbaren steun vinden in de bronnen, welke
ons inlichten over de lotgevallen van Geeraardsbergen, dat wil
hij, gehik van zelf spreekt, gaarne laten onderzoeken door
eenieder, die dat zou wenschen; hij onthoudt zich daarom
geenszins van de noodige verwijzingen naar die bronnen; doch,
gaat hij voort : « Al de enuitgegeven handvesten, uittreksels van
registers of stadsrekeningen, die wij als belangrijk beschouwen,
en waarop ons verhaal hier en daar steunt, zullen wij uitgeven in.
de Handehiwn en in de Bulleqns del Maatschappy van Geschieden Oudheidkunde le Gent : zulks zal ons werk ontlasten van een
lijvig aanhanrsel ».
Er valt tegen die opvatting, dunkt me, niets ernstigs in te
brengen. Ondanks de vele aanteekingen en verwijzingen onderaan de bladzijden, die bezwaarlijk konden vermeden worden, is
het werk van den heerFRls zeer leesbaar en aantrekkelijk genoeg
voor wie zich gelegen laat aan de geschiedenis van het land
waarin hij leeft. De schrijver vermijdt de lange uitweidingen
over zaken van ondergeschikt belang; zijn verhaal is vlug en
geenszins dor !loch dioog, de lotgevallen der stad worden, telkens waar dit nuttig blijkt, in verband gebracht met de geschiedenis van het gewest, waartoe Geeraardsbergen heeft behoord,
of met die van het land zelf, zoodat overal, ook voor den gewonen lezer, de noodige duidelijkheid heerscht. Die duidelijkheid
wordt nog bevorderd door het plan, dat de heer FRIS volgde;
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na een bondige inleiding over de beschrijving der stad, de worming en natuur van den bodem, de gesteltenis der streek voor
de stichting van Geeraardsbergen (blz. 9-23), vertelt hij, met de
passende uitvoerigheid, de politieke geschiedenis, van de stichting der stad of tot op onze dagen (blz. 24 - 268); daarna handelt
hij over de instellingen van Geeraardsbergen (blz. 269-401) en
wijdt het laatste gedeelte van zijn boek aan de beschavingstoestanden : kerkelijke geschiedenis, weldadigheid, schoone kunsten
en onderwijs, feesten en vermakelijkheden, overleveringen
(blz. 402-474).
En wat nu de wetenschappelijke waarde van het werk
betreft, daarover kan ik kort zijn en tevens beslist spreken —
wat voor iernand, die niet tot het yak behoort, geen kleine buitenkans mag heeten. De heer FRTS heeft, als geschiedkundige,
zijne sporen al tang verdiend; wij weten dus reeds bij voorbaat,
dat hij ernstigen arbeid zal leveren. Maar bovendien, de Koninklijke Academie van Belgie heeft onlangs (zie Academie royale de
Belgique. Bulletin de la classe des lettres enz., 1913, p. I 2- I 5) aan
zijn boek den « prijs Bergmann ›, toegekend en daardoor de
degelijkheid van deze monographie openlijk erkend (i).
Zeer gaarne voldoe ik dus aan den wensch van den geleerden schrijver, een exemplaar van zijn Geschiedenis van Geeraardsbergen aan de Koninklijke Vlaamsche Academie aan te bieden.
2°)

Geschiedenis van het Onderwijs te Hasselt,

door CYRIEL DE BAERE, doctor in de wijsbegeerte en letteren, leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Hasselt.
Eerste deel. (Hasselt, St.-Quintinus-drukkerij, 1,913.)
Er zal wel niemand wezen, die weigeren zal den schrijver
van dit werkje gelijk te geven, waar hij zegt, dat er misschien
niets belangwekkender is dan « na te gaan, hoe in eene stad of
gemeente, hoe klein ook, de geestesopleiding der jeugd ontwikkelde; hoe de inwoners, van den kleinsten ambachtsman tot den
rijksten burger in zich voelden opwellen en steeds machtiger
opborrelen de zucht naar meer kennis en grondige wetenschap;
hoe die zucht bevrediging vond in de onderwijsgestichten, die in
(i) Met ons betreurde de beer verslaggever van de Academie van Belgie,
dat de schrijver, medegesleept als het ware door de zaken zelve, welke hij
had te bespreken, bier en daar zijnen stijl en zijne taal niet genoegzaarn
verzorgde.
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den loop der eeuwen wortel schoten en ja, wel eens kwijnden
midden het overwoekerende onkruid van twist en krijg, maar
machtiger dan ooit oprezen als rust en vrede in 't land weer
heersch ten.
« Voor ons, die midden de studeerende jeugd verkeeren —
de schrijver imineis is leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te
Hasselt — hare gebreken leeren kennen, mar ook hare hoedanigheden waardeeien,... voor ons 'evert zulke studie dubbel
belang op.
Of, in vroegeren tijd de inrichting van het onderwijs te Hasselt in eenig opzicht merkwaardig mag heeten en of de geschiedenis er van daar van meer beteekenis is geweest dan elders, dat
zijn zaken, die bier niet verder in aanmerking moeten komen,
Het felt, dat wij tot dusver, ondanks twee werkjes die er over
geschreven werden, nog zeer onvoldoende zijn ingelicht over de
inrichting en de geschiedenis van bet onderwijs in de hoofdstad
van Limburg, rechtvaardigt ten voile de onderneming van den
Hasseltschen leeraar.
Doch het boekdeel, dat ik in zijnen naam aan onze Koninklijke instelling aanbied, behandelt geenszins het ondeiwerp in
zijn geheelen oinvang ; slechts een eerste gedeelte er van.
« Wij verdeelen deze verhandeling over de geschiedenis van
het onderwijs, zegt de schrijver, in vier deelen, overeenkomstig
de politieke gebeurtenissen, die zich in den loop der eeuwen
binnen onze gewesten voordeden. » Dit eerste deel nu bespreekt
de lotgevallen van bet onderwijs, lager en middelbaar, onder de
graven van Loon en de prins-bisschoppen van Luik ; de overige
deelen zullen de toestanden onderzoeken onder de Fransche
overheersching, onder het Hollandsch bewind en ten slotte onder
Belgie's onafhankelijk bestaan.
De heer DE BAERE heeft met veel ijver alle bronnen, gedrukte
of andere, bestudeerd; maar met geleerdheid wil hij niet pralen.
Zoo eenvoudig mogelijk zet hij uiteen wat hij heeft mede te
deelen en ontziet zich de moeite niet, den lezer als het ware
eenigszins in te wijden ten einde hem « een klaarder inzicht te
geven in de feiten, die met onze scholen in verband staan ».
Inderdaad, hij richt zich minder tot den vakman, dan tot « den
leek, die iets meer zoekt te weten van hetgeen binnen de muren
zijner stall door den loop der eeuwen omging ».
Wij hopen, dat zijn werkje de belangstelling zal vinden, die
het verdient.

— 534 —

DAGORDE.
V) Commissie voor Prijsvragen. — Verslag dcor
den heer TH. COOPMAN, secretaris der Commissie.— Vaststelling van de uit te schrijven prijsvragen en bepaling der toe te kennen prijzen. — (Ingevolge art. 50
van do Wet der Academie, wend het verslag gedrukt en, den
18 y it 1 i, aan de heeren werkende Leden vertrouwelijk modegedeeld.)— Van het verslag wordt door den Bestendigen
Secretaris lezing gegeven.
De Vergadering neemt de hierna volgende prijsvragen aan :
Vcoor. 191.
1. — Taalzuivering.
Een lijst, Too volledig mogelijk, van de Germanismen, die
hedendaagsgebruikt worden door de Nederlandsche Schrijvers, met
nadere verklaring van den aard der fout, en met opgave van de
Tuiver Nederlandsche woorden of uitdrukkingen.
Prijs : 600 fr.
Voorgesteld door de heeren TH. COOPMAN en Prof. Dr. W. DE
Aangehouden krachtens beslissing der Academie, dd.
16 Juli 1913.

VREESE. -

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.
*
* *

Vc)c)r. 1916.
2. — Gewesttaal.
Klankleer van het Gentsch dialect.
Prijs : 600 fr.
Steller van de vraag : de heer Prof. Dr. W. DE VREESE. - Acngehouden krachtens beslissing der Academie, dd. 16 jult 1913.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.
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3. — Letterkunde.
De g-eschzedenzs- van den znvioed der Fransche pleFade op de Nederlandscne letterkunde,
Prijs : 60o fr.
Steller van de vraag : de heer Prof. Dr. W. DE VREESE.
gehouden, wiji gebleken is, dat de toegemeten tijd te kort was.

Aan-

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.

**
-V4D o r 1918.
4. — Nederlandsche taalkunde.
Ontwikkeling van Middelnederlandsche i en 1.1. Een onderToek naar de chonologie van de ontwikkeling van Middelnederlandsch
I en u tot Nzeuwnederlandsch u en ui.
Prijs 600 fr.
AanSteller van de vraag : de beer Prof. Dr. W. DE VREESE.
gehouden krachtens beslissing der Academie van 6 Augustus 1Q13.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.
* *
VOcir 1919.
5. — Dialectstudie.
Een beschrijving van het Limburgsch dialect in de provincie
Link beoosten Maze, omvattende : een klank- en vornzleer, een
lust van zdiomatzsche woorden en uitdrukkingen en een kaart
van het beschreven spraakgebied. Vooral aan den invloed van het
Fransch en het Durtsch op dit dialect Tal aandacht behooren gewijd
te worden.
Prijs 600 fr.
Steller van de vraag : de heer Prof. Dr. W DE VREESE, Aangehouden en gewijzigd krachtens besluit der Academie, dd. i6 Juli
1913.

Te beantwoorden uiterlijk zo December 1g18.
ik
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Voor 1920.
6. — Onderwijs.
De invloed van Comenius' werken op het onderwijs in de Nederlanden.
Prijs : 40o fr.
Steller van de vraag : de heer Kan. AM. Joos.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1919.
4*
*=.-

.i,

Voor 1922.
7. — Vak- en Kunstwoorden.
Eene volledige Vak- en Kunstwoordenlijst der Bouwkunde,
met teekeningen en met vermeldzng der gewesttermen en
deTe gebruikt worden. Ook aanwijpizg der Fransche, Hoogduitsche
en Engelsche termen.
Prijs : boo fr.
Steller van de vraag : de heer Tx. COOPMAN.
waar

Te beantwoorden uiterlijk io December 1921.
viz viz

2°) Lezing door den heer Omer Wattez : Over den
Dorsprong en de ontwikkeling der gothiek. — Die lezing zal
in de September-vergadering voortgezet worden.

De vergadering werd to 4 3/4 gesloten.

De Voertaal van het Lager Onderwijs; —

De tweede taal in de Lagere School (*),
door GUSTAAF SEGERS.

I.
Den 24 Januari 1913, legde de beer Poullet, Minister van
Wetenschappen en Kunsten, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het verslag ter tafel van den staat van ons lager
onderwijs gedutende het clrie-en-twintigste dtiejarig tijdvak. Het
omvat de jaren 1909, 1910, 1911 (1).
1k meen mijne collega's der Commissie van Onderwijs in
en door het Nederlandsch Been ondienst te doen, daar het een
en ander uit merle te deelen, \vat de voertaal van ons aanvankelijk onderricht en het aanleeren der tweede taal betreft. Later
hoop ik op die officteele mtgave terug te komen, daar ik insgelijks het Verslag van den staat der hoogere, middelbare en
lagere scholen (in Nederland) over 1910-1911 », bezit, hetwelk
de Beer Secretaris-Generaal J. B. Kan, namens den Minister
van Binnenlandsche Zaken, den 13 Februari 1912, aan de StatenGeneraal deed toekomen (2).
Er zijn in Belgie 18 hoofdressorten van lager onderwijs :
Antwerpen, Mechelen, Blussel, Leuven, Brugge, Kortrijk, Aalst,
Gent, Charleroi, Bergen, Doornik, Hoei, Luik, Hasselt, Aarlen,
Marche, Dinant, Namen.
(*) Naar aanleiding van het cc Driejaarlijksch Verslag van den
staat van het Lager Onderwijs in Belgie ”, 23e tijdperk (1909 .19101911).
(I) Chanzbre des Representants. Session de 19124913. Rapport triennal sur la situation de l' Instruction przmaire en Bels-zque pre'senti aux
Chambres le:srislatives le 24 janvzer 1913 par M. Poullet, Ministre des
Sciences et des Arts. Vingt-troisidine periode trzennale, 1909, 1910, 1911.
(2) Zitting 1911-1912, biz. 231
Verslag van den staat der hoogere,
mtddelbate en lagere scholen over 1911-191 2. (Lager Onderwijs.)
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Het hoofdressort Antwerpen bevat 168 gemeentescholen, 86
aangenomen, en 52 gesubsidieerde vrije scholen. Overal is het
Nederlandsch de voertaal van het onderricht. Als tweede taal
wordt de Fransche taal, tijdens de schooluren, onderwezen in
128 gemeentescholen ; in 50 aangenomen, en in 49 gesubsidieerde vrije scholen. Buiten de gewone schooluren wordt de
Fransche taal onderwezen in 22 gemeentescholen, 23 a.s. en
g.v.s.. In 10 g.s Nvoidt daarenboven, buiten de gewone schoolmen, Duitsch en Engelsch onderwezen, insgelyks in 5 g.v.s.
Roofiress-soi t Mechelen G.S. : i50; A.S. : 125; G.V.S. : 13.
Het Nederlandsch is de voertaal in 148 g.s.; en in al de a.s. en
g.v.s. Als tweede taal \vordt het Fransch, tydens de schooluren,
onderwezen in 05 g.s., in 88 a.s., en in io g.v.s. Buiten de schooluren wordt doze taal onderwezen In 15 g.s., in evenveel a.s. en
in 3 g.v.s.
Hoofdthessoit BI ussel : G.S. 293. Het Nederlandsch is de
voertaal in 230; het Fransch in 03 scholen (i).

A.S. 68. Het Nederlandsch is de voertaal in 64; het Fransch
in 4 scholen.
G.V.S. 112. Het Nederlandsch is de voertaal in 66; het
Fransch in 45 scholen.
Als tweede taal \vordt het Fransch in 240; g.s. 56 a.s. 63
g.v.s.; het Nederlandsch in 39 g.s.; 4 a s. en 47 g.v.s. tijdens de
schooluren onder ‘‘ ezeli. In 4 g. s. wordt teveiis Duitsch; buiten
de schooluren in S Fransch, en in 3 Duitsch en Engelsch onderwezen. In JO a s. en in 3 g.v.s. onderwijst men dan ooh Fransch
en in I g.v.s. tijdens de schooluren Duitsch.
Iloofdressort LelliY11 : G.S. 422. Het Nederlandsch is de
voertaal in 18o; het Fransch in 242 scholen.
A.S. 85 scholen. Het Nederlandsch is de voertaal in 63; het
Fransch in 22 scholen.
G.V.S. io4 scholen. Het Nederlandsch is de voertaal in 47;
het Fransch in 57 sdioien.
Tijdens de schooluren wordt het Fransch, als tweede taal,
onderwezen in 15q g.s. 53 a.s. 44 g.v.s.; het Nederlandsch in
13 g.s.; 2 a.s.; 17 g.v.s.
(t) Ik deel de cijfers mede, gelijk zij in het _Rapport trzennal vermeld
zijn. Is in die 230 scholen onze taal de voertaal in alle drie de graden?
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Buiten de schooluren woidt het Fransch in 12; het Nederlandsch in 4 g s.; het Fransch in 16 a.s. en 8 g.v s. onderwezen.
lloofdressort Blugge : G.S. 136. A.S. Ib3. G.V.S. 88. Het
Nederlandsch is overal de voertaal.
Tijdens de schooluren wordt het Fransch als tweede taal
onderwezen in 130 g.s. 162 a s. en 86 g.v.s.
Buiten de schooluren woidt het Duitsch in 1 g.s.; het
Engelsch en het Duitsch elk in 1 a.s., het Engelsch in 2, het
Duitsch in I g.v.s. onderwezen.
11°o/ea/assort Kortrijk : G.S. 99. Het Nederlandsch is de
voertaal in 86; het Fransch in 13 scholen.
A.S. 109. Het Nederlandsch is de voertaal in 148; het
Fransch in 21 scholen.
G.V.S. ioo. Het Nederlandsch is de voertaal in 95; het
Fransch in 5 scholen.
Het Fiansch wordt, tijdens de schooluren, als tweede taal
onderwezen in 86 g,s. 148 a.s. en 91 g.v.s.; het Nederlandsch in
9 g.s. 19 a.s. en 4 g.v.s.
In 4 g.s. worth het Fransch buiten de schooluren als tweede
taal onderwezen.
Iloofthessorl Aalst : G.S. 209. A.S. 225. G.V.S. 51. Overal is
het Nederlandsch de voertaal; behalve in 3 g.v.s.
Als tweede taal wordt het Fransch, tijdens de schooluren,
onderwezen in i6( ) g.s.; 188 a.s. en 40 g.v.s.; het Nederlandsch
in 3 g.v.s.
Buiten de schooluren wordt het Fransch in 28 g.s. 29 a.s. en
8 g.v.s. onderwezen.
Iloofairessolt Gent : G.S. 160. A.S. 159. G.V.S. 79.
Het Nederlandsch is de voertaal in 155 g.s. 156 a.s. en in al
de g.v.s.; het Fransch in 4 g.s. en 3 a.s.
Als tweede taal wordt het Fransch, tijdens de schooluren,
onderwezen in 143 g.s. in 151 a.s , en in 79 g v.s.
Buiten de schooluren wordt het Fransch in 17 g.s.; 23 a.s.
9 g.v.s. onderwezen.
Hoofthessort Charleroi : G.S. 400. A.S. 32. G.V.S. 112.
Het Fransch is overal de voertaal. Tijdens de schooluren
wordt het Nederlandsch als tweede taal onderwezen in 47 g.s.,
6 a.s., 36 g.v.s.; buiten de schooluren in 6 g.s., het Duitsch in
I g.v.s.
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Hoofdressorl Bergeiz : G.S. : 344; A.S. : 31; G.V.S. : 119.
Het Fransch is de voertaal in 338 g.s., 27 a.s, 118 g.v.s.
Het Nederlandsch in b g.s., 4 a.s., I g.v.s.
Tijdens de schooluren wordt het Nederlandsch als tweede
taal onderwezen in 34 g.s., 3 a.s., 29 g.v s.; het Fransch in 6 g.s.;
4 a.s.; I g.v.s.; het Duitsch in 1 g.s.
Buiten de schooluren het Nederlandsch in 1 g.s.; het
Engelsch en het Duitsch elk in 1 g.v.s.
Hoofdressoz t Dooz nzk : G.S. : 279; A.S. : 35; G.V.S. : 68.
Het Fransch is overal de voeitaal.
Het Nederlandsch wordt, tijdens de schooluren, als tweede
taal onderwezen in 12 g.s. ; 4 a.s. ; 17 g.v.s.
Hoofdressort Boa' : G.S. : 397; A S. : 21 ; G.V.S. : 72.
Het Fransch is de voertaal in 38o g s. ; 20 a.s; 71 g.v.s.; het
Nederlandsch in 17 g.s.; 1 a.s.; 1 g.v.s.
Tijdens de schooluren wordt het Nederlandsch als tweede
taal onderwezen in 5 g.s. ; 12 g.v.s.; het Fransch in 17 g.s.; I g.v.s.;
buiten de schooluren het Duitsch in 20, het Engelsch in 10 g.s.
Hoofdressoz t Lurk : G.S. : 360; A.S. : 21; G.V.S. : 98.
Het Fransch is de voertaal in 336 g.s.; 17 a.s.; 94 g.v.s.; het
Nederlandsch in 7 g.s.; 2 a.s.; het Duitsch in 17 g.s., 4 g.v.s.
Tijdens de schooluren wordt het Nederlandsch als tweede
taal onderwezen in 4, het Fransch in 24, het Duitsch in 21; buiten
de schooluren het Nederlandsch in 46, het Duitsch in 77 g. s.;
tijdens de schooluren het Nederlandsch in 3, het Fransch in
4 a.s.; het Fransch in 4, het Nederlandsch in 19, het Duitsch in
21 g.v.s.; buiten de schooluren het Nederlandsch in 1 g.v.s.
Hoofdressoz 1` Hassell : G.S. : 164; A.S. : 193; G.V.S. : 52.
Het Nederlandsch is de voertaal in 151 g.s.; 191 a.s.; 50
g.v.s.; het Fransch in 13 g.s., 2 a.s., 2 g.v.s.
Tijdens de schooluren wordt het Fransch als tweede taal
onderwezen in 139; het Nederlandsch in 4 g.s.; het Fransch in
137 a.s. 45 g.v.s.; het Nederlandsch en het Duitsch elk in 2 g.v.s.
Buiten den schooltijd wordt het Fransch in 1 g.s., 5 a.s. 1 g.v.s.
onderwezen.
Hoofdressorl Aar/en : G.S. : 259; A.S. : 42; G.V.S. : 46.
Het Fransch is de voertaal in 194 g.s., 38 a.s., 43 g.v.s.; het
Duitsch in 65 g.s„ 4 a.s., 5 g.v.s.; het Fransch wordt, tijdens de
schooluren, in 65; het Nederlandsch in 1, het Duitsch in 2 g.s.
als tweede taal onderwezen; het Nederlandsch in I, het Fransch
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in 4, het Duitsch in 1 a.s.; het Fransch in 5, het Nederlandsch
en het Duitsch elk in 2 g v.s. onderwezen. Buiten den schooltijd
wordt het Nederlandsch in 1 g.v.s. onderwezen.
.Hocfa'ressort Marche : G.S. : 258; A.S. : 46; G.V.S. : 31.
Het Fransch is de voertaal in 255 g.s., 44 a.s., 31 g.v.s.; het
Duitsch in 3 g s , 2 a.s.
Tijdens de schooluren wordt het Fransch als tweede taal
onderwezen in 3, het Nederlandsch in 7, het Duitsch in I g.s. ;
het Fransch en het Nederlandsch elk in 2 a.s.; het Nederlandsch
in 4; het Duitsch in 3 g.v.s.
Hoofdressort Dinant : G.S. : 245; A.S. : 36; G.V.S. : 34.
Het Fransch is overal de voertaal.
Het Nederlandsch wordt, tijdens de schooluren, in 20, het
Duitsch in 1 g.s.; het Nederlandsch in 2 g.v.s.; en buiten den
schooltijd in 1 g.s. onderwezen.
Ho ofdressort Namen : G.S. : 34 1 ; A.S. : 64; G.V.S. : 7 2.
Het Fransch is overal de voertaal.
Tijdens de schooluren wordt het Nederlandsch in I I, en
buiten de schooluren in 6 g.s. als tweede taal onderwezen; het
Nederlandsch in 4 a.s. in 16 g.v.s.; het Duitsch in 1 g.v.s.
Samenvatting.
Er zijn in het Rijk :
4, 68 4 Gemeentescholen.
1,6or Aangenomen scholen.
1,305 Gesubsidieerde vrije scholen.
7,590 Scholen.
Het Fransch is de voertaal in :
3,103 Gemeentescholen.
365 Aangenomen scholen.
756 Gesubsidieerde vrije scholen.
4,224 Scholen.
Het Nederlandsch is de voertaal in :
1,493 Gemeentescholen.
1,228 Aangenomen scholen.
540 Gesubsidieerde vrije scholen.
3,261 Scholen.
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Het Duitsch is de voertaal in :
co- Gemeentescholen.
8 Aangenomen scholen.
9 Gesubsidieerde vrije scholen.
1o 2 Scholen.
Het Fransch wordt, als tweede taal, tijdens de schooluren,
onderwezen in :
1,410 Gemeentescholen.
1,057 Aangenomen scholen.
518 Gesubsidieerde vrije scholen.
2,085 Scholen.
Buiten den schooltijd in :
105 Gemeentescholen.
121 Aangenomen scholen.
33 Gesubsidieerde vrije scholen.
259 Scholen.
Het Nederlandsch wordt, tijdens de schooluren, als tweede
taal, onderwezen in :
Gemeentescholen.
52 Aangenomen scholen.
210 Gesubsidieerde vi ije scholon.
210

472 Scholen.
Buiten den schooltijd in :
go Gemeentescholen.
Aangenomen scholen.
3 Gesubsidieerde vrije scholen.
93 Scholen.
Het Duitsch wordt, tijdens de schooluren, als tweede taal
onderwezen in :
31 Gemeentescholen.
1 Aangenomen school.
34 Gesubsidieerde vrije scholen.
06 Scholen.
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Buiten den schooltijd in :
Ioo Gemeentescholen.
1 Aangenomen school.
8 Gesubsidieerde vrije scholen.
IOQ

Scholen.

Uit deze cijfers blijkt :
Dat de Fransche taal in 963 scholen meer de voertaal
was dan de Nederlandsche;
dat de Fransche taal als tweede taal, tijdens de schooluren, in 2513 scholen meer onderwezen werd dan het Nederlandsch;
dat, als men de cijfers samentelt, waar beide talen als voertaal en als tweede taal, tijdens en buiten de schooluren, onderwezen worden, men tot den volgenden uitslag komt :
4,224 Fransch als voertaal.
2,05 Fransch als tweede taal tijdens de schooluren.
259 Fransch als tweede taal buiten de schooluren.
7,468 Scholen, waar Fransch geleerd wordt.
3,261 Nederlandsch als voertaal.
472 Nederl, als tweede taal tijdens de schooluren.
93 Nederl. als tweede taal buiten de schooluren.
3,826 Scholen, waar Nederlandsch geleerd wordt.
Er werd dus Fransch geleerd in 7,468, Nederlandsch in
3,826 lagere scholen;
7,468
— 3,826
Verschil :

3,642 Scholen (i).

Tijdens het twee en twintigste driejarig tijdvak (1906-19071908) was de toestand de volgende :
4,62 9 Gemeentescholen.
1,515 Aangenomen scholen.
1,211 Gesubsidieerde vrije scholen.
7,355
Er waren dus in 1911 135 scholen meer dan in 1908.
(1) Rapport triennal. 23 pèriode triennale ; blz. 305.
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Het Fransch was de voertaal in :
3,073 Gemeentescholen.
366 Aangenomen scholen.
078 Gesubsidieerde vrije scholen.
4,117 Scholen.
Het Nederlandsch was de voertaal in :
1,471 Gemeentescholen.
1,143 Aangenomen scholen.
524 Gesubsidieerde vrije scholen.
3,138 Scholen.
Het Fransch was dus in 979 scholen meer de voertaal dan
het Nederlandsch :
4,117
- 3,138
979 Scholen.
Het Duitsch was de voertaal in 100 scholen.
Als tweede taal werd het Fransch onderwezen, tijdens de
schooluren in :
1,381 Gemeentescholen.
997 Aangenomen scholen.
509 Gesubsidieerde vrije scholen.
2,887 Scholen.
Buiten de schooluren in :
Too Gemeentescholen.
109 Aangenomen scholen.
28 Gesubsidieerde scholen.
237 Scholen.
Samen in 3,124 scholen.
2,887
+ 237
3,124
Als voertaal en als tweede taal in 7,241 scholen.
4,117
+ 3,124
7,241
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Tijdens de schooluren weld de Nederlandsche taal als
tweede taal onderwezen in :
227 Gemeentescholen.
48 Aangenomen scholen.
162 Gesubsidieei de vrije scholen.
437 Scholen.
Buiten de schooluren
73 Gemeentescholen.
o Aangenomen scholen.
2 Gesubsidiëerde vrije scholen.
75 Scholen.
Samen in 512 scholen.
437
+ 75
512
Als tweede taal werd het Fransch, tijdens de schooluren,
in 2450 scholen meer onderwezen dan het Nederlandsch.
Als voertaal en als tweede taal werd het Nederlandsch
onderwezen in 3050 scholen.
3,138
437
75
3,650
Als voertaal en als tweede taal werd onze moedertaal in
2591 scholen minder onderwezen dan het Fransch.
7,241
— 3,650
3,591 (I)
Deze cijfers ziin welsprekend. Slechts dit voeg ik erbij.
In al de scholen, waar, volgens de Verslagen, onze moedertaal de voertaal is, is zij dit niet in al de graden van het onderwijs.
Aan het onderricht der tweede taal wordt aan het Fransch
veel meer tijd en zorg besteed dan aan het Nederlandsch.
(i) Zie : Rapport trzennal sur lo situation de l' Instruction priniaire
en Belgique pre'sente aux Chanibres legislatives le 9 fe'vrier 1911 par
111. F. SCHOLLAERT, Althistre des Sciences et des Arts. Vins-t- deuxzeine
lerzode triennale, 1906-190 7-1908, blz. 276.

36
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II
Uit de rota, door mij in onze Juliverp.-,adering voorgelezen,
blijkt, dat den , 3I December 191 t, in de 7.590 lagere scholen van
Belgic, het Fransch de voertaal was in 4.224; het Nederlandsch
in 3 20 scholen. Als tweede taal weal het Fransch, tijdens de
schoolw en, in 2.(;S5; en buiten de schooluren in 259 scholen
onderwezen; het Nederlandsch, tijdens de schooluren, in 472;
en buiten de schooluren in 93 scholen (i).
Het Driejaarli l ksch Verslag geeft het getal onderwijsinrichtingen per schoolresscnt op, met aanduiding der voertaal en der
tweede taal, Welke in de scholen wordt onderwezen. Doch, wij
leeren er niet nit in Welke gemeenten de Nederlandsche of
Fransche taal de voertaal van het aanvankelijk onderwijs is.
Evenmin wordt ons uitdrukkelijk verklaard, dat in al de scholen,
waar, N olgens de officiele opgaven, onze moedertaal de voertaal
van het onderwijs is, dit wezenlijk het geval is in al de Braden
van het programma. Ook is het ons niet mogelijk na te gaan,
hoeveel uren per week aan het onderricht der tweede taal wordt
besteed, noch op vk elken ouderdom met het onderricht der
tweede taal een aanvang wordt gemaakt.
Eene zaak is zeker : er zijn lagere scholen, waar de groote
meerderheid der kinderen de Fransche taal niet verstaan, en
waar nochtans in die taal onderwijs gegeven wordt.
1k geioof niet, dat deze toestand, buiten Belgie, in een enkel
beschaafd land bestaat.
In het Institut national Bel,(,,e de Pe'dologie heeft men er zich
herhaaldelijk mede bezig gehouden.
In de algemeene vergadering, gehouden in het schoolmuseum te Biussel, den 20 December 1912, under het voorzitterschap van den beer GORMAN, algemeenen bestuurder bij ons
lager onden\ ijs, bracht de beer CLERCKX, kantonale schoolopziener over het ressort St-fans-Molenbeek, verslag uit over de
verachterde leerlingen rn dit ressort.
Eerie der voornaamste oorzaken achtte hij het gebruik eener
vreemde taal als voertaal.
La seconde cause langue ilrangt're C0111111e langue véhiculaire se
renconti e e , alernent en ville seulement et plus specialement dans les
(1) Rapport ti

tre,znale, blz. 305.
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ecoles de fines, ,, zegt de heer inspecteur ), 374 eleves, soft plus de
3 p. c sont en retard pour ce motif. 7e suis d'ailleurs convaincu que
ces don 71 L'.es restent au-dessous de la rêalité.

Rien n'est plus frappant pour prouver l'inanite d'un enseignement qui fait fi de la langue maternelle dans les ecoles gardiennes et
les deux premiers degres de l'ecole primaire (f.
Altin uitstekende oud-leerlino, de hoer VAN DER WALLEN,
kantonale schoc)lopziener over het ressort Brussel, sloeg in
dezelfde vergaderin2; nazels met koppen.
M. VAN DER WALLEN. — Ne pourrions-nous pas. dans une prochaine reunion, avoir une discussion generale stir les causes de
l'arrieration constatee dans les classes?
M. le Pr e sident. — Adressez votre demande au bureau, nous
l'examinerons.
M. VAN DER WALLEN. - Pour eviter l'arrieration chez les eleves, le meilleur moyen est, je pense, de Bien Bonner l'enseignement
et surtout de recourir a l'enseignement intuitif, comme M. Simeons
l'a indique a la fin de sa communication. Or, plusieurs personnes
estiment et je partage en pantie cet axis — que tres souvent l'enseignement, en general, est organise de facon a pousser a l'arrieration.
ill. le Prt'.sident. — Vous allez un peu loin. C'est une accusation
gratuite a laquelle ie ne puis me rallier.
M. VAN DER WALLEN. - L'enseignement est souvent donne clans
une langue qui n'est pas la langue maternelle de l'enfant. Ce systeme
peut etre une cause de l'arrieration.
M. le President. — Il ne fact pas exagerer la portee de cette observation de M. Clerekx. Dans votre ressort, Monsieur l'Inspecteur,
vous avez egalernent des ecoles ofi l'on fait usage des deux langues.
Or, it est indisetitable qu'il est plus difficile a l'instituteur de Bonner
un enseignement convenable dans deux langues que dans une seule.
Ceux qui se sont trouves aux prises avec cette difficulte ne le contesteront pas, et, pour ma part, j'ai ete dans une region oil je l'ai
renconti ee.
M VAN DER \VALI EN. - Je voudrais prouver, Monsieur le President, que renseignement aux arrieres, et, en general, a toes les
enfants, doit se dormer dans la langue maternelle si l'on vent arriver
au bout de quelque temps, a des resultats serieux.
M. le Président — C'est une tres belle question.
M. VAN DER WALLEN. — Il existe dans l'agglomeration bruxelloise une ecole franc,use et une ecole allemande. L'enseignement est
(1) L's Annales Pedolor,,-ques publie'cs par l' Instztut National Beige
de Pe'dologie. Janvier 1913 b z. 37.
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donne en francais dans la premiere, en allemand dans la seconde. Sr
les Chinois fondaient ici une ecole pour leurs enfants, it est certain
que l'enseignement y serait donne en langue chinoise.
L'enseignement clans une langue autre que la langue maternelle
est une cause d'arrieration et ceci m'amene a repeter ce que je disais
tantOt : l'enseignement est souvent organise de facon a provoquer
l'arrieration mentale des eleves.
Al. le President. — Si vous voulez preparer une petite communication sur cette question, nous vous inscrirons avec plaisir pour une
prochame seance.
M. SIMONS. - En Allemagne, j'ai visite une ecole frequentee
par tin millier d'eleves dont 50o environ etaient Allemands. L'autre
moitie ne connaissait pas cette langue. Il y await la des eleves d'une
vingtaine de nationalites : des Francais, des Roumains, des Russes,
des Italiens, c'etait vraiment curieux....
M. le President. — Il est evident que l'enseignemant dans une
langue etrangere presence des difficultes.
Perrnettez-moi de vous titer le cas de la region « allemande » de
la province de Liege. Cette region est Bite « allemande », mais elle
ne l'est nullement; elle est la continuation de la partie flamande du
Limbourg (frontiere hollandaise) qui part de Maestricht viers Fouronle-Cornte, Fouron-Saint-Martin et Gemmenich. Et quelle langue
parle l'eniant qui arrive a l'ecole primaire? C'est un langage qui n'est
pas de l'allemand, ma's tout simplement un patois flamand....
M. SIML' ONS. - Uri mauvais flamand.
C'est le patois de la frontiere hollandaise.
A 1.1e President
Comment procede-t-on dans les ecoles primaires de cette region?
On apprend tout d'abord aux enfants le bon allemand. Au bout de
sept ou huit mois, quancl ils sont inities a cette langue, on commence
a greffer sur celle-ci la langue francaise.
Dans cette partie du pays, l'instituteur ne se trouve done pas
en presence d'une clifficulte, mais de trois.
Voila un element dont it fact evidemment tenir compte dans un
releve tel que celui de 1\1. Clerckx.
Nous examinerons quand it conviendra de porter a l'ordre du Jour
la communication de M. Van der Wallen. Notre Institut, je me permets de le rappeler, a pour hut d'etucher les questions a fond, de les
discuter et de rechei chei les conclusions pratiques auxquelles it est
possible d'art iver (1).

i) Les Anna/es Ptliolorques, janviet 1913, blz. 49.
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Mijne heeren, het is er mij geenszins om te doen het stelsel
van den heer -Voorzitter van het « Institut national Beige de
Pedologie » te bestrijden.
In de Konmkhi Le Vlaamsche Academie zal het mij toch wel
toegelaten zijn te verklaren, dat zoolang de moedertaal der
leerlingen de voertaal van het onderwijs niet is, er niet aan te
denken valt het onderwijs en de nationale opvoecling van ons
yolk op ernstigen voet in te richten.
Ook verooiloof ik mij de meening uit te drukken, dat het
onderwijsstelsei, hetwelk, volgens den heer Voorzitter, in het
zoogenaarnde Duitsche gedeelte van de provincie Luik gevolgd
wordt, antipedagogisch is.
De kinderen spreken, bij het naar school komen, een Nederlandsch chalekt. Op zeven, acht maanden leert men hun « le bon
allemand ». Dan « oil commence a greffer sur celle-ci (la langue
allemande) la langue francaise ».
Ik begrijp dit niet goed. Er zal toch zeker geene spraak zijn
van eene vergelijkende studie tusschen de Duitsche en Fransche
talen. Ik denk, dat men na zeven, acht maanden, eenvoudig
gansch het onderricht in het Fransch geeft.
Later daarover meer.
Men verheft, op zeven, acht maanden, het Nederlandsch
dialekt der schoolkinderen tot de letterkundige Duitsche taal. De
Duitsche pedagogen zijn het, zonder onderscheid, eens dat acht
jaren nauwelijks voldoende zijn om aan de kinderen, die een
Duitsch dialekt spreken, de letterkundige Duitsche taal behoorlijk
te leeren.
Ik zie ook niet goed in, waarom men de letterkundige
Duitsche taal aanleert, wanneer de volkstaal een Nederlandsch
dialekt is, en men toch, na zeven, acht maanden, het onderwijs in
de Fransche taal voortzet.
Het woord « mauvais flamand ), is ook ongelukkig. Hoe dikwijls heb ik hier reeds gezegd, dat er geen enkel land ter wereld
bestaat, waar de kinderen, bij het naar school komen, de letterkundige taal spreken! Dit is zoomin het geval in Duitschland, als
in Frankrijk; in Engeland even= als in Italic; (I). Doch overal
is het de phcht der volksschool het dialekt der kinderen tot de
(1) Zie miju boek Onze taal in het Ondenvi/s (Gent 1904), waar deze
zaak breedvoerig behaudeld wordt.
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algemeene letteikundige taal te verheffen. Het is haar hoofdduel; gansch het ondeiricht inuet daartoe strekken.
der naturwuclisige Dialekt die eigentliche MutUverdi
tersprache oder die prachinutter » der schoolkinderen.
0 Ohne hie' weiter auf die geschichtliche Entwickeluiig der Mut-

terspi ache vorn natur\Nuchsigen Dialekte aus bis tor Hohe der hochdeutscheii Bucherspi ache naher einzugehen, and ohne uns tiefei mit
derjenigen Ansicht to belassen, die den Dialekt oiler die Mundart
nicht allein zun-i Ausgangpunkt, sondei n zum Gr undlage and zum
Mittelpunkt des gesamten deutschen Sprachunteri ichtes haben
(Burgwat dt), konnen Nv ii es als bekannt and aneikannt voraussetzen, lass die Volksschule ihi e Schuler voi ahem in diejenige Sprache
eintuiuhren hat, die das Gemeingut des deutschen Volkes ge‘l, olden
1st and als Verkehrspi ache innei hall) der GI cozen von ganz Deutschland gebraucht ssird (I;. »

Zoo is het.
De toestand in den noordoostelijken hock der pros incie
Luik heeft Diets ongewoons. Hid bestaat oveial
De kinderen, cius bet y olk, spreken een Nedeilandsch dialekt. De pliclit der lagere school is dit dialekt tot de Nederlandsche letterkunciige taal to ontwikkelen, en dad!, met zeven of acht
maanden, inapt' gansch het schoolleven aan, te besteden, er
gansch het onderwijs aan dienstbaar te inaken. Dat alleen verdient den 'lawn v an einstig onderwijs, lietwelk duurzame uitslagen Lan opleveren en \ ormende kracht hebben.
Niet alleen is de moedertaal het eenige doelniatig voertuig
van alle degehjk ondeiricht, en is zip bet hoofdvak der lagere
school. Het undeiwijs in de moedertaal Hoeft gansch het lager
onderwijs te beheeischen; ja, men man bijna zeggen, dat het
onderrictit in de moedertaal gansch het onderricht der lagere
school urnvat, Haar de aphorismen von Dr. J. Chr.
a) ,clederneue _Poi-Ischia' in o'er Kenntnis der andern
Wissensebiele betieichilel (inch eineiz For/sc./mit in der sprochlichen
BilclunA), dal um muss alter Unterricht L'zigleich Sprachunterricht
sem; b) neue For/sell; ill in der spachlichen ermogLicht laid bertha einen weiferen Forlschrili in der Kennlnis

GDLTLOB
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axls der Volksschule, Eifte Auflage, bearbeitet von
(I) KEHR, Die
J. HELM, Kgl. Seminarinspector in Schwabach, bls. 191..
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azza'erzz
vor, daritin is/ aller Sprachuiderri chi zug/eich
Sachuidemcla (1).
De Nederlandsche taal is, volgens de verklaring van den
beer Vuorzitter van het Institut National Beige de Pedologie »,
de moedertaal der leerlingen, in het noordoosteiijk gedeelte der
provincic Luik, en nuchtans is de voertaal daar Fransch. Wij
hebben dus liet bewijs, dat, hoe geeing het getai scholen is, waar,
vulgens het laatst veischenen Rapport hie/mai, het Nederlandsch
de voertaal van het lager onderwijs
tit petal, in weikelykheid,
merkelyk Beringer
dan in de officiele statistieken opgegeven
worth.
Er ziju in Belgie scholen, waar, van het begin tot het einde
van den schoultyd, gansch het onderwijs in eerie vreemde taal
gege‘ en worth. Daar zyn er, waar de Fratische taal de voertaal
Is van een grout gedeelte van het onderwijs.
men het bewys? De lieeren inspecteurs schrijven in het
Driejaarlyksch Verslag : « Il existe meme en Flandre des
« ecoles communales ou privees subsidises, on les sieves de la
« classe supeneme de fines recoivent avec fruit des lecons en
« francais sur la geographie, l'histoire et d'autres branches > (2).
Niet alleen in mei,jesscholen bestaat dit misbruik, en met
alleen in de hooge klasse onzer lagere schulen is, in (le Nederlandschsprekende provinciën van Belgie, de Fransclie taal de
voertaal van vele leervakken. Ik durf bij na zeggen, dat de scholen, waar ganscli liet onderricht in de moedertaal gegeven
words, en waar aan dit hoofdvak de noodige zorg en tij d wordt
besteed, tut de uitzondeiingen behooren. Het is antipedagogisch,
antinationaal, bedroevend en tevens bespottelijk, en kon men
liet ten goede veranderen, dan zou men aan ons nationaal onderwijs een gevvichugeren dienst bewijzen, dan al de congressen en
vourschritten zuuden vermugen.
Het onderucht eerier tweede taal hoort in de lagere school,
behoudens enkale uitzunderingen, niet te Inns. Ik heb tit herhaaldehjk doen uitschijnen, doch men heeft, bij mijn weten, niet
eens gepoogd, de redenen te wederleggen, die ik hiertoe heb
aangehaald.
(1) Lehr bitch der Fatiagostk von Dr. J. Chr..
Sech.,te Antlage, biz. 234.
2) RaApoi t trtennal, 23 e periode, col. CLXXVI.
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Indien uitzondeilijke, plaatselijke toestanden er ons toe
kunnen nopen de studie onzer tweede taal op het leerplan der
lagere school te schrijven — het zal altijd en overal ten nadeele
eener gezonde geestesontwikkeling gebeuren — zal men toch
nooit aannemen, dat men met dit onderricht te vroeg aanvangt,
en dat men er uren aan besteedt, die am het onderricht der
moedertaal en der andere leervakken moeten besteed worden.
Het een en het ander gebeurt echter, en schier overal.
In de Driejaarlijksche Verslagen, zegde ik reeds, wordt
niet vermeld op welken leeftijd of in welken graad met het onderricht der tweede taat aangevangen wordt. De gemeentebesturen
zijn oppermachtig.
Raadgevingen vanwege het middenbestuur of vanwege de
inspectie, troffen wij over deze punten niet aan in de verslagen,
waarover \Ali beschikken.
\Vel over het gebruik der voertaal. Het « Driejaarlijksch Verslag over het twintigste tijdvak (190o, 1901, 1902) >> bevat enkele
opmerkingen der schoolopzieners over deze aangelegenheid.
Daar in onze laatste vergadering de aandacht der commissie
daarop gevestigd werd, trek ik de nota uit dit Verslag samen
Bij blieve van ig December 1900, aan het Departement van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, schreef het
Middenbestuur van het IT71ilemsfonds, dat de Nederlandsche taal
de voertaal met was van bet onderricht in tal van Ned erlandschsprekende gemeenten.
Vooral over den toestand te Brussel en voorsteden, over de
betalende scholen, inzonderheid de betalende meisjesscholen,
te Antwerpen, Gent en Oostende werd geklaagd.
Een onderzoek werd door den heer Minister SCHOLLAERT
ingesteld.
Alvorens er de uitslagen van mede te deelen, wijst de heer
Minister op de bespreking in de Statenkamer van art. 4 der
wet van 1805.
« Le proj et du gouvernement etait concu comme suit
L'instructzon prinzaire COMfirelld nexessairement les elements de la
langue francaise, Ilamande on allemande, selon les besoins des localités.

Ce n'etait que la reproduction du texte des lois scolaires de 1842,
de 1879 et de 1884, texte qui n'avait donne lieu, semhle-t-il, a reclamation ou a observation.
Grace a cette disposition de la loi, les autorites communales,
representant directement les chefs de famille, ont toujours regle en
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s'inspirant des besoins des localites, en tenant compte des vceux de
leurs administi es — la question delicate de l'enseignement des
langues dans les ecoles publiques. Et le gouvernement n'a pas eu a
intervener, ce systeme ayant fonctionne sans qu'il se soit product des
abus >'.
Den 3 Augustus 1895, bij de bespreking der Onderwijswet,
diende de beer DE VRIENDT, afgevaaidigde voor Brussel, het
volgende amendeinent :
<, La langue jlamande se/ a la langue vadat/a/re da p s Mules les
« ecoles puma/les des t01111111111eS flamandes, el la langue franfaise
« dans Joules les ecoles zcallonnes ».
Het NA, erd, tee zittinp, van b Augustus 1895, door de Kamer
van Volksvertegenw,00tcligets aang enomen
Den 14 Augustus hood de heer VAN DER LINDEN, insgelijks
afge‘aardigde ()or Brussel, een ander amendement aan, « aux
« /nes (impel les C0/11/111111eS rrzzates P011imien/ faiz e donner Pen« seignemenl dans les della. langues ».
Het amendement van den 'leer COREMANS luidde : « La fan« gue alleinanle sera la langue vehiculaire des communes alleman« des , en dat van den beer HEYNEN, afgevaardigde voor
Vitton-Neufchateau : « La langue ftanfaise, la langue flanzande el
« la langue allemande sonl respectivement, selon les besoins des loca« lzleS, /es lallvtesz fehiculazres dans les ecoles primaires ».
De heer HEYNEN zegde, dat de noodzakelijkheid zich kon
voorduen Vlaainsclie scholen in bet Waaische, en Fransche
scholen in het Vlannsche laud in to richten.
De heer Minister SCHOLLAERT bestreed, in de tweede lezing,
krachtdadig bet ainendement van den beer DE VRIENDT.
« L'enseignement, — zegde — doit etre donne dans la langue habituellement pal lee par les enfants. Que ll est le sens de la disposition du projet de loi du Gouvernement, conyu en ces termes :
L'insti uction primaire comprend les elements de la langue francaise, flamande ou allemande, selon les besoins des localitês?
C'est que clans les communes exclusivement flamandes, les
besoins de hi localite exigent que Penseignement soit donne en flamand . clans les communes wallonnes it doit etre donne en francais;
dans quelques communes du Luxembourg, nous demandons que
I'enseignement soit donne en allemand.
S'il y a des abus, — zegde hij verder, qu'on veuille les signaler, et j e m'efforcerai d'y mettre un terme; mais it serait dangereux
de proclamer for mellement que la langue vehiculaire sera necessairement cede de la commune oil est situee l'ecole.
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Aux poi tes de Louvain, ii y a un hameau dans lequel existent des
atelier s ti es-importants ou t1 availlent de nombreux OUNT1CIS wallons.
Si ion demandait que dans ce hameau, dependant d'une commune
flamande, Penseignement serait donne en flamand, je me demande
ce que les enfants de ces ouvriers wallo p s naient faire a Pecole
imports que dans les ecoles frequentees par les enfants des
flamancls, fixes a Liege, on enseigne en flamand. Pour les enfants
des walluns, hies a All \ el s, je demande le franyais. Ma's qu'on ne
nous impose pas unc obligation que nous serions dans l'impossibilitc_ pi 'calque d'obsei vei . Les ecoles sont faites pour les enfants ».
(Séance clu 14 aoCit 1895 .
(< M. Loi and cleclaie partager la maniere de voir de M. le MI-nistre

De amendementen an de lieeren DE VRIENDT en COREMANS weiden v ei\vui pen. Het vcoistol del Regeering weld adnN

genomen.
Wij lezen verder in het « Driejaarlijksch Verslag »
esulte de cet exposé, comme aussi de la combinaison de
Particle t pi ogi amine d'etudes) et de Particle 2 (droit de direction
contere aux communes) de la loi orgamque de l'instruction primaire
qu'il appal tient aux communes seules ci'ar reter, au point de vue de
Penseignement des langucs nationales, les mesures neeessaires, en
tenant compte des besoins des localites, pour rendre accessibles les
ecoles communales au plus gi and nombi e d'enfants.
Si, par Impossible, des abus se produisaient, le gouvernement
inter viencllait pout les fan e cesser. it pourrait, au besoin, usei du
droit, qu'll tient de Particle 7, 3 de la 1w, retract des subsides En
effet, aucunQ commune fie peut obtenir de subside de l'Etat, ni de
ia province, pour l'instruction primaire, si elk n'execute en tons
points la loi sui l'instruction pi imaire
.
Volgt het ReS111116" de ellyuc'te fade a la suite de la cdanzat loll
du TViiiemsfond») (2).
Het onderzuek bracht Beene misbruiken aan het Licht.
Dans quelques denies du ressort de Bruges on repete en seeoncie
langue ■Jiancais) plusietn s blanches enseignees prealablcment en
flamand ».

Daar liebben wig het. Nochtans is, volgens bet DI iejaarlijkch
Verslag, in het tessort Brugge, het Nederlandsch over al de veertaal van het lager onderwijs.
(i) Rapport ti zennal,
(2)

El., col.

CLXXXV.

20e

pêrtode; col. CLXXXII en via.
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« Cette situation est nee de ce que beaucoup de filles d'officiers,
ne connaissant pas le flamatid, y suivent les tours.
In Meessen, Zandvoorde, Nieu\\ Reckern, in de
betalende scholen van Antwerpen en Gent, is de voertaal met in
al de klassen de moedeitaal der leetlingen.
De oveiheid keurt flit goed.
(.< Les inspecteurs estiment
n'y a, sous ce rapport, aucun
abus a signaler...
L'inspection scolaii e estime que la situation existante dans les
communes precitees de son ressort peut etre maintenue;...
L'inspection scolaii e est d'avis
y a lieu de maintenir le
statu quo;
« En agissant de la sorte, dit M. l'Inspecteur principal, la ville
ne fait que i epondi e aux vwux des pêres de famille. Les dispositions
en vigueur assurent l'etude set reuse des deux langues dont la connalssance est necessaire aux enfants. »
«Il serail desirable, dit M. l'Inspecteur principal, que dans toute
ecole, quelque peu importante, on put couronner les etudes primaires
faites en flamand, par un tours de repetition, donne en francais (1). »
Het is geenszins mune bedoeling een striidschrift te
1k ben noc_litans velphcht op te merken, dat het yertrekpunt
der scliooloveiheden verkeerd is. De ouders hebben met te
beslissen. Zu unbevuegd. Overigens worth hunne goedkeuring y our geene aiideie wet, y our gees ander y ak van het
programma ges raagd.
De heeren schoolopzieners trachten slechts uitslagen
bekomen in de Fransche taal, hoewel de werkeltjkheid leert, dat
dit onmogelijk is. De voorschriften der onderwijsleer, de belangen van een degelijk onderwijs, van eerie gezonde, rationale
volksontwikkeling mogen alleen tot leiddraad dienen. Zander de
toepassing van bet hoofdbeginsel der pedagogic : de moedertaal
is de voertaal van het underricht, lieeft men slechts \,voordenonderwijs.

y en.

Het stelsel van den beer Minister, scholen met Nederlandsch als voertaal aan Nederlandschsprekende kinderen in
het Walenland, met Fransch als voertaal aan Franschsprekende
(i) Rapport triennal, 20 e

pèriode CLXXXIV en voig.
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logisch. Doch het kan tot erge misbruiken aanleiding geven.
Enkele tutzondermgen moeten your de algemeenheid wijken.
Daarbij kan men aanvoeren, dat het onderwijs zulker leerhngen
niet ondersteund wordt door de omgeving, wat van het hoogste
belang is. Ook leeren zulke kinderen gemakkelijk de landstaal.
Daarom moet de landstaal, die, in meer dan negen honderd
negentig gevallen op duizend, de moedertaal der kinderen is,
ook de onderwijstaal wezen (i).
Over de Brusselsche toestanden schrijft het Driejaarlijksch
Verslag :
<K En ce qui concerne les ecoles rurales du ressort de Bruxelles,
le flamand (langue maternelle des enfants) est la langue vehiculaire
de l'enseignement.
Dans les ecoles de la capitale et dans la plupart des ecoles des
faubourgs cSaint-Gilles, Ixelles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaar beek,
Etterbeek, Laeken et Cureghem-Andeilecht) le franyais est pour
ainsi dire exclusivement la langue vehiculaire. 'r outes ces ecoles sont
frequentees par un nombre relativement eleve d'enfants ne parlant
chez eux que le flamand >.
1k zeg, dat geen enkel vreemde schoolman zal aannemen,
dat zoo iets in Belgte mogehjk is.
A signaler toutefois pour Ixelles deux ecoles payantes ou Penseignement du flamand est depuis plusieurs annees selieusement
organise, bien que le francais sort la langue maternelle de la tres
grande majorite des eleves.

(i) De bevoiking der stad Ieperen, waar de heer Minister over spreekt,
bedraagt 7,578 mannen en 8,974 vrouwen. Daarvan spreken io8 mannen
uitsluitend Fransch, en 4,812 uitsluitend Nederlandsch. 113 vrouwen spreken
slechts Fransch en 5,997 stechts Nederlandsch (Population. Recensement
general de 1900, II, biz. 437). Er valt dus met aan te twijfelen de Nederlandsche taal is de moedertaal van de meerderheid der leerlingen der betaIende meisiesschool.
Hetzeifde kan men zeggen van het gehuzht in de nabijheid van Leuven,
waar de beer Minister over spreekt. Het is meer dan waarschijnlijk, dat het
getai Nederlandschsprekende kinderen van dit gehucht merkelyk grooter is
dan dat der kinderen der Waalsche werkiieden. Indien deze kinderen uit een
.onderwys, met het Nederlandsch als voertaal, weinig of geen nut trekken,
moet men insgelyks aannemen, dat een onderwijs, met het Fransch als voertaal, voor onze Vlaamsche kinderen geene waarde heeft.
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M. l'Inspecteur principal constate que dans la plupart des ecoles
ou le franyais est la langue maternelle des eleves, les resultats obtenus en langue flamande sont loin d'être satisfaisants. Il desirerait
voir Bonner plus d'importance a l'etude du flamand dans les ecoles
de Pagglomeration bruxelloise.
Pour les ecoles, oil la moitie de la population, ou a peu pres,
est flamande, la vine de Bruxelles a admis, en principe, les modifications que l'administration scolaire a preconisees pour l'enseignement du flamand.
Dans les classes inferieures la langue vehiculaire est : le flamand
pour les eleves flamands, le francais pour les eleves wallons. M. l'Inspecteur pt incipal regrette que des la troisieme annee d'etudes, le francais devienne dans toutes les ecoles de la capitale la langue velticulaire
de l'enseignei;ient

Quoiqu'il en soit, la vine fait quelque chose; elle est en bonne
voie.
« j'espere, ajoute ce fonctionnaire, que d'autres administrations
suivront son exemple.
« Dans les ecoles peu importantes ou it nest pas possible de
dedoubler les classes des trois premieres annees d'etudes, l'enseignement devrait eta e absolument bilingue et conserver ce caractere
travers les ti ois degres de l'ecole primaire.
Enfin dans les ecoles ou la majeure partie de la population
est flamande, c'est le flamand qui devrait etre et rester la base de
l'enseignement.
Mais on Pretend generalement qu'ilfart commencer les etudes par
le francazs st ion desire Tian sortir de recole les Cleves puissent se
servir convenablement de Bette langue (1). »

Altijd dezelfde verkeerde redeneering. Het geldt niet to
weten of de leerlingen goed Nedeilandsch of Fransch leeren;
het komt er op aan, dat het onderwijs, hetwelk zij ontvangen,
al hunne vermogens harmonisch ontwikkele, dat het duurzame
vruchten oplevere, voor gansch hun levee. That is the question?
En hoe kan men dit van een onderwijs verwachten, dat aanvangt
in eene taal, die de leerlingen niet verstaan ? Hoe kan een
onderv■ ijs in eene vreemde taal het onderwijs voortzetten, dat
in eene taal aangevat)gen words, die nog den vorm van bet
dialekt Viet afgelegd 'welt? Hoe kan, in zulke voorwaarden,
van eene ernstige onderwijstaal, en aldus van een ernstig onderwijs spraak zijn?
(I)

Rapport triennal, 20e periode CLXXXV en vlg.
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Dat de schooloverheden de onclerwijzers en de gemeentebesturen aanzetten om heel vrnec met het onderricht der tweede
taal aan te vangen, daar veel tijd aan te besteden ; ja, dat al te
velen het onderricht der tweede taal als het hoofdvak der lagere
school aanzien, is eene hewezen zaak. Zij willen daar uitslagen
in Vericlijgen, niettegenstaande de ondervinding hun moest
geleerd hebben, dat dit onmogeliik is, terwijl deze verspilling van
tijd en krachten, het al te treffend bewijs heeft geleverd, dat ons
volksonderwijs de Nlucht niet heeft beteikt, die het met een
eentalig stelsel hadcle bereikt.
In mime nota over het « Driejaarlijksch Verslag » ( 22 ste tijdvak (zie rels/a,yen euz llieduieelingen der Kollin]:Hike Vlaamsche
Academie jaargang,, I Q 2 en Blyblad, n r 20, der Bestendige Commissie voor het Ondetwijs in en door het Nederlandschl, heb
ik verscheidene uittreksels uit de verslagen der hoofdopzieners
aan g,ehaald, WaNT in deze heeren de meening uitdrukken, dat veel
tijd aan het onderricht der tweede taal hoeft te worden ly-steed,
en dat het doelmatig is leervakken in die taal te onderwijzen.
Ook verkiaren de heeren inspecteurs, dat het onderricht onzer
taal, als tweede taal, in de Franschsprekende gewesten van ons
land, uiterst aertnge uitslagen oplevert (i).
In het Verslag over het Brie-en-twintigste driejarig tijdvak
vordt insgeli i ks over dit punt gehandeld (2).
•\ij lezen daarin :
« Dans les ecoles primaires de plus en plus nombreuses oft l'on
enseigne une seconde langue, — c'est le flamand ou I'allemand clans
la Wallonte, le francats dans les communes flamandes ou allemandes,
la methode, dite classique,... » enz.
Les resultats de cet enseignement (der tweede taal) sont tres
appreciables clans les ecoles importantes qui v consacrent le temps
necesatre et dont les maitres possedent les aptitudes requises... Par
(t) Zie Rat)port tilennal, 22 e periocie triennale. Resume des inspecteurs
civils, col cr NA.
(2) Rap,bort 1' 1'101 nal, 23° Deriode triennale, col. CI XXVI.
Den 31 December 1908 wend de Fransch taal, tij lens de cchoolnren, in
2,887 scholen als tweede taal onderwezen ; den 31 December IQ! I in 2,05
scholen ; het Nederlandsch In 1908 in 437; in To 13 in 472 scholen. Dit
iaatste getal verminderde zelfs in 17 gemeentescholm; het vermeerderde in
4 aangenomen en in 48 gesubsidieerde vrije scholen. Zie de Verslagen over
het 22 e en 23 e tud ‘ ak, blz. 276 en 305.
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contre dans beaucoup de communes rui ales, la part trop restreinte
faite a la seconde langue dans le tableau de l'emploi du temps,
l'insuffisance des exercices de conversation, parfois méme l'ignorance
du personnel enseignant ou son manque de gait et de zele sont, des
obstacles a la realisation du programme (1). »
Er ziin in Belgie 7 staatsnormaalscholen ter opleiding van
onderwijzers : to Couvin, Gent, Hoei, Lier, Bergen, Nijvel en
Verviers, en o ter opleiding van onderwijzeressen, te Andenne,
Aailen, Bru gge, Brussel, Luik en Doornik.
.'fan de normaalschool van Couvin is eene oefenschool toegevocgd met
3 onderwijzers en '08 leerlingen,
»
»
Gent 5
ibo
»
»
Hoei 7
15Q
>)
>>
Lier 7
331
*
Beigen 6
114
»
»
Nijvel b
206
____...
»
‘,
1o78
34

Andenne 5 onderwijzeressen 190
»
Brugge 7
210
»
g
Brussel
183
»
Luik 8
212
»
Doornik
5
158
»
34
953

s)
,,
)›
>,

Te Aarlen en te Verviers ontvangen de normalisten hunne
practische be' oepsopleiding in gemeentescholen (2).
Er zijn 13 aangenomen normaalscholen voor onderwijzers :
te Aarlen, Bon n e-Espet arice, Brussel (gemeenteschool), Carlsbourg, Charleroi (provinciale school), Gent, Leuven, Mechelen,
Alalonne, St. Tluiden, St. Niklaas, Saint-Roch, Thourout ;_ ., ,,3 1 aangenomen normaalscholen voor onderkx ijzeressen : te Bastogne,
Blegnv (Tlembleur), Brugelette, Brugge, Brussel (wereldlijke
school) Berlannontstraat, Brussel (gemeenteschool) Visitandinenstraat, Champion (afdeeling der wereldlijken), Champion (afdeeling der religieuzen), Eeldoo, Gent, Gosselies, Gvsegem, Hasselt,
Hetenthals, Heverh, Hoei, Leuze (Henegouw), Luik, Looz-de(I) Rapport triennal, 23. pèriode trienra'e, co , ct xxvi.
(2) 1?apprt trzennal, 23° yerioth, col, Li,
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Stad, Leuven, Bei gen (provinciale school), Sint-Amandsberg,
Namen, Pesche, Ronse, St-Niklaas, Virton, Vorsselaar, Onze Lieve Viouw-Waver (i).
Het , Driejaarlijksch Verslag » spreekt niet over de oefenscholen der aangenomen normaalscholen. Aan de meesten dezer
onderwijsinrichtingen is zulke school toegevoegd.
Daar zijn geene wettelijke bepalingen, welke het gebruik
der voertaal in de normaalscholen voorschrijven. De heeren
bestuurders en de dames bestuursters zijn bier oppermachtig.
Natuurlijk is in de normaalscholen van het Waalsche land de
Fransche taal de voertaal van al de leeivakken : het getal zulker
scholen in het Nederlandschsprekende gedeelte van Belgie,
waar onze taal de voertaal is van gansch het onderwijs, zal stellig zijn. Aan den anderen kant zijn er aangenomen normaalscholen, in het hart van Vlaanderen, waar de meeste, ja al
de vakken, in de Fransche taal onderwezen worden, waar, o
bittere spotternij, de besprekingen der modellessen in die taal
gebeuren.
De Staat heeft natuurlijk het recht in de officieele scholen
voor te schrijven, dat de moedertaal de voertaal van het onderricht zij. Ik denk dat hij insgelijks dit recht heeft, wat de aangenomen scholen betreft.
Alt. 3 van het Alg-emeen Reglement, 7evaraan de lag-ere normaalscliolen der ploz'incien, der gemeefilen, alsmede der vale 1101maalscholen zich moeten ondeiweipen, 0111 door de Reveling aangenomen to 700107ell en le bly'pen, zegt :
Om door de Regeering aangenomen te worden en te bhjven,
moeten de normaalscholen der provincien en gemeenten, aismede
de vrije normaalscholen zich gedragen volgens de artikels 1, 3, 4, 5,
6, 8 I en 2) 17, IQ. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 en 34 van het
algemeen reglement dcr Staatsnormaalscholen, rn dato, 4 September 1896 ( 2).
In de aangenomen normaalscholen nochtans blijft de leergang
van handenarberd voor onderwrizers (art. 4, 12e) niet verplichtend.
Art. 9 De normaalschool is onderze ,orten aan het toexzcht van den
Staat. De opziener heeft het recht de lokalen te bezichtigen en de

(1) Rapport triennal, 23 0 periode, col. LIX,
(2) Deze artrkels maken, om zoo te zeggen, gansch het reglement der
normaalscholen ult. Art. 4 o. a. schrijft het uitvoerig programma voor;
verder worden de werkzaamheden der examens nauwkeurig geregeld.
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meubelen te onderzoeken, de verschillende leergangen der school
bij te wonen, uitgenomen de leergangen van godsdienst en van
zedenleer, de leerlingen te ondervragen, zich de schrijfboeken te
doen vertoonen, de verschillende examens te volgen, daar vragen te
stellen ; maar zondet te kunnen medestemmen over de punten, welke
toe te kennen zijn.
De opziener heeft het recht te vorderen :
I0 Afschrift der programma's en reglementen.
20 De lijst der leerlingen, die toegelaten worden de leergangen te
volgen.
3 0 Afschrift der vragen en der verslagen der verschillende
examens (1).
De diploma's, door de aangenomen normaalscholen afgeleverd, geven, joist als die der Staatsnorm, trilscholen, het recht
om zoowel in officieele als in aangenomen scholen tot onderwijzer
te worden benoemd.
Ik herhaal dus, dat, naar mijne meening, er geen twijfel
mogelijk is : de Staat heeft hier het recht handelend op te treden.
Ooh dent: ik, dat de Staat, die het toezicht over al de scholen uitoefent welke Rijkstoelagen ontvangen, die daar een minimum van programma voorschrijft, die zelfs den leerplicht invoert,
het recht heeft ooh voor te schrijven, dat de moedertaal de voertaal zij van het volksonderwijs. De pedagogie, het nationaal
belang, en zelfs het eenvoudigste gezond verstand eischen dit.
In al de normaalscholen, zoowel Vlaamsche als Waalsche,
wordt de tweede nationale tan! onderwezen (2). Zeer te recht.
Doch eene zaak versvondert mij. In de normaalscholen
worden, gedurende de 3 eerste jaren, 3 uren, en gedurende het
4de jaar 2 uren per week aan het onderricht der tweede taal
besteed (3).
Daar er hier van afwezigheden geene spraak is, duurt de
Fransche studietijd der normalisten, in wezenlijkheid, langer
dan die der kinderen onzer scholen. Niets ware gemakkelijker
(t) Koninkhjk Besluit van 4n September 1896 Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, Beheer van het Lager Onderwijs.
Aigemeen reglement der Staats lagere normaalscholen : blz. 12 en vlg.
(2) In sommige normaalscholen wordt eene derde taal (Engelsch of
Duitsch) aangeleerd. Deze leergang is niet verplichtend.
(3) Zie Tafel van het gebruik des tijds. Algemeen Reglement; blz. 106.
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dan dit door middel van de tabellen van bet « Driejaarlijksch
Verslag te l) p wijzen (I)
En d'rtail)ij mag men Diet uit het cog verliezen, dat de normalisten ion g elieden van vijftien tot negentien jaar oild zijn, zich
tot het oncleiwijzersarnbt voorbereiden, en bet nut der kennis
van de tweede taal begrijpen of zouden moeten begrijpen.
-Weinn, zij die in onze streken met geweld in de lagere
scholen uitslagen van het onderricht der tweede taal willen
bekomen, zijn verpiicht te erkennen, dat de uitslagen van dit
ondeirictit in de normaalscholen bijna ap es te wenschen overlaten.
De Driejaarlijksche Verslagen %loeien over van Jeremiasklachten.
Ik vestig er de aandacht op : de zaak komt mij zeer belang,rijk voor. Aldus leest men in het Verslag over het een-en-twintigste tijdvak :
« Pourrions-nous affirmer que jusqu'ici, le cours de seconde
langue, dans toutes les ecoles normales wallonnes, ait ete organise
dans des conditions aussi favorables? Ce serait hasardeux; aussi
n'etonnerons-nous personae, en disant que s'il y a progres, le
progres n'est pas suffisant, et sourtout n'est pas assez general » (2).

In het Verslag over het twee - en - twintigste tijdvak :
« Le cours de seconde langue a-t-il beneficie pendant
la presente periode triennale, d'un progres tres accentue? Nous
n'oserions pas l'affirmer. Y a-t-il eu recul ? Pas davantage. Le
caractere general de ce cours est marque, si nous pouvons nous

exprimer ainsi, par la diversite profonde des resultats. Dans telle
ecole ofi les eleves connaissent relativement bien les elements de la
langue a leur entrée a l'etahlissement, on le professeur, competent et
enthousiaste, salt interpi &ter judicieusement la methode on les
eleves sont inities regulierement a la pratique professionnelle
Pecole d'application, les i esultats sont assurement tres encourageants. Mais ailleurs la situation est loin d'être aussi belle (3).

(t) Zie o. a. in het laatste Verslag : 4 Nombre des eleves inscrits pendant
t Pannee scolaire t9 to-19 t 1, dans les 6coles primaires communales, adoptees
t et privêes subsidêes... (Blz. 300 302.)
(2) Col. LXIX.
(3) C01. LXIV.
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In het Verslag over het Brie-en-twintigste tijdvak :
« Somme toute, si dans certaines ecoles, la situation est encourageante, it s'en faut que nous ayons le droit d'être satisfait sur toute
la ligne. Une mesure utile entre toutes, serait l'introduction obligatoire aux examens d'admission dans les ecoles normales (I).
Ik kan dezen wensch niet bijtreclen. Het aanwerven der
leerlingen in de \Vaalsche normaalscholen zou onmogelijk zijn;
daarbij, niet al de leerlingen der lagere scholen. slechts eene zeer
geringe minder heed, bereiden zich voar om in de normaalscholen
aanvaard to worden.
Ooh over de uitslagen van het onderric ht der Fransche taal
in de normaalscholen van het Vlaamsche land zijn de heeren
schoolopzieneis niet tevreden.
In het laatst verschenen driejaarlijksch Verslag leest men :
« Quoique le niveau general de l'enseignement du francais
comme seconde langue n'ait pas flechi pendant cette periode triennale et que le zele des professeurs se soft maintenu dans toutes les
ecoles, les resultats sont cependant tres-inegaux d'ecole a ecole,
comme soot d'ailleurs inegales les conditions dans lesquelles les
professeurs se trouvent places.
Il y lieu de tenir compte de la faiblesse initiate de plusieurs
eleves en langue francaise, et du fait, non moins defavorable, que
faction du professeur de francais nest soutenu par l'enseignement
en langue francaise d'aucune autre branche du programme.
'Ali' me dans les ecoles oft le franois est l'objet de moins (rostracisme, le niveau de l'examen d'admission est loin d'être uniforme et
des differences tres sensibles se constatent a cet egard (2). »
Deze plaats geeft aanleiding tot meet- dan eene bedenking.
De heeren inspecteurs verklaren, dat verscheidene adsnirant-normalisten weinig van de Fransche taal kennen. Zij zijn
nochtans de kruim onzer lagere scholen. Wat mogen wij dan van
de andere leerlinaen verwachten?
De heeren schoolopzieners kla g-,en dat de leeraars der tweede
taal geene p ulp vinden vanwege de leeraars der andere vakken.
Volgens into Inoeten deze leeraars hunne vakken onderwijzen ;
zij moeten zelfs. door hun onderwijs en door hun voorbeeld, aan
(I) Col. Lxxv.
(2) Col. Lxxxi.
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de normalisten leeren, hoe zij deze vakken later aan de kinderen
zullen onderwijzen. En men wenscht dat de leeraars onzer normaalscholen hun onderwijs in eene vreemde taal geven!
De redeneering der heeren schoolopzieners is in een ander
opzicht, verrassend. Als de leerlingen, bij hun intreden in de
normaalschool, de tweede taal in eene andere school geleerd
hebben, als verscheidene cursussen in die taal worden gegeven,
als de normalisten deze taal in de oefenschool onderwijzen, dan
slechts worden uitslagen verkregen. Maar de kinderen onzer
lagere scholen ? Bevinden zich die ook in zulke gunstige voorwaarden -, Daarbij mag niet vergeten worden, dat de leeraar in
de tweede taal gewoonlijk een specialist is in zijn vak, niets
anders heeft te onderwijzen, terwijl de lagere onderwijzer alleen
voor gansch het programma staat.
Over de uitslagen van het onderricht onzer taal als moedertaal, zijn de heeren schoolopzieners over het algemeen tevreden.
De omzendbrief, welken de heer Minister de Trooz, op
aanvraag der Koninklijke Vlaamsche Academie, den 7 April
1904 aan de heeren Bestuurders en de dames Bestuursters der
normaalscholen heeft gezonden, ten einde het gebruik der
algemeene Nederlandsche taal en de beschaafde uitspraak dezer
taal te bevorderen, heeft blijkbaargoede uitslagen opgeleverd (2).
\Vij lezen daarover in het 2 3ste driejaarlijksch Verslag :
Dans les precedents rapports triennaux, H nous a ete donne de
constater une poussee energique, de la part d'un grand nombre de
professeurs de langue maternelle en faveur de la langue generale,
du x Beschaafd Nederlandsch ». Il nous est agreable de declarer que
ce mouvement s'est accentue, et que l'opposition jades si tenace des
partisans des savoureux parlers beiges s'est deciclement evanouie.
Mais it serait premature de dire qu'en cette matière les progres des
eleves aient toujours ete en raison directe des efforts serieux cleployes
par les maitres. Trop d'obstacles, de nature diverse, s'opposent
A la diffusion de la langue generale; Peducation premiere de la
presque totalite des normaliens, l'influence extra-scolaire, souvent
desastreuse, le soutien insultisant des professeurs qui se servent du
flamand comae 1.angue vehieulaire de leur enseignement, Faction quelquefois trot foible de l'cole d'application et des nzaitres d"êtude, les

(I)

Col. LXXIII.

(2) De tekst komt voor in het 2 Ott' driejaarlijksch Verslag, blz.

111.
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lectures recommandees trop pezt intelligentment dirigées en diPrents
endroits, la tart trop importante, essentielle quelquefois, donnêe dans
plus d'un etablzssement a la seconde langue comnie langue zthhiculaire de
l'enseignement, voila quelques-unes des causes majeures qui entravent

singulierement le travail courageux de beaucoup de professeurs de
langue maternelle. Mais le braille est donne, les convictions sont
faites ; maltres et eleves savent qu'il existe une norme, aussi bien
pour la langue pariêc que pour la langue ecrite et vers cette norme
tendent les efforts intelligents de la majorite de nos professeurs.
Cela seul constitue dejA un progres reel dont nous avons le droit de
nous rejouir, car le temps n'est pas si eloigne de nous ou la phonetique neerlandaise variait dans nos ecoles normales de province et
ou nos normaliens west-flamands comprenaient malaisement leurs
condisciples limbourgeois ou brabancons (1).
De Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch behartigt stellig de belangen onzer rnoedertaal; dock in
dezelfde mate behartigt zij die van ons volksonderwijs. Want,
het kan niet genoeg herhaald worden : alle degelijk onderwijs
in het algemeen, bevordert onze rnoedertaal, en alle degelijk onderiicht in de rnoedertaal bevordert het ondentijs, de harmonische geestesontwikkehng, de nationale opvoeding van ons yolk.

,(1) Rapport trzennal, 23m6 periode, Col. LXXI.
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BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

167. — GHESTREPTE LAKEN.
In het Licht van de vele wetenswaardigheden die de beer
GAILLIARD heeft ten Neste gegeven ill zijne studie Clci den,
Ghedeelde Cle,deren, Sh ypt, Ghennnghede Cleder (i), is het
zeker wet de moelte waatd de aandacht to vestigen op art.
van de Concessze rarohne door Keizer Karel in 1540 , genadiglijk aan de Gentenaars « verleend » :
Dat de voirnoemde scepenen, pensionnarissen, clercken, rentmeesters ende chenaren hen nyet en sullen meer moghen cleeden
mit ghestrepte lakenen, maer sullen huer tabbaertlakenen draghen
van eenen couleure, de scepenen hebbende up de slincke schouwer
een bende van flauweel vier vingheren breet, mit cordon ende quispelen van zye.
Daaruit blijkt, vooreerst, dat cleeden mit ghestrepte lakenen
staat tegenover lakenen z ,an eenen couleure; dat ghestrepte lakene
dus walen kleederen uit lateen met meer dan een kleur, met
benden » van verschillende kleur. Kleedestrepen », « banen
gheshepte lakenen zijn dus hetzelfde als gizedeeldc cleedeien.
ren
Zooals bekend, was de Fransche tekst der Conce.sne Caroline
even officicel en origineel rechtskundig gesproken — als de
Vlaamsche (2); in dien Franschen tekst nu luidt art. II als volgt :
Que les flits eschevins, pensionnaires, clercs, receveurs et serviteurs ne se pourront plus habiller de drags roye, airs auront leurs
(I) Verslagen en lifededeelingen der Koninklyke Vlaarn3che Academie, 1911, biz. 829 vlgg.
(2) Zie b. v. Coutumes des pays et comte de Flandre. Tome deuxthme.
Coutume de la ville de Gand,(Sulte) par A. DU BOIS et L. DE HONDT
(Bruxelles, 1887), p, 182-183.
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draps de robe dune couleui, les eschevins ayant stir lespaule senestre
une bende de velour large de quatre doitz, a cordons et houppes
de soye.
Uit dezen Fianschen tekst blykt nu duidelyk, dat,s;hestrepe
lakene hetzelfde is als (hap /ore, d. i. drab rayel Aan den anderen
't Midcithiedeilandsch beet
kart weten v e, dat dial in
shypie lakene, of, kott.\\ eg . .stiypt (I). Daatuit k loeit vooit dat
ghestrepte lakene en shypte lakene hetzelfde inoeten zyn; maar
metten is dat een vingerwyzing, dat we met te haasug zyn
nioeten, um ,, iiestiept fuiiueel gelyk te stellen met eie.sbeepl..
WILLEM DE VREESE.

168. — *REESTERE.
Te lezen Reeftere.
Dit woord kount o. a. y our in veischillende teksten uit bet
« Registie des fundations de l'ëglise Sainte-Walburge te Oudenaaide, uitgegeven in de Annales du Gide aichtfoloppe a halorique Audenaeide,111 e deel (1911), blz. 204 en vlgg. Het werd
echter telkenmale verkeeid als REESTERE gelezen :
Op. cut.. III, 204 : « Op den 3 Januari doet men den reeftere ofte
jaerghetyoe van Antheunis de Schietere, ten laste van den aermemeesters, waei toe dat staet uIj ponders ende zal aldus ghedistribueert vti orcien : den priestei e ale de messe zynct..., vii st. p., diaken
ende subchaken... elc Ij st. vi den. par....
Id., III, 205 : « Op den 25 Juny doet men den reeltere van Nicaslus de Schietere, ende es maer een ghelesen messe..., waervoeren
dat den pi iestei e hebben zal inj st. p ; den colter... .
Id., HI, 205-206 « Dit naervolghende zyn de achtien reefters
ofte jaei ghetyclen die gheen seker daghen en hebben...
De NN, ecim‘ e van Olivier van Hueine, xxx st. p.
« Op dese maniere hetaelt men dese i eeftere : den priestere die
pei soenen
messe svnct in als st. p.; d'ander
. io en Januarius : op desen (facia duet men den i eeltei e van me
vrauwe Pam dine de Langle...
. 25 en : den reeltere van Jan van Huet ne.... (VOOr 1566.)

(1)

Zit D. V. GAILLIARD. Glossazre fiamand en VERDAM, Iffiddelnederl.

Woortenb op Strypt; alsook GAILLIARD, Dovenvermelae bindle, Verstagen

en Aliedeaeeiingen aer lioninklyke Vlaamsche Acaaemze,1911, blz. 842 vigg.
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Men inerke op, dat het, in twee dier teksten, REEFTERE
OFTE JAERGHETYDE luidt. Het stichten van jaargetijden ging
trouwens, in vioegere tijden. sums gepaard met het stichten van
een REEFTERE, of soort maaltijd, ten gunste van de geestelijkheld der kerk of van de monnikken of kloosterzusters van het
klooster, alwaar het jaatgetijde werd gecelebreerd. Utt onze teksten blip ht evenwel, dat het woord RE,EFFERE op zip eigen ook
wijst op jaalaie, en dat het met altiid een maaltijd gold, maar
somwtilen enkel en alleen een uitdeeling b. v. van witte brooders
of van penningen aan priester, diaken, subdiaken en verdere
kerkdienaars, die bij het jaargetijde dienst deden (i).
Vergehik overigens met de teksten door ons in ons Gloss. a
.Arclizz,es Bruges, v° Reefier, aangehaald alsook met den
hieronder volgenden :
J. Gailliard, Inscr. fun. Fl. 0cc., Bruges, Eglise de Notre-Dame,
p. 27, col. 2: « Item ghevic ten commune van Onser Vrouwen vorseit
dire pont parisise jaerlix erveleker rente, te enen reeftre in Zinte
Martins avonde in den winter, ten jaritide mire vrouwen mire moeder vorseit. Item ghevic up den dach dat men mi graven zal, ten
comune \ an Onser Vrouwen vors., Brie pont par. te enen r eeftre...
(Testament van Jan van den Gruuthuse, 1311.)
Het beet REFECTIO, in oorkonden in het Latijn gesteld :
J. Gailliat d, Inscr. Fun Fl. 0cc., Bruges, Eglise de Notre-Dame,
2 : « Et in ditto anniversario cum exeuntiis annue distribuentur decern libre sex solidi parisienses in hunt qui sequitur
modum.... Et in his idem tabularius tenetur providere sexaginta
albos panes, singulos valoris xij denariorum parisiensium, et de illis
distribuet unicuique de gremio chori, per modum refectionis, unum
panem...
Op. cit., p. 91, col. 2, wordt vermeld, in zake van zekere stichtingen door den eerw. kapelaan Pieter de Blieckere gedaan, dat e le
maitre de la table etait tenu de faire, apres l'anniversaire, une distribution de 55 pains Manes, chacun de la valeur de 12 deniers parisis,
refectionzs more », a ceux du chapitre et de Peglise, qui avaient
assiste a l'office n.
Op. cit , p. 440, col.
« Item do lego commuintati ecclesie
Beate Marie in Biugis... triginta Libras parisienses, pro redditibus

p. 50, col.

(t) Disozbutzons au cuer d. aan den Choor van de kerk. (J. Gailhard, Inscr finer. Fi. 0cc., Bruges, Eglise de None-Dame, biz. 24, kol. t,
tekst van 1494.)
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emendis ad refectionem singulis annis in die mei anniversarii faciendam. Item do lego... tres libras parisienses ad refectionem faciendam
in die qua col pus meum ecclesiastice sepulture tradetur... (1295.)
Op cit., p. 508, col. 1: Item debet obedientia facere refectiones
subsequentes et distribuere pytancias diebus subsequentibus... »
Men zei 00k JAERGHETYDE ENDE PITANCHIE :
Annales du Cercle arch.ologique d'Audenaerde, II, 126 : Item
de viij lb. par. tsjaers..., om jaei licx een jaerghetyde ende pitanchie. »
Door PITANCHIE, dat derhalve bier als synoniem van REEFTERE mag beschotm d worden, wordt hieronder wel degeliik op
Mathid g ewezen :
Op cit , II, 126 : . Om noch een messe tsjaers..., ende dander
viij guldenen zyn om een goede pitanchie van amelen vleesch ende

een wittelm oot voor t convent (van Sion, te Oudenaerde) ende de
priestess daer boven een vierendeel wens » (Zie ook II, 292.)
Op. cit., II, 165 : « Om daer vooren ghedaen te werdene in
eeuwicheden twee jaerghetyden,.., voor elcken een ghesonghen
messe N an requiem met d)akene ende subdyakene..., bescickende
tot elke messe xi] lb. p., Nv a e r merle men gheven sal den convente
eene gracelicke pytanche, naer dat den dach ghetydich es, ter goeder
discretie van den hueversten..., ende dat liever up eenen vleesdach
dan anders... »X1558.)
Op. cit., II, 166 : « Om daer vooren ghedaen te hebbene een
jaerghetyde... Dies wordt de mater (van 't convent van Sion) ghehauden den convente te ghevene een goede redelicke pytanchie,
sulc als den dach ghetydich es, weert zynde x lb. p., liever up vleesch
daghen... »
Op. cit., II, 274 « Dese rente es onsen cloostre toecommen by...,
om de selve vj lb. p. tsjaers eeuwelic gheimployeert te werdene in
een goede redelicke pytanchie, ten meesten solase van den convente,
telcken op Sente Jans dach voor de Latynsche poorte, dats den
vjen dach van Meye, van den welcken men de messe synct voor
djaerghetyde van joncvrouw Claren van Brakele... »
J. Gailliard, Inscr. Flan. 0cc.. Bruges, Eglise de Notre-Dame,
p. 291, col. . Zo ghevic tOnser Vrauwen... vertich scelleghen
parisise, te deelne up den dach van miere sepulture, den gheselscepe (I) te pytancien. » (1315.;
(1) Den ghemeene vanden choore van deser kercke (Op. cit., blz. 326,
in een opschrift van 1449.)
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I of koekbrood (zieDe maaltijd kon ook wel door een
bij De Bo, v° Volaard) (1) vervangen worden :

Annales u. s., II, 169 Daer toe ghedaen vier ponden grooten
commende voor tbezedt van eenen vollaert elcke suster 0, an 't convent van Sion ) te ghevene, ten jaerghe:yde van susteis NIarien ende
Lysbetten Heuse... »

169. — TISSEN.
TissEx is hetzelfde als g risen = Hitsen. Aanhitsen, Ophitsen Fr. Agacer, Exciter, Provoquer, enz. Zie bij De Eu, en vlg.
met Toetinine, nit Fruissait ' s Crunyke van Vlaendren e
Nap. de l'auw, 1, biz. I, en Gloss., h. v.).
L. (iilliodts-van Severen, Cout. d'Ypi es, I, 516 : « Item, tide
andel en tissede naer assurance ghegheven, te wetene in dreegiaene,
uut eenen huuse te daghene, in louckene ofte zondei tait te
doene, dat ai e up... » 1535).
Id., op. cit., 1, 530 « Item, wie boven ghisele anderen tissede
in dreighene, our z}.n huus te daghene, in vlouckene... » 1535.)
NN,

SEN nit den tekst hieionder, is een andere vorm, die ook
bij De Bo geliuekt staat :
Audenaetclsche NIengelingen, IV, 77 : « Noch oock draeghende
teeckenen, Baer dew e elcanderen souden moghen it riteren,
titsen, incitei en olte vei x‘ecken tot ghescillen, twist, tw/eedracht oft
questie. . 1578.)

In Uost-Viaancieren, nl. in 't INIeetjeslatid, TINSEN ; vandaar
Ben die twist.

TINSER,

EDW. GAILL ARID.

(I) Bakkers alleen mochten te Oudenaarde

Vollaerden z verkoopen :
Auden. Alengelingen, II, so : Item, dat niement eenich broot, voilaerden of couquilien ‘ ercoopen rricch, aan een vry backere, up ue %ei beurte van
den nrooae enae de boete van xx schel. par. z (0rd01:mantle van 1482.)
Variante FOLAERD. De Folaerd A was a gheeyert broot
Staatsarchief te Brugge, Fonds der arnbachten van Brugge, Charters,
9 ud 1. r 3398, voorloopig biauw r r 8953 « Ghernerct Oat zy (c cansteiynebackeis ›,) %lye backers waren enae zyn, ende dat ae folaerden enae coucken
by herniteden ghebacken gheeyert broot was... 1, (Akre van 28 Januari 1541.)
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II.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN
LETTERKUNDE.
3. — NOI SIAMO FIAMMINGI.
HUGO VERRIEST schreef in het stuclententijdschrifije De
Vlaanische Viag, 1875 : « Een mijner beste vrienden was eertijds
te Weenen, in Uostenrijk, en verbleef daai eenige maanden.
In kennis met Duitsche lieden, die vrienclen gew orden waren
en hem \ our Beig aanzagen, zei hij eens dat hij \liming was.
c Vlaming », antwoordde men hem, < \ gaming, dat is toch van
dat oude Vlaanache y olk met, met zijnen uitgestrekten handel,
met zijne kunst, met nine inachtige legers die \ ochten met de
Oostenrijkers tegen Fran( lie inbieuk. Vat y olk is lang clood. \>
l\iaar als zij hoorden dat hi] op edit Vlaming was van oud ras
en van (Alden eed, o t clan lees hij hemelhoog in hun gedacht.
Belgie kenden zij wel, dat kleine land liggende tusschen Frankrijk en Duitschland, maar Vlaanderen, 't uncle Vlaanderen, met
geheel zijn verleden, o' dat was wereldgroot. )>

In het werkje Thessalic /law' de Meteoren, door KAREL BULS,
leest men het Nolgencle (blz. 20-2 I ) :
« Onze nationaliteit verwekt bij hem (I) eerie groote verwondering : van Belgenland heelt de man nooit hooren spreken! Waar
is dat land gelegen? Welke taal spi eekt men er ? Aan wie behoort
het toe ? Hii heeft moeite te gelooven dat wig onafhankelijk zijn en
dat wij een koning voor ons eigen hebben. Hoe komt het dat wij
met toebehooren noch aan Franki ilk, noch aan Engeland, noch aan
Durtschland?
Wanneer wij hem echter zeggen dat wij Vlamingen zip, schijnt
er een lichtstraal in zijn geest op te gaan; hij weet dat wij vroeger
een miverig Yolk waren, dat beroemde schilders heeft voor tgebracht.
En het is de eerste maal met dat wij de ervaring opdoen dat de
groote naam van Vlaanderen tot in de afgelegenste hoeken van
Europa is doorgedi ongen, dat hij zic.h tot in de geheugenis van den
minsten mensch heelt gepi ent. Dit ondervonden wij in Spanje,
Sicilie, Galicie en elders.
(1) Namelijk bij den overste van het klooster Hagzos Stefanos, op den
berg Koukoula.
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Iets in denzelfden aard viel mij den T en Mei 1.1. voor :
In gezelschap van eenen Mechelschen Kanunnik was ik in
den namiddag, van Palermo naar Momeale gereden, om er eene
der kunstrijkste kerken van de wereld te bezoeken. Daar de wondete tempel gesloten en de koster afwezig was, moesten wij een
heelen tud wachten, en kwamen ondertusschen in gesprek met
eenen priester van de streek : wij spraken Latijn, met eene
klad Italiaansch eitusschen. Terwij1 wlj samen nevens de kerk
overendw eer wandelden, vroeg hij ons vanwaar wij waren. « Wij
zijn Beigen, Sumus Belgae », antwoordde mijn gezel. De priester
zet daar islets op, en bleef tamehik onverschillig. — « ikroz siamo
Fiamminge
zijn Vlamingen, voegde ik erbij. Fiammingi », herhaalde
ons met glinsterende oogen beziende,
Fiammingi, vermaard, groot yolk >>!
(Augustus 19 13 .)
J. BoLs.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
BIO- EN BIBLIOGRAPHIE.

i. — EEN MOORD VERZOEND : VERPLICHTINGEN AAN DEN MOORDENAAR OPGELEGD.
Zekere slechte kerel had een man op wreede wijze verrnoord, dezes kinderen waren met hem verzoend : edoch, bij
akte van 15 Maart 1670, voor den notaris J. van Herreweghe te
Mechelen verleden, werd den moordenaar voorgeschreven, hoe
hij zich in het vervolg tegenover de familie zou te gedragen
hebben :
Staatsarchtef te Antwerpen, Fonds der notarisakten, akte ut
supra : Dat hij — de moordenaar — gedurende het leven van de
respective comparanten ende hunne voors, minderjaerige susters
ende broeder, oft van hunne parture, noijent en sal vermogen te
comen in hunne respective huijsen nochte geselschappen, tsij opde
straete, merct, herbergen ofte elders, om alsoo d'occasie van alle
questien, crackeel ende omsteltenissen (sic) te schauwen ; jae, oft
geviele hij een ofte nicer der voors. comparanten, oft van hunne
voors. consorten onversiens in eenige herberge oft geselschappe
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bevonde, oft sij comparanten hem bevonden, sal hij indyen gevalle
hem stillekens hebben te vertrecken vuijt die herberge oft hunne
geselschappe. Item oft hij eenige van hen rencontreerde opdestraete,
sal hij gehouden syn te rugge te keeren, ist doenelijck, soo met te
kiesen d'een syde vande straete ,>.
Men lette in den tekst op het woord PARTURE, dat de
beteekenis heeft van het Fr. Path' (Union de plusieurs personnes, Fami11e), d. i. b. v. « charnelz affins, COUSOIS, aliez et
familiers » (zie bij Lettre, act., v° Consorts, Hist.); het woord
werd overigens in den tekst zelven door « CONSORTEN »,
Fr. Consoits, weergegeven. Te Gent, zegt men nog « PORTURE ».
2. — PAASCHGEBRUIKEN.
HET TOEDIENEN VAN WIJN EN KOEK NA DE
HEILIGE COMMUNIE.

Van het uitdeelen van brood aan de. communianten, ter
gelegenheid van den hoogdag van Paschen en van enkele andere
hooge kerkelijke feestdagen, zijn inenige voorbeelden gekend.
Het mag echter zonderling toeschijnen, dat voor zulke uitdeelingen peperkoek gebruikt werd (I) :
Staatsarchief te Antwerpen, fonds der kerk van Hoogstraten,
kerkrekening van of omstreeks 1570 : « Voer Brie dousynen pepercoecken — (de schrijver schreef hij misslag : pckercoecken ») — up
hoochtijt van Passchen... >>
Id., fonds cler kerk van Berlaer, rekening over 1634-1635, fol.
24 vo : « Item hetaelt aende huusvrouwe van Jan Weide, over
geleverde peperkoecken te Paesschen anno 1634... ;>
Id , id., rekening over 1782-84, fol. 1i vo : a Betaelt over 276
pond peperkoek geleverd voor dese kercke, dus 31.1.o. ›.>
Ook SOETE KOEK genoemd :
Id., Fonds Berlaer u. s., kerkrekening over 1750, fol. 5 v° : « In
voldoeninge van 284 pont soeten koek, ten dienste deser kercke
gelevert... ))

(1)

deelen.

Bij de gereformeerden is 't nog altijd het gebruik « lekkerkoek 6 te
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Men zei nog PONTKOECK (1), met bedoeling weilicht op het
gewicht der in spraak zijnde stukken peperkoek :
Id , id., rekening over 1628-1629. fol. 28 v . : « Betaelt aen... voor
pontkoeck die men te tort quaem te Paesschen... »
Id., id., rekening over 1622-1624, fol. 24 v° : 0 Petercoecken. Den...
betaelt aen H., van geleverde tontcoecken, binnen der kercken byde
communicanten verbesicht alsdoen te Paeschen...
Soms wordt er eenvoudig van KOECK 2: esproken :
Id , id , rekening over 1766, uit een daarbijgaande bewijsstuk :
« Item, betaelt aen een mandeken dienende om, met den Paesschen,
den koeck in te legghen...
Id., id , rekening over 1622-1624, fol 25 : « Aen H , voor seekere
coeken tot Sincxten (sic') ende H. Sacraments dach as 1622 ende 1623
verbesicht....
Of van « Clerne brooten » :
Id,, Fonds der kerk van Hoogstraten, rekening van of omstreeks
1570 : < Voir een duijsent cleyne hrooten te Passchen... .
Er worde nog op het volgende gelet :
Id., Fonds der kerk van Beersel, rekening over 1650-1651, fol.
9 vo : « Item aen pepercoeck, wijn ende de paeschkeerse te haelen
tot Paeschen, gegeven 3.15 1/2. o.
Ovet het toedienen aen de geloovigen, van wijn na de
Communie, hebben wtj ettelijke bijzonderheden medegedeeld,
in ooze Keure 7 wii Hazebroek, l ye deel, blz. 291-2Q2 en V e deel,
blz. Si. CommuxTEwvN heette de aldus uitgedeelde wijn :
Id , id., rekening over 1650-1651, fol. g v° • . Item aen miswijn,
host] en, Nv ieroock ende com mull iewijn te Kersmisse, gegeven 2 7 3/4. 0.
Id , id , rekening over 1652, fol, 7 : « Item, aen miswijn, misbroot, communiewijn, pepercoeck, soo te Kersmisse als te Paeschen,
gheduerende dit heel jaer tsamen...

(t) Het woord is nog in Oost.Vlaanderen in gebruik en wijst op stukken
lekkerkoek, in hun geheel ongeveer o m 5o fang en 0m 12 a orn t5 hood. In die
stukken ziki verdeelingen, zoowat van () mos breed en die wellicht op een
pond uitkomen.
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3. — DE HANDELSBESCHERMING IN VROEGERE
DAGEN.
Te alien tijde namen de schepenen onzer Vlaamsche steden
strenge maatregelen, om, in zake van lakenhandel, de verkonp
van hunne eigene stadsprnducten te bevoordeelen. Een voorbeeld, nit 1516, wat de stad Brugge betreft
Archief der stad Brugge, Fonds der Hallegeboden, Register
over 1513-3o, fol. xc j « Voort alle de ghuene die cleeden zullen
willen ter eeren ende weerdicheit vander toecommender processie
vanden Heleghen Bloede, also wel van ambochten, neervnghen,
ghilden ende andre, ghebouden zullen zyn hemlieden jeghens de
voorseide processie te cleedene met lakenen te Brugghe ghereed
ende ghedrapiert, up de boete van vi lb. par. den ghuenen te verbuerne die anders dale, ende tote lien daerof te moeten stave ter
correctie vanden heere ende vander wet.... Behouden dat de drapiers ghehouden zullen \\- esen te reedene alle manieren van collueren, elc up zyn loot, ende emmers zo datter de eere vander stele
ende tproffvt vanden coopere mede bewaerd zy. » (Hallegebod van
16 Fehr. 1516.)
4. — SPAANSCHE WIJN TOT MISWIJN
GEBRUIKT.
Het gebruik van Spaanschen wijn tot miswijn mag zonderling heeten. Een voorbeeld volgt :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds der kerk van Beersel, rekening over 162o, fol. 9 vo Betaelt G., vyve potten ende halve
Spaensche wvn om te celebreren, den pot xv st., Baer voor iij gl.
xxij S st.
Item noch betaelt aenden selvm van sesse potten miswyn, de
somme van iiij gl. x st. » (dus, tegen 15 stuivers den pot, zooals
boven).
5. — Het woord « PROFICIAT
Bij de openbare veilinzen ging eertijds de toeslag, of beslissende toewijzing, met den «pahns/agh » of handslag gespaard.
Fr. Pawnee : Marche conclu en se donnant la main
(Dupin et Laboulaye, Gloss. de l'ancien droit francais, h. v.). Zie
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overigens bij Verdant, v° Palinslacii, en bij Littre, v° Paunzee.
Dit gebruik werd sours vervangen door den « wensch van pi oficiat Een voorbeeld uit het jaar 1742 :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Hingene, n r 168: Conditie ende voorwaerden Nvaer op dat men, ten versoecke van de
ghemeijne erfgenaemen van wijlen Marie De
weduwe was
van Peeter van Zeline, notariaelijck ende bij forme
van instellinghe met verdieren ende met a'ensch van proficiat inlactse
van palmslagh, sal verkoopen » (1742).

6. — PALMENZONDAG.
HET WERPEN VAN NOTEN AAN DE
SCHOOLKINDEREN.
In eene rekening van de kerk van Hoogstraten (op het
Staatsarchief te Antwerpen), van of omstreeks 1570, wordt er
vermelding gemaakt van << den xl appostelen upten Palnisondach,
die den esel trocken of van de sour betaald aan de manners
die, in de vertooning van de intrede van Jezus in Jerusalem,
de twaalf apostelen verbeeldden.
Te Berlaer werden, ter gelegenheid van dit feest, in de kerk
t goude laeckenen gehang, en :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds der kerk van Berlaer, rekening over 166o, fol. 53 v o Betaelt eene somme van 2 guldens ende
zo stuyvers, ende dat over de verteringen gedaen bij P. ende C., die
de goude laeckenen, op Palmsondagh avondt, quamen hanghen...
Een zonderling gebruik was vroeger te Berlaer — en wellicht in andere gemeenten van de streek — in voege : op Palmenzondag werden aan de schoolkinderen noten geworpen,
« om te grabbelen :
Id , id., rekening over 1668, fol. 52 v o << Betaelt aen noten, om
op den palmmensondagh vuyt te rycken aende schoolkinderen.. »
Id., id., rekening over 16Si, fol. 53 v o o Item hetaelt voor dryhondert noten, die op Palmensondagh worden geworpen onder de
schoolkinderen om te grabbelen,
0.12.0 >>

EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Jan! en
Welenschap le bevorderen, door het uilgeven, in he/ ATederlandsch,
van nieuwe werken over Namur- of Geneeskundige Welenschaftpen, over Rechisgeleerdheid en over hel 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 Brie beoordeelaars, leden van de Restendige Commissie voor Nieuwere Jan/ en Lelleren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten cirukken , van de aangeboden wetken.

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met bet doel Vlaamsche
Liederen under het yolk to verspreideii. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van bet Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor bet J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den etsch der
omstandigheden :
al betzij tot het uit . chrijm n van mij smagt n, betzii tot het uitgeven van inge•
rontien w , rken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
bettij tot het uitgeven van AI iddelnederlandsche teksten op bet gebied der
Roonisch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer. catechese,
homiletiek , hagiog,aphie, ascetiek, g eestelijke liecieren en gedichten, ordensregelen ;
c) hetzij tot bet bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen,
welke tot het vom bereiden van uitgaven als de w i de, littera ben c genoemde,
noolizakelijk worden bevouden ;
d) hetzij tot bet bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
oudernomen uttgaven in den aatci van de onder littera b en c genoemde.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, bet beste
werk, zonder onderscheid van soort of ordetwerp, zal vocrt.
gebracht hebben.

De wedstriid is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Foncls, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884 885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten cn wcrdt de/halve
den 31 December 1913 gesloten. Belanghebbenden ivorden
re? Tocht, twee exemplaren van It 14/1 werk of iverken,
bij den Bestendigen Secretaris, iCi* Academie, Koningstraat, i8, te Gent — (met vermelding op het aches Voor
den Aug, l3eernaert-prijs), — veer 5 Februari 1914
in te Tenden.
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INHOUD.

de September-vergadering. . . 577

i a)

Verslag

2°)

Pedagogische betrachtingen,

3°)

Over den germaanschen oorsprong en de ontwikkeling der gotiek, door OMER WATTEZ . . . 637

over

door

G. SEGERS . . 6ox

4 °) Lijst der uitgeschrcven prijsvragen . . . . 678
5 °) Kleine Verscheidenheden :
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
Nr 170. Beyaerden, door Envy . GAILLIARD . 688
Nr 171. Ghemeene levee, door Id
6go
Nr 172. De naeste zijn van zinen huuse en Persoon van scadelicker ende lastigher condi692
tic..., door Id.
694.
N r 573. In faulten van..., door Id
694
Nr 174. Clapper, door Id.
Nr 175. Verdiendelic man, door Id. . . . . 696
Nr 576. Bewachten, door Id.
696
Nr 577. Dootscauwinghe, door Id
696

Vergadering van 24 September 1913.
Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder ; Kan. AMAAT Joos, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Jbr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, eerw. Dr. JAN BOLS,
KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
Kan. Dr. JAC. MUYLDERNIANS, Prof. Dr. JULIUS MAC
LEOD, eerw. Dr. HUGO VERRIEST, Is TEIRLINCK, Prof.
Dr. C. LECOUTERE, Dr. BUG. VAN OYE, FRANK LATEUR,
Dr. LEO GOEMANS en Prof. Dr. J. MANSION, werkende
leden ;
de heeren OMER WATTEZ, Dr. LEO VAN PUYVELDE
en eerw. Joz. JACOBS, briefwisselend leden.
De beer Ing. EDNI. FABRI, briefwisselend lid, heeft
laten weten, dat hij verhinderd is de vergadering bij to
vvone .
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Augustus-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden
Door de Regeering
Royaume de Belgique. Ministere de l'Industrie et du Travail.
Office du TraN, ail ct Inpection de l'Industrie. Monographics Industrielles. Apet cu econornique, technologique et commercial. Groupe
III. htdustrics de la construction mecanique. Tome IV, fast. A :
Machines et appareils pour travauv publzcs. Materiel tour la inêtallurgie et les industries connexcs. Materiel pour les industries ressortissant ti la elevate industrielle. Machines-outas tour le faconnage des
matb4aux dais. Bruxelles, 1913.
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Statistique generale de la Belgique. Expose de la situation du
royaume de 1876 a 1900, redige sous la direction de la Commission
Centrale de Statistique, en execution de 1 Arreté Royal du 29 mai 1902.
I 2 me

fasc. Bruxelles, s. d.
Bibliotheque coloniale internationale. Institut colonial international. Cornpte Rendu de la Session tenue a Londres les 6, 7 et 8 Mai
1913. Biuxelles-Paris-Londres-Berlin-La Haye, 1913.
Tijdschriften. — Academie Royale de Belgique. Bulletin de la
Glasse des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe
des Beau I.-Arts, 1913, nr 1. _ Bibliozraphie de Belgique, nos 13-15 de
la premier e partie Livres. . etc.; Table systentatique des matieres (de
la premiere partie). — Le Musêe beige, no 3, 1913. — Bulletin bibliographique et pedagogzque du Musee beige, nos 6-7, 1913. — Revue NeoScolastique de Philosophic, Amat 1913. — Revue Sociale Catholique,
n o 9, 1913. — ,S'onintatre utêologique des ouvrages et revues de philosoph y, Aoiit 1913. — Tooneelgids, 5de j., nr 1, 1913 . — Bulletin des
Musees royaux, 7-8, 1913. — Arbeidsblad, nrs 13-16, 1913. —
Maandschrift van Land- en Tuinbouzc, 2 de j., nrs 11-12; 3 de j ., nr je
Aoilt 1913.
—AnalesdTrvuxpbic,

Dow ‘, Antwerpen's Oudheidkunclige Kring b :
Tiveede jaarboekje, bevattende een kort overzicht der voordrachten,
lees- en spreekbeurten, uitstappen en andere werkzaamheden gedurende
het par 1912. Antwei pen, z. 1.

Door het « Bechern-iingskomiteit der Werkmanswoningen van
het Arrondisement Gent »
Buci: (P. DE). — Dc Werkmanswoningen btnnen de stall Gent,
door P. DE BUCK. Verslag over het onderzoek, gedaan ten jare 1912,
door de haven FERD. DE CLERCQ, P. VERBAUWEN en den Verslaggever. St.-Amandsberg (Gent), 1913. (In dubbel.)
Beschermingskomiteit der Werkmanswoningen van het Arrondissement Gent. Samenvatting der verslagen over de onderzoeken
gedaan to de Jaren 1904, 1911 en 1912, en dienende tot uitleg der diagrams tentoongesteld in de Wereldtentoonstelling van Gent, in 1913.

Id., 1913. (In dubbel.)
te
Door de « Academie Royale d'Archeologie de Belgique
Antwerpen :
Bulletin, no I, 1913.
Annales, 6e serie, tome V, 2me livraison.
Door den «Cercle Archeologique et Historique b te Oudenaarde :
Annales, 4 me vol., 3me livr., Mai 1913.
Door de « Societe Royale chorale et litteraire Les Melophiles
de Hasselt
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Bulletin de la Section scientifique et littêraire. 41me volume. Has-

selt, s. d. (1913.)
Door de « Koniglich preussische Akademie der Wissenschafte Berlii n :
A bhandlung-en. Philosophiscli-historische Classe. N r 6, 1913.
Sitzungsberichte, nr XXIII-XL, 1913.
Door de « Reale Accademia dei Lincei », te Rome :
Rcndzcontz. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie
Quinta. Vol. XXII, fasc. 30_40.
Door den beer Dr.
BAUWENS, briefwisselend lid, te Aalst :
ten

Nederlandsch IFoordenboek en Kunstwoordentolk der Geneeskunde,
door Dr. Is. BAUWENS. 13 de afl. (Cenarrhene-Chistolzne).

Dool den heer Dr.
St.-AmandsL1 g ( Gent) :

LEO VAN PUYVELDE,

briefwisselend lid, te

PUYVELDE I LEO VAN). - De Vlaamsche Letteren. (lit hetfaarboek
van, het Davidsfonds 1913. Brugge, z. j.

Door den heer Dr. R. SPELEERS, oogarts, te Gent :
SPELEERS (Dr. R.). — Amblyotia of nevritis retrobulbaris symftathica, door Dr. R. SPELEERS (Gent). (Overgedrukt uit de Handtlingen, van het Vlaainsch Natuur- e yt Geneeskundig Congres,

gehouden te Oostencle, op 9 September 1911 ) Gent, 1911.
SPELEERS (Dr R.) — Oogbeleediging door Zonsverduistering.
Ringskotoom, door Dr. R. SPELEERS (Gent). (Id. Congres gehouden
te Leuven, op 21, 22 en 23 September 1912).
SPELEERS (I)r. R ). — Bincivliesschort, door Dr. R. SPELEERS
(Gent). (Id.)
SPELEERS (Dr. R ) Gent — Over Oogbeleediging door ZOIISVerdrizsterin () y e' gecl rukt uit 't Geneeskundig Ttidschrift voor Belgie,
30 Juni 1913.)
Door den beer I. DE VREESE, beambte der Academie, te Gent :
D. V. — Antwerpen. Beknopte geschiedkundige Schets, door D. V.
1911.
D. V. — Gent. Beknopte geschiedkundige Schets, door D. V.
Brugge, z. (1y13 )
Door de Redactie :
De Flaamsche Hoogeschool, nrs 7-8, 1913 . — Tooneelgids, 5de j ,
n r I.
Ingekomen boeken. — Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen
Mr. LE GRAND. - Les Coustumes et Loir des villes et des chastellenies du Conitt' de Flandre Traduites en francois. Auxquelles les Notes
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latines et flamendes de LAURENS VANDEN DANE, cy-devant Advocat au
Conseil de Flandre, sont jointes ; avec des observations sur la traductzon.
Par Mr. LE GRAND Advocat aux Parlements de Paris et de Flandre.
En trois volumes. A Cambrav, Chez Nicolas-Joseph Douilliez, Impri-

meur du Roy et Marchand Libt afire. M. DCC. XIX.
BAUWENS (Dr. Is.). — Nederlandsch Woordenboek en Kunstwoordentolk der Geneeskunde. I3de afl. : CenarrUne-Chinoline.
De Gids, Sept. 1913.
Ruildienst. — Tegen ruffling van de Versiagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, nr 7, 1913. Biekorf, n rs 16-17, 1913. —
St.-Casstanusblad, nr 9, 1913. — Jong Dietsclzland, nr 1, 1913.
n r 5, 1913. — Onze Kunst, Sept. 1913. — De
—DeVlamschGid,
Vlaamsche Kunstbode, 4d e afl., 1913. — De illaasgouw, ni s 7-9,1913.
— Museum, n rs 11-12, 1913. - Neerlandia, nrs 8-9 , 1 91 3 . — Het Katholick Onderwqs, n rs 9-10, 1913. — De Opvoeder, n rs 23-25, 1913. — De
Opvoedzng, n rs 8-9, 1913. — Christene School, li rs 20-21, 1913. - De
Schoolgids, n rs 33-36, 1913 . — De Student, n rs 3-4 , 1913. — ,5tudL'n,
Juli 1913. Dietsche IVarande en Belfort. n rs 8-9, 1913. — Alemannia,
41. Band. n r 2. - SchwelL erisches Archiv fur Volkskunde, n r 3, 1913.
— Badtsche Heintatblatter, n r 5, 1913 -- Korrespondenzblatt, n r I,
1913. - Zettschrtft des Veretns fair rheinische and westfaltsche Folks-

kunde, n r 3, 1913.

Voor den AUG. BEERNAERT-prijskamp
(Tijdstip 1912-3913)
werden de hieronder volgende boeken ingezonden.
Door den heer Dr. VAN DEN DUNGEN, te Merse y :
Studie der Stralingen, door Dr. VAN DEN DUNGEN. (In handschrift : 8 gekartonneerde schrijfboeken.)
Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende ingekomen brieven.
I o ) Koninklijke Rederijkkamer « Het Eglantierken », te Hoogstraten. — Brief van I en September
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1913, waarbij de heer L. JAGENEAU, hoofdman der
Kamer, de Koninklijke Vlaamsche Academie verzoekt
zich te laten vertegenwoordigen op de feestelijkheden
te Hoogstraten, op 1 4 September, te houden, ter gelegenheid van de « blijde intrede » van den weledelgeboren Heer Minister Baron DE BROQUEVILLE als Prins
van genoemde Kamer. — Het Bestuur heeft den heer
GUSTAAF SEGERS verzocht zich daarmede te willen
belasten.
De beer SEGERS doet hieromtrent aan de Vergadering deze mededeeling
Het feest det Rederijkeis heeft te Hoogstraten met buitengewonen bijval plaats gehad. Afgevaardigden van al de nog
bestaande oud-Rederijkkarners waren aanwezig. De heer Minister
Baron GE BROQUEVILLE werd als Prins der Rederijkkamer Het
Eglantuden \ an Hoogstraten aangesteld. Verscheidene leden
van den add!, beschermende leden der Kamer, woonden de
plechtigheid bij. De Heer Minister heeft eene zeer belangrijke
redevoering ungesproken, Welke van zijne warme liefde voor
onze taal getuigt. Namens al de beschermende leden dank ik de
Koninklijke Vlaamsche Academie, die zich officieel op dit feest
heeft laten veitegenwoordigen.
2°) Prijsvraag : Beschrijving van het Limburgsch
dialect zn de provincie _bilk beoosten Maze. — De schrijver
van de ingezonden prijsverhandeling met kenspreuk
leder Fogel zlzigt zooals hzj gebekt is, verzoekt, bij brieve
van 7 September, om de toelating, te zijnent, een
afschrift van zijn werk te mogen nemen.
De Bestendige Secretaris herinnert er aan, dat de
Academie, in het jaar 1907, een dergelijke vraag, t. w.
in zake van den Prijskamp over het Landbouwbedriff
(zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1907, biz. 156),
heeft ingewilligd en dat hij alsdan gemachtigd werd den
inzender, onder zekere voorwaarden, zijn antwoord
terug te bezorgen. Daar de prijsvraag over het Limmrgsch dialect opnieuw voor 1919 is uitgeschreven,
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stelt de Bestendige Secretaris voor, aan den schrijver
van bovengenoemde verhandeling de gewenschte toelating te verleenen, onder beding dat hij zijn stuk,
ongewijzigd, voor emde Januari 1 9 4 zal terugsturen,
en, zoo hij aan den wedstrijd voor 1919 uitgeschreven
wenscht deel te nemen, dat hij alsdan zijn prijsantwoord onder een andere kenspreuk zal inzenden.
— De Vergadering neemt het gedane voorstel aan.
Naar aanleiding van eenige opmerkingen, door den
heer Prof. Dr. 'WILLEM DE VREESE gemaakt, wordt de
Bestendige Secretaris echter opgedragen, voor en aleer
het handschrift aan den heer schrijver van bedoeld
prijsantwoorcl terug te sturen, elke bladzijde daarvan
met het zegel der Acaclemie te voorzien.
1Viededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Van de pers gekomen uitgaven. — Zijn van de
pers gekomen :
a] Den 12 Augustus : De Toponymie van den Reinaert,
door den heer IS. TEIRLINCK, met zeven platen en verschillende teekeningen;
I)] Den 26 Augustus : Briefwisseling van, met en over

Hendrik, Conscience, nit de jaren 1837 tot 1851, met een
inlezding en aantcekeningen van Dr. A. JACOB. Eerste
deel, met twee platen ;
c] Den 2 September : Zuid-Oostvlaandersch Idiottcon,
door Is. TEIRLINCK. Tweede deel, eerste aflevering.
(H-Los).
Op genoemde dagen, werd een exemplaar van deze
boeken aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, alsmede aan den Z. E. beer 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 Salsmans-Fonds. De Bestendige Secre-
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tans 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.
2°) Historische Bibliographie der Belgische gemeenten, door FR. DE POTTER zaliger begonnen. Voortzetting der uitgave, door den heer VICTOR FRIS, leeraar
aan het Komnklijk Atheneum, te Gent. (Zie boven,
blz. 20.) — Op mondeling verzoek van den beer FRIS,
heeft de Bestendige Secretaris hem, den 9 September,
krachtens machtiging hem in vergadering van 15 Januari
verleend, al de nota's overhandigd door den beer FR.
DE POTTER nagelaten.
3 e ) Het antisemitisme te Byzantium onder Basilius den Macedonier, door den heer E. DE STOOP, docent

aan de Hoogeschool van Gent. — In hare vergadering
van 21 Februari 1912, had de Academie besloten, de
studie van den beer E. DE STOOP in hare Verslagen en,
Mededeelingen op te nemen. De schrijver cnerleed echter den 7 April 1913, pas 29 jaar oud, nog voordat zijn
werk ter perse was kunnen gaan.
Ter nagedachtcnis van den ons te vroeg ontvallen
geleerde en vriend, nam de Bestendige Secretaris het
gaarne op zich, alle noodige maatregelen te treffen,
opdat de studie van wijzen den heer E. DE STOOP toch
het licht zou zien. Gelukkig genoeg, werd hij 1-nerm
bijgestaan, door den Z. E. Heer Pater C. VAN DE VORST,
S. J., Bollandist te Brussel, die zoo goed was, zich
inzonderheid met het nazien van den Griekschen tekst
te belasten en ook bet verband tusschen commentaar
en genocmdcn tekst am te wijzen.
— De Bestuurder stelt aan de Vergadering voor
aan Pater C. VAN DE VORST den bijzonderen dank onzer
Koninklijke Instelling te betuigen, voor zijn zoo bereidwillige als geleerde en ijverige medewerking.
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40) Erasmus : De invloed van Erasmus op de
Engelsche Tooneelliteratuur in de 16 de en i7 de eeuwen.
BIJLAGE : Erasmus Colloquia : De vroegste Engelsche
vertalingen van Erasmus Colloquia. INLEIDING. —
Verhandeling door Prof. Dr. H. DE VOCHT, aan de Academie ter itztgave aangeboden. (Zie Vaslagen en Mededeelingen, jaacgang 1!706, blzz. 726, 727, 774, 842 en 903;
jaarg. blzz. 135-140; jaa.rg. 190h, blzz. 613 en
617; jaarg. 1909, blz. 72o; en jaarg. 1912, blzz. 512513 en 71o.) — Den 14 September 1913 heeft de heer
DE VOCHT zijne kopij ingezonden. De Bestendige Secretaris stelt voor, bet stuk naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde, om advies te
verzenclen. — In vergadering van 17 October 1906,
werden tot versiaggevers benoemd de heeren Prof.
Dr. NV. DE VREESE, Prof. Dr H. LOGEMAN, uit Gent,
en Prof. \V. BANG, uit Leuven. \Vellicht zal het thans
volstaan, bij den eersten verslaggever, Prof. Dr. NV.
DE VREESE, twee leden der Commissie te voegen. De
Commissie geheve daarover te beslissen. — (Aangenomen.)
Mededeelingen namens Commission.
I") Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De beer V. DELA MONTAGNE,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel, over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Prof. A. DE CEULENEER, voorzitter; K. DE FLOU, Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Dr. JAN BOLS,
EDW. GAILLIARD, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, leden, en
V. DELA MONTACTNE, lid-secretaris.
Het k ers 1 a g over de juli-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagoide staat :
a] Lidmaatschap der Commissie. Voordracht van
twee canthdaten voor de openstaande plaats van Lid der Commissie, tot vervanging van Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE zaliger.
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Worden door de Commissie aangewezen : als eerste candidaat, de heer Prof. Dr. J. MANSION; als tweede candidaat, de
heer Dr. LEO VAN PUYVELDE.
b] Nederlandsche vertalingen van Oude Grieksche
en Latijnsche schrijvers. iTerhancleling, door Z. E. Pater
A. GEEREBAERT, S. J., leetaar aan het Sint-Michielscollege te
Brussel, aan de Academie ter uitgaz ,e aang-eboden. — Naar de
Commissie om advies verzonden. — Verslagen door de heeren
Prof. A. DE CEULENEER en Dr. JAC. MUYLDERINIANS.
De heeren en DE CEULENEER Dr. MITYLDERATANS geven
lezing an bet door hen uitgebrachte verslag. Deze verslagen
zijn allelsel gunstig. Daar er echter enkele voorbehoudingen in
voorkomen, Melt de Commissie voor, ze te laten drukken en ze
aan de heeren Leden der Academie mede te deelen. In eene
volgende etgadeung der Academie, zou dan daarover worden
gesteind. — (Door de 1 7e10dering tiz pleno goedgekeurd.)
N

N

Verslag van Prof. A. DE CEULENEER.
Vat het onderwijs der oude talm bid middel der moedertaal
reeds gunstig gekend door
betreft, is de Eerw. Pater
zijne Bloentlezing nit de Grteksche lierdichters en door vet schillende
boekjes nitgegeven als voorbereiding op Homeros, Demosthenes en.
Vergilius. Under philologisch oogpunt werden ze met lof gerecenseert, maar daar ze voor duel hadden Grieksch en Latijn in het
Nederlandsch aan te leeren, zoo achtte een recensent het raadzaam
volgende bemerking er bid te voegen parait que le fiamand sert
GEEREBAERT

de lang -,Achzczzlatre pour renseignement du grec dans certains colleges,

(Bull. bib]. du Musee beige, 1913, blz. 179.) Zulke opmerking moet
verwonderen vanwege een man als Prof. Waltzing. De Heer Graindor
dacht ze echter met voldoende, en in het zelfde nummer van dit
Bulletzn ( blz. 197) kan men lezen u Nous nous demandons s it y a des
« colleges oft le Ilantand sert de langue vattculaire pour le latin. Nous
« estinzons que ce seratt toes simplenzent tine aberration (sic) de ne pas
« enseigner ie latin au nzoyen du francats qui en vient, ce seratt se privet'
« du meilleur moyen de Nen apprendre le _Ira/tots aux Heves. Passe tour
« le Grec ou pour Ilitstotre, 111112S le lattn ! » Men zou waarlijk vermoe-

den dat zoodra het ons Vlaamsch geldt, de eenvoudigste beginselen
der pedagogiek over boord mogen geworpen worden. Nu, aberration...
ik wenscb dat pater
die aberration voortga, hij zal
zoo doende groote diensten bewijzen aan den vooruitgang van het
middelhaar onderwij s; en, het werk dat hij aan once goedkeuring
GEEREBAERT in
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onderwerpt beNujst dat hid wel wezenlijk in zijne aberration zal
volharden.
at werk is slechts een brokstuk van een algemeen repertorium
van Nederlandsche vertalingen der Grieksche en Latijnsche schrijvers tot en met justinianus, de Bijbelvcrtalingen en de keikehike
schi ijvers daai gelaten.
Onnoodig er op te wijzen van welk nut een dusdanig repertorium
zou wezen, en NNiti hopen wel dat de geleerde schrijver, eenmaal zijn
werk voitootd, het ter uitgave aan de goedkeurmg der Academie
zal ondei werpen.
Nu bekomen wij enkel eene inleiding over de principes door den
schi liver \ 0 or het samenstellen van zijne bibliographic gevolgd, en
eene pre van eenige Grieksche schrijvers. Deze proeve geeft reeds
een zeer gunstige gedachte van wat deze bibliographie zal worden.
Wat de inleiding heti ett, treed ik de meeste gedachten van Pater
GEEREBAERT blj ; enkel \\ 11 ik doen opmeiken dat ik geen reden \ ind
voor het met vermelden van vertalingen die in handschi ift bewaard
zijn gebleven. Ik denk zelfs dat het zeer nuttig zou zi j n ook deze
bekend te maken.
Daar het bier gelds een weak van grooten omvang zou ik voorstellen deze proef in de Verslagen der Academic te laten verschijnen : men zou aldus, ' 66r hid zijne Repertorium \ oleindigt, aan
den schnjvei beter de mogclijk ge‘‘enschte opmerkingen kunnen
maken. Zooals wig de studie nu bekomen, zal ze ongetwijfeld ieeds
nut kunnen stichten.
2 0 ) Verslag van Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS.
1k sluit mid aan bid het verslag door mijn geachten collega DE
over de bijdrage van Pater GEEREBAERT ingeleverd. Al te
weinig vermoedt men hetgene er op bet gebied der classieke oudheid
in onze taal geschi even en geu I even NI, erd, en daaruit volgt, dat
men bijna op de gedachte met komt van opzoekingen te doen en uit
den arbeid der ouden nut te tiekken. Die onwetendheid stelt ons
als in een staat van minderheid tegenover de naburige volkeren.
Is dat met splitig-? Alles wat dus eenigszins bijdragen kan om then
toestancl te verbetei en, om den leeraars in de oude talen op het
spoor te brengen van hetgeen bun terdege dienst kan bemizen,
alles wat ons i echtstreeks of onrechtstreeks nadere kennis doet
verkrijgen over het onderwijs in de vorige ecuwen, over de studie
der beschaving hier te lancle verdient dus in acht genomen, bevorderd en ondersteund te worden. 1k meen zeker, dat het werk van
den eerw. Pater GEEREBAERT op die ondersteuning recht heeft. 1k
stem met die uitgave nog des te gereedelijker in, omdat zip in verband
zoude staan met een besluit door de Commissie voor Ondenujs
CEULENEER
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onlangs genomen. Die Commissie nam immers voor, eene lijst op te
maken van de Nederlandsche schoolboeken Welke in vorigen tijd te
onzent in gebruik waren. Eene aanmet king in 't voorbijgaan Het
schijnt dat Pater GEEREBAERT het inzicht heeft, de christene schrijvers der Grieksche en Lahinsche oudheid op zijne lust niet op te
nemen. Ik zou het echter voor eene groote leemte houden en zou
het betreuren, Bete hij die in onze taal oveigezette werken onverlet.
Evenals de heidensche schriften behooren zij tot de geschiedenis der
beschaving en tot de Grieksche en de LaNnsche letterkunden. Ik
druk dan den wensch uit dat Onze Academie deze bihliographische
lijst van Pater GEEREBAERT in hare Handelingen opneme, doch
tutdrukkehjk als eene conditzo sine qua non bijvoege, dat de christene
schriivers er niet molten op vergeten hlijven
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. De beer GUSTAAF SEGERS,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Zijn aanwezig de heeren : Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
vooizitter; Prof. Dr. JULIUS MAC LEON, ondervoorzitter; eerw.
Dr. JAN BOLS, Pi of. A. DE CEULENEER, Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, Prof. Mt . JCLIUS OBRIE, Kan. A M
. AAT j 00S, eerw.
Dr. HUGO \JERKIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden, en
GUSTAA SE( ERS, lid-secretaris.
Het verslag over de Juli-vergadering tivordt goedgekeurd.
Aan de dagoide staat :
a] Eel/ PIOCZ'e eaii elicyclopea'isch onderzcijs, door den heer
L. MICHEL THIERY awl de Academie ter uitgave aangeboden.-Naar de Commissie andeimaal om advies verzonden. — Verslagen door de heeren Dr. J. BOLS, Dr. MUYLDERMANS en Prof.
A. DE CEULENEER.
10 ) Verslag van den heer Dr. JAN BOLS.
Deze verhandeling munt uit door verscheidene goede hoedanigheden, maar heeft ook groote gebreken (I).
(i) Zie Verslagen en Alededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1912, blaz. 359-364.
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Ze is bestemd voor de leerlingen van het 6 de schooljaar, dus
voor II- of 12-jarige knapen en meisjes eener lagere school.
Onderzoeken wij in hoeverre dit bock aan zijn Joel beantwoordt.
Nemen wij 1). v. het hoofdstuk ht de Dictum (blzi. 199 en vigg.),
verdeeld in 30 lessen.
In de les van « Mineralogie » wordt er gehandeld o. a. over :
zand- en I olsteenen, kwarts, bergkristal, gietscher, filters, vormzand...
In de zes lessen van « Aardrijkskunde, Land- en volkenkunde,
Beschavingsgeschiedenis h, over : berggruis, ijstijd, bet Noordduitsche diluvium, klingen, verstuiving, zeelooper of strandreep, vochtige duindalen of pannen, het meer Michigan, Skagen (Denemark),
Gascogne, het jiIceren del duinen door het helmgras en den zee-den,
Sahara, Berbers, Mann of Mooren, Mosiimsche of Ai abische overheerschers, Marokko, Mahomedanen, de verovering -van Algiers in
1520, Nomaden, Kuabail, het doear, den Tibboe, Touareg, Kab y
-len(1),Si‘kahNorsfeulTin,EgyptKaroMehm-Ali,
de Delta, Assouan, de Fellah, Kopten, Bedoewienen, Mummies,
Arable, Perzic_, Palestina, het bergland Hadharamoet, de Dama of
Roode Woestun, Islam, Mekka, Wadi, Indus, Beloets j istan, Iran, de
Vlakte van Vertw ijfeling, Karavanserail, Christus, Tarim-bekken,
de zandwoestijn Takla-Maklan, den Zweedschen reiziger Sven
Hedin, de woesNnen Kaboel en Herat en Kandahar en Gobi, Tientsin, Peiho-rivier, Baikalmeer, de steden Irkoetsch en Tomsk, Perm,
Nisjni Nowgorod (2), Amerikaansche en Australische woestijnen,
Kangeroes, emeu's, ding of Australischen bond...
In de les van « Plantkunde of Flora der duinen », over : het
zonneroosje of Heliantheinum, de zeewinde of Couvolvulus soldanella, de driedistel of Carlota vulgaris, de theunisbloem of CEnothera
biennis...

In de les van . Dierkande of Fauna onzer duinen », over : bergeenden, meeuwen, wLLlpen, — amphibieen, als boomkikvorschen, —
insecten, als bloeddroppelvlinders of Zygaena"s, duinenkevers of
Polyphylla fullo, duinenzandloopers of Cictudela literata...
In de les van “ Biologie », over : woestijnflora o. a. de roos van
Jet icho of Anastasia hierochuntica...
In de lessen van . teekenen naar de natuur », over : Campanula
rotundzfolia (het gewone klokjej, Campanula patula (het weiklokje),
Eppactis inicrophylla (het kleinbladig standelkruid)...
(I) In de verhandeling staat : Kabjlen.
(2) Een beetl e verder wordt dit woord Nuijni Nowgorod gespeld. Die
naam is al lastig genoeg voor uitspraak en geheugen, zonder het verschii van
spelling. Welken vorm moet nu de leerling onthouden? In den Atlas van
P. MICHOTTE (Brux., 1911) staat : Nijni Novgorod.

— 589
In de Nederlandsche en Fransche « leeslessen », over : de duinen van Gascogne en van het eiland RUgen, de duinen van Knocke
en hun limoenki uid of Statica limonium, den Simoun Abd-elKader, de oase Ouargha, eene zandige kust in Pommeren, eene
Egyptische koningsdochter, enz., enz.
›,‹
En clit honderdtal namen van personen en zaken uit al de werelddeelen wordt enkel ter gelegenheid van de duinen aangehaald.....
Encyciopedtsch Onderwijs : ja, eene encyclopedie voor kinderen van
11-12 Saar !
In then zelfden aard is het gansche boek. Dat alles moet in die
jonge koppen gestompt en gepompt worden. Arme leerlingen!
De concentrzsche methode is heel goed daar is iedereen het eens
neen!
over. Maai de encyclopedischc,
Hoe \ erre het encyclopedisch onderwijs zIch van de concentrische methode verwijdei d heeft, kan men gemakkelijk nagaan, ais
men de leen\ door M. THIERY in zijn Proeve toegepast, toetst aan
de princiepen van b. v. hoogleeraar F. COLLARD, in illithodologle
(Brux., 1903), van L. HABRICH, in Pedagovsche Ziclkunde, vertaald
door G. SIMEONS (Brussel, 1904), van Dr. C CAEYMAEX, in COUPS etc
Alêthodologlc t\ Malines. i908), enz.
Hoe vs aar zijn de volgende woorden van L. HABRICH (op. cit.,
blz. 1491: « Naar den leerling te veel en te veel verschillend in eens
aangeboden worth, daar ontbreekt het aan ruimte voor de Juiste
otvatting erz verbinding. en alzoo blijven dan, in de meeste gevallen,
de opgehoopte kennissen verward en onverbonden in den geest
liggen, oribrulkhaar voor ambt en Leven. Hoe weinig dergelijke
kennissen aard heeft men reeds sedert lang erkend; daarom
waarschuwt een aloude regel : Onderwzjs in alle Masser cent gclicelf
Op zulk encyclopedisch onderwijs kunnen de woorden van En.
DEMOLINS L'Educatzon nouvelle, Paris, p. 165) eenigszins toegepast worden « Les pi ofesseurs n'ont d'autre preoccupation que
d'enfourner dans la tete des malheureux enfants telle connaissance
ou telle autre, sans se preoccuper de ce qu -enfournent clans les
mernes totes les autres prolesseurs. Ce que petit devenir une cervelle
humaine soumise a ces operations disparates est vraiment epouvantable In het encyclopechsch onderwijs gebeurt die opstomping
in den kinclergeest niet door verschillende onderwijzers, maar door
eenen in verschillende lessen : de uitslag moet dezelfde zijn.

(1) Men ziet het : nu eens wordt de oe-klank van vreemde woorden is
dit werk ais on afgebeeld, dan weer al, oe.
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Enkel voor het hoofdstuk In de Duincn noemde ik een honderdtal aan te leeren zaken op. Hoeveel zijn er voor de gansche uitgebreide verhandeling? Niettegenstaande de bijgevoegde landkaarten
en de dikwijls frame teekeningen en foto's en prenten in het boek,
en alle mogeltike aanschouwingsmiddelen in de school, zullen de
onderwijzers ondervinden, vrees ik, dat de leerlingen, voor den
grootsten hoop kinderen van werklieden en kleine burgers, bittter
Nveimg uit die vieeselijke massa zaken en dezer benamingen zullen
me&dragen en er nog minder nut voor het later leven uit raper.
Het doet me pijn, dat de gulden spreuk « De school voor het Leven »
zoo I ammerlijk tut het oog verloren wordt.
Zelfs in de lessen van rekenkunde worden onpractische vragen
gesteld 1).
En moeten daarbij nog al die Latijnsche benamingen van dieren
en bloemen en planten
dc lagere school aangeleerd worden (2)?
Arme leerlingen! . schreef ik hooger. Mag ik er niet bijvoegen :
« Arme onderwijzers en onderwijzeressen! » Och ja, niet alleenlijk
omdat ze met danig uitgebreide encyclopedische kennissen dienen
uttgerust te zijn, maar ook omdat zij met deze methode al te veel,
en hunne lees lingen al te weinig zullen spreken. En onderwijzers
die in de klas veel alleen spreken — ik zei bijna babbelen — brengen
doorgaans Beene degelijke leerlingen voort.
Een ander gebtek er heerscht in dit boek geen nationaal,
Vlaamsch gevoel. Een voorbeeld ! In eene lieve beschrijving van de
Kempen (biz 37) lees ik Altijd is de heide mooi, en die schoonheid werd op eene nooit overtroffen wijze door de Duitsche romanschrijfster, de gemoedelijke Eugenie Marlitt bezongen
beg- rijp
dat aan onze schoolkinderen do heidebeschriivers Conscience, Renier
Snieclers, Claes, Lodewijk De E oninck, Amaat Joos, Gustaaf
Segers, Alfons Jeurissen, enz. aleens vermeld worden en door eene
gepaste lezing aangepi ezen ; maar voor die eenvoudige Vlaamsche
kinderen de Duitsche Eugenie Marliti noemen en onze schnivers
verz\\ ijgen !
Nog een gebrek. Bij vele namen staat volstrekt geen uitleg. Bij
andere is de uitleg te beknopt. 0 M. Huc . wordt als reiziger door
de grasvelden van Mongolic aangehaald. Maar wie van die knapen

(T) Aldus worit er o. a. gevraagd hoe hoop de laag duinzand zou wezen,
moest de geheeie massa der Landes van Gascogne het St. Denijsplein, in]
Gent, beoelcken. En het antwoord luidt in 't boek : De geheele duinmassa
zou 20,000 of 3),000 meters hoogte hebben, eene fabelachuge hoogte 34. —
Fabelachtig, inderdaad!... De school voor het leven!
(2) Zoo met, waarom staan ze dan in den grooten tekst?
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en meisjes zal lien naam onthouden, als er ten minste niet bijgevoegd wordt dat die M. Huc een Fransche missionnaris was, nu
sedert een . 5o jaar overleden, wiens werk Reis door Tartarie ook in
onze taal overgezet werd en in sommige huisgezinnen verspreid? Op
blz. 103 mocht hij den doorluchtigen naam Magelhaen (juister Magelhaens') N\ el gevoegd dat hij een geboren Gentenaar was (1). Dat
zijn van die kleine belangrijke bijzonderheden die het geheugen
helpen.
Op een punt wensch ik nog de aandacht te vestigen. Eenmaal
(biz. 266), in de les over « Beschavingsgeschiedenis wordt de naam
« Christus » vermeld, maar enkel als van eene minder of meerder
te schatten beroemdheid. \Veinige dagen geleden sprak de Leuvensche hoogleeraar Deploige als volgt : « Si revenement culminant
de l'histoire du monde est la venue du Messie et la fondation de
1'Eglise, le tart dominant clans l'histoire de nos pays est la conveision
au christianisme qui leur ouvre Pere de la civilisation ». Als iemand
voor Vlaamsche schoolkinderen over « beschavingsgeschiedcnis »
schrijven wil, was er toch jets meer te zeggen dan wij in de Proeve
lezen. Is het to veel eischen, dat een Vlaamsche onderwijzer, handelend over heschaving, voor zijne Vlaamsche leerlingen te kennen
geve dat hij \veet waar de eerste beschaving der Vlamingen vandaan
komt
Vooi nog eenige andere clan de hier uitgedrukte gebreken verwijs ik Haar de verslagen van mijne geachte collega's-medebeoordeelaai s.
Ik b(sluit :
Eeoc Proeve van Encyclopedisch Onderzoijs, door L. MICHEL
THIERY, stunt op eene vei weipelijke onderwijsmethode ;
de uit\ oering van het plan, — de worm, — mettegenstaande
eenige uitmuntende hoecianigheden, laat in gewichtige punten te
wenschen over.
Deze Proeve verchent met door de Academie uitgegeven te
worden.
2°) Verslag van den heer Dr. JAC. MUYLDERMANS.
Toen ik de « Proeve van Encyclopedisch Onderzelys door den heer
L. MicHEL THIERY gelezen had, herinnerde ik mij eene bladzijde
uit Dr. L. Reline' 's Aphorlsmen. Zij weze hier aangehaald : « Immer
bleihen Rechnen, Leon und Schreiben der alte Kern -Lind
Matelpunkt unserer Elementarschulen Schon das Schreiben »
hOhei en Slane des Recht- und Freischreibens, welches wieder
(1) Zie Les Jirsszons Catholques, par P. DE DECKER, p.
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und voile Thatigkeit. Hiltet Euch, dasz ihr nicht ob der Nebendinge
die Hauptsache, die eigentliche Ausbeute fur's spatere Leben, hintansetzt ! Es ist leichter und angenehmer, Kindern von der Entdeckung Amerika's oder von Schlachten und wilden Thieren zu erzahlen, als orthographische Regeln einzubben und die Bruchrechnung
zu lehren ! Beide rind aber furs spatere Leben entschieden wichtiger. Der Knabe, welcher hierin zuruckblieb, wird schwerlich das
Versaumte nachholen, aber aus der Versäumnisz noch im Mannesalter seiner Schule einen bittern Vorwurf machen. Hat er jedoch
denkend Lesen, Rechnen und Schreiben gelernt, so mag man getrost
der Hoffnung sem, dasz er spater, wenn Umstande und Verhaltnisse
es nothwendig machen, das in Nebenfachern etwa Versaumte schon
nachholen erde
Op menige ander e bladzijde komt de geleerde schoolman op die
grondgedachte weer. Nu, die bladzijde viel mij in, omdat het encyclopedisch onderwrijs et- me regelrecht in strijd schijnt meé te zijn.
Erkennen wij echter de waarde van de Proeve des heeren Thiery.
Er ligt daar eene groote somme werks in ; zij getuigt van belezenheid. van bekwaarnheid, o voorzeker! Edoch, of de uitgave van
zulke Pvoevc op den weg onzer uitgaven ligt, neen. ik meen het
niet. Ik kan me onmogelijk aansluiten bij de grondstelling van zijn
proefschi ift, en moge het encyclopedisch onderwijs ergens thuis
hoot-en. toch weze het met, naar mijn inzien, op het gebied der
volksschool, al passe men die zelfs maar enkel Lij de hoogste afdeeling toe. Men heeft meer clan eens gezeid, dat pronken en uitpakken met de leerlingen 'n groote kwaal van ons lager ondem us is,
en mu wil het vooi komen, dat het enc y clopedisch onderwijs er de
haan toe opent. In het lager gelijk in elk ander ondemus is de cerste
vrage : 7, , at aangeleerd? en clan komt de vraag vow naar het hoc. En

om bier op beide vi agen te antwoorclen moet men noodzakelijk letters
op het clod van het onderwijs. Zeker heeft ook de lagere school ten
Joel de vei tandelijke en zedelijke vorming der leerlingen, en « een
voornaam midclel claartoe — ik schrijf bier een Nederlandschen

pedagoog na (2) — is bet aanbrengen van die kennis en vaardigheid,
welke in het latere levee onmisbaar `Vat het voedsel is voor
het lichaam, dat is de leerstof voor den geest. Gehjk de krachten van
(I) Cfr. Zur Padagogik der Schule und des Hauses. Aphorismen von
Dr. L. Kellner. Zwbifte Auflage. Essen, Verlag von Badeker, i888; blz. 41.
(2) Cfr. De School. Practische Paedagogiek ten dienste van Onderwijzers
door J. Koonings, hoofd der school te Woensel en Onaerwijzer aan de Ruks.
Nor maaliessen te Eindhoven. Zevende druk. Uitg. W. J. Thieme te Zutphen,
1897 ; blz. 18.
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het lichaam, zoo moeten ook die der ziel gesterkt, ontwikkeld en
vermeerderl worden. Het is duidelijk, dat daartoe alleen die leerstof
dienen kan, welke door den geest der kinderen kan worden opgenomen en verwerkt. Hiertoe is het noodig, dat de taken die geleerd
zullen worden, zich aansluiten aan de voorstellingen, begrippen en
denkbeelden, die het kind reeds heeft. Alleen die leerstof, welke
hare aanknoopingspunten vindt in het reeds bekende, kan meéwerken tot ontwikkeling van den geest ». Die stelling is 'n oude stelling,
doch zij zal, meen ik, de eenige ware blijven, zoolang het gezond
oordeel tot zijn recht komt. De encyclopedische leerwijze stelt,
onbetwistbaar op het eel ste gezicht, aanknooping en orde voor, maar
veeltijds is het looter schijnorde, geene wezenlijke orde die klaarheid
sticht. En waarom ? Wel noodzakelijk moet het gebeuren, dat de
onderwijzer van het eene tot het andere stuk overstapt zonder dat
de knaap het aanknoopingspunt onderscheidt, en zich zelven herkent op het gebied waar men hem toe overbrengt, De basis zal
ontbreken, de grondbeginselen van het vak, b. v. van aardrijks- en
natuurkunde, van geschiedenis, enz. Neen, het gewone schoolkind,
ik zeg : het gewone, beschikt met over zoo 'n macht begrippen om
spoorwijs te zijn op het breed uiteenloopend terrein waarop de
onderwijzer beweegt. 1k, ik geloof, dat vele van 's meesters opgaven
niet zouden verstaan worden, of althans zoo onduidelijk en verward
voorkomen, dat er geene spraak kan zijn van duurzame kennis in to
prenten, van kennis mee te deelen die niet oppervlakkig noch oogverblindend is. Naar de mij voorgelegde proeve te oordeelen is het
encyclopedisch onderwijs eene bonte schakeering van zoo wat alles
ondereen, waar wel is waar een leiddraad kan in gevonden, doch een
leiddraad die aan den gewonen schoolknaap al ras ontvallen moet.
1k laat nu nog onverlet, dat een onderwijzer buitengewone
begaafdheid en belezenheid moet hebben, om die leerwijze te gebruiken, en is hij er met toe opgewassen, gelijk zeker met velen het
geval zal zijn, dan zullen zijne lessen een warboel worden welken
geen knaap der lagere school ontwarren zal. Werpt mij niet op,
dat de schoolman zijne les maar wat zorgvuldiger voor te bereiden
heeft... 't Zij toegegeven, doch onvoorzichtig, zoo niet uitzinnig is
het ook, met den alledaagschen trant van het practisch leven, van
den dagelijkschen handel en wandel geene rekening te houden.
Overigens vrees ik nog, dat het encyclopedisch onderwijs den
meester noopt en clwingt tot al te vccl spreken, en dit gebeurt maar
ten nadeele der leerlingen, die het dan des te minder zullen doer,
des te minder zelfstandig werk zullen leveren. Trouwens, waar is
het geordend en trapsgewve gerangschikt werk onder het oog des
meesters? En ik stel me moeilijk een degelijk onderwijs voor, zoo de
les des meesters niet gepaard en bekroond gaat met de toepassing of
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de ocfening des leeilings. Misschien heb ik ongelijk hier over die
stof zoo breedvoerig uit te weiden, maar hoe vei der ik de lezing van
het aangeboden handschrift doorzette, hoe meer ik me zelven
afvroeg : Is dat onze lagei e volksschool ? Moet zij daar naartoe ?
Diem ons lager ondei will aldus opgevat? — Ei neen ! neen ! of 't moet
zijn, dat ik zelf er monen weg in verloren heb. Noch in dorp, nosh in
stad past encyclopedisch onderwijs voor het volkskinci; ik laat nog
onvermeld, dat doorgaans ten plattelande de hulpmiddelen voor
zulk onderwijs, o. a. kaarten en prenten en dergelijke, zouden te kort
schieten.
Dat voornamelijk zulk onderwijs de aandacht boeit, zegt men.
Betwisten wry dit niet; loch daarom level t het nog Beene duurzame
VI uchten op. Ik mecn veeleer, dat het weldra de aandacht zou veimotien, ja, die zoodanig zoo verlammen, dat zij zich onmogelijk uit
het waigaren zou kunnen losmaken en weikende kracht besteden
aan toepassing of oefening op de voorgeoragen les. Boeiend en
belangwekkend, en tegelijker tied doelmatig, wel geot (lend onderwijs
is ten andel e mogelok zonder dat men zijne toeviucht neme tot de
encyclopedische leervkoze. Eene welverzorgde vow bereiding der les
met eene redelijke aarm ending der aanschouwingsmethode zal den
leerling, hoe speelziek ook, wel tot luisteren stemmen, — en weet de
schoolman een natuurlijk, gemakkelok verband te leggen tusschen
zone leerstoffen, zoodanig dat zij elkaar aanvullen en volledigen, een
natourlok verband dat niet te zeer nosh te lang het verstand in
dwang houdt en de werking van het geheugen verlicht, dan
kan ho, zondei encyclopedische mtweidIng-, veel schoons en aantrekkelijks, ei ! veel goods voorstellen, en dit in 'nen kring waar de kindei en met zullcn in vcrloren loopen. Onderwijs bij vergelijking kan
zooNk el in 't lager als in 't middelbaai onderwijs aangewend won den :
men ourdeele Nvaar het past. Ovei igens zal een goal onder wijzer er
naar stn even, om de centonigheid en de langwoligheid te -vermoden,
en hij zal van net dat dageloks onder de oog valt, overgaan tot eene
mum e, onbekende, bociende lecrstof. Maar, hij zal bier niet over
land en zee been sehroden : ho zal stapvoets voideren om den
knapen toe te laten hem te volgen en te begrijpen; hij zal aaneenschakelen, 01 althans het aaneenschakelen gemakkelok maken.
Ziet, dit ion eenige gedachten welke bij mij oprezen, toen ik die
proeve van enc}clopedisch onderwijs las, en, rechtuit gezeid, ik
meen met dat wig met zulke uitgave dienst bewijzen zouden.
Mo 7011 het spoten, moest men nit zulke tutgave besloiten, dat de
Academie (lie ondenNosmethode patroneert : ik geloof dat wig er
tal van ondenvozeis, al te verlangend naar wat meows, op het
dwaalspoor zouden door brengen. Eene les, naar die leerwijze gegeven, kan oningewijden, hoe geleerd andel s ook, kan den vreemdeling
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in de lagere school met verwondering slaan, kan eene wijl de knapen
gretig oog en oor doen openspannen ik heet dat louter 't geschitter
van een dwaallichtje : wat blijft er degelijks van over ? Och peen,
zoo vat ik het lager onderwijs niet op, en ik erken dit volmondig op
gevaar at van sommige lui te doen glimlachen.
Tot nu nog besprak ik het hds. om het grondbeginsel zclf dat er
door gehuldigd wordt Ik heb er gcen vrede me&, of Bever, ik vrees
dat men er al te voortvarend kan en zou meC! omgaan. Met overleg
aangewend en met andere onderwijsregels versmolten of verbonden,
kan men er ongetwijfeld nut uit trekken ik geef dit in zekeren
zinne toe.
Doch zal dit de indruk zijn van de lezing dezer proeve ? Ik betwijfel het grootelijks : de opsteller grijpt te verre in eenmaal; mijns
inziens liggen vele aanknoopingspunten te wijd van elkaar juist in
het kiezen zulker aanknoopingspunten ligt de gevaarlijke kant der
methode En moot ik nu zeggen wat ik denk o‘ er den geest (lie door
deze lessen waait? MI] heeft hij koud gelaten, ten voile koud, en o. a.
verwondert het mij, dat de schrijver, die zooveel schoons over de
natuur en hare producten weet voor te houden, zoo zelden iets
zegt tot het hert, lets dat aan 't herte wat deugd doct; dat hij
b. v. zoo schuchter de kmderen opmerkzaam maakt op den Schepper van die natuurwonderen. Heeft de onderwijzer gedacht volstrekt neutraal te moeten blijven ? Och, wat ligt er dan overdrevens in de behjdems van een Opperwezen? Men moot daarom, om
te erkennen wat in 's menschen natuur ligt, den zedenpreeker niet
uithangen. Zoo dacht ik al hij het lezen van hetgeen er voor de.
maand November geboekt staat... En zooveel vreemds, zooveel verrassends wordt den iongen knapen voorgehouden ci! wat lag er
den onderwrizer natuurlijker op den weg dan deze of geene ztnspeling op of aaneenknooping met overeenkomstige of gelijkende chngen
in den Brj bel of in de bijbelstreken? Dtt viel mij toen ik ergens
eenige acme regeltjes te lezen vond over Palestina en den Godmensch. 1k ga zelfs verder Mijns dunkens ontbreekt op mentge
plaats retwat vaderlandsche kleur, vaderlandsch eergevoel... Maar
leggen wij de pen ter zijde. De schrijver zal mij antwoorden « leder
schoolman voege bij of late weg wat hij noodig oordeelt. 1k wou
maar den weg vvrizen hoe men werken kan ». Dit is waar : hiermede
kan rk mstemmen ; doch het is mij met voldoende om in te stemmen
met het tutgeven van het hock door de Koninkltike Vlaamsche Academie. Het doct me spijt zulk oordcel te moeten Intbrengen over een
werk dat mij ware achtmg voor den schrijver doet opvatten, hem doet
hoogschatten als een man van studie en plichtbesef; doch ik kan
tegen mijn gemoed met spreken : ik meen niet. dat onze Academie
deze Proeve aannemen kan. — Nog een woord ten slotte Zinn eens-
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deels onze onderwijzers er niet op voorbereid om zulken leergang
te volgen, ook laat die encyclopedische methode niet toe het voorgeschreven leerprogramma uit te werken naar behooren. Zij is dan
al even onpractisch in den huidigen toestand van ons lager onderwijs, als zij onpractisch is in zich zelve Missehien kan zij in sommige
gevallen en met sommige leetlingen aangewend om eene herhaling
der leerstoffen te Moen; doch mij wrl het met voorkomen, dat dit in
onze laget e scholen kan gedaan. 0 neen ! Men weze daar eenvoudig,
gemakkehik en klaar : zoo met verkwist men er tijd en moeite. Over
andere en betel passende middelen beschikt de schoolman om practisch en degelijk onderwijs te geven, en terzelfder tijd zijne lessen
aantrekkelijk te maker. De wijsheid der ouderen is rijk aan voorbeelden ter navolging. 1k kan er volstrekt niet toe beslissen, dat de
Koninklijke Vlaamsche Academie haar zegel zou hechten aan 't verspreiden of patroneeren eener methode, welke voorzeker ons lager
onderwijs geen haar breed 70U bevordercn, geen zier zou verbeteren.
Zoo denk rk er over.
3°) Versiag van Prof. AD. DE CEULENEER.
Na de zoo dicp doordachte verslagen van mijne geleerde Collega's
de HH. Joos, Segcrs, Muyldermans en Bols, zal het wel overbodig
zijn lang over het work van den Heer tut te weiden. Evenals mijne Collegas heken ik dat het bock met veel vlijt en zorg is
afgewerkt ; maar niettegenstaande al het helang dat het oplevert,
split het mij te moeten besluiten dat de Academie bet met mag uitgeven en dit wel om de volgende redenen. De methode strookt met
met de hegrippen eener w el beredeneerde paedagogiek. Het onderwijs
moet concentrisch zijn, (lit wordt nu algemeen aangenomen ; maar
zelfs met die concentratie moet men met heel veei behendigheid,
heel v eel voorzichtigheid handelen. Te veel concentratie zou noodlottig kunnen worden. De Heer Thiery wrl niet enkel concentratie,
maar encyclopedic. Wellicht zou deze methode kunnen toegepast
worden (loot een heel geleerden onderwijzer die een enkel en zeer
begaafd leerling zou hebben, en nog kornt mij zulks twijfelachtig
voor; maar voor eene volksschool mag ze volstrekt met toegepast
worden. Eerstens vergt ze van den schoolmeester een zulke uitgebreide kultuur dat men te vergeefs dusdanige onderwiizers zou
zoeken. Maar de hoofdreden die mij aanwakkert die methode te
bestrijden rs dat hare toepassing voor gevolg zou hebben aan de
kinderen onvolledige en zeer oppervlakkige kennissen te geven. Zij
zouden nicts grondig aanleeren en denken alles te kennen. De
groote kwaal van het onderwijs in Belgic, en dit wel in al de graden,
is het cr pat pees, en met de methode van den Heer Thiery zou deze
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kwaal nog verergeren. Het is bijgevolg niet raadzaam dat de Academie een werk di ukke, hetwelk slechten indruk zou kunnen maken op
onderwijzers die sours de encyclopedische methode in het onderwijs
zouden trachten in te voeren.
ID] Pedas,,op.sche betrachtingen, door den heer GUSTAAF SEGUS, Haar aanleidins; van het wetsontwelp op het Lager Ondeiwijs, door den heer Minister van Wetenschappen en Kiosten ter
tale/ gelegd (1913).
De heer GUSTAAF SEGERS bestudeert dit wetsontwerp in
een pedagogisch opzicht. Eerst tracht hij de noodzakelijklieid
van den leerplicht, en van den 4 den graad in het lager onderwijs
te bewiyen. De heer SEGERS komt tot het besluit, dat het programma der lagere school overladen is, en dat het vakondeiwijs
niet in de lagere school to huis behooit; hij weidt uit over het
belang dat aan het degelijk onderwijs der moedertaal, aan de
algemeene geestesontwikkeling, aan de zedelijke en nationals
opvoeding onzer jeugd moet gehecht worden.
— De Commissie stelt aan de Academie voor, de
lezing van den heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen. (Door de Acadentie in Pleno

vergaderd goedgeheurd.)
DAGORDE.

1 0 Geheinte vergadering. — Lidmaatschap der Academie : Verkiezing van een werkend lid, tot vervanging
van yhr. Dr. KAREL DE GHELDERE zaliger. — Worden
door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren Jhr. Mr. Nap. de Pauw en Dr. Jan Bols.
De heer Prof. Mr. JULIUS °BRIE wenscht de candidatuur van den heer OMER WATTEZ, die reeds zooveel
blijken van ijver en van diepe genegenheid voor onze
Koninklijke instelling gegeven heeft, aan de Vergadering warm aan te bevelen.
Aan zijnen kant, geeft de heer Bestuurder lezing
van een telegram door den beer Dr. Is BAUWENS gestuurd, waarbij deze zijn spijt uitspreekt, dat hij door
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ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te woven,
en verklaart zijne candidatuur voor de openstaande
plaats van werkend lid te stellen.
De Vergadering gaat tot de stemming over. Geen
van beide candidaten bekomt echter de meerderheid en
er wordt derhalve tot eene tweede stemming overgegaan, met tot stemopnemers de heeren Is. Teirlinck en
Dr. Leo Goemans.
wordt verkozen, de beer OMER WATTEZ, briefwisselend lid.
De heer Bestuurder wenscht den beer WATTEZ
geluk met zijne verkiezing : deze zal ter kennis van den
heer Minister gebracht worden. met beleefd verzoek ze
ter goedkeuring aan Z. M. den honing te willen
voorleggen.
2 ( 1 Lezing door den heer Wattez : Over den Germaansehen ourstrong en dc ontwikkeling der Gotiek. — De
beer WATTEZ wijst op de verwarring die er bestaat
in de geschiedenis der eigenaardige bouwkunst van
noord-westelijk Europa, gedurende de Middeleeuwen.
Hij stelt naast eikander de meeningen omtrent den oorsprong deer bouwkunst In Germaansche en Latijnsche
landen.
Fransche geleerden en dichters noemen de Gotiek
eene Fransche kunst Duitschers noemen ze Duitsche
kunst. Door wie wordt nu de waarheid verkondigd ?
Door Gotiek verstaat men nu de bouwkunst van de
13 e tot de 16 e eeuw, en bepaald de spitsboogkunst.
Vroq2er wend door Gotiek alle kunst verstaan, die
niet klassiek, dat is te zeggen Grieksch-Romeinsch was.
De naam Gotiek was een spotnaam, die de Italiaan
Vasari het eerst gebruikte om de kunst van bet Noorden, de kunst der Barbaren, aan te duiden. De Goten
van Theodorik den Groote hadden reeds in de V e eeuw
te Ravenna getoond, dat zij niet slaafsch de navolgers
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van de kunst der zuidelijke volkeren wai'en, Byzan•
tijnen en Romeinen. De Goten, gelijk alle Germaansche
volkeren, gaven aan hunne kunst en letteren een
eigenaardig karakter. Het Germaansch instinct is er
in te vinden.
De spitsboogstijl ontstond niet bij de Goten, maar
logisch uit den rondboogstijl, verkeerd Romaansche
stiji geheeten, dies men, volgens Godefroy, ook beter
Germaansche stiji zou heeten omdat, hij bij Germaansche
volkeren, vooral in de Rijnvallei, tot zijne voile ontwikkeling kwam.
Het Gotische bouwstelsel vangt eigenlijk aan met
den westerschen gewelfbouw, het groote vraagstuk, dat
de middeleeuwsche bouwkunst had op te lossen.
Het Matte gewelf der Romeinsche basilica, noch
het koepelgewelf nit het Oosten konden niet dienen voor
de lange beuken der Christelijke tempels. Het tongewelf
evenmin, en het reeds bekende kruisgewelf kwam tot
eene krachtige ontwikkeling in het ribbengewelf.
In crvpten en beuken van Romaansche gebouwen
kruisten elkaar de rondbogen van prier tot pijler en
boden aan bet oog de Music; van het sbel der sbttsbogen,
dat de zuivere Gotiek kenmerkt.
Die rondbogen werden allengskens zvezenlijk spitsbogen, eerst van de gewelven tot op de Romaansche
zuilen, maar later in pijlerbundels tot op den grond
neerdalend. Van de gewelven ging de spitsboog naar de
. vensters, de wimbergen en de portalen.
Bij die eigenaardige duizendvoudige werking en
afwisseling van den spitsboog voegde zich de versiering,
waarin de slingerende opgaande lijn der oud-Noordsche
ornamentiek zich paart aan allerlei sieraden, planten
of dieren, zelfs monsters, of allerlei motieven, aan de
natuur ontleend.
Eene Gotische kerk gelijkt in niets op een Griekschen tempel. Zij is ontstaan in het brein der volkeren
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die het Noord-Westen van Europa bewoonden, en een
deel van het Zuiden beheerscht hebben.
Eindelijk toont spreker aan hoe de Gotische kunst
de letteren heeft bezield, zip die vroeger bezield was
geworden door het Christendom, dat haar zijn schoonste tempels in ooze gewesten liet bouwen. Hij zegt hoe
de Gotiek door de Renaissance werd gehaat en verdrongen, maar in onzen tijd weerom hoog gewaardeerd
en bestudeerd werd door Goethe, Ruskin, Viollet-Leduc
en meer anderen, en hoe wij haar met voile recht
Germaanschc kunst tier llicideleeuwen mogen noemen.
— Op voorstel van den beer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat de lezing van den heer WATTEZ in de
Verslag-en en illededeelingen zal opgenomen worden.
-- De vergadering wordt to vier uur gesloten.

PEDAGOGISCH E

BETRACHT1NGEN*
door

GUSTAAF SEGERS.

Zunachs',-, mdchte ich bemerken, das es sich hier
vor alien Dingen, nicht urn eine politische
Schulfrage handelt, sondern lediglich urn technische and padagogische Massnahmen.
WILHELM II, Deutscher Kaiser.
Nichts is verderbhcher fur die wahre geistige Bildung, als das Zu-yzelerlei.
BENEKE.
Non multum, sed multa.

I.
Een nieuw wetsontwerp op het lager onderwijs `nerd door
den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten in onze Statenkamers ter tafel gelegd. Het vierde sinds 1879.
In een politick opzicht zal dit ontwerp tot eindeloos gekibbel
aanleiding geven. De pedagogische kant zal worden verwaarloosd. Of Never, peen. De politieke drifters zijn zoo opgehitst,
de partijwoede is zoo fel, dat zelfs de pedagogische strekking van
het wetsontwerp door een politieken bril zal gezien worden.
Treurig, pijnlijk is het zeker, dat eene wet, die de heiligste
belangen van den Staat dient te regelen, die over de toekomst
van het Volk beschikt, in veler oogen niets antlers is dan de
twistappel, die den haat tusschen de burgers moet aanwakkeren.
* Naar aanleiding van het 14 Wetsontwerp op het lager onderwijs ,y, door den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel, den
24 Januari 1913 ter tafel gelegd.
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Is het wetsontwerp een werktuig van harmonische geestesontwikkeling, van zedelijke. nationale opvoeding) Mag men
verhopen dat het zal bijdragen tot veredeling van den geest, tot
vorming van het hart ? Zal die veredeling, die vorming geschieden
in overeenstemmmg met onze eigenaardige vermogens, naar
onze oorspronkelijke eigenschappen) Schenkt men ons eene
plant, die voor ons ldimaat past) Plant men haar in den grond,
die voor haar geschikt is ? Geeft men haar de noodige voedingstoffen, oin haar in haren natuurlijken groei en bloei niet tegen
te werken? Zullen deze voedingstoffen met heuren aard, met
hare behoeften overeenkomen ? Zal men haar de zorgen toedienen, welke haar aard, welke de seizoenen vereischen
Zonder beeldspraak, zal het nieuw wetsontwerp, tot wet verheven, het Belgische yolk, het Vlaamsche yolk, ontwikkelen,
gelijk wij dit mogen verwachten?
Weinigen bezitten de noodige zelfbeheersching ors deze
vragen zonder politieke vooringenomenheid te beantwoorden.
Treurig is het genoeg.
Ik bezit de onpartijdigheid, welke in deze aangelegenheid
vereischt wordt; ik stel het belang der nationale opvoeding, der
harmonische geestesontwikkeling van ons Vlaamsch yolk boven
alle partijbelang. Ik ken het woord van Macaulay : « De partijwoede is de dolheid van velen ten bate van weinigen », en dat
van Rothe : « Wanneer men eene goede zaak bederven wit,
moet men eene partijzaak van haar makes ».
Ik gevoel mij gelukkig om dezen geestestoestand : hij laat
mij toe de belangen van ons volksonderwijs te goeder trouw te
bestudeeren.

II.
Het wetsontwerp verbetert, op merkelijke wijze, den stoffelijken toestand der lagere onderwijzers;
het voert den leerplicht in ;
het lager onderwijs zal zich over vier graden uitstrekken ;
een examen over de verschillende vakken van het programma — bewijs van lagere studien — op het einde van den schooltijd, wordt voorgeschreven.
Een der beste kanten van het wetsontwerp, misschien de
beste van alle, is dat het den stoffelijken toestand der onder-
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wijzers verbetel I Let wel op, dat het niet alleen dringend noodzakeiijk is de ict g ele ondemijzers behoodijk te bezoldigen om
hen zelven. In wuoiden aithans, erkent elkeen, dat zij uitstekende
diensten aan den taat, aan de Maatschappij bewijzen. Niemand,
tenzij hij zelf de hand aan het deeg heeft geslagen, weet hoe vermoeiend, hoe at mattend het ainbt van den la rieren onderwijzer is.
Het is volstiekt onontbeerlijk, dat hij en zijn gull], niet
alleen op onbel\rompen W li z e kunnen leven : zij moeten een
zekeren iang in hunne gemeente kunnen bekleeden; zoo niet
missen ze daai I[et noodige aanzien en gezag om hun ainbt naar
eisch tut te net ellen, vooial wat de opvoeding der kinderen, en
zelfs der (Alders betreft.
Men heiinnere zich de zoo ware woorden van Nicolaas
Beets :
Laat ons niet medeplichtig worden aan het mm of meer beschimpen van ee q stand, door zijne roeping zoo achtenswaardig als
die der ondemuzers. \Vat deze in ons vadei land behoeft: het is aanmoediging, het n ofiht:/fing; het is overbrenging in eenen in ceder opzicht beteren toestaiid, wat het maatschappelijke betreft.
Letterknechtciii en bekrompenheid zijn, in duizend gevallen,
niets clan het gevo1 ,4 van de heperktheid der kennis, en deze van het
meer clan beperkt inkomen. GI] klaagt over eene uit een betaald oodunt
slecht onderwe ,-,-en natie misschten is cr een zees wezenlijk verband ti isschen ewe klacht en de ;wine over have slecht bezoldtgde en te weinig
geeevde onderzcv-,yrs... Hoe vclen op de honderd van deze onmisbare

manner zijn met de beschaafde kringen onzer maatschappij in genoegzame aanraking, om aan hun geest en inzichten die uitbreiding,
aan hunne vormen die gemakkellikheid te geven, die hen zooveel
geschikter zouden maker voor hunne aangelegene taak?
« Karig-held en ondankbaarheid zije groote zonden, ooh in een
gouvernement (1) >,.

Ja, zeker. Wilt gij het onderwijs waarlijk verheffen, verhef
dan, in mime mate, in een stoffelijk opzicht, den onderwijzersstand.
Wel is waar zijn de voorgestelde jaarwedden nog in het
geheel niet voldoende; wel moet men erkennen, dat deze, -vergeleken met die van andere ambtenaars, Wier werk op verre
na zooveel bekwaamheid niet vergt, nog veel minder zoo
belangrijk is, met het oog op de toekomst der maatschappij, —
(1) Verscheidenheden 1,18.
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al te Bering zijn. Doch, onrechtvaardig zou het zijn te loochenen,
dat de verbetelingen aanzienlijk zijn, en dat, in dit opzicht, het
voorgestelde wetsontwerp eene weldaad is voor de ondeiwijzers,
en voor het onderw ijs.

De II eerste artikels van het wetsontwerp, de voornaamste,
hebben betrekking op den leerplicht
Titel I. — Van den schoolplicht.
Art. 1. De gezinshoofden zijn verplicht aan hunne kinderen,
overeenkomstig het bij deze wet bepaalde, voldoende lager onderwijs
te verstrekken of te doers verstrekken.
Deze verplichting wordt door hen nageleefd
10 Door hunne kinderen op eene openbare of private school van
den lager en of den middelbaren graad te plaatsen;
20 Door hun huisonderwijs te verstrekken.
Art. 2. De bij vorenstaand artikel opgelegde verplichting is
geschorst
10 Wanneer er, ter verblijfplaats van het kind of binnen den afstand van vier kilometers van die verblijfplaats geene school bestaat;
20 Wanneer de ouders of voogden tegen het plaatsen van hunne
kinderen op alle binnen den afstand van vier kilometer van hun verblijfplaats gelegen school, gewetensbezwaren aanvoeren;
3 0 Wanneer de ouders of voogden eene vaste woonplaats missen;
40 Wanneer het kind wegens gebrekkelijkheid of zwakzinnigheid
ongeschikt is voor het bezoeken van de lagere school of van de in de
plaats gevestigde klassen voor abnormale kinderen.
Art. 3. De verplichting strekt zich uit over een achtjarig tijdvak.
Dit tijdvak gaat in na het zomerverlof van het jaar waarin het kind
den leeftijd van zes jaren bereikt, en eindigt wanneer het kind acht
jaren aan studie gewijd heeft.
De aanvang der studien mag een jaar vertraagd, naar goedvinden
van de gezinshoofden.
Art. 4. Bij overgangsmaatregel, strekt de verplichting, voor de
voor I Januari 1905 geboren kinderen zich slechts uit over een tijdvak
van zes jaren, en voor de in 1905 en 1906 geboren kinderen, over een
tijdvak van 7 jaar.
Art. 5. Er wordt een bewijs van lagere studien ingesteld, waarvan de vorm en de voorwaarden van uitreiking bij koninklijk besluit
zijn geregeld.
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Zij. die hij het bereiken van den dertienjarigen leeftijd het bewijs
van lagere studien bekomen hebben, worden ontheven van den verplichten ieertijd welken zij nog moesten uitdoen.
Art. 6. De gezinshoofden, die hunne kinderen op eene school
plaatsen, zijn et toe gehouden te zorgen dat deze geregeld de lessen
volgen, dit is, met zonder billijke reden meer dan Brie halve schooldagen per maand afwezig blijven.
De eene gelclig i eachte redenen zijn de navolgende : ongesteldheid van het kind, overhiden van een familielid, belet wegens toe,vallige moeilijke gemeenschap. Over de verdere uitzonderlijk aangevoerde omstanchgheden zal het schooltoezicht en, desgevallende,
de vrederechter oordeelen.
Art. 7 In de onder Staatstoezicht staande scholen, dienen ten
minste twee honclerd vijf-en-dertig dagen aan het onderwijs gewijd.
De gemeentebestui en en de besturen van de onder Staatstoezicht staande scholen mogen, onder goedkeuring vanwege het
schooltoezicht, eene verordening opmaken tot regeling van de voorwaarden, aaronder de schoolhoofden gerechtigd zijn van de leerlingen uit den ckrden graad, en, onder hooger aangegeven voorbehoud,
aan de leerlingen uit den vierden graad, verlof te verleenen ten behoeve van de werkzaamheden welke het jaargetijde medebrengt.
Die verloven worden schriftelijk verleend.
Zij mogen niet meer clan vijf-en-dertig voile dagen per jaar bedragen, noch verleend worden aan de leerlingen uit den vierden
graad, daai Nk a a r dit onderwijs op den grondslag van halven tijd
ingericht
Ai t. S ledei par, in de tweede helft der maand Augustus, stellen
de gemeentebesturen den kantonalen opziener van het lager onderwijs de list ter hand van de kinderen in de schooljaren.
In de eerste helft van September richten de kantonale opzieners,
over de post, tot het hoofd van elk belanghebbend gezin eene waarschuwing, aarbij gewezen wordt op de verplichtingen, welke hem op
den grond van deze wet zijn opgelegd. Hij voegt er zooveel kaarten
bij als dit gezin kinderen in de schooljaren telt.
Plaatsen de gezinshoofden hunne kinderen op eene lagere school,
dan worden de kaarten den kantonalen opziener teruggezonden
door bemiddeling van het schoolhoofd, nadat dit met zijne handteekening hevestigd heeft dat het kind de lessen op de door hem bestuurcle
inrichting olgt.
Verstrekt het zijne kinderen huisonderwijs, dan zendt het gezinshoofd zeit de kaart terug tot den opziener na met zijne handteekening
bevestigd te hebben dat hij aan het kind huisonderwijs verstrekt of
verstrekken doet.
Vorm en inhoud van de waarschuwingen tot de gezinshoofden
,en van de kaarten worden bij koninklijk besluit geregeld.
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Art. 9. De kaarten diencn den kantonalen opziener voor 15 October teruggezonden.
Aan gezinshoofden die niet geantwoord hebben, zendt de kantonale opziener, over de post en onder aangeteekend overslag, een
dubbel van de IN, aarschms mg en de kaarten.
Wordt binnen viiftien dagen, niet op deze tweede zending geantwoord, dan klaagt de kantonale opziener bij den vreder echter het
gezinshootd aan dat in gebreke Weer de hem op grond van art. z opgelegde verplichting na te komen.
Art. in. Om de twee maanden zenden de schoolhcofclen aan den
kantonalen opziener de hist der leerlingen die zonder geidige veruntschuldiging de school met geregeld bezocht hebben luidens art. 7
dezer wet.
De kantonale opziener laat den nalatigen gezinshoofden weten
dat zrj, bij her valling binnen hetzelfde schooljaar bij den vrederechter
zullen aangeklaagd worden.
Art. II. De op grond van de art. 9 en 10 dezer wet aangeklaagde
nalatige gezmshoolden worden opgeroepen voor den vrederechter
die alle over tuigingsmidclelen zal aanNA enden om den belanghebbende
tot nakoming van zijn plicht te bewegen.
Bij hervalling, binnen twaaif maanden na deze eerste waarschuwing, zal de vrederechter op de nalatige gezinshoofden de straf der
uithanging toepassen.
In hetzelfde geval zal hij, zoo er blijkbaar slechte wil op het spel
is, tot eene geldboete van x tot io fr. -vervOjzen.
De ten uitvoerlegging van het vonms tot verwijzing in eene geldboete, zal echter mtgesteld worden voor een termijn van twee maanden te rekenen van den datum van het vonnis.
De veroordeehng wordt als met bestaande beschouwd, zoo gedurende dit tijdsbestek, de veroordeelde met hervalt in schoolzaken of
geene andere veroordeeling oploopt.
De artikels 9 en io van Mel I doen ons de bekrachtigingen
van den leerplicht kennen. Eerst eene waarschuwing van den
schoolopziener. Hij verwittigt de nalatige gezinshoofden, dat zij
bij hervalling voor den vrederechter zullen opgeroepen worden.
In dit geval Wendt deze ambtenaar alle overtuigingsmiddelen
aan, orn den belanghebbende tot nakoming van zijn plicht te
bewegen. Verzuimt het kind, binnen de troaalf maanden, nog de
school, dan mag de vrederechter de straf der « itithanging > toepassen, of, zoo er blijkbaar slechte wil in het spel is, het gezinshoofd tot eene geldboete van r tot to frank verwijzen.
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Deze veroordeeling is voorwaardelijk, « zoo gedurende twee
maanden de veroordeelde Diet hervalt iii schoolzaken of geene
andere veroordeeling oploopt
Men heeft beweerd, dat deze bekrachtigingen niet streng
genoeg zijn.
Ik denk cut niet. Er wordt iekenschap gehouden met ons
nationaal karakter. Het toepassen van den leerplicht gaat op
ele plaatsen met moeilijkheden gepaard, en het is te vreezen,
dat ten onzent, \Naai de bevolking bezwaarlij k duldt, dat de
teugels \ an het middenbestuur strati worden aangetrokken, deze
moeilijklieden y our het minst zoo groot zullen zijn als elders.
Het \ ulk moet zoozeer van de noodzakelijkheid van den
leerplicht oveituigd zijn, dat het niet alleen zich daar gaarne
aan ondeiNAerpt; het moet den leerplicht als eene weldaad beschouwen.
Salzmann zegt ergens, dat de onderwijzer, de leeraar, die
tot het besef kan komen, dat de geringe mtslagen van zijn onderwijs in hem zeiven moeten gezocht v■ orden, op den goeden weg
is om eer van zti n weik te halen
Men geloove
: de kinderen, ooh de ouders, moeten
gewaar worden, dat het onderwijs goede vruchten oplevert; dit
is het beste
em den leerplicht al het heilzame te doen
voortbrengen, dat men er van mag verwacliten (2).
Hoe minder straffen moeten toegepast worden, hoe beter,
en daarin slaagt men best door een degelijk onderwijs.

Het tweede alinea van artikel 22, schijnt mij van aard om
in vele gevallen de voorschriften der wet te doen ontduiken,
indien el slechte \Nil in het spel is ».
(I) r Mein Symbolum ist kurz und lautet folgendermassen : Von alien
Fehlern und Untugencien seiner Zoglingen muss der Erzieher den Grund in
sick selbst suchen. Sobald er Kraft und Unparteitichkeit genug fuhlt dies zu
thun, so 1st er auf dem Wege em guter Erzieher zu werden. s (C. G. SALL..
MANN, Amez senbuchlezn oder Anwersung zu ezner vernunftigen Erzzehungder Et zzeher,r8o6. Vorbericht.)
(2) Er zip zeker plaatsehike toestanden, waar rekening merle client gehouden. Maar, in algemeenen regel, laat de schoollmwoning weinig te wenschen
over, komen de kinderen tang ter school, waar goed onderwijs gegeven wordt.
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Het begrip gewciensbeL7caren is rekbaar.
De eene kan gewetensbezwaren tegen eene school hebben,
omdat de godsdienstige overtuiging zijner kinderen er niet geeerbiedigd wordt. Een andere, omdat de school confessionneel is.
Een deide, omdat er het onderwi j s niet deugt. Een vierde
omdat er geen werk gemaakt wordt van de opvoeding. Al deze
bezwaren zijn, mt hunnen aard, ernstig: zij kunnen ook tot voorwendsel ingeroepen worded, om de school te verzumien.
Het is inderdaad mocilijk te eischen, dat men de wettigheid,
de gegrondheid van , ,,-ezvetensbe,zwaren bewijze.
Hooger sprak ik over de moeilijkheden, welke de toepassing der \\ et zal opleveren. Men leze aandachtig de artikels 8,
9 en Jo. Gemiddeld oefent elke kantonale schoolopziener het
toezicht nit over nagenoeg Lieu dill:end schoolkinderen, in niet
weimg iessorten van Vlaanderen overtreft dit getal het dubbel.
In de tweede helft der maand Augustus zenden de gemeentebestureii van het resort aan den kantonalen schoolopziener
de lijst van de kinderen in de schooljaren. Veronderstellen wij,
dat hij v:)6r het erode der maand in het bezit zij van al de
hjsten, dat geene onnauwkeurigheden daarin voorkomen.
In de eerste helft van September zendt de Schoolopziener
« aan elk belanghebbend gezin eene waarschuwing, waarbij
gewezen worth op de verplichtingen, welke hem, op den grond
van de 'vet zip opgelegd. Hij voegt er zoo veel kaarten bij als
dit gezin kinderen in dc schooljaren telt ».
De schoolopziener zal stellig over gedrukte formulieren
beschikken; dock hen , twinhg dui: end verzendingen doen, op
alle stukken zij n handteeken zetten, is geene kleinigheid.
V6:4.- den 15 October zullen de onderwijzers of de gezinshoofden aan de kantonale schoolopzieners de kaarten terugzenden. Doen zij dit niet, dan volgt, onder aangeteekend overslag, een dubbel van de waarschuwing en de kaarten.
Wordt binnen de vijftien dagen nog met geantwoord, dan
zendt de schoolopziener eene klacht aan den vrederechter; om
de twee maanden andeimaal briefwissehng met de schoolhoofden en met den vrederechter.
Men mag niet nit het oog verliezen, dat de kantonale
schoolopziener nu reeds zoozeer overlast is met administratief
werk, dat hij den tijd met eens heeft om de tali-like scholen van
zijn ressort regelmatig, ernstig te inspecteeren, om op de hoogte
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der pedagogisclie wetenschap te blijven, wat echter het VO0Inaamste is: men zal dan ook de meening der kantonale schoolopzieners deelen, die mlj verzekerden, dat het hun bijna onmogelijk zal vallen de verplichtingen, die de wet hun oplegt,
behoorhik na te komen, zonder dat het pedagogisch toezicht
der scholen er merkelijk door lijde.
V.
Ziehier, in Norte wooiden, wat in Zwitserland gebeurt, waarmede men ons land gaaine vergeliikt.
Eerst mag men nooit uit het oog verliezen dat in Zwitserland elk kanton nine eigen \vetgeving heeft, ook op schoolgebied;
dat het nine eigen zaken naar eigen goeddunken iegelt. Het
duldt bijna Beene tusschenkoinst van het middenbestuur 0).
De volgende straffen worden in dit land tegen de oveitreders der \vet op den leerplicht uitgesproken :
R12PRE c,SIONS ET PENALITES - Sae Ure 3 absences non motitissement sont punissables de 5o centimes; maximum
vees api
. apres 4 absences non motivees, i er avertis20 fr. —
sement pal le maiti c, 2 e avei ussement par l'inspecteur, ensulte
Apres 3 jours d'absence, amende
amende, 3o fr. --Api es 2 ou 3 absences
de io cent a fr 1,40 par absence —
non motivees, Ter avertissement par la commission scolaire, apres
4, amende de 20 cent par absence. Pout la 2 e recidive, amende de
30 cent par absence; apres la 3me recidive, de 40 a 5o cent. —
Les absences soot comptees par demi-journees ; les amendes sont de
20 cent par absence; de 5o cent en cas de recidive. — Fribourg :
Pour' les 3 premieres absences subsequentes dans le meme semestre,
40 cent. -- Gent ' Z'e 6 absences dans une penode de 20 jours amenent
un avertissement de l'inspecteui ; ensune l'amende. — Lucerne :
Apres 2 avei tissements, l'amende vane de z a 6 fr.; en cas dc reefaile-Campagne :

Argovze •

Vaud :

(1) Les institutions scolaires suisses offrent la plus grande bigarrure.
Autant de legislations scolaires que de cantons ou meme de demi-cantons..
(g L'Instituteur przmaire en Suisse, son instruction, sa carril're, sa
retrazte, par F. GUEX », in « Recueil de monographzes pe'dagogiques pubhe'es it 1 . OCCaS1012 tie l'Exposztion scolazre sense, Geneve, 1896, Lausanne,
1896, biz. i 18. ») Het is een zeer merkwaardig boek, waarop de heer Raad
van het Departernent van Onderwijs van het kanton Geneve, bij brieve van
29 Januar' 1913, te recht mijne aandacht vestigde.

-
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dive de 6 a 12 fr. - Berne : Si les absences non justifiees excedent
des heures de classe pendant un mois en haver ou 4 semaines
d'ecole en ete, le contrevenant est denonce au prefet. A la premiere
denonciation, l'amende est de 3 A. 6 fr ; a la 2 me , l'amende est
doublee. Enstute emprisonnement de 48 heures a 20 fours. — Unterwalden : Amende de 30 cent. par absence non justifiee. Recidive 5 fr.
— St. Gall . Apt es 3 absences non justifiees, citation devant le president de la commission scolaire; Ire recidive, de z a 5 fr., 2 me de 3 a
50 fr. — Sehzcytz Amende par absence non justifiee, 20 cent ; recidive le triple — Thurgoote : Amende a l'ecole primaire, 20 cent ,
Pecole de repetition, de chant, de travaux 40 cent. —Neuchatel . Apres la i re absence, avertissement. Ensuite, amende de z fr.
pour la i re absence, et de 5o centimes pour chaque absence suivante
clans Pannee scolan e (I) ».

I/I0

VI.
Welke uitslagen heeft men in de verschillende kantons met
deze betrekkelijk strenge voorschriften verkregen, wat de regelmatigheid der schoolbijwoning betreft ?
Een Zwitschersche Staatsraad schrijft daarover :
« En cc qui concei ne la frequentation de Fecole par l'eleve
durant le temps present par la loi, ii n'est guere possible d'etablir
pour toute la Suisse un tableau exact et complet. It est Nen drllictle,
P0111' one aittorW scolaire cantonale de contrOler les rêsultats qui
list soot conimunique.s par les autorWs locales de son proprc terraoire.

Dans nombi e de cantons toutefois, instituleurs, commissions scolan es, inspecteurs, departements se donnent la plus grande peine
pour obtenir non seulement une frequentation la plus reguliere possible, par Papplication stricte des penalites legales, mais encore une
distinction zigoureuse entre les absences justifiees et non iustifiees.
Dans d'autres par contre tl y a lien de signaler de la nkligence, voire
de l'incurze de ce chef. Ajoutons a cela l'inegalite de la duree annuelle

de la scularite dans les 25 Etats suisses et la divergence des motifs
qui soot consicleres comme devant entrainer la legitimite de Fabsence, et l'on comprenclra les ecarts parfois enormes qui se produisent de canton a canton et l -zmpossebilita oit l'on est de prendre
comme d@inztzves les donnJes statzstzques concernant ces rubuiques (2) >>.

(1) .Recuell, u. s., blz. 251.
(2) L' ecole populaire Suisse, par CLERC, conseiller d'etat, in .Recitezl,

u. s., biz. 249.

In andere woorden, de cijfers der afwezigheden verdienen
bitter weinig vertrouwen.
GROB geeft N' o or de 25 kantons de volgende afwezigheden
op (i) : Zurich, 10, 9 ' 0 ; — Berne, 21 °: 0 ;- Lucerne, 11,8; —
Uri, 6,4 ,. — Schw yz, 7, 3 ; — Obwald, 8,8; — Nidwald, 9,7; —
Glaris, 8,i, — Zug, 9,7 ; — Freiburg, 15,1; — Soleure, 7i,7;
Bazel, stall, 22 , - Bazel, omtrek, 17, 3 ; — Schaffhausen, 12,4 :
— Appenzell, omtrek, 7,i, — Appenzell, stad, H,6; — St. Gallen,
11,2; — Graubunderland, ' — Argau, 10,3; — Thurgau, 13, 3 ;
4 ,- — Waadt, ? — Valais, 6,7; — Neuchatel, 24,4;
-Tesino,/
—

Geneve, ? (2).

Vour zooveel deze cijfers niet gearrangeerd zijn.
Men vergete niet, dat de leerplicht rinds lang in Zwitserland
bestaat. De toepassing ervan levert er echter meer moeilijkheden
op dan wellicht elders, ten gevolge van het bet gachtig landschap,
de slechte verkeerswegen en de armoede der bewoners.
Vele scholen kunnen slechts gedurende b maanden per jaar,
en dat gedurende de lielft van den dag, open blijven.
Enkele kunnen met clan des zoiners, en clan nog onregelmatig bugewoond worden. In 1894 waren in het kleine kanton
Uri 584 kinderen, die van 2 tot 3; 318, die van 5 tot 9, en zelfs
Il kilometers of te leggen hadden, om naar de school te gaan (3).
Het « Verslag 7-an den slam der kooge, nzidalelbare en lagere
scholen oz,er 1 9 10-1 9 12 in Nederland », bevat talrijke statistieken
over de schoolbijwoning.
Ik ontleen daar hier slechts de volgende aan (4) :
(I) Schooljaar i894.
(2) Recuezl, u. s., biz. 25o.

(3) Recuezl, u. s., blz. 245.
Heeft men, IA) het opmaken der statistieken, met deze scholen rekening
gehouden ? 't Is moeilijk aan te nemen.
Wij kennen hier in de Kempen kinderen die vhf en zes kilometers van
de school verwijderd wonen, en, niettegenstaande de strengste winters, zeer
zelden de school verzuimen. Daarbij went aangemeikt, dat Been steenweg
hua gehucht met ae school verbindt. De zanawegen loopen meest door heiden en mastbosschen.
(4) Blz. 37.
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PER 10,000 SCHOOLTIJDEN.

PROVINCIEN.
Geoorloofd. Ongeoorloofd.

Totaal.

Noordbrabant

366

94

461

Gelderland

507

49

556

Zuidholiand

602

g6

698

Noordhollaod

54 147

588

Zeeland

663

16S

832

Utrecht

54256

598

Friesland

519

89

6o8

Overijssel

423

63

486

Groningen

573

89

661

Drenthe

597

271

868

Limburg

35 654

409

83

607

5 24

VII.
In ons Drielaarl!lksch Vel slag treffen wij volledige inlichtingen
aan over den C111Z11' der schoolbijwoning in de verschillende provincien van Belgie.
Wellicht is het Diet onbelangrijk to vernemen hoever wij
gekomen zijn zonder den leerplicht.
Den 31 December 1909 telden onze gemeente-, aangenomen- en gesubsidieerde lagere scholen : 923.388 leerlingen
>.›
1910
929.347
i
1911
934.830
Rangschikking der leerlingen volgens h7innen ouderdom.
Bezvaarscholen. Kinderen ouder dan 6 jaar.

-
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Toestand in 1911.
jongens
Meisjes

2.018
2.421
4.439
Lagere Scholen.

Gemeente, Aalvuomen, Geszibsidiêerde Vrije Scholen.
Jongens
Meisjes
longer dan 6 jaar5086
Van 6 tof 7 » 64594 625°
66138
,
70514
7 ' 8 >>
7 0 579
8 ,> 0 » 70699
69038
» 9 » Jo »
70146
68178
> To » II >,
09111
65824
II
12 »
57882
56535
12 >> 13 »
30976
38883
» 13 > 14 »
i8819
21345
Ouder dan 14 »
4884
5398
466946
4
467881
Scholen voor Volwassenen.
Leeilingen jonger dan 14 jaar :
jongens
27182 leerlingen.
»
27992
Meisjes
Dat maakt in de Belgische Scholen. :
Jongens
486777
486878
Meisjes
Totaal :
973655 leerlingen (T).
Uit deze cijfers blijkt ten duidelijkste dat de leerplicht ten
onzent noodzakelijk is. De schooltijd is te kortdurig. Men ziet
inderdaad, dat de schoolbijwoning, te beginnen met het negende
jaar, afneemt. Het is het geval in al de ressorten. Het is te vroeg.
Elkeen zal beseffen, dat kinderen, die op hun negende jaar de
(1) Rapport trzennal sur la situation de l'Instructionprimaire en Belgique. Pre'senie all..1 Chanibres leg-islatives le 24 fanvier 1913 par M. P.
POULLET, Atnistre des Sciences et des Arts. Vingt-troisieme periode triennale (1909-191C-1911), biz. 230 en 293.
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school voorgoed verlaten, en later geen ander onderwijs genieten, gelijk dit in algemeenen repel gebeurt, na enkele jaren alles
kwijt zullen zijn, wat zij in de school geleerd hebben, gelijk de
Kempenaar zegt.
Volgens art. 3, strekt de verplichting, behoudens de overgangsmaatregels, zich over een achOrigtijdvak uit. De schooltijd
is vastgesteld van het zesde tot het veertiende jaar.
Wil men de hooger medegedeelde cijfers aandachtig onderzoeken, dan komt men tot het besluit, dat het toepassen van den
leerplicht tot het veertiende jaar ernstige moeilijkheden zal opleveren. Inderdaad, te beginnen met het twaalfde jaar valt het
bevolkingscijfer bij de jongens van 57882 op 36976; en bij de
meisjes, van 565 35 op 38883.
Daar de toepassing dezer wet, gedurende acht schooljaren,
in het begin vooral, zeer groote uitgaven zal vergers, ware het
misschien geraadzaam de verplichting tot een zeslarig tijdvak te
bepalen. Ik durf het bijna niet zeggen, daar verplichting thans
het algemeen wachtwoord is geworden, en veelal geredeneerd
wordt, alsof onze schoolkinderen nooit iets te doen zouden hebben dan te leeren. Verreweg de meeste leerlingen zullen echter
hun levenlang handenarbeid moeten verrichten, en in onze
streek 'evert het, in vele gevallen, geen hinder op, is het dikwijls
noodzakelijk, dat de kinderen v6Or hun veertiende jaar hunnen
werktijd aanvangen.
lien wt.] thans in hoeverre de leerplicht noodzakelijk is, vat
de regelmatigheid der schoolbijwoning betreft.

VIII.
Gelijk boven gezegd werd, beliep de bevolking der eigenlijke
lagere scholen den 31 December 1911 tot 93483 0 leerlingen.
De schooltijd is verdeeld in 3 graders, i n (aanvankelijken),
2 n (middel-) 3" (hoogeren) graad. De 4 e graad is slechts in enkele
gemeenten ingericht.
Volgden den I n graad
425297 leerlingen.
,
ln
»
)>
312307
»

3"

»

187154

>>

4n

>'

10072

»

Regelmatig zouden de leerlingen van 6 tot 8, den leergang
van den i n graad; die van 8 tot ro, den 2 n ; die van ro tot 12, den
3n graad moeten volgen.
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Dit is het geval niet.
Inderdaad, wij vernemen, dat het getal kinderen van 6 tot
8 jaar tot 270720 beloopt. Telt men er de kinderen beneden de
j aar bij, clan heeft men nog slechts 281226 leerlingen. Daar er
4 252 9 7 leerlingen in den in graad zijn, zijn er 144o71achterblijvers
W ki ;aan verder.
Het getal kinderen van 8 tot lo jaar beloopt tot 278061. De
2 e graad ‘vordt gevolgd door 212307 leerlingen; dus door 65754
leerlingen te wemig. Het getal kinderen boven de lo jaar beloopt
en 4 e graad worden gevolgd door 1 9 7226 leertot 375657. De
dus [ 7 8 43 I te wemig.
Deze cijfers geven tot ernstige bedenkingen aanleiding.
De bevolking vermindert met het negende jaar in al de
schoolresy )1 ten, zoowel in de gemeente-, als aangenomen en
p, csubsicheerde scholen, en de verhouding is nagenoeg dezelfde.
Het getal leerlingen in den lagen graad is te hoog, en dat in
de hoogere Braden te gering.
De oorzaken daarvan zijn veelzijdig. De voornaamste van
alle is, .\-( )hens mij, het overladen piogramma. Herhaalde malen
vestigde ik daar de aandacht op; ik aarzel met te zeggen, dat het
programma van het lager onderwijs op belachelijke wijze over&even is. Ntets zou gemakkehlker zijn dan dit te bewijzen. Al
verdubbelde men het getal onderwiizers en inspecteurs, al waren
alien to( )nbeelden van bekwaamheid en ijver, al wend de leerplicht
met de go )otste strengheid toegepast, dan nog zou het onmogelijk
zijn, ik zeg niet, dat al de leerlingen, maar bet grootste getal, de
Intgebre;de, wijduiteenloopende stof der programma's naar eisch
zouden kunnen beheerschen.
Sommigen schrijven dezen toestand aan het groot aantal
abnormale kinderen toe. Moest men hen gelooven dan zou het
aantal dezer ongelukkigen zeer groot wezen. Volgens het «
de l'Enfance normale », zouden er in de Belgische scholen,
die aan het toezicht van den Staat onderworpen zijn, ten minste
g0000 verachterde leerlingen zijn : dus meer dan lo
anderen
spreken van 12,13 , ja 15
(Zie de lezenswaardige studie van
den beer Simeons, Les Annales Pcdologiques », Octobre 1911,
blz. 36 )
Men houdt zich thans veel met de opvoeding en het onderricht der abnormale kinderen bezig. Daarover verschijnen geleerde verhandelingen.
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Voor mij, persoonlijk, heeft dit alle y slechts een ondergeschikt belang. Ik heb in mijne loopbaan weinig abnormale, zelfs
verachterde leerlingen gekend, en voor enkele dagen verklaarden
mij al de onderwijzers van den kring van ons kanton, met wie ik
over deze aangelegenheid sprak, dat wezenlijk abnormale kinderen in hunne klassen uiterst zeldzaam waren.
Bijzondere scholen voor abnormale hinderen worden op
onze dagen, vooral in de groote steden, ingericht.
at is to prijzen. Doch, de giootste omzichtigheid is hier
plicht. De specialisten zien overal abnormalen. Einjeder sieht
was er im Herzen tragt zegt Goethe. Men mag niet vergeten
dat het voor ouders allerpijnlijkst is hunne kinderen in eene
bijzondere school of klasse voor abnormalen te zien plaatsen.
Ook voor de kinderen zelf is dit zeer slecht, indien het niet
volstrekt noodzakelijk is. Zij verliezen hun zelfvertrouwen, en
zonder zelfvertrouwen kan klein noch groot, in welke onderneming ook, slagen.
De ondeivinding heeft oveiigens geleerd, dat de aanwezigheid van rijkbegaafde en min gunstig bedeelde leerlingen in
dezeifde klasse, voor beiden voordeelig is, zoowel in het opzicht
van het onderwijs als van de opvoeding.
De groote zaak is dat men de kinderen niet meer evil leeren
dan ze kunnen verwelken, en dat de moedertaal de voertaal zij
van het onderwijs. Het verwaarloozen daarvan moet noodzakehjk velachterde leerlingen kweeken. Wij vernemen inderdaad
dat in de bijzondere scholen voor abnormale kinderen te Brussel
85 O/0 Neerlandschsprekenden zijn. is dat niet verschrikkeliiken tevens de veroordeeling zonder beroep van het gevolgde
onderwijsstelsel?
De onregelinatige schoolbijwoning, is zeker eene der voornaamste oorzaken, waarom ons volksonderwijs zoo weinig aan
de verwachtingen beantwoordt.
Het Driejaarlijksch Vers.lag leert ons daarover het volgende.
De aanwezigheid was gerniddeld in de
gemeentescholen :
76,62 0/0
82,07 »
aangenomen scholen :
83,08
gesubsiditerde vrije scholen :
in al de scholen :
80,73 »
Het verschil tusschen de gemeente-, aangenomen- en gesubsidiaide vrije scholen, in dit opzicht, is gering.
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Voor de gemeentescholen heeft het ressort Mechelen het hoogste,
en het ressort Marche, het laagste cijfer der schoolbijwoning.
Ressort Mechelen.

Getal scholen
Schooldagen
De school was geopend

Getal leerlingen
Aanwezigheid per leerling
Percentcijfer 84

143
249,76
246,86 dagen
25817
209,48

Ressoi t Mcirche.

Getal scholen
Schooldagen
De school was geopend
Getal leerlingen
Aanwezigheid per leerling
Percentcijfer 67.

236
250,95
247,35 dagen
10669
166,75

Voor de aangenomen scholen komt het hoogste cijfer der schoolbijwoning voor in het ressort Mechelen, het laagste in het ressort
Bergen.
Ressort Mechelen.

Getal scholen
Schooldagen
De school was geopend
Getal leerlingen
Aanwezigheid per leerling

123
250,96
248,2 dagen
23874
220,85

Percentcijfer 88,
Ressort Bergen.

Getal scholen
Schooldagen
De school was geopend
Getal leerlingen
Aanwezigheid per leerling
Percentcijfer 75,30

29
250,30
246,90 clagen
3080
185,8o

Voor de gesubsidieerde vrije scholen heeft het ressort Mechelen
het hoogste cijfer, het ressort Luik het laagste.
Ressort Mechelen.

Getal scholen
Schooldagen
De school was geopend
Getal leerlingen
Aanwezigheid per leerling
Percentcijfer 89.

13
249)46
245,07 dagen
2058
219,85

4
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Ressort rAlik .
Getal scholen
94
240
Schooldagen
239 dagen
De school was geopend
1415o
Getal leerlingen
Aanwezigheid per leerling
191,6o
Percentcijfer 73,07.
In het schoolressort Mechelen, dat heel het arrondissement
Turnhout, een gedeelte van het arrondissement Mechelen en,
enkele noordelijke gemeenten van het arrondissement Antwerpen bevat, laat dos de schoolbijwoning, zoowel in de gemeente
als in de aangenomen en gesubsidieerde vrije scholen, het minst
te wenschen over (I).
Wat mij betreft : ik hecht aan al deze cijfers geene overdreven waarde. De toestand is, in weikelijkheid, min gunstig,
Diet alleen in ons land maar overal. « Nourri dans le serail, yen
connais les detours. »
In alle geval zal de leerplicht, ook in dit opzicht, een zegen
zijn. Hid zal onvermijdelijk de regelmatige schoolbijwoning
bevorderen, zelfs wanneer de wet slechts op onvolledige wijze
wordt toegepast.
De schooltijd is in de lagere school kortdurig. Daarbij, ik
kan er niet genoeg op drukken : zelfs met het verplicht ondeiwijs kan de leerstof die thans aan de leerlingen wordt voorgehouden nog niet verwerkt worden.
Ook in de landen, waar de leerplicht niet alleen bestaat,
maar toegepast wordt, klaagt men over de « Babelgedanken unveistandiger Schreier », over « eine papierne Ridagogik », over « gkinzende Scheinleisfungen, die sick ,o,cdrfickt ganz hfibsch lesen,im Leben
aber menials :ur Ausfiihrung gebracht zverden » (2).
De grootste methodieker van Duitschland wellicht, waarschowt ons : < TVer in dieser Beziehung heutzutage nicht mitthitt,
genii sogar in die Gefahr C171 Reaktiondr genannt zit zcerden » (3).
Ik weet daarvan te spreken; doch ik beroep mij op Kehr :
« _Hoch fiber die Verlogenheit and Muschung solcher FOrderungen
(I) Rapport trzennal,

blz. 300-302.

(2) KEHR, Die Praxis der Volksschide, blz. 13.
(3) Id.
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stela /pis duck das Lessini;sche Wahl - ilia Mali/molt ..1clzbitte
das alley
aus (I).
IX.
Het is meer clan waarschijnlijk, dat aan dit overladen der
programma's, aan « het aanpassen der leeistof op de plaatseliike
noodwendigheden, aan het onderwijs met praktische strekking >>,
nog zoo pauw geen perk of paal zal gesteld worden.
In den vierden graad, die wordt ingericht, wordt dit zelfs
voore eschi even.
V( m)ral is het te vreezen dat men het onderricht der tweede
taal met geweld zal willen doordrijven, en dat de utilitaristische
strekkin van ons volksonderwijs, Welke door dit wetsontwerp
aangeraden wordt, onberekenbate onheilen zal stichten.
Artikel 5 van het meuwe ieglement der lagere gemeentescholen van Leuven luidt :
Er zal aan het onderwijs van het Fransch minstens vier uren

per week besteed Nv orden voor den aanvankelijken graad en vijf uren
voor al de andere afdeelingen der school. Daarenboven zullen, in
den 4, graad al de leerstoffen van het programma, uitgenomen de
Vlaamsche taal, in het Fiansch onderwezen worden. »

Op het gevaar of nogmaals voor een reaktionair te worden
uitgekreten, herhaal ik luider dan ooit, dat het onderricht der

tweede taal in de lagere school niet te huis behoort.
Groot is het getal vooroordeelen, die wij uit den weg te
ruimen hebben.
Aldus beweert men, dat in Zwitserland, in de volksscholen,
het onderricht tweetalig is. Dergelijke bevestigingen worden met
den hoop verkocht, zonder dat men weet van waar ze komen.
Ziehier wat de Zwitsersche staatsraad Clerc daarover
schi ij ft •
Niette genstaande elk kanton het programma zijner lagere
onderwijsinrichtingen naar eigen goeddunken regelt (2), worden
sommige vakken overal onderwezen.
(I) Praxis der Volksschule, blz. 13.
(2) « Dire que, semblable en cela aux Etats-Unis, la Suisse ne possêcle
ni ministére, ni bureau federal exercant une action, un contrOle quelconque
sur l'instruction populaire ..... ) (CLERc, op. cit., bl. 206.)
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« Nous retrouvons ici la meme liberte d'allures que clans les
autres domaines. Cependant un certain nombre de branches se rencontrent partout, ceiles qui constituent en somme clans tous les pays,
le veritable programme primaire. A ces branches viennent s'en
ajouter d'autres dont l'importance s'accioit de la tendance generale.
industrielle ou agricole du milieu. Les premieres sont : la langue
maternelle, Parithmetique, l'histoire et la geographic de la Suisse,
l'ecriture, le chant, les travaux a l'aiguille et la gymnastique. Les
branches que Pon rencontre ensuite le plus frequemment dans les
programmes sont : la geometrie, la geographie generale, l'histoire
natui elle, le dessin et la religion (I).
« A ces branches le plus generalement repandues s'en aioutent
d'autres qui sont d'un grand mteret dans les cantons agricoles ou
industi iels. Le Valais, , l'Obwald et d'auti es tiennent a enseigner
a leurs enfants l'arboriculture, la sylviculture on l'horticulture ; les
elements d'economie rurale en general se trouvent dans les cantons
de Geneve, Vaud et Neuchatel. Ces deux derniers attachent beau•
coup d'importance, de meme que Fribourg et Valais, a l'enseignement de la comptabilite, de l'hygiene scolaire, de Peconomie
domestique et de P instruction civique. A Bale, a Lucerne, a Geneve,
a Neuchatel, clans les Grisons, on enseigne dans le degré sut,'rieur
de Vêcole prinialre, une langue etrangere, allemand ou franca's, auxquels s'ad i oint l'anglais ou l'ttalien dans les GOUTS secondaires (2 , . »
Aldus, in 4 steden, en in enkele gedeelten van Grauwbunderland wordt in de lagere school eene tweede taal under-

(i) « Ouant a la religion enfin, cette branche est soumise egalement aux
prescriptions de la Constitution fecierale. Elle fait partie des programmes
de tons les cantons, sauf Neufchatel et Geneve, oil les locaux scolaires
demeurent neanmoins a la disposition des ecciesiastiques ou de leurs suppleants pour leurs lecons. >i (CLERc, L'Ecole populazi e Suisse, in Recuell,
u. s., biz. :35 en vlg )
(2) -1,1., blz. 243. Grauwbunderland, Graubunden, of Bundten (Fransch :
Grisons ; Italiaansch : Grigtoni; Romaansch : Grischun), is het grootste kanton van Zwitseriand, en is geheel en al bergland met bergen die 3,623 (TOdi),
3,398 (Rheinwalohorn ; (Piz-Bernina) 4,052; (Piz-Kesch) 3,017 meters hoogte
bereiken. Het kanton is dan ook weinig bevolk1 : het telt ongeveer 100,000
inwoners, 12 per vieikanten kilometer. 46 €7. der oppervlakte van het kanton
brengen niet c; op : 17,5 V ° zip door bosschen ingenomen. In 9,347 hillshoudens wordt Duitsch; in 3,024 Italiaansch en in 8,74o Romaansch gesproken. (BRocKHAus, VII, blz. 539.)
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wezen (I). \Vat echter niet tut het oog slab verloren worden, is
dat ooh daar het onderricht der tweede taal slechts met den hoo gen
gram/ (taw' angt

De klassen, \\ aar deze graad onderwezen wordt, behooren
Diet tot de eigenhike lagere school.
Zelfs wotdt in veischeidene Zwitseische nortnaalscholen
Beene tweede taal ondetwezen, wel eels bewijs, dat men daar
diep overtuigd is, dat het onderricht del tweede taal in de lagere
school met op nine plaats is (3).
(I) In Grauw bunderland « I'allemand pour les eleves romanches, a
ans (CLERC, op. Cit., biz. 242.)
(2) De leerplicht duurt in de kantons Geneve en Vaud, 9 jaar ; — Bern
en Freibuig, 9 of 8 par na ‘oldoend examen of gewettigd ontslag;
Soleure, Baler-stad, Aargau, 8 par; — Lucerne en Schwytz, 7 par; — Neuchatel, 7 of 6 jaar na voidoend examen; — Unterwaiden, 6 jaar; Bazeldorpeu, 6 jaar, daareij 3 par herhalingschool, 6 uren per week; St. Gallen,
6 jaar, daarbij 2 par herhalingscnool ; Thurgovie, 6 jaar, daarbij 2 jaar
herhalingschool in den zomer ; — Appenzell R. J. 6 jaar, daarbij 2 jaar bugevoegde school. (CLERC, L'Ecole populaire Suisse, blz. 247.)
\Vat men door Cours superieurs de l'ecole przmazre en door cours
s6condaires moet verstaan, leeren wij nagenoeg ult het volgende « La plupart des eieves qui Pont frequentee obhgatoirement (de eigeniuke lagere
school) ne se destment pas, on le concoit, a des etudes ulterieutes, et comme
leur instruction est necessairement restêe incomplete ou mal affermie,
populaire Lem- oilre encore un ordre special, le phis souvent oblzgatozre
awl?, affecte a la revue et au perfectionnenzent des connaissances qu'zls
ont acqzuses dans les of tit es in fervors. Cet ordre comprend les 7e,
8' ou 9 e annees d'etudes pi-uncut-es orA)-anisees par certaznes legislations on
les ecoles coniplementaires et tie repetition, qui existent dans d'autres.
Quant aux eieves qui desirent poursuivre leur etudes, sans toutefois aller
jusqu'aux etudes supetteures, l'ecole populaire met a leur disposition des
classes dont la frequ . ntation est facultative et le plus souvent gratuite, ouvertes
quotiaieunement et Durant toute Pannee sous le nom d'ecoles secondazres,
reale), re:vonale, ou de districts. Ces classes poursuivent generalement le
double but de Bonner a certains eieves un complement de connaissances et
de preparer its auttes a des enseignements spectaux, professionnels, industriels, agricoles ou superieurs. ' (CLERC, op. cit., blz. 209.)
(3) Les ("cotes 1Z01 males valaisannes denseignent aucune langue etrangere
a cote de la langue matetnelie a Zurich, le francais est obligatoire. (F. GUEX,
L'Instituteur pi itticure en Suisse, in Recueil, u s., blz. 147.)
Ik stel mij voor in eene volgende verhandeiing ae programma's der
Normaalscholen to Belgie en in den vreemde zoo volledig mogellik to doen
kennen.
12
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In eene gewone lagere school, zelfs met den leeiplicht, kan
dit onderricht Beene duurzame uitslagen opleveren, zonder dat
de school er ham opvoedend, ontwikkelend en vormend vermogen bij inboete.

X.
Indien men aan een Franschen, Zwuserschen of Duitschen
schoolman «ilde wijsmaken, dat in Belgi een regiment aan de
onderwuzets oplegt, in eene lageie school, in eerie andere dan
de moeciertaal, hun onderricht te geven, need, hij zou het met
gelooven.
üok zal men neigens aannemen, dat met het onderricht
der tweede taal moet aangevangen worden, als de kinderen op
hun zesde jaar ter school komen, wanneer met het eigenhike
onderucht der moederataal moet worden aangevangen. Men
moet dan beginnen de dialektspraak der kindeten tot de a i gemeene letterkundige taal te verheffen. Indien men het Liger
onderwiis op waarhjk ernstige wijze wil mrichten, moet men
daar den ganschen schoultrid aan besteden (I). Ja, gelijk fic het
in 'mine laatste verhandeling heb aangetoond, oinN at dit
onderro lit dei letterkunchge taal, goed begrepen, C) zoo te
zepgen, gansa hot lager onderwijs, omdat de ont\ukkeling der
taal geluken tred houdt met de ontwikkeling van den geest.
\ an Di.
Het meesterlijk upstel « Guido Ge:elle als
weet met voor de hoeveelste
Hugo Veriest (2) noopt
maal, op dit onderweip terug te komen :
(1) Acht Jahre sand erne kurze Zeit, jeder Tag, jede Stunde ist getreunch
zu benutLen, utn Gen Schatz, der me aeutsche Schriftsprache beGeutet, in das
Herz (les Kindes zu ptianzen. An der Schwelle der Schule muss 'linen Mese
Sprache entgegen tOnen und sie ohne Unterlass begleiten, bis sie \ on der
ook Di. Jutting, SprachStatte der Bridung Abicheid nehmen. (Jensen)
Kenr und Schhmbach, Der
hare und pactag,ogische Abhandlungen 7);
deutsche Sprachunterricht inn ersten Schuijahr a Luz, Lenibuch der praktischen Alethodik >); a Kern, Grundriss aer Paciagogik ; a Waltz, Aligetnetne
Pailagogik en vooral het standaardwerk van Dr. Schumann : Lent buch der
Pajagogik, Sechtste Autiage 1851. Ock het werk van Kehr a Die Piaxis
der Volksschule », dat 'k zoo chkv, tjls aanhaal, kan met genoeg aanoevolen
worden aan onze ondeiNA vets, en aan alien, die het ware wezen van het
voiksonderwijs willen leeren kennen.
(2) Ver,slagen en illcdedeelingen der Koninklilke Viaaniscize Academic,
Jaargang 1913, blz. 434.
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« Gezelle kwam en zijn grondgedacht en leering was :
Gij kunt vlaamsch en moet alleen uwe taal zuiveren, kuischen,
wasschen, kammen, volledigen, yen ijken, versterken, gelijk de
mensch met zijn lichaam duet ».
Vlaamsk_h is NederlancIsch
Gij knot Vlaamsch, gij bezit het werktuig : dat werktuig
moet \Tel-4) nd, bruikbaar gemaakt worden. De taal van het schoolkind mi)et tot de letterkundige taal worden ontwikkeld. Deze
ontwikkeling moet geleidelijk samengaan met de ontwikkeling
van den geest, e\ enals de krachten geleidelijk met den wasdom
van het lichaam hoeven toe te nemen.
Met het onderricht der tweede taal in de lagere school, a
foitioii in den lagen grand, is het ontwikkeleii der dialektspraak
tot de letteikundige taal onmogelijk, aangezien de tweede taal
de iol der letteikundige taal speelt, zonder ooit hare vormende
kracht te hebben — is dus aan ernstig onderwijs niet te denken;
daarom krachtdadiger clan ooit het onderucht der
tweede taal m de lagere school, behalve dat dit nog, behoudens
uitzonderingen, loutei tijd- en krachtveispilling is.
Er moet op gedrukt wotden, luider dan ooit, op onzen tijd,
wanneer ti van de beet hike herleving N an het Vlaamsche Volk
getuigen zijn.
De algemeene letteikund4.,,e Nedeilandsche taal moet meer
het gemeengoed van het Vlaamsche Volk worden dan thins het
geval is.
De Nedeliandsche, letterkundige taal is in de Vlaamsche
gewesten minder veispieid dan de Fransche en Dunsche talon
in Fiankrilk en Duitschland. Ons yolk spieekt of sohnift zijne
moedertaai zoo goed met als de Franschen of Duitscheis de
hunne spreken eii s(.hitiven. i\Ioet dit verwonderen --) Eerst en
vooral v ei keel en \\ i t hiei in eenen toestand, die nergens elders
bestaat. t )veral, 'bid vrije volken, is de landstaal in het bezit van
al hare rechten, wonit zij door al de klassen der sainenleving
geèerd eii beoefend.
Ten onzeilt is dit hot geval niet. Wij hebben onophoudelijk
te stridden geliad vooi hut behoud onzen taal, en op hot slagveld
denkt de soldaat en met aan zijne kleederen en wapens te kuisohen.
(I) Vei slagen en jleiledeelzugen der lioninkly'ke Vlaamsche Academze,
Jaargang 1913, blz. 434.
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Dit belet met, dat het bevorderen der algemeene taal, in het
maatschappelijk leven, al te zeer werd verwaarloosd.
Het ongelukkigste van al was, dat de school niet in staat was
hares plicht geheel en al te doen.
Overal wordt geheel de schooltijd besteed aan het louteren
der moedertaal, worden al de leervakken daar dienstbaar aan
gemaakt, tot groot voordeel van het onderwijs, van de algemeene
geestesontwikkeling zelf.
Hier vangt met den schooltijd het onderricht eener tweede
taal aan. Men verkwist daar een kostelijken tijd aan ; men geeft
onderricht in die taal; men rukt den band los, die de taal van het
innerlijk leven van het kind met zijn innerlijk leven verbindt; men
veredelt en breidt den geest en de taal niet geleidelijk nit; daarom
blijven beide iuw en bekrompen. De geest van het kind ondergaat haast geene wijziging, als zijne taal geene wijziging ondergaat.
Daarom : wilt gij dat ons lager onderwijs duurzame vruchten
oplevere; wilt gij, dat onze taal geeerbiedigd worde en in ons
maatschappelijk en openbaar ^ even de plaats bekleede, die haar
toekomt ; — zorg dan dat gansch de lagere schooltijd, door het
onderwijs der vakken en door het onderwijs der taal zelf, aan de
verheffing van de dialektspraak der leerlingen tot de algemeene
N ed eriandsche letterkundige taal worde besteed.
Sle( hts het onderwijs door middel der moedertaal levert
duurzame uitslagen op : het onderwiis door middel eener
vreemde taal, het te vroegtudig aanleeren der vreemde talen
verdient inderdaad de namen « Babelg, edanken 1171verstan diger
Schrezei « A>lan,:ende Scheinleistungen, Papzeiwe Pddagogik ». Zulk
onderwijs is vi-spill/is van lid en krachten.
« \Vat ik wel weet, zegt Jan Van Beers », dat bij zoo'n onpaedagogisch, tegennatuurlijk onderwijs de beste koppen onvermijdelijk
stomp en hot worden; dat de leerlingen zich aan dat half of verkeerd
veistaan allengs gewennen, en er in mismoed of walg het hoofd bij
nederleggen ; dat er voor heel hunne volgende studien, voor gansch
hun leven misschien, over al hun weten en denken gelijk een sluier,
een nevel van onvastheld en onzekerheid hangen bhift; — wat ik wel
weet, dat de ergste gebreken, zooals : gewoonte van ondadige lijdelijkheid bij het luisteren, onnadenkendheid en slordigheid bij het
zelf-werken, voor het grootste gedeelte hunnen oorspi ong in dergelijke lessen namen (1). »
(1) Het hoofdsebrek van ons Hzddelbaar Onderwils,blz. 47.

— 625
Alien, die in het ondeiwijs weikzaam geweest zijn, en zich
dooi schijnuitslagen niet hebben laten verleiden, moeten deze
-woorden, overvloeiend van pedagogischen zin, beamen.
Hier zit waarh k de plaag van het onderwijs. << \Vij kennen
woordcn en meenen de zaak te kennen, — zegt Herder — wij
omvatten de schaduw in plaats van het lichaam, dat de schaduw
afwerpt
IL ben diep oveituigd, dat de leeraars, die eene vreemde
taal ais voertaal gebuoken, in alle oprechtheid te werk gaan. Zij
meenen mderdaad, dat hunne leerlingen nut uit hun onderwijs
trekken. De leerlingen schijnen aandachtig. In wezenlijkheid
zijn zi aandachtig um de worden te onthouden, zelfs te begrijpen, met um de zaken te verstaan.
De volgende pioef lieb bijgewoond. Een Ieeraar gaf op
uitstekende wijze zijne les in eene vreemde ta:t1. Al de leerlingen
schenen hem met de grootste belangstelling te volgen. Plotseling werd de les ondeibroken. — \Vaarover spreekt de beer
leeram op dit oogenblik \Veinigen, die er jets van wisten. De
besten hadden eenige woorden onthouden. Zulk onderwijs kan
niet vruJitdragend zijn.
\\ d ie dat de proef dik\\ ijls bon genomen worden : men
zou verbaasd staan wat al onheilen het woordenondeiwijs sticht.
Lit de zoo belangrijke verhandeling van Dr. Verriest is
voor alle leeraars veel, zeer veel te leeren.
« In der waarbeicl, ij studeerden die groote Meesters met,
hunne taai uok niet, maar wel den uitieg, ons in lange bewoordingen
en week- en maandlange dictaten gegeven door den professor en
zi ne bueken
»
i

j

NA,

j

Men twijfele ei met aan : die professoi was diep overtuigd,
dat hi op den goeden weg was, en het getal zijner collega's, die
op ooze dagen zijn spoor volgen, is legio.
(J( )k de student, die primus was, zoolang de uitleg van den
professoi gevraagd werd, doch geheel en al de kluts kwijt geraakte, als hij moest bev‘iizen dat hij de schrijvers begreep, is
thans, eilaas in veler oogen, nog de type van den goeden student.
Veiriest heeft ens geleerd, dat Guide Gezelle een even
uitstekend Ieeraar als geniaal dichter was.
j

(1) Schulredeu. Zie SCHUMANN : Lehrbuch der Paagog-zk, I, 330.
Guido Gezelle als Ieeraar, in Verslagen en Mededeehngen, u. s.,
Jaargang 1913, blz. 435.
y2 )
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Een ondeiricht in eene vreemde taal, zelfs als de leedmgen
'mar mm of weer kennen, geeft de schaal in plaats van den
dooier, de scull in plaats van de kern : het voedt met. Zulk
onderwijs dringt niet door, het bevrucht niet, het zet gees bloed.
Zulk onderwiis kan met gevoeld zip, en :
So Lange du nur denkst, ohn'es in dir zu
Wird ein Gedanke nur den andern welter spialen.
Het ware clan ook hoogst wenschelijk, dat de wet op den
leerplicht voorschreef, dat de muedertaal in de lagere school de
voertaal van het ondeiwiis hoeft to zip, en dat, als men tech met
geweld eerie tweede taal wll onderwlizen, men hiermede met
voor den derden graad aanvange.
Dit laat qe \N are nog antipedagogisch, tijdverlies, maar het
kwaad zen in mile geval zoo erg niet
XI.
Herhaalde males' vestigde ik de aandacht miner collega's
op de utibtatitische, materiahstische strekking, Welke in ells
ondei \viis, iii ons lager onderwijs, beerscht
Ili hum er up terug, onidat de stiooming met den dag
steiker oidt, ook omdat de algemeene geestesontwikkeling
daaronder hidt, evenals de nauonale opvoeding en het giondig
onciem, lit der motidettaal. Ik ()eg er bij, dat zulk underwiis
gevaaiiiik N out de toekomst der maatschappi l moet wezen.
O )l meet bet noudzakelyk den poetischen zin, bet esthetisch
gevoei bet N olk uitdoo en, en aldus vuor de letterkunde, vuor
den blue' der s( Inmone kuusten in bet al.),emeen, veiderfdyk zyn.
Waarsclirm end zmgt Frieduch Ruckert
Ernst wird ale Poesie zur Kinder krankhett weruen,
Unu zur Pntiosopme eiwachsen sich geudruen.
(1) Naar artikel 2, titel II van het ter tafel gelegde wetsontwerp, wordt
bij alle lagere scholen de vierde graad ingevoerd, met ,s-trekkzng tot
beroepsonderays Voor de meisies zal ueze vierde graad voorol het hztzsizoudelyk onderavis begrijpen, eat aldus algemeen zal worden. Voor de jongens
zal de vierue graad verschillen voigens de plaatseiijke noodwendigheaen,
't zzi lantibouwelijk, 't zz z'akkundzg (voor toekomstige handwerkers),
zu handelskundig (voor toekomstzge klerken, boekhortders, kleznbedzenden). De vierde graad zal on halven schooltijd mogen ing,ericht worden.
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Dann wird der Knab abthun seni Lust- mid Trauerspiel,
Mantiesernst dann p, ehn lusttrauerlos zurn Z,e1.
Dann wird die Menschheit rich zur ilacnsten
urd' eiheben,
Du ober ft eue akh die Zed ntcht zu eileben (1).

't Is met te begujpen, dat men dit niet wil verstaan. \Vat
vooral met te begrnpen is, is, dat menschen, die beter zouden
moeten eten, het gevaar niet inzien ; mtegendeel uit al hunne
hachtett medewerken om den toestand te vereigeren.
In de laatst verschenen boekdeelen van het « Driejaarlijksch
Verslag er den toestand van het lager onderwijs drukt meer
dan een ho()fdinspec teur zijue onveiholen vreugde tut, daar de
ontlerw lye's an zijn ressoit meer ell meer eene utilitarische
stiaking call hun onderucht geven.
Thans is er van niets spraak dan van vakonderwijs. Handenaiheid, landbouw, erelduitbreiding! 1k bid en smeek u,
heeren oversten, houdt op met uw unzalig modernism. De
onderwijzeis kunnen null, ondervbijs met geven. \Vat zou een
professor an ijsbegeeite zeggeli, indien men hem gelastte de
heelkunde te onder\xlizen? Weinu, een onderwijzer, die de
vakken zoo beheers( hen, gelijk dit noodig is, welke men hem
thans 1Gll doers ondeiw 'yen, zuu een alomvattend genie zijn.
Hij bestaat niet.
De lageie on(lelwljzer kan geen vakonderwus geven. Hij kan
de leeilmgen zo0111111 tot 1.1ei ken als tot timmerlie, tot landbouwers als tot smeden vooibereiden, zelfs opleiden. Hij kan, en
moet hunne elementaire Norming beweiken. Hij kan hen tot
mensch opleiden. Het sprookie van de Gebroeders Grimm,
waar de \\ olf aan den Vos viaagt, bij het Tien van een kind, dat
naar de school gnat : Ist das em Mensch z. en tot antwoord
krijgt . Nein, das east enter werden doet ons op beknopte
witze de ioeping der volksschool kennen.
De ondei n li zer meet het v, askind, dat later van alle onderwijs zal v erti)Len \ en, datgene leeren, wat het elders
nergens meer zal kunnen leeren. Hij moet het de deugd inpren; hi] meet het kind
ten, Inj moet het opvoeden naar lief en
het
ktuig leeren hanteeren, waarmede het later zijn levenN\

N

N

55

«ei

(1)11–enhert des Brahmanen, von
Einkehr, 51.

FRIEDRICH RÜCKERT,

Erste Strife,
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fang aan zijne verstandelijke en zedelijke volmaking kan arbeiden : de inoedertaal.
De lagere school is geene beroepsschool, geene vakschool;
zij kan of mag dit met zij'. De school is eene pldats van harmonische ontwikkeling, van zedelijke, verstandelijke rationale opvoeding.
In de school hoort een onderwijzer, hooren kinderen,
scholieren.
Dat men vakscholen stichte, hoe meer hoe beter. Men heeft
teeken- en rnuziekscholen, aaroin zou men, naar de plaatselijke
noodwendigheden, geene scholen voor timmerlie, metselaars,
landbouwers, kantweiksters iniichten ? Waarom zou men in de
school voor xolwassenen, aan hen die de behoefte daartoe
gevoelen, geene tweede, geene derde taal onderw,ijzen? Doch
een volledig lager onderwiis, in en door de moedeitaal, is
volstrekt noodzakelij k, eer een ernstig beroepsonderwijs mogelijk is.
Mlle pogingen om de Volksschool haar eigenaardig karakter
to doen afleggen. moeten noodzakelijk op teleurstellingen voor
heel het volgend leven barer leerlingen uitloopen.
De Zwitsersche pedagoog F. Guex schrijft daarover eene
heerlijke bladzijde; zij 'p oet oiider het oog onzer wetgevers en
schoolovetheden gebracht worden.
«Si les agronomes exigent toujours plus de geometrie et de
toise, de chimie aricole, de viticulture, d'ai boriculture ou d'horticulture; si les al tisans et les commercants reclament a grands cris
toujours plus de dessin industriel, de modelage, de comptabilite et
de stenogi aphie; si les medecins estiment que l'ecole est la pour
donner aux enfants des notions plus exactes d'anatomie, de physio-logie humane, d hygiLne; sl les jurzstes et ICS 110111111eS polltiques disent
que, le regime du suffrage universel est cute aventure hardze, difficile et
incert(wie on ne pourvoet pas, au plus tot et au prix des plus grands
sacrifices (1 une rireitleui e education cacique des jeunes generations appelêes (1 trend; e part a la conduite, des affazres publiques, n'ouhlions pas

non plus les paroles etei nellement justes, eternellement wales du
romancier-philusophe genevois • Vivre est le métier que je veux
apprendi e a mon Emile.. Notre -veritable etude est la condition
humaine...
« C'est parler d'or, surtout aujourd'hui ou l'on exige tant et tant
de choses de l'ecole, de l'ecole primaire en pai ticulier. IA est des gens
pratiques qui ne Bent qu'a futile, au tangible et directement pal-
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pable, qui feraient volontiei s de nos ecoles des etablissements preparatoires a la profession ou a diverses professions cleterminees.
L'ecole, selon les tins, doit faire des agriculteurs, des horticulteurs
tout le morns; scion cl'autres des industriels, des commercants, des
comptables emerites; scion d'autres encore, it Taut y enseigner coilte
que les travaux manuels dans le but unique de suppleer a l'apprentissage, ou a tout le morns de l'abreger. Puis it y a encore
Penseignement civique, le droit rural, Phygiene, que saisie, qui
reclament leurs droits. Et le pauvre instituteur qui est l'homme de
tous les devouernents, devrait titre l'homme de toutes ces besognes!
Et s'il ne se declare pas pi et a tout entreprendre, c'est un inepte,
sa preparation est lugee insuffisante et l'ecole qui le forme de-subir
un nouvel assault ! A tous ces utilitaires de Peducation, on est tents
de repondre : Que notre sieve soit destine a la terre, a l'atelier, au
commerce, a 1 Industrie, pen nous importe. Nous voulons preparer
l'homme en lui. Notts entendons eclairer sa raison, former son jugement, affermir sui tout son Sens moral. Quand it sortira de nos mains,
it ne sera pas un homme fait, oh! cer tes non; mars ayant eveille en
lui le vii desrr de connaitre, lui, ayant appris a apprendie, it sera
apte pent-titre a le devenir, grace aux clartes que nous lui aurons
donnees, a la rectitude d'espi it, a la droitui e de cceiir que nous
lui aurons creees pendant les annees de scolarite (J).
Zoo is het, en niet antlers.

XII.
Het , bewijs van lagere studien », het Welk door artikel 5 der
ter tafel gelegde wet wordt voorgeschreven, acht ik hoogst nuttig,
ja, noodzakelijk. Vooral, omdat het de onderwijzers zal herinneren, dat zij lagere onderwijzers zijn, dat in eene lagere school
elementair onderwijs moet gegeven worden; dat de stof beperkt
moet zijn, doch de oefeningen en toepassingen menigvuldig.
Ik besprak voor eenige dagen het wetsontwerp met een
kantonalen schoolopziener. Moest op dit oogenblik, zegde hij,
de kantonale wedstrijd heringericht worden, men mocht dan
nog zoo weinig eischend zijn, de uitslagen zouden erbarmelijk
wezen:'
Waarom Omdat de lagere school haar karakter heeft afgelegd.
(i) L'Instituteur przinaire en Suisse, in _Recited, u. s., blz. 194.
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Ik zeg het rond en goed : de overheden zelf dragen bier de
groote schuld.
Daar moesten conferenties gegeven worden over de ingewikkeldste, de afgetrokkenste onderwerpen der zielkunde, over
de werelduitbreidmg, over de oorzaken der achterlijkheid, over
het afmeten der verstandelijke vermogens enz. Men hield vol,
dat al wat tot hiertoe in zake van pedagogic geleerd was, niet
veel meer waard was dan dor bout. De inspecteuts spraken
schier ON er nets anders met hunne onderwijzers, en de onderwijzers speelden piofessor voor tienjarige kinderen. De « Driejaarlijksche Verslagen bewijzen het. En het ergste van al was,
dat er altyd vat nieuws moest zijn. Voor enkele jaren was het
al werelduittheiding wat de klok sloeg; gedurende een vol jaar
was op de onderwijzersconferentien over niets anders spraak (I).
Nu is de werelduitbreiding op het schab gezet. Wat al tijd werd
daar goedsmoeds aan verkwist!
Men doer wetenschappelijke experienties op de kap van het
lager onderwijs; men verkiest den schijn boven het wezenlijke,
men verkoopt appelen voor citroenen, en bedriegt de lichtgeloovigen; men miskent de wezenlijke belangen van ons goed, onnadenkend yolk.
Hier vooral loop ik gevaar voor een achteruitkruiper, een
voorstander van sleur en slenter, een weetniet, een stumperd
uitgekreten to worden.
Vooiuit, wetenschappelijke mannen, groote pedo- en psychologen Als onderwyzer geven uwe ultra-moderne theorieen
en stelsels mij bitter weinig.
« Wksenschaftliche Psychologie an sich, ohne Anwending aufs
Leben zu lehren, ist Sadie der Universitätsprofessoren (2). »
Vat nut hebben tot nog toe deze verhandelingen voor onze
lagere onderwiizers opgeleverd?
Geen, hoegenaamd.
Het feit alleen, dat tot nog toe, al deze conferenties aan de
heeren schoolopzieners en leeraars, zonder uitzondering, in de
Fransche taal plaats hadden, kan in een pedagogisch opzicht
niet goedgekeurd worden.
(I) Zie Het Utzlitartsmus in het Onderwqs, in Verslagen en Mededeellngen der Konznklilke Vlaamsche Academze, jaargang 1907, blz. 307.
(2) Praxis der Volksschule, blz. 5.
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Doch ik, die stelsels en geene personen bestrijd, houd staande, dat hier veel kwaad teweeggebracht werd.
Hoogleeraars, specialisten, werden aangesteld om aan de
heeren leeraars en schoolopzieners in eenige voordrachten eene
wetenschap te leeren. De professors in hunne voordrachten, de
inspecteurs op hunne conferenties, de leeraars in hunne lessen,
gingen te werk, alsof de kinderen, alsof de normalisten niets
andeis te leeren hadden.
Niet weinige onderwijzers geraakten het spoor bijster.
Zij speelden hoogleeraar vOor kleine kleuters.
Oppervlakkigheid, grootheidswaan vieren vrijen teugel. In
plaats van menschen kweekt men praalhansen, gedeclasseerden,
ontevredenen, en vandaar tot woelzieken en opruiers is de
afstand gering.
Al te zelden worden de wortels van het kwaad opgezocht.
In eene der zittingen van het « Institut national beige de
pedologie sprak de heer Inspecteur Van der Wallen over deze
verkeerde strooming in het lager onderwijs; hij haalde, te dezer
gelegenheid, het oordeel aan van Scherer, den uitgever van het
tijdschrift : Neue Balmer.
« Nous son-nnes dans une periode evolutive; les professeurs de
pedaogie, instituteurs ne sont plus bien surs de l'efficacite des
rnethodes appliquees ; tout ce qu'on fieut faire dans ce cas, c .est de se
livrer a des elterielleeS.
Schei er ajoute en restart sur le terrain de la pratique : « Der
Lehrer 1st in erster Lime Lehrer und nicht Forscher; die Schule
A 1st eine Et ziehungs- und Lehranstalt, und nicht ein pddagogisches
« Laboi atorium ».

C'est bien vrai », voegt de heer inspecteur er bij. L'auteur », zegt hij, « a la fin de son article lance une sorte d'impr6cation, loisqu'il dit : « Le volume que fecris est destine a ceux
qui se avouent a l'enseignement. Il n'est pas fait pour ceux qui
cherchent a jeter le trouble dans le cerveau des instituteurs (i). »
Raak!

(1) Vergadering van het Institut national Beige de Pedologie, van 8 October 1911. Annales, blz. 64.
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Kehr zegt dat konijnen goed zijn om wetenschappelijke
proefnemingen op te doen, doch niet onze schoolkinderen. Ook
zou hij eene oefenschool, waar het er slechts om te doen ware
methodes toe te passen zonder zich om de uitslagen te bekreunen, ten spoedigste sluiten; hij zou de ouders ten stelligste
afraden er hunne kinderen heen te zenden (r).
In de school moeten uitslagen, duurzame uitslagen verkregen worden
at is slechts mogelijk door middel der moedertaal, door
veelvuldige oefeningen en toepassingen. Slechts door haar kan
het onderwijs vruchtbaar gemaakt worden, kan de leerstof worden verwerkt, met het geestes- en gemoedsleven der leerlingen
samenvloeien.
Men kropt ooze kinderen met onverduwbaren kost op.
0 Het opvullen van het hoofd met denkbeelden is voor het hoofd
even weinig waard als het volpakken van eenen koffer, tenzij het
verstand zijne tegenwerking uitoefenende, die denkheelden tot ztjn
eigendom make en ze in het leven toepasse. « Het is met voldoende », zeide John Locke, « ailerlei dingen in onze hersenen op te
zamelen; N‘ij moeten het voedsel des geestes eerst kauwen, willen
wij er kracht en leven door verkrijgen (2).
Veelzijdige oefening, het toepassen van het voorschrift dat
alle ondeiricht taalonderricht hoeft te zijn, het aanwakkeren der
zelfwerkzaamheid : dit alles doet de leerstof verwerken, en haar
aldus tot de geestesontwikkeling bijdragen. Het doceeren gelijk

(I) Es ist auch dem Irrtum entgegenzutreten, der uns wohl hier und da
begegnet 1st, als ob die Seminarschule nur eine Musteranstalt, bezuglich der
Handhabung der verschiedenen Methoden zu sein brauche, dass mann aber
musterhaft sonde Leistunq-en, resp. Erfolge von ihr nicht verlange und
dfirfe. Ich wurde mach fur eine derartige Schule bedanken und den Eltern
ernstlzch widerraten ihre Kinder in eine solche Missgeburt von Schule zu
schicken. Vv'enn die Seminarschule welter nichts als eine Experimentiranstalt
fur Methodenreiterei sein soil und nicht die Gelegenheit bieten kann an ihren
soliden Erfolgen die Seminaristen die SctiOnheit und Herriichkeit des Lehrerberufes und das Ideal einer guten Schule kennen zu lehren, dan schliesse man
die Schule — doch lieber — heute Lieber, denn morgen. (Praxis der Volksschule, blz. 25 )
(2) Self help, 288.
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in de hoogeschool, heeft in de volksschool geene waarde. De
onderwijzer moet leeren zwijgen om de kinderen te leeren spreken. Zij moeten dagelijks de gelegenheid hebben de leerstof te
bespreken. Slechts daardoor worth de leerstof hun eigendom, en
leeren zij die later toepassen.
Het verwaarloozen der moedertaal, het verkwisten van den
kostelijken schooltijd aan veruiteenloopende zaken heeft de
heillooste gevolgen. De kinderen kunnen de leerstof onmogelijk
verwerken, verteren. Zij hebben honderd Bingen geleerd; doch
alle zoo oppen lakkig, dat hun onderwijs geene waarde voor het
leven heeft.
Zulk onderwijs kan vergeleken worden < met eene soort van
zakmessen, welke sommige menschen bij zich dragen, en die niet
enkel van een mes zijn voorzien, maar buitendien bevatten :
eene vijl, eene schaar, eene nag, eenen kurkentrekker, eene
boor, eenen schroevendraaier, inaar alien zoo klein dat ze toch
niet te gebruiken zijn ( I) D.
« De waarde der kennis bestaat niet in haren omvang, maar
in de vaardigheid, waarmede men Naar kan toepassen. Een
weinigje degelijke kennis zal steeds blijken meer op te leveren,
clan veel, dat oppervlakkig word geleerd.
« De kennis die wij bezitten, moet gangbare munt zijn, die wij
overal kunnen wisselen, antlers zijn wij, bij al onzen njkdom,
arm en hulpeloos en onvermogend om van de gelegenheid parttj
te trekken (2). ->
Niet daarom alleen kom ik op tegen de overladen programma's der lagere school. De leertijd der scholieren is kortdurig, en
men mag nooit vergeten, dat de meesten later hun leven Iang
handenarbeid zullen moeten verrichten.
Daarom, het moet tot beuwordens toe herhaald, moet de
leerstof der lagere school beperkt zijn; daarom moet zij alzijdig
verwerkt worden; claarom zijn talrijke herhalingen noodig; daar
de leerlingen de vaardigheid moeten bezitten, om de verkregen
kundigheden toe te passen.
Anders gaat de leerstof in den stroom des levens verloren,
en levert het onderwijs haast geen nut op, gelijk de ervaring het,
eilaas, al te zeer bewijst.
(t) Help it

zelf,

283.

(2) Id. blz. 283.285.

42
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Leeren de kinderen in de lagere school good, vlug lezen, en
het gelezene verstaan, leeren zij de taal zuiver spreken en schrijy en, en een weinig rekenen; dat is veel, zeer -veel.
Dit wil niet zeggen, dat zij van de vaderlandsche geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde en vormleer, enz., niets kunnen
leeren. Al deze, en ook andere vakken kunnen en moeten
bijdragen tot de algemeene geestesontwikkeling, tot de vaderlandsche opvoeding, en dat vooral is noodig op onze dagen.
De tang, het vaderlands- en familielied vooral, heeft eene
wondere, rationale kracht.
Onze kinderen moeten in de volksschool echte volksliederen
leeren zingen, dit zal in ruime mate bijdragen om ons yolk op te
heffen; dock een volledige leergang van wetenschappen, die
nooit zulien noch kunnen verteerd worden, mag of kan in de
lagere school niet onderwezen worden.
Daarvoor hebben we waarlijk geenen tijd te veel.
De godsdienst, de moedertaal, het lezen, schrijven en rekenen zijn en blijven het geraamte van het programma der lagere
school.
Die van dit grondbeginsel niet uitgaat, brengt slechts flikwerk voort.

XIII.
Men mag nooit vergeten, dat het onderricht der moedertaal
niet alleen in de school zelf den leerling meer dan elk ander yak
ontwikkelt. Hoe beter hij daar leert lezen, hoe meer lust hem
daartoe ingeboezemd wordt, hoe beter hij zijn leven lang in staat
zal zijn zich gedurig te ontwikkelen.
Lezen, schrijven en rekenen heeft elkeen noodig; en aangezien de leerlingen der volksschool, als zij deze hebben verlaten,
de gelegenheid niet hebben zich daar gedurig in te oefenen, is
het noodig dat zij in de schooljaren deze vakken grondig leeren
beheerschen. Juist omdat dit al te weinig het geval is, omdat de
letterkundige taal hun vreemd blijft, hebben zij, volwassen,
geenen lust in het lezen, schrijven en rekenen; zij kunnen het
niet meer; zij behooren weldra tot de ongeletterden, tot de
analphabeten.
Er is echter iets antlers.
Er is iets belangrijkeis.
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De opvoeding, de rationale, de zedelijke opvoeding vooral,
wordt op onze dagen van veelzijdig leeren, van uitgebreide programma's, al te zeer verwaarloosd. Men gaat te werk alsof men
van onze schoolkinderen kleine geleerden wilde maken, alsof zij
hun levee lang moesten leeren. Het onmogelijke aangenomen.
Wat zouden
daardoor gebaat zijn?
Kennis op zich zelve, tenzij zij wijselijk wordt bestuurd, maakt
slechte menschen te gevaarlijker, en de maatschappij, waarin zulke
kennis als het hoogste goed wordt gehuldigd, zou niet veel beter zijn
dan een i ijk van booze geesten a, zegt lien men moeilijk met
den naam an i eactiinnair zou kunnen bestempelen, « Kennis moet
met deugd en w ijsheid gepaard gaan a, voegt hij er bij, « en in een
oprecht karakter worden opgenomen, of zij mist alle waarde ii »
'Yam ('2s non intime conviction a, schreef Pater Gregoire Girard(2, « tout ouvrage elementaire pour l'enfance dolt etre un moyen
N

(I) Self. Help. 290.
(2) Explication du plan de Fribourg. Zie : Le Pere Girard, par Ernest
Naville.
Pater Girard (Pere Gregoire), geboren te Freiburg (Zwitserland), den
17 December 1765, aldaar den 6 Maart 1850 gestorven, was een der beroemdste pedagogen van gansch Europa. Ztjne werken, vooral zijn Cours de langue
maternelle kunnen niet ernstig genoeg door ooze onderwijzers bestudeerd
worden.
Het grondbeginsel van Pater Girard's onderwiisleer was :
L'Etude de la langue maternelle dort t'tre le moyen przncipal de la
culture zntellectuelle et morale de la jeunesse.
« L'appiication de ce principe est le caractêre distinctif de l'ceuvre du
Pere Girard schrijft Ernest Naville. C'est la contribution la plus importante qu'il a appoi tee a la theorre de Peducation. I1 indiquait sun Cours educatif de langue maternelle comme l'ideal de sa vie, le vceu de son cceur, sa
dette la plu, sacree envers la jeunesse.
C'est par le cours de langue realisart le plus complêtement les principes qui presidaient a toute l'instruction de son ecole. La syntaxe etait one
forte gymnastique de l'intelligence; l'invention, toujours excitee progressivevement, depuis le choix d'un mot et la formation d'une phrase jusqu'a la cornposition dune lettre ou d'une narration, developpart l'esprit d'initiative, et
formait en mC,ne temps la pensee et son expression par la parole... Aussi,
dans l'Ecole de Fribourg, on consacrait a la langue maternelle pres de la
mottle du temps des etudes...
Il s'agzisazt de Bonner une culture complete, dans la mesure du possible aux enfants quz n'e'tazent pas destines faire des etudes superzeures
Le Pere Girard par Ernest Naville; Recueil de monographies peclagogiques,
biz. 92.
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d'education. S'il se borne a donner des connaissances, je puis admirer
i'ordre et la vie que l'auteur a su mettre dans son travail, mais je ne
suis pas content de lui, Je suis meme Nesse de ne trouver qu'un
maiti e de langues, de geographie, d'histoire naturelle, etc., quand
j'attendais quelque chose de beaucoup plus grand; un g nstituteur de
la jeunesse formant l'espret pour former le crur et amenant la lumiere
dans les dines encore neuves, pour y ainener la sagesse et le bun »

Pater Girard schrijft elders :
Nous devons chercher le vrai pour operer le bien, et nous
instruire pour devenir bons. Sans une telle direction les lumieres
deviendront nuisibles, parce qu'elles front se mettre au service des
passions ».
Dat ma; nouit uit het oog verloren worden.
Waar wordt tegenwoordig gesproken van de noodzakelijkheid, de zedeliike, maatschappelijke en nationale deugden in het
hart der kinderen to ontwikkelen ? Wij hebben menschen noodig
met een helderen kop en een warm hart; menschen, die het
werk niet als eene straf aanzien, en in zich zelf de bron zoeken
en vinden van hun geluk.
Deugdzame menschen : wakkere, teerhartige vrouwen,
Vlaamsche vrouwen; goede burgers, mannen van eer, van karakter, die het joist besef hebben van hunne zedelijke, nationale,
burgerlijke plichten; die 's lands wetten en instellingen eerbiedigen; die tot hun y olk behooren; die hun vaderland liefhebben,
niet alleen met woorden, maar voor zijne onafhankelijkheid hun
leven veil hebben. Zulke menschen : zulke vrouwen, zulke mannen, moet en kan de volksschool kweeken.
Wee de maatschappij, die dat niet beseft!

OVER DEN

GERMAANSCHEN OORSPRONG
EN DE

ONTWIKKELING DER GOTIEK
door OMER WATTEZ.

I.
In de Middeleeuwen heeft zich in Noord-Westelijk Europa
eene eigenaardige bouwkunst ontwikkeld, die aangeduid wordt
door verschillende namen van welke de oudste en meest bekende
is de Gotiek.
Men noemt ze ook wel Christelijke of Middeleeuwsche
bouwkunst. Sommigen spreken van Fransche kunst of Romaansche kunst; anderen van Germaansche of Duitsche kunst, en
weer anderen van iondboogstijl of spitsboogstijl.
Wat is nu eigenlijk die kunst? Waar heeft zij Karen oorsprong ? Welke Bier benamingen is de beste, de nauwkeurigste?
Ziedaar vragen welke hij zich stelt, die uit eene verwarde
politische historic de geschiedenis onzer Westersche beschaving
in de Middeleeuwen wil opmaken.
En meer dan een heeft zich die vragen gesteld. Busken
Huet in Het Land van Rubens zegt in zijne beschouwingen over
het Leuvensche stadhuis
Tot heden is men er niet in geslaagd, de geschiedenis dezer
architectuur aan het Licht te brengen. Van waar is zij gekomen?
Waar is zij heengegaan? Hoe heeft zij zich ontwikkeld? Wij weten
alleen, dat zij in Beigte een viuchtbaten bodem heeft gevonden, de
Renaissance haar met moeite verdrongen, de smaak der bevolking
haar een getrouwe Heide toegedragen heeft. »
Dit wil zeggen dat de geschiedenis, zooals de meesten onzer
ze geleerd hebben, die vragen lang in het duister liet, of dat wij
in een waren doolhof van gissingen en veronderstellingen,
anderszijds bepalingen, vol aanmatiging en grootspraak, zijn te
recht gekomen.
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Verre van mij de meening dat ik nu bepaald die vragen zal
oplossen.
Ik ben voornernens de meest tegenstrijdige denkbeelden
bier nevens elkander te stellen. Uit mijne aanteekeningen, sedert
jaren bijgehouden, — altijd met hetzelfde doel het begrip Gernzaansch in den geest van het Vlaamsche yolk te doer dringen
en den naain Batbaren, ons door vijanden gegeven, te wraken, —
zal misschien eenig licht stralen.
Ik zal echter alleen spreken over de uiteenloopende meeningen van eenige algemeen bekende denkers of vakmannen,
zoo wat behoorende tot de verschiliende kulturen van Europa.
Het zullen woorden of inachtspreuken zijn van gezagvoerende
mannen, die invloed liadden op de kultuur van hunnen tijd. Dit
wil zeggen dat hunne uitspraken zooveel als afdoende waren, of
ten minste in hun midden er voor gehouden werden.
Daarom is het belangrijk die meeningen eens tegenover
elkander te stellen om W. at sneer helderheid in dit vraagstuk
onzer beschavingsgeschiedenis te brengen.
Men staat verbaasd, als men van het eene midden naar het
andere, van het eene yolk tot het andere gaat, over zooveel
tegenstrij digs.
Welk 'nag het doel van al die intellectueelen zijn geweest?
Zeker minder de waarheid te verkondigen dan hunne denkwilze
op te dringen aan de menigte, wier nationale opvoeding men
wil bewerken met de nude beginselen, dat het yolk waartoe zij
zelven behooren, het allereerste is, en al de andere nog eene
soort van halfbeschaafden, barbaren zijn.
Maar als men dat alles vergelijkt en toetst aan de gezonde
rede of aan de zuivere wetenschap, zonder vooringenomenheid,
is het met te verwonderen dat een Duitscher sprak van een
<, Irrgarten der Geschichte >>, en een Franschman van eene officieele geschiedenis, die eene gedurige samenzwering tegen de
waarheid was.
Laat oils dus beginnen.
« L'architecture gothique est une architecture essentiellement francaise zegt dapper en beslist de Parijzer archivaris
Henri Stein (I).
(1) Les archztectes des cathedrales gothiques, etude critique par H. STEIN,
Laurens, Paris.
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De Duitscher Liibke (I) zei reeds veel vroeger :
( Deze stijl heelt zijnen naam niet van de Goten ontvangen ; de
Italianen noemden hem slechts spottender wijze zoo, en wilder daarmede het zeicizame en ouclerwetsche er van te kennen geven; eer
zou men hem Ditttsch kunnen noemen. Immers ofschoon de Moorsche
stijl reeds den spitsboog kent en men ook dezen stiji be' eids in de
laatste heift del Xll e eeuw bij de gemengde bevolking van NoordFrankrijk vindt, van Nk a a r hij kort daar op naat Engeland oversteekt,
verkrijgt hij niettemin eel st door den beslissenden iiivloed van den
Germaanschen geest zijne normale ontwikkeling.
Deze stijl is uit de Germaansche bevolking ontsproten, welke,
hoe heerlijk zich ook de Romaansche geest ontwikkeld had. niettemin streefcle naar meer \ rife en zelfstandige uiting voor datgene
wat hen inwendig vervulde.

En nu de Engelschman Ruskin :
« V am not sure when the word « Gothic » was first generically
applied to the architectui e of the North; but y presume that, whatever
of its original usage, it w as intended to imply reproach, and express
the barbat is chat acter of the nations among whom that architecture
arose (2) ..
Fenlon zegt (3) :
« Cette architectui e qu'on appelle gothique nous est venue des
Arabes. Ces sorter i'espr its etant fort vifs et n'ayant ni regles ni
culture, ne pouvaient manquet de se jeter dans de fausses subtilites;
de lã leui yin t Le inauvais gout en toutes chores. Its ont ete sophistes
en raisonnement, amateur s de colifichets en at chitecture, et inventeurs de pointes en poesie et en eloquence. »

Nu Chateaubriand in zijn Genie du Christianisme :
« L'ordre gothique, au milieu de ces proportions barbares, a
toutefois une beaute qui lui est particuliere. »
Chateaubriand was in zijn tijd in Frankrijk bijna alleen om
zoo te denken, Hid gaat voort :
« On pense qu'il nous vient des Arabes, ainsi que la sculpture
du meme style Son affinite avec les monuments d'Egypte nous por(I) Leztfaden fur den Unterrzcht in der Kunstoorschichte. Nederlandbewer king (loor JOHAN GRAM. Bolle, Rotterdam.
(2) The nature of Gothic by JOHN RUSKIN. G. Allen, London.
(3) Dialogues sur [eloquence. Didot, Paris. Aangehaald door G. KURTH
in Qu'est-ce que le illoyen-dge? p. 15.
sche
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terait plutot a croire qu'il nous a ete transmis par les pi enviers chretiens d'Or rent; macs nous aimons mieux encore rapporter son origine
A. la nature (1) ›>.
En in hetzelfde boek :
On aura beau bAtir des temples crecs then elegants, Bien eclaires, pour rassembler le bon people de Saint Louis, et lur fair e adorer
un Dieu metaphystque, 11 r egrettera toujours ses Notre-Dame de
Reims et de Paris. »
En nog deze aanhaling die haar nut heeft :
« Chaque chose doit etre inise en son lieu, verite triviale a force
d'étre repetee, mars sans laquelle, apres tout, it ne peut y avoir rien
de par fait.

Rafael Sanzio, de beroemde Italiaan, schilder en bouwmeester, noemt de Gotische kunst in eenen brief aan Leo X
Duitsche Kunst. Hrj schreef het volgende :
« De Duitsche bouwwijze, welke hier en daar in Italie is
ingevoerd, is uiterst van den schooner stijI der Grieken en Romemen verwijderd.
De Dultschers stellen dikwijls ergens als versiering een opeengehurkt beeldje, slectit gemaakt en nog slechter mtgedacht,
om eenen balk to dragen en andere zonderlinge schepsels en
loofwerk zonder zin. »
Rafael begreep die kunst van 't Noorden niet.
Victor Hugo, de schrijver van Notre-Dame de Paris, een
werk dat, haar 't voorbeeld der Duitsche romantiek, de verheerlijking der Middeleeuwen is, meent dat de spitsboogstijl .K de
pure race arabe » is.
Een moderne schrijver in Frankrijk E. Corroyer beweert :
« La periode architecturale du XIIe siècle a la fin du XV e et
qu'on a baptisee injustemeut du now etranger de gothique est absolument irancaise, puisqu'elle est née dans les provinces qui ont formees
la France model ne (2 ) •>.
Ik zal den heer Corroyer doen opmerken dat het moderne
Frankrijk het oude Germaansche Frankrijk niet meer is.
(I) Le ge'aze du Christianzsme. Tome II, chap. VIII. Des eglises gothiques. Didot, Paris.
(2) L'arclzitecture gothzque par E. CORROYER, membre de lastitut,
architecte du gouvernement.

— 64i —
Anderc schriivers brengen ons de getuigenis hoe het moderne Frankrijk de kunst van het oude Frankrijk beschouwde.
Zoo spreekt Henri NIalteste ons over Voltaire « qui deplorait
« que les monuments gothiques pussent encore deshonorer le sot
« de son pays (I) ».
Voltaire haatte die kunst omdat zij herinnerde aan het Germaansche Frankrijk, gelid: de manner der Fransche Renaissance
ze reeds gehaat 'ladder) um dezelfde reden.
Het feodale Frankrijk was het werk van het Germaansche
ridderdom, van Merowingers en Karolingers. Frankrijk was toen
Germaansch in bestuur en inrichting. Het Gallo-Romeinsche
element was op den achtergrond geschoven door de veroveraars.
En uit het Frankische midden vormde zich de Fransche middeleeuwsche kultuur, zoozeer verschillend van de Glieksch-Helleensche Renaissance kultuur ten tijde van Moliere.
Lezen wij niet bij den eersten onder de Fransche schrijvers :
... Le fade gout des ornements gothiques,
Ces monstres odieux des siêcles ignorants
Que de la barbarte ont product les torrents. .
Furetire, die het Dictionnaire unzversel (2) schreef, en na
hem de schri3ver van het Dictzonnaire de Trivoux (3) verklaren
flat die b( )uwkunst werd mgevoerd door de Goten in de ye eeuw.
Laatstgenoemd werk meldt ons :
« II y a deux gothiques : l'ancien apporte par les Goths au
V e siècle (edifices massifs, pesants et gross)ers , , et le moderne (ouvrages plus delicats, plus legers et hardis a etonner).

Salomon Reinach, de schniver van Apollo, een boek, thans
zoo algemeen in de geletterde Fransche wereld verspreid, zegt
ons :
« L'expression d'art gothique est inexacte, car l'art qui succede
a l'art roman, n'a ete ni cree, ni propage par les Goths.
D

Maar bij voegt er dadelijk bij, dat het onjuist zou zijn die
benaming te vervangen door art fran■ ais, omdat ze aanleiding
(1) Revue latzne, Fevrier 1905.
(2) Gedrukt te Rotterdam in 1690.
(3) Aangehaald door G. KURTH : Qu'est-ce que le Moyen-dge?
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zou geven tot misverstand, als men er niet bijvoegt : « art francais
du dernier tiers du moyen-age ».
Salomon Reinach is van gevoelen dan maar liever de benaming art gothique te behouden.
Deze schrijver, die te oordeelen naar zijne bibliocraphie in
Apollo, uitstekend gedocumenteerd is over de beeldende kunsten,
moet toch weten dat art franfais nog minder zou passen om
andere redenen, gelijk we vender zullen zien.
Zijne uitspiaak is met zoo aanstellerig als die van Corroyer,
Stein en andere Fransche schrijvers van minder beteekenis in
de kunstgeschiedenis; maar de Franschen willen in onze dagen
eene kunst tot de hunne maker, welke zij eeuwen lang gesmaad
en beschimpt hebben, toen zij zich als de eenige voortzetters van
de Helleensch-Romeinsche kultuur beschouwden, en al wat
daarbuiten was verfoeiden.
Om de aanhalingen over den oorsprong der Gotische kunst
te sluiten, die ors genoeg zullen toonen, dat het niet overdreven
was te spreken van eenen doolhof der geschiederns, voer ik hier
nog deze getuigenis aan van onzen landgenoot kanunnik Reusens in zijn bekend werk Ele'nients d'arche'ologie chretienne
La denomination de Gothique a ete donnee au style du MoyenAge par une espece de derision a Pepoque de la Renaissance. Le style
ogival n'a nen de commun avec les Goths. C'est l'Italien Vasari
(+ I 574) qui, le premier, employa ce sobriquet comme synonyme de
barbare. »
* *

Hoe uiteenloopend zijn al die uitspraken ? Wie kan er wijs
worden uit then warboel van begrippen, nochtans alle gesticht
door menschen, die wisten wat ze zeiden en welhcht iedenen
konden hebben om het zoo te zeggen. Waarom zegt de eene, dat
iets uit het Zuiden komt, als de andere beweert, dat het integendeel uit het Noorden komt ?
Waarom wordt die naam Gotisch zoo betwist en door zoovelen aangeduid als niets gemeens hebbend met de Goten
Waarom wijst men de Goten of en brengt men de Mooren
ertusschen
Waarom noemt men den Gotischen stiji, ook Christelijke
kunst? Is die benaming juister ? Kan men beide bouwstijlen der
Middeleeuwen, de Gotische en de Romaansche, niet beter aanduiden met den naam Middeleeuzysche kunst ?
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Kan de benaming Fransche kunst er door? Is het voldoende
Fransche kunst te zeggen omdat de oudste Gotische gebouwen,
voor zooverre ons bekend is, in 't Noorden van Frankrijk en
bepaald in Ile de France worden aangetroffen?
Wat is eigenlijk een Gotiek gebouw, eene Gotische kathedraal en eerie Romaansche kathedraal ?
Waar is de scheidshin tusschen beide bouwstijlen :' Is de
benaming Romaansche bouwkunst ook wel de goede voor de
kunst van het tijdperk dat onmiddellijk de Gotiek voorafging?
Wij weten nu dat eerst in 1825 deze benaming door Arcisse de
Caumont, den Franschen kunstgeleerde, in een congres in Frankrijk werd voorgesteld en aangenomen.
.Dit zijn zuovele vragen die opkomen in den geest van den
lezer, die nadenkt over hetgeen hid leest en niet blindelings alles
aanvaardt wat hem, al zij dan ook door mannen van beteekenis,
wordt voorgespeld als onfeilbaar of onwederlegbaar.
Laten wij op enkele dier vragen antwoorden met verklaringen van andere schnivers, die onpartijdiger en zonder tendenz
de zaken onderzochten, eu ons hunne uitkomsten mededeelden.
Eerst en vooral zullen wij spreken over den naam « Christelijke kunst en onderzoeken of die naam past om alleen de kunst
der Middeleeuwen, vooral in Westelijk Europa, tusschen de Xe
en de XVIe eeuw, aan te duiden?
Op die vraag wordt met recta geantwoord, dat het Christendom geene bepaalde kunst heeft. De Renaissance, die nadien
gekomen kan dan ook Christelijke kunst geheeten worden.
Heeft zij de St. Pieterskerk te Rome met gebouwd ? Heeft zij
ook niet in Rome den bekenden Jezuleten-stij1 voortgebracht,
elders den barroco-still of ook nog het neo-classicism
Laat ons eens zien hoe prof. Lemaire uit Leuven dat punt
beantwoordt in zijn schrift over den befaamden Noordnederlandschen bouwkundige Dr. P. J. Cuypers ;
« Renaissance, Barroco en Classicism werden aangevallen als
heidensche kunst. Die kunst hoefde vervangen te worden door de
gothiek, den christen Dus w as 't al gothiek, katholiek en godsdienstig, al het andere heidensch en profaan. En zoo werd de
gothiek alleen als ehristene kunst ultgeroepen. Men dacht er niet
aan dat het nooit een algemeene still was of worden kon, vermits
het Christendom noodzakelijk algemeen is, en een algemeene
wereldstijl, evenals eene algemeene beschaving onredelijk en onmogelij k is.

— 644 —
Het Christendom vergenoegt zich de bestaande kunsten in elk
land, evenals de beschavingen, met christen geest te bezielen 1j) ».
En dat heeft het ook, voegen wij er bij, in ruime mate met
de Middeleeuwsche kunst van Noord-Westelijk Europa gedaan.
Wij zullen het verder onderzoeken.
Is het nu voldoende, dat de eerste gebouwen in die kunst,
voor zooveel wij hun ontstaan kennen, op eene bepaalde plaats,
in een bepaald land worden aangetroffen, om te eischen, dat die
kunst naar dat land worde genoemd ?
Mag het y olk van dat land zich eene kunst toeeigenen, die
andeie kenmerken heeft dan de uitwendige teekenen, waaraan
sommigen den Gotischen stijl vroeger meenden te herkennen?
Neen, want die teekenen, vooral de spitsboog, zijn op verre
na niet de eenige, welke den stijl aanduiden.
De spitsboog alleen is niet wat een Gotisch gebouw van een
ander onderscheidt.
Het is misschien op die wijze, dat Fenelon en Hugo, en meer
anderen, geineend hebben den Gotischen stijl aan de Arabieren
te molten toesdiniven, omdat hier of daar in een Moorsch gebouw een spitsboog werd ontdekt. In het Oosten waren wel
spitsbogen, maar er is nooit een Gotische stijl geweest. \Vas het
met vooroordeel, en de vrucht van hunne al te eenzijdige humanistische opvoeding, welke de geletterden aandreef altiid den
oorsprong van alle kunst en letteren te willen zoeken in het
Oosten of het Zuiden?
Zoo weld eene bepaling van het eene boek in het andere
overgeschreven, zonder verder onderzoek aangaande de kenmerken en eigenaardigheden van bedoelde kunst, of naar den
aard en de natuur van het y olk, in Wiens midden die kunst tot
hare voile ontwikkeling kwam.
Chateaubriand gevoelde wel, dat er met het instinkt en den
natuurlijken aanleg van een ras moet rekening gehouden worden
als men kunstwerk wil bestudeeren; maar hij heeft het enkel
gevoeld, niet onderzocht.
« Kunstwerk is niet alleen de vrucht van het kunnen, maar
ook van het willen, » zegt Dr. Worringer in zijn onlangs verschenen boek : Die Formjrobleme der Gotik, een werk dat nu eens
een schitterend hcht op dat vraagstuk heeft geworpen.
(1) Dzetsche Warande en Belfort, jaargang 1906, nr I.
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Als Chateaubriand van den Gotischen still zegt : On pence
« qu'il nous vient des Arabes, ... mais nous aimons mieux rappor« ter son origine a la nature », had hij het met zijne Christelijke
zienersnatuur goed voor.Zijn voorgevoel had hem niet bedrogen ;
dit werd nader onderzocht en het onderzoek leverde verrassende
uitslagen op. Op de gestereotvpeerde zinnen over middeleeuwsche kunst, (lie vroeger in alle werken voorkwamen, en die nu nog
herhaald worden in schoolboeken, werd er geantwoord door
mannen, zelf bouwmeester of kunstenaar, de zaak ernstig
opnamen en de kunst ter plaats gingen bestudeeren.

II.
En hiermee kom lk aan het tweede punt van mijne verhandeling.
Eeist stip ik aan den Noord-Nedeilandschen bouwkundige
Jan Godefrov, schrijver van het merkwaardige bock : De Romaansche stil (Io00- I 25o) en het 07,ergangsq dperk naar de Gothi ek,
een werk van den laatsten tijd, naar de strengste eischen van
wetenschap en kunst gedocumenteerd en geillustreerd (i). De
schrijver zegt daarin :
« De Romaansche stijl is de stijl, die volgt op den Romeinschen
en Romeinsche elementen in zich heeft; en die duurt tot aan den
Gothischen
terwijl hij ook Gothische elementen in zich heeft.
De Romaansche stijl is in 't algemeen oorspronkelijk, streng,
zwaar, soms ruw en plump Hij vertoont in de verschillende landen
veelzijdige ontwikkeling en verscheidenheid, en al worden ook
plaatselijk of in den bloeitijd sierlijke motieven toegevoegd en rijker
behandeling toegepast, altijd blijft de Romaansche stijl eenvoudig en
waardig. Eigenlijk was « Germaansche stijl » een betere henaming,
hoewel hij niet uitgaat van een hepaalde Germaansche landstreek,
doch zich gelijktijclig inWest-, Noord , Midden- en ook in Zuid-Europa
ontwikkclt. »

Hooren wij nog wat een ander ernstig vakgeleerde, Henry
Rousseau, zegt in zijn Esquisses d'art monumental (2):
« L'art romain n'intervint pas seul dans la formation de l'art

roman; le b y zantin y contribua et tous deux furent profondement
(I) Amsterdam, Wed. Ahrend en zoons, 1912. Met 21 platen en 300
figuren in den tekst.
(2) Vol. VI. L'art roman. Bruxelles. Societe beige de librairie, 19o5.
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Gaule, et des le 5* siecle, penetrerent jusqu'au cceur de l'Italie. »
Hoe klinkt dat gansch anders : profondement modifies par le
genie propre des peuples barbares....
Laat ons nu die « barbaren » Germanen noemen, want die
naam met zijne moderne beteekenis past niet meer, daar waar
men zelf erkent dat die rassen een eigen genie hadden. Of geeft
aan die Germanen den naam van Goten, Franken, Burgonden,
Duitschers, Lombarden of Angelsaksers, en ge zult zien, waarom
het juist in de landen is, van waar die volkeren herkomstig zijn,
of landen, die zij veroverd en waarover zij geheerscht hebben,
dat zich de stip heeft ontwikkeld, die voor zoolang er
menschen zullen leven, den naam van Gotische kunst zal dragen.
Die naam, door de Italianen spottend gegeven en door
Vasari voor 't eerst geboekstaafd, is nu een eerenaam geworden, en geene sophisterij of verdraaien van de beteekenis der
woorden zal daar iets kunnen aan veranderen.
Bij de opkomst der Renaissance heeft men het zoowel
gevoeld en niet kunnen verteren dat die middeleeuwsche kunst
eene kunst van de Noordelijke volkeren van Europa was.
Men had geene schimpnamen genoeg om die oorspronkelijke kunst, zoo zeer afwijkend van de klassieke kunst, te kleineeren en te doen verfoeien.
Luister eens hoe Bernini, de Italiaansche kunstenaar, die te
Rome de St. Pieterskerk voltooide, en later onder den naam van
Le Bernin, bouwmeester van den Franschen koning te Versailles
werd, daarover spreekt :
Een gebouw met Gotische torentjes, kruisbloemen, hogels,
en andere versieringen was voor hem « une danse de pointes et
de verrue een Gotische toren was een krokodil met den staart
in de lucht; de heerlijke Gotische portalen waren geopende
muilen van caimans.
Met dergelijke geestigheden wekte men den haat op tegen
de kunst van het Noorden, en die haat was bij de humanistisch
geletterden zoo diep ingeworteld, dat Voltaire nog zijne bekende
lasterende woorden kon schrijven, lang na den uitzinnigen uitval
van Molike, na de bespotting van den pruikerigen Boileau, die
ook in een dozijn verzen uit zijne satires de heele letterkunde
der Middeleeuwen had veroordeeld.
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Ja, die haat bestond gedurende eeuwen tegen alles wat
middeleeuwsch was; het was de « tijd der duisternis en der onwetendheid , ; « la nuit de mille ans » van Michelet; « les siecles
g rossiers » van Boileau.
Zoo groot was en is nog de verachting dat men heden in een
modern Fransch boek, voor de opvoeding der jeugd bestemd,
kan aantreffen :
« Quand le songe qu'il a fallu pour permettre a l'art chretien de
naitre, que taut de beaute fut anneantie, Jo me sens pris de colere
contre cet art, ne de Pignorance et de la barbarie (I) ».
2D

Is het hatelijk genoeg?
Spreekt uit dat alles niet de rassen- en de kultuurhaat, of het
vooroorcleel van klassiek geschoolden ?
In Frankrijk waren er ook wel, die 't beter wisten en 't licht
der zon niet Langer konden loochenen. Maar wat is er met hen
gebeurd?
De meening van Chateaubriand was versmacht geworden
onder den vloed der denkbeelden van de Revolutie, die leerde,
dat in de Middeleeuwen de nationaliteiten, de talen en de kunst,
uitvloeisels waren der feodale tijden en der slavernij.
De vermaard e Fransche kunstkenn er Viol et-1 e-Duc, de schrijver van het beroemde Diclionnaire raisonne de r architecture francaise du .VI A' au X176 siecle, die in zijn land de kunst der Middeleeuwen in eere zou herstellen, werd in 1863 door de keizerlijke
regeering benoemd tot leeraar in esthetica en geschiedenis der
kunst in de School y our schoone kunsten te Parijs, ambt voor
hem door Taine bekleed.
« Son cours sur le cleveloppement de l'art en France au moyen
age souleva tellement contre lui touter les passions acaclemiques
qu'il dut se demettre de sa lonclion ;2)
\Vie dus over Gotiek durfde te spreken, werd ook beschouwd
als een baibaar Been smaad werd hem gespaard. Hij was een
afvallige ; hij verstond de Fransche kultuur niet, die de traditie
van Rome en Athene moest voortzetten. Al wat daarbuiten in
Frankrijk bestond was barbaarschheid, onwetendheid en slechte
smaak, en moest verdelgd worden.
(1) E. PECAUT et C. BAUDE, L'art. Simples entretiens a r usage de la
jeunesse.
(2) Nouveau dictionnazre Larousse, Art. Viollet-le-Duc.
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De Nederlander Allard Pierson schreef in de inleiding van
zijn merkwaardig boek Hellas :
« Onze kathedralen, onze symphonieen werden niet opgebouwd
door Hellas, dat evenmin de kleuren heeft gemengd op ons paletci) ».
Als Hellas noch Rome ze niet opgebouwd heeft, noch er
niet aan meegeholpen, laat ons onderzoeken waar, door wie en
hoe onze kathedralen en andere monumenten opgebouwd
werden.
Luisteren wij nog hoe Henry Rousseau het uitdrukt :
« Au the , 17e et 'S e siecle on emploie la qualification de gothique
dans le sens de barbare pour marquer le mepris, bien injuste d'ailleurs, que l'on professe pour les oeuvres de l'esprit produits pendant
la periode indiquee plus haut; en art comme en litterature on en est
revenu aux traditions de la civilisation greco-romaine; tout ce qui
s'en ecarte est barbare : c'est gothique.
De nos jours des erudits tels que Couraiod, Anthyme, H. Paul,
Rosieres affirment cl ue la qualification de « gothique » marque a juste
titre l'influence reelle cl ue les envahisseurs de l'empire exercerent
sur l'art do moyen Age. Cette influence est indeniable (2) ».
Vat komt men dan spreken van Arabische kunst en
Fransche kunst?
Waren die envahisseurs van het Romeinsch rijk Araben of
waren het Germanen; Goten, Franken en Lombarden ?
\Vij zijn al een heele stap nader bij het denkbeeld van
Chateaubriand, die beweerde dat hij die kunst eerder aan de
natuur moest toeschrijven.
Aan welke natuur? Dat zei hij niet, loch wij zullen zien hoe
zich de natuur van het Germaansche Noorden in al die werden
der beeldende kunst heeft getoond.
Augustin Thierry in zijn Recits des temps me'roviv, iens had
toch reeds geschreven, sprekende van de St.-Martinuskerk to
Tours :
« C'etait une de ces basiliques de Bois communs alors dans toute
la Gaule, et dont la construction elancee, les pilastres formes de
(I) Haarlem 1896.
(2) Esquzsses d'art monumental.
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ogives qui plusieurs siecles api es, fit invasion dans la grande architecture.
Degenen, die in Gallie zulke gebouwen in bout optrokken
waren de veroveraars, de Franken, en niet de Gallo-Romeinen,
die in alles de kunst der Oudheid, vooral van Rome, navolgden.
Augustin Tinerr y meende dat de spitsboogstijl onstaan was
nit den lioutbouw der Ft anken. Die opvatting werd ook a. a. door
Ruskin vooruitgezet.
Eene andere meening ook heeft de ronde gedaan, n. 1. dat
men in een wood van hooge beuken op 't denkbeeld van den
spitsboog en het lijnenspel der Gotieke kathedralen zou gekomen
zijn, daar de beukentakken in hun hoekig naar omho()g schieten
door elkaar en in de verte een fraai perspectief van spitsbogen
vormen.
Wat er in beide meeningen op grond berust, is nog niet goed
bewezen.
Er client gezegd to worden dat het niet alleen de spitsbogen
aan de vensters zip, die een Gotisch gebouw uitmaken.
Het staat vast dat het idee der Gotiek, als stelsel, eerst ontstaan is na de uitvinding van het kruis- en ribbengewelf, reeds in
de zoogenaainde Romaansche bouwkunst gebruikt. Beziet goed
de perspectief der Bogen van een kruisgewelf. Wanneer twee of
meer rondbogen elkaar doorsnijden of kruisen, vormen zij, zooniet geometrisch, clan toch voor 't oog, spitsbogen. Zulke aanblik
aan 't gewelf heeft de bouwkundigen aan 't nadenken gebracht.
De spitsbogen kwamen eerst aan 't gewelf voor; ze daalden later
tot op den grand, en de Romaansche zurl viel weg. En zoo werd
het spitsbogige stelsel in zijne duizendvoudige toepassing van
binnen naar buiten gebracht : eerst aan vensters, daarna aan
steunbogen, wimbergen, torens en eindelijk de heele versiering.
De Gotiek is dus het logische gevolg van den middeleeuwschen
g ewelfbouw.
Indien nu de eerste en grootste kerken der stelselmatige
Gotiek in Noord-Frankrijk werden gebouwd, is het geen bewijs
dat daar de bakermat zou zijn van de Gotische bouwkunst. De
Franschen, die dat beweren, nemen voor uitgangspunt dier kunst
at met het uitgangspunt is.

43

— 65o —
Het uitgangspunt der Gotiek is de gewelfbouw, die voor den
bouw der dertiendeeuwsche Fransche Gotieke hoofdkerken
reeds bestond.

III.
Laat ons eenige woorden over de ontwikkeling van den
gewelfbouw en den Gotischen bouwtrant zeggen. Waar heeft
deze zijnen oorsprong gehad ?
De geleerden zouden lien weerom eerst in 't Oosten zoeken,
n.l. in Syrie. De kruisvaarders zouden van daar die kunst hebben
meegebracht. Alles rnoet voor sommigen toch bepaald uit het
Oosten komen.
Laat ons nu een oogenblik veronderstellen, dat dit zoo zij.
Dan hebben toch nooit de Syriers uit zulk krutsgewelf partij
weten te trekken om een Gotisch gebouw op te richten.
Waaruit bestaat eene volmaakt Gotische kerk, als b. v. de
eenvoudig schoone, slanke St.-Elisabethkerk te Marburg, de
prachtig versierde, herstelde dom te Keulen of de nieuwe St Pieterskerk te Oostende? Wat merkt men er eigenaardigs in op?
I. De kruisvorm der beuken : middenbeuk, zijbeuken en
kruisbeuken.
2. De toren of de torens naar het westen; het koor naar
't oosten.
3. Het ribbengewelf, in geen enkelen stip vroeger zoo voimaakt uitgewerkt als in den Gotischen.
4. De eigenaardige pijiers, in schachten of pijlerbundels uit
het spitsbooggewelf neerdalend.
5. Langs buiten de schoring, als versiering aangewend :
steunbeeren, lucht- of steekbogen.
6. De sieraden : hogels, kruisbloemen of kruisrozen als uiteinde, fialen of torentjes op steunbeeren, spuwers aan de daken,
dieren, schimmen en monsters verbeeldend.
7. Bladeren, bloemen en vruchten der streek als ornementatie.
8. Dekrans van kapellen rondom het koor, vooral in de
schoonste hoofdkerken in Frankrijk.
9. Het zweven der gewelven, het slanke van torens en gebouwen, het ideale van het geheel.
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En dit laatste punt is wel het hoogste wat ooit de menschelijke geest in (le bouwkunst heeft bereikt.
To. De wimbergen (of windbergen) boven deuren en vensters
delgen de horizontale lijn, die het kenmerk is van de bouwstijlcn
der Oudheid.
De steekboog en de steunbeer met fiall of eindtorentje vervangen dus de iizeren ankers of staven, die 't inwendige uitzicht
van 't gebouw en de opgaande of opzwevende lijnen van gewely en en vensters zouden schaden door horizontale lijnen.
Het algemeene karakter der Gotiek is vrijheid, losheid,
koenheid, slankheid en statigheid (I).
Waar zou nu eene volmaakte Gotische kerk gebouwd zijn )
Waar staat de tvpisch-denkbeeldige kerk van Viollet-Leduc)
Waar is het model voor alle Gotieke kathedralen?
Die vragen zijn niet te beantwoorden. Eerst en vooral : de
Gotiek neemt de grootste verscheidenheid aan. \Vij weten ook,
dat Beene enkele kerk werd opgebouwd volgens het oorspronkelijke plan, en dat er dikwijls eeuwen verliepen eer eene kathedraal voltrokken werd. Dat ze somwijlen afbrandde, verwoest
werd, en in een anderen trant hersteld. En eindelijk dat de
« Renaissance , onze grootsche Gotische tempels, uit haat of
onwetendheid, is komen verknoeien met altaren, hoogzalen of
andere gedeelten in eenen stijl, die geweldig afsteekt tegen den
spitsboogstij 1.
Maar wat wij ook weten is dat de hoofdkerk te Keulen veel
dichter bij het ideaal eener Gotische kerk komt dan b v. NotreDame te Parijs, die eigenlijk eene Romaansche kerk is met Gotische versieringen. Stelt het beeld van beide gevels nevens elkander en vergelii kt eens, hoe in de eerste de opschietende lijn, de
(1) Ziehier hoe RUSKIN in The nature of Gothic den Gotischen still
kenmeTkt :
I believe, then, that the characteristic or moral elements of Gothic are
the following, placed in the order of their importance :
1 Savageness 1 Changefulness. 3 Naturalism. 4 Grotesqueness. 5 Rigidity. 6 Redundance.
These characters ate here expressed as belonging to the building; as
belonging to the builder, they would be expressed thus :
T. Savageness or Rudeness. 2 Love of Change. 3 Love of Nature.
4 Disturbed imagination. 5 Obstinacy. 6 Generosity.
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echt Gotische lijn overheerscht, terwij1 in de laatste de horizontale lijn meer aan de bouwkunst der Ouden herinnert. En dan
de pipers? Te Parijs zijn het ronde zuilen, die weerom aan de
kunst der Oudheid doen denken; te Keulen zijn bet pijlerbundels uit de kruisgewelven dalend, die het karakter der zuivere
Gotiek dragen.
Omdat de Gotische kunst eerst gebloeid heeft tusschen
Seine en Somme, zegt G. Reinach, is het nog geene reden om
aan te nemen dat het kruisgewelf in die streek werd uitgedacht(i).
Maar als dat niet is, hoe kan Corroyer dan beweren, dat de
Gotische stijl in Frarikrijk is geboren?
Een bekwaam bouwkundige, onze landgenoot Coifs, die aan
den Gotischen stiji vier groote boekdeelen heeft gewijd : La
filiation ge'ne'alovrpte de tortes les ecoles gothiques; die, zooals hij
beweert, veertig jaar van zijn leven heeft doorgebracht, om ter
plaatse in de verschillende landen de Gotiek te gaan bestudeeren, plaatst de cerste kerken, die waarlijk Gotische kerken mogen
heeten, in Engeland, en hij bewijst dat met tal van beelden. De
kerken van Lichfield, Lincoln, Salisburg, Conterbur , Wells en
Westminster vereenigen in zich, zegt hij, het vroegst, het meest
kenteekenen van echt Gotische kunst (2).
Indien het voldoende is, zegt hij heel snedig, een spitsboog
in een gebouw te treffen om uit te roepen, dat het Gotieke kunst
is, zoo beoefenden reeds de Grieken de Gotische kunst. In een
Pelasgischen muur in Griekenland, dagteekenend uit de hooge
Oudheid, vinden wij reeds eene poort met spitsboog (3).
In l'Ile-de-France zijn ook ergens spitsbogen van 1115.
Dit werd vastgesteld, zegt S. Reinach, in 1890 en gold als
gezaghebbend gedurende tien jaren. Maar later werden ook
spitsbogen ontdekt in Picardie, die ten minste zoo oud zijn, en,
gansch onvoorziens, in Etigeland, waar de gewelven der kathedraal van Durham tut het begin der I 2 e eeuw zouden behooren (4).
Gansch onvoorziens ? Maar Coifs schreef zijne meening
daarover in zijn werk in 1882, en daarin eischte hij reeds voor
Engeland den voorrang in de Gotieke kunst.
(i) APOLLO. Paris, Hachette.

(2) Pans, Baudry, 1882.
(3) Bd i, Hz. 41.
(4) Apollo, biz. 113.
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Het Noorden zoclit ook al vroeg het model voor eene
p erk met grouter en talrijker openingen, zegt nog Salomon
Reinach.
Incletdaad de zaak der luchtgesteldlieid speelt eene groote
rol in de bou\‘ kunst, meer dan men wel zou denken, en daarom
dacht men aan een gewelf voor de kerken van het Avondland.
De Grieksche tempels hadden geen dak, men hoefde het inwendige met zoozeei tegen den iegen te beschutten. Ook is het met
iii 't Uosten, dat het bouwen van gewelven, behalve koepelgewelven, tot hooge kunst weld gevoerd.
De Christelijk-Romeinsche basilica had een plat dak. Het
Lombaidische gewelf \A as, wel is waai, ieeds een groote vooruitgang. maar do hoop; opgestoken Gotische gewelven werden in
't Noorden een wonder van stouter' durf en nauwkeurige herekening. In_ de zoogeiiaainde Romaansche kunst in Duitschland
treft men eeist de indrukwekkende gewelven en do talrijke,
hooge toiens aan. Men weet toch dat eene stad uit het Noorden, van in de Middeleeuwen al, een gansch ander uitzicht had
als eene stad in 't Oosten of in 't Zuiden.
De monumenten der bouwkunst, in Engeland, Duitschland, Nout d-Frankrijk en de Nederlanden, gelijken niet op deze
van Zuid-Frankrijk, Spanje en Italib. Er is eene kunst van het
Noorden, gelijk er eene kunst van het Zuiden is. Uit die kunst
spieekt de ziel van het Noorden (2). Die kunst is in 't Noorden
ontstaan uit het Noordelijk instmkt, uit liefde tot de natuur,
beide aangevuurd door deepen godsdienstigen Christehiken zin.
In zij ne liefde voor de natuur neeft de beeldende kunstenaar
van het N, Arden de schatten geput, die hij aan zijne godheidx ereetende Lunst heeft besteed.
Chateaubriand deed dus wel te zeggen, dat hij meende, dat
de Gotische kunst Karen oorsprong had in de natuur. Maar het
denkbeeld is te algemeen, te ruim, het moet nader bepaald
worden
Eerst en vooral Went er vastgesteld te worden, dat het de
natuur %an t Nooiden is, die mvloed heeft gehad op de bouwkunst ck-i Nuoidervulkeren, zoozeer als bunne kennismaking

i

(1) Apollo, biz. 12.
(2)

Paris.

L' ifrize
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met de monumenten van het Zuiden en het Oosten bij de
Germaansche volksverhuizingen en de latere kt uistochten. De
volkeren van 't Noorden bouwden hunne tempels en woningen,
volgens eigen opvatting, eerst in hoot. In Nootwegen zijn er
nog « stavekirke bewaard gebleven uit de vroege Middeleeuwen. Wij bemerken er versieringen, die wij in de Romaansche en
Gotische kathedralen in Frankrijk, in de landen, door Scandinaven, Noormannen veroverd, terugvinden. Zoo werd in vele
plaatsen de sage van Siegfried, den drakendooder, van Noorschen oorsprong, afgebeeld (1).
Augustin Thierrv, gelijk we reeds zeiden, stelde vast, dat
in de Merowinger en Karolinger tijden -- de tijden der Germaansche overheersching in Gallie houten keiken zoowei
als huizen werden gebouwd, waarvan de vormen later in Steen
verrezen. Nu, sedeit dien is men op zoek gegaan en men heeft
gevonden. Iii Engeland heeft Ruskin eene omwenteling in de
kunstbeschouwmg verwekt. Vooral zijne ontdekkmgen op gebted
der Gotiek, de openbaringen In zijn schrift The nature of Gothic
baarden opzien, inaar waren op 't vasteland minder bekend.
In Frankrijk zou Courajod, de conservator van den Louvre,
optreden voor zijne stelling van de « Barbaarsche elementen,
benevens Bvzantijnsche en Latijnsche in de Gotische en
Romaansche kunst, in zijn work Sources de Part roman et gothique,
bevattende zijne lessen in de school van den Louvre gegeven.
Maar in Duitschland zou het in de laatste tiiden sl og verder
worden gedreven door tal van geleerden, als b. v. Dr. Wilser
Germanzscher Sfzl uiid Deutsche Kunst en in den laatsten tijd
door Dr. Worringer in het reeds genoemde work Die FormproNone der Gotzk (2).

Dat de zoogenaamde Romaansche kunst zich in Italie zou
hebben ontwikkeld uit den Romeinschen bouwstijl is aan to
nemen. Wij kunnen dus verklaren, dat in den beginne de
Latijnsche elementen, vooral in 't Zuiden, in dien stip overwegend zijn, alhoewel Germaansche volkeren hem al vroeg een
heel ander, een eigenaardig karakter hebben gegeven, er Noor-

Onlangs nog werd ons zuik een stee p getoond in het steenmuseuni
der St. Baafsabdij to Gent door den geleerden conservator Van Werveke.
(2) Munchen, Verlag Piper and Co, 1912.
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delijke versieringen hebben in aangebracht, in andere woorden : totaal dien stij1 hebben veranderd.
Als wij een der oudste gebouwen in Romaanschen still, b. v.
San-Ambrogio te Milan eeuw) vergelijken met den dom te
Spiei s, te Worms, te Laach, to Roermond, te Maastricht, of
ergens andeis in de Rijnlanden, die in de middeleeuwsche
kunstgesclnedems van zoo groote beteekenis zijn, zien wij
dadelijk hoe machtig zich die rondboogstijl heeft ontwikkeld
in de Germaansche landen, en hoe hij in zijne groote lijnen
stilaan de Gotiek vertoont, vooral 70at hel gezcelf beireft. Er is,
in acht genomen de groote lijnen en de algemeene opvatting,
minder verschil tusschen de hoofdkerken van Mentz en Keulen,
alhoewel de eerste zoogenaamd tot den Romaanschen still
en de t\A cede tot den Gotischen gerekend wordt, dan tusschen
de hoofdkerk van Mentz en de kerk van den H. Ambrosius te
Milaan, die beide gezegd zijn tot den Romaanschen still te
behooren.
Hoe meer die still naar 't Noorden werd overgebracht, die
In Noord-Italië bij de Lombarden was ontstaan, hoe meer hij
zich in de Noordervormen stak, n. 1. in torens en in kruisgewelven. En ook de groote vensters, die van zooveel beteekenis in
de Gotiek zijn, w orden breeder voor de behoefteii van het licht,
schaaischer in 't Xooiden dan in 't Zuiden; het worden tweeling- en dnelingvensters, en emdelijk komt het breede Gotische
veiister met er boven zijnen spitsboog, en zijnen wimberg, eene
der vele glansnike schoonheden van onze Chnstelijk-Noor delij ke bouwkunst der Middeleeuwen.
Vensteis, gewelven, koorwanden, torens en portalen zijn in
de Gotische kunst lets wat nooit, in geen enkel land, bij geen
enkel kultum v olk uit het Oosten, in de kunst is te zien geweest.
Het gewelf in deze Middeleeuwsche kunst, het gewelf dat
zich zoo machug vertoont en een reuzenstap is in deer vooruitgang op de Matte zoldering, hebben de Lombardische en Duitsche meesters voor 't eerst bij den kerkenbouw aange\N end.
Zij hadden wel lets geleerd nit den koepelbouw te Byzance,
e; to Rome, eerie kunst, die zij uitstekend kenden, maar zij
kopieerden Beene kunst, zegt Reinach

(I)

blz. 108.
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Jan Godefrov zegt in hooger gemeld werk :
« Het overwelven was voor de Middeleeuwen heel lets nieuws;
't Romeinsch gewelf kon niet dienen omdat hiervoor te zware
muren -s‘ crden vei eischt, wat kostbaar en tijdroovend zou Uitsluitend weed gebruik gemaakt van kruis-, ton-, en koepelgewelf ».
zien dus dat in den gewelfbouw de sleutel lag voor de
middeleeuwsche tempelbouwkunst.
De gioote zege van den Noordelijken gewelfbouw op de
Platte zuidering der Rornenische basilica zou Duitschland behalen in de Riinstreelc, zei reeds voor jaren Lubke in zip Gumdriss der Kirnst,,,,eschichte.

De gewelfbouw was er reeds sterk ontwikkeld eer hid zich
in de eigenlyke Gotiek vertoonde, b. v. in den dom te Spiers, —
« ii gigante dei temple romanici della Germania », geiijk eene
studie zonder naain van sclirijver in de Cizidia catiohca (1) hem
heet.
Hier ubeiwand sich, » zegt Wilhelm Pinder in Deutsche
Dome des Mate/altos, eine Zeitlang noch in gleiclier Lillie mit
den Nachbdrn, die grosze Schwierigkeit, die den Besten der
Zeit als geistiger Reiz s,) vi gil bedeutete als wie uns Heutigen
die Eroberung der Luft : die Einwolbung des Mittelschiffes in
Stein. ,>
Het bouwen van het gewelf was dus het hoofdproblema,
dat men op te lossen had.
En te Rome in de Gregoliaansche universiteit wordt geleerd:
« Il programrna di construttori, specialmente nel Septentrione,
cosi dell' eta romamca come della gottica, clue le succedette, fu
medesim() : Lopi ire di volte la basilica latina. Questa e l' idea mnadi'e
di tutta l'archttettura medlevale in Occulcnte (3) ».

Ik cursiveerde den laatsten zin omdat inj van groot belang
is voor de uplossing van het vraagstuk dat oas bezighoudt.
Toen het geheiin van het gewelf was gevonden, vooral het
gansch 111Cll\Ve iibbengewelf en men dit lag aanwenden in de
prachtige ho()fdkerken der Rijnvailei, was de overwinning be(I) Marzo 1907.
(2) Veriag Langewiesche. Dusseldorf and Leipzig.
(3) Czviltit cattolica, Marzo 1907.
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haald. Aan die hooge gewelven kon men toen het uitwerksel
van den gebroken boog beschouwen en al wat men er mee kon
verrichten. Van toen of begon men met den spitsboog te tooveren, wonderen uit te werken, zoowel in wat men noemt den stip
van het overgangstijdperk, als in de zuivere Gotiek van de
13 e eeuw.
Ruskin zegt heel juist :
The pointed arch was not merely a bold variation from the
round, but it admitted millions of variations in itself; for the proportions of a pointed arch ai e changeable to infinity, while a circular
arch is alN‘ ays the same (I ) ».
De sDitsboog verscheen dus na den rondboog in de gewelven der Romaansche gebouwen. Een gewelf met vele rondbogen, die elkaar kruisten, gaf ieeds de illuve dat het spitsbogen
waren. Na de Music kwani de spitsboog in werkelijkheid. Van
de gewelven ging de spitsboog naar de vensters, de portalen, de
wimbergen boven deuren en vensters en eindelijk naal de torens,
de laatste schepping der alles overwinnende Gotiek.
En de spitsboop, kreeg in gewelven, vensters, portalen en
torens alle vormen; van den spitsboog tot den platboog, van
den lancet-still en den stralenden still tot den Tudor-stiji in
Engeland, van het kruisgewelf tot het Engelsche wamergewelf,
dutzenden vormen en gedaanten, naar het woord van den
grooten keener der Gotiek, juhn Ruskin.
Dat is gansch wat anders dan een gebruken boog, dien men
ergens aan een Moorsch of een Uostersch gebouw had ontdekt,
en waaruit men opmaakte, dat de Gotische still zijnen oorsprong
had bid Uosterlingen of Arabieren.
Al die Oosterlingen hadden niet het minste begrip van wat
er al nit den spitsboog kin gemaakt worden. Aileen zij konden
er op komen, die ontzaglijke kruis- en ribbengewelven hadden
weten te scheppen.
Een ander bewiis dat het zuivere spitsboogstelsel der
Gotiek inmg met den gewelfbouw samenhangt, is dat, gedurende
de drie perioden der Gotiek, de spitsboog daar vooial zijne
scherpte verhest, \Naar de gebouwen het Gotische spitsbogige
ribbengewelf misses, b. v. onze Vlaamsche stadhuizen.
(I) The nature of Gothrc.
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In de eerste periode, of die van den lancetspitsboog, zijn in
sommige gebouwen de vensters bijna zoo hoog en scherp als
het gebouw zelf. Zij wedijveren als het ware met de spitsbogen
van het gewelf, waarvan de liinen uit den gewelfsleutel zwierig
tot op de pijleis en met deze tot op den grond nederdalen.
Integendeel in de derde periode, die van den vlammenden
still geheeten, wordt de spitsboog platter en platter, als b v. in
onze Vlaamsche stadhuizen, waarin ook de gewelven der kathedralen niet noodig waren.
De Gotiek, vereeniging van de naar omhoogstrevende lijn
met eene eigenaardige ornamentiek, vooral aan de natuur van
't Noorden ontleend, verliest grootendeels hare naar omhoog
strevende lijn in de derde en laatste periode en wordt eindelijk
niets antlers meer dan als ingewikkelde versieringskunst aangewend. Het stadhuis te Leuven is eene fraai versierde kast, maar
dat gebouw mist de opgaande lijn van eene eenvoudige Gotische
kerk der eerste periode, waarin de versiering schaarsch is, maar
het architectonisch uit\N erksel gioot en machtig.
Het verval der Gotiek is nabij. De Renaissance, meestal
slechte navolging van de kunst der Oudheid, komt opcluthen. Te
Gent voltrekt men het stadliuis in Italia4nsche Renaissance
nevens het prachtn Gotische gedeelte, en men vond die snort
van gevangenisstijl sclioon.
Het humanisme ziet niets dan Grieksch-Romeinsche kunst.
De Gotiek wordt gesmaad, imskend, vergeten, beschadigd of
verdelgd. De intellectueelen van noord-westelijk Europa loopen
blind en onwetend tusschen de wonderen der kunst van hun
eigen ras in hun eigen land De eenen verfoeiden die Middeleeuwsche kunst omdat ze Christelijk was, de anderen omdat ze
Germaansch d. i. « barbaarsch >> was, en nog anderen omdat ze
niet wisten wat ze was. En dat alles noemde men \Vedergeboorte
of Herleving.
W.
Na de meeningen van enkele beroemde schrijvers over de
Gotiek te hebben getoetst, wil ik tegenover elkander stellen de
twee grootste Duitsche lynekers, Goethe en Heine.
Ik zal ze toonen met hunne indrukken en beschouwingen
over de Gotiek. de eene bij de munsterkerk te Straatsburg, de
andere bij den dom te Keulen, toen deze in den loop van de
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vorige eeuw zou heisteld worden. Men zal er allicht door gevoelen hoe bij een dichter, ondanks zijne wetenschap, het instinkt
van het ras, waartoe hid behoort, bhift spreken.
Goethe was en bleef Duitscher, wat men ook over hem
moge gezegd hebben :
— Il vo yage en Italie et depouille la tunique germaine pour
ievetir le peplum grec (1).
Ondanks zijne bewondering voor de klassieke kunst der
Oudheid, bleef Goethe, zelfs na zijne Itahaansche refs in 178b,
een Duitscher. Hij beliield niet alleen zijn Duitschen rok, maar
ook zijne Diutsche ziel. Goethe waardeerde de Gotiek in een tijdperk, dat de kunst der Middeleeuwen zoo hevig werd aangevallen. Wij zullen flit duidelijk bewijzen.
Heinrich Heine, Duitsch dichter van Joodschen oorsprong,
ondanks zipn talent, zijne lyriek en zijne bekeeringen , waarmee,
hij, tusschen haakies gezegd, gespot Beef t, is in de ziel een Oosterling gebleven.
En zoo was hij, Oosteiling, ook ongevoelig veer de schoonheid dier bij uitstek \Vestersche kunst, de Gotiek.
Het volgende treffen wij in het werk van den jongen
Goethe am :
— <K Als ich das erste Mal nach dem Munster ging, hatte ich den
Kopf you allgemeinei Erkenntnis guten Gesmacks. Auf I-Forensagen
ehrte ich die Harmonic der Massen, die Reinheit der Formen, war
ern abgesagter Femcl der verN%orrenen WillkÜrlichkeiten gotischer
Verzierungen. Mit welcher unerwarteten Empfindung uberaschle
mach der Anbhck als ich flavor ti at. Ella ganzer groszer Eindruck
fUllte meine Seele, den, well er aus tausend harmornsierenden Ein-

zelheiten bestand, ich wohl schmecken and gerneszen, keineswegs
aber erkennen uncl erklareiI konnte.
Goethe schreef dit in 1772, teen hij in Straatsbuig Herder
had leeren kennen. Deze had hem opmerkzaam gemaakt op
het Duitsche lied en waarschijnlijk ook wel op Duitsche bouwkunst.
Hij was in de Munsterkerk naar het giaf van haar ontwerper, Erwin von Steinbach, gaan zoeken; doch memand van de
<, Landsleute » ken hem den steep aanwijzen. Hij was er door
ontstemd en schi eef :
(i) Goethe, par

CHARLES SIMOND. Mbhotheque

Larousse, Paris.
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ODa wad ich tier in die Seele betrubt, und mein Het z, hunger,
warmer, thor iger und besser als jetzt, gelobte du em Denkmal, Nvenn
ich zum ruhigen Genusz meiner Besitztunier gelangen urde von
Marmor oder Sandsteinen, «ie ich 's vermochte. »
En hoort. hoe In] den bouwmeester toespreekt :
« Was btaucht's dir Denkmal! Du bast dir das herrliehste
enichtet; und kummei t die Ameisen, die dat um ki abbeln, dein
Name nichts, hast du gleiches Schicksal mit dem Baumeister, der
Berge auftui mte in die Wolken.
• Wemgen NN and es gegeben, einen Babelgedanken in der Seele
zu zeugen, ganz, grosz und bis in den kleinsten Tee; notwendig
schon, wie Baume Gotta; wenigern, auf tausend bietende Hande zu
tretfen, Felsengrund zu graben, steile Hbhen darauf zu zaubern und
darn sterbend ihr en Sohnen zu sagen : Ich bleibe bei euch in den
\Verken memes Geistes, vollendet das begonnene ill die \Volken. »
Luistei en \-‘ ij nu ook eens naar Goethe, hoe hi] een loopje
neemt met Fianschen en Italianen, die de Gotisclie Kunst miskend en bespot liebben :
<: Er ist im kleinen Geschmack, sagt der Italiener, und geht
vorbei. Kindereien, lallt der Franzose nach, und schnellt triumphierend ant seine Dose ri la Grecque. »
En hetgeen de Duitsche dichter daaina zegt komt overeen
met wat Ruskin aan de Zuidervolkeren verwijt 14.1 , dat zij sedert
het elude der Gotiek niets goeds meer in de bouwkunst hebben
tot stand gebraclit :
« Was habt ihr gethan, dasz ihr verachten dui ft? Hat nicht
der seinem Grab entsteigende Genius der Alten den demen gefesselt,
Welscher P Krochst an den machtigen Resten Verhaltmsse zu betteln,
flicktest aus den heiligen ummern dir Lusthauser zusammen und
halst dich fur Veruabrer der Kunstgeheimnisse well du auf Zoll
und Linien von Riesengebaude Rechenschaft geben kannst. Hattest
du mehr gefuhlt als gemessen, ware der Geist der Massen 'her
dich gekommen, die du anstauntest, du hattest nicht so nur nachgeahmt, veil sie's thaten und es schon ist notwendig und water
flattest du define Plane geschaffen, und lebendige Schonheit ware
bildend aus ihnen geuuollen.
0 So hast du demen Bedbrfnissen einen Schein von Wahrheit
und Schonheit aufgetUncht.
Zoo beoordeelde de Duitsche dicliter in zijne jeugd de
Renaissance-kunst.
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Goethe, Welke dit schreef op drie-en-twintigjarigen leeftijd,
verliet Straat,burg en schreef sindsdien veel over allerlei onderwerpen van kunst en wetenschap, dichtte meestetwerken, en
verloor de Gotische kunst en de Middeleeuwen wellicht uit het
oog. Maar in IP ahrhad llnd zijne autobiographie, veel
later aangevangen, n. 1. in 1810, op zestigjarigen leeftijd, toen de
geest van den wonderen man volkomen gerupt was en hij veel
gereisd, gezien en gestudeeid had, komt hij er op terug. In het
IXe bock van gemeld w erk toont hij ons, dat zijne bewondering
voor de kun,t zijner Duitsche voorvadeien Met verminderd is,
integendeel. Hi l bekent hier nogmaals hoe die') de indruk was,
lien de Stiaatsburger hoofdketk, Welke hij iederen lag, ieder
uur v( ')6r zijne oogen zag, op hem heeft gemaakt. Hij heeft
sindsdien o(k de Gotisclie kerken van Freiburg en Keulen
gezien. Hi i i oemt het work \ an ziin tijdgenoot, den bouwmeester
en oudheidkundige Sulpiz Boissethe als voorbereiding your
de lateie voltoonng in kopergravure de zichten, plannen, doorsneden van den dom te Keulen uitgaf, or :
« den Nolnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuren Konzeptionen, deren Sinn babylonisch in den Himmel
strebte and die zu den irdischen Mitteln dergestalt auszer Ver.haltnis area, dasz lie notwendig in der Ausfuhrung stocken muszten. Haben hishci gestaunt, dasz solche Bauwerke nur so weit
gediehen, so Nt erden it mit der gi oszten Bewunderung erfahren,
was eigentii(_h zu leisten die Absicht war. »
Arles zoo aan te haler zip nit dat gewiclitige kapittel van
omdat men den lateren Goethe beschuldigd heeft met Dultsch noch Germaansch weer te denken; hier
worth cht du, gelogenstraft door Goethe zelf.
Hij bekent :
« so kommt mir lurch ern seltsames Spiel der Erinnerung das
ehrwurdige Munstergebaude wieder in die Gedanken,
1Vahrhat

En dan geeft hij daarvan weerom eerie gloedvolle beschrijving, en betuigt welcher hohen Werth wir dieses alte Denkmal zu halter haben.
Alijne beschrijving kan sommigen overdreven schijnen,
zegt hij :
« denn ich selbst, zwar im ernsten Augenblicke zur Neigung
gegen dieses Werk hingerissen, brauchte doch lange Zeit mich mit
seinem Werth innig bekannt zw machen.
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« Unter Tadlern der gotischen Baukunst aufgewachsen, ndhrte
ich meine Abneigung gegen die vielfach iiberladene, verworrenen
Zierathen, die durch ihre Willkiirlichkeit einen religios cliisteren
Character hochst widerwdrtig machten; ich bestärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser Art, an denen man
weder gute Verhaltnisse, noch eine reine Konsequenz gewahr wird,
vors Gesicht gekommen waren. Hier aber glaubte ich eine neue
Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keineswegs erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang. »
En als Goethe het werk geroemd heeft van Boisseree en
dezes « litetarisch-artistische Unternehmuna,en » wenscht hij dat
alien, welke kracht, vermogen en invloed hebben, zulk werk
mogen steunen, « damit uns die grosze und riesenhafte Gesin« nung unserer Vorfahren zur Anschauung gelange und wir uns
« einen Begriff machen konnen von dem was sie wollen durften.
En hij eindigt met de kunstenaars aan te zetten de middeleeuwsche kunst te bestudeeren, ze met de Grieksch-Romeinsche
en de Oostersch-Egyptische te vergelijken, zeggend dat hij
tevreden zal znn het woord te kunnen herhalen : « Was man in
der jugend n unscht, hat man im Alter genug, » als de uitslagen
solcher vaterlandische Bemuhungen » zullen voorliggen.
Ach! wat heb ik na die woorden hier weer de gelegenheid
te spreken van den doolhof der geschiedenis en der kritiek in
welken men ons zoo dikwijls met verholen inzichten verloren
leidt.
Goethe zou nooit geschreven hebben wat Heine schreef,
die, ondanks al zijne bekeeringen, toch gebleven is wat hij was,
eene Joodsch-Oostersche natuur.
Hoort wat Heine zegt in zijn spotgedicht Deutschland :
Doch siehe! dort im Mondenschein
Den kolossalen Gesellen !
Er ragt so verteufelt schwarz empor,
Das ist der Dom von K011en.
Er sollte des Geistes Bastille sein
Und die listigen Romlinge dachten :
In diesen Riesenkerker wird
Die Deutsche Vernunft versmachten!
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Sein grosses Halt gesprochen.
Seit jenem Tage blieb der Bau
Des Domes unterbrochen.
Er wird nicht vollendet, und das ist gut
Darum eben die Nichtvollendung
Alacht ihm zum Denkmal von Deutschlands Kraft
Und protestantischer Sendung.
Ihr acme Schelme vom Domverein,
Ihr wollt mit schwachen Handen
Fortsetzen das unterbrochene Werk
Und alles fruchtlos und eitel.
Vergebens wird der grosze Franz Liszt
Zum besten des Doms musicieren
Und ern talentvoller KOnig wird
Vergebens deklamieren.
Er wird nicht vollendet der K011ner Dom,
Obgleich die Narren in Schwaben
Zu seinen Aufbau im ganzes Schiff
Voll Sterne gesendet haben.
Er wird nicht vollendet trotz allem Geschrei
Der Raben en der Eulen,
Die alterthlimlich gesinnt, so gern
In hohen Kirchtinirmen weilen.
Zu kommen wird die Zeit sugar
Wo man, statt ihn zu vollenden
Die innern Ratline zu einem Stall
Fur Pferde wird verwenden (t).

De Dorn te Keulen is geen paardenstal geworden, gelijk
Heine, de Duitsche Voltaire, het in 1844 heeft voorzegd.
Duitschland, het Germaansche Duitschland, heeft millioenen over gehad om het werk te voltooien, dat ons in 1880 in zijn
geheel ter bewondering gegeven werd, en dat ons de Gotiek in
zijne volmaaktheid toont, de triomf der naar omhoogstrevende
lijn in de bouwkunst.
(t) HEINE, Gedichte : Deutschland. Caput IV.
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Veel merkwaardigs van dichters en schrijvers zou bier nog
kunnen aangehaald worden. Immers in elke stall van eenige
beteekems in Noord-Westelijk Europa rijst toch ten hemel een
Gotisch monument, dat iemand, die er iets meer in ziet dan
eene opeengehoopte steenenmassa, aan het denken, droomen
en dichten heeft gebracht, zich verdiepende in de kunst en het
hoogere levee, waaraan zooveel kunst werd gewijd. In onze
dagen wordt de belangstelling voor de zoolang miskende Middeleeuwen weer wakker.
Na de aandacht te hebben gevestigd op de heerlijke bladzijden van Erens, door de Kathedraal te Keulen ingegevon,
zullen wij dit gedeelte onzer studie besluiten met eene brok uit
de Golden LeA,end van Longfellow. Hoer wat de Amerikaansche
dichter de personen uit het dichtstuk over den Straatsbmger
don] in den mond legt :
PRINCE HENRY.

Lo! with what depht of blackness thrown
Against the clouds far up the skies
The walls of the cathedral rise
Like a mysterius gave of stone
'With fitful lights and shadows blending
As from behind, the moon, ascending,
Lights its dim isles and paths unknown !
The wind is rising; but the boughs
Rise not and fall not with a wind
That through their foliage sobs and soughs;
Only the cloudy rack behind
Drifting onward, wild and ragged,
Gives to each spire ana buttress jagged
A seeming motion undefined.
Below on the square, an armed knight,
Still as a statue and as white,
Sits on his steed, and the moonbeams quiver
Upon the points of his armour bright
As on the ripples of a river.
He lifts the visor from his cheek,
And beckons, and makes as he would speak.

ELSIE.

How very grand it is and wonderful!
Never J beheld a church so splendid !
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So many tombs and statues in the chapel...
PRINCE HENRY.

A great master of his craft,
Erwin von Steinbach; but not he alone,
For many generations laboured with him,
Children that came to see these Saints fn stone
As day by day out of the blocks they rose,
Grew old and died, and still the work went on,
And on, and on, and is not yet completed
The generation that succeeds our own
Perhaps may finish it. The architect
Built his great heart into these scul p tured stones,
And with him toiled his children, and their lives
Were builded, with his own, into the walls
As offerings unto God. You see that statue
Fixing his joyous, but deep wrinkled eyes
Upon the pillar of the Angels yonder
That is the image of the master, carved
By the fair hand of his own child Sabina.
ELSIE.

How beautiful is the colum that he looks at!
PRINCE HENRY.

That, too, she sculptured. At the base of it
Stand the Evangelist; above their heads
Four Angels blowing upon marble trumpets,
And over them the blessed Christ, surrounded
By his attendant ministers, upholding
The instruments of his passion.
ELSIE.

0 my Lord !
Would J could leave behind me upon earth
Some monument to thy glory such as this!
PRINCE HENRY.

See, too, the Rose, above the western portal
Resplendent with a thousand gorgeous colours,
The perfect flower of Gothic Loveliness!
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ELSIE.

And in the gallery; the long line of statues,
Christ with his twelve Apostles watching us (i).
V.

Ik acht het bier gepast een woordje over de Goten in
't midden te brengen, van welke men gedurig herhaald heeft,

dat zij den Gotischen stijI niet hebben uitgedacht, noch er niets
mee' te stellen hebben.
Wij zagen reeds, dat in het Diclionnaire universe/ en in het
Diclionnaire de Tre'z'oux de Gotische kunst werd aangegeven als
ontstaan zijnde bij de Goten in de V e eeuw. Maar men vergete
niet dan men reeds vroeg Gotisch noemde alle kunst welke niet
klassiek, met Helleensch-Latijnsch was. Het woord Gotisch had
eene uitgebreidere beteekenis dan nu en kan best vervangen
worden door Germaansch. Het was dus iets antlers dan GriekschRomeinscit.
Doch we willen eerst onderzoeken of de Goten, een Germaansche volkstam, verdienden, dat men spot/end hunnen naam
gaf aan de middeleeuwsche kunst, ze Gotisch heette, als gelijkluidend met baibaarsch, dit wil zeggen kunsteloos, smakeloos.
Dan zullen wij begujpen hoeveel rassenhaat er in het spel
was, en met hoeveel nijd men in 't Zuiden die veroveraars uit
het Noorden aan 't werk zag.
Te Ravenna en elders hebben de Goten getoond, dat zij
open oog hadden voor het schoone bij andere volkeren en op
kunstgebied geen simpele kopilsten waren. Het Gotische tijdperk van Theodorik den Groote (Diederik van Bern) heeft in
die Itahaansche stad eene weelde van kunst doen ontstaan.
Charles Diehl in een boek over Ravenna zegt : <, Sous ce
t prince intelligent, ambitieux, magnifique, la cite connut une
nouvelle periode de splendeur (2) ». Er werd wel bewezen,
dat de Oustgotische worst zijne kunstopvoeding in Byzance had
gekregen, maar de kunst, die zijne regeering in Ravenna, zijne
(I) LONGFELLOW, Poetical Works. The golden Legend, III Chapter
(A street in Strassburg).
(2) Les vzlles d'art cel6res : Ravenne, par CHARLES DIEHL, correspondant de l'Institut.

— 667 —
hoofdstad, kenmerkt is Beene slaafsche navolging van Byzantijnsche kunst.
Toen de Evzantijnen later Ravenna veroverden, was hun
eerste werk alles te doen verdwijnen, wat cenigszins aan hun
grooten « barbaarschen voorganger heiinnerde, zegt nog die
Fransche bes( hrtiver der kunst in Ravenna. In dat wonder van
het Oost 2,otisi he tijdperk, San-Apollinare Nuovo, vernietigden
zij als barbaarsch vat niet op bonne kunst geleek, en zoo is
er mhschien memg juweel van kunst der Goten verloren gegaan.
Maar wat er gebleven is, is voldoende om vast te stellen
met Charles I )ielil Un art nouveau et original se manifeste
« puissammeitt
In Duits, bland we'd bestudeerd, met het nog bestaande
uit die Oostgotische periode, hoe in de versiering der kunstgewrochten te Ravenna de eigenaardige trant der Noordervolkeren te N mden was.
\Vat zijn bier verre van de fabel, door de humanisten
verspreid, dat de Barbaren maar naar het zuiden waren getrokken om alles te verwoesten, en er op kunstgebied Diets merkwaardigs geschapen hadden. Integendeel de geschiedenis toont
ons, na grondig onderzoek, dat het dikwijls de Zuidervolkeren
zelven zijn, die de verwoesters of de beschadigers waren.
Theodorik, een groot Germanenvorst, liet zich in zijne
hoofdstad een monumentaal graf bouwen, en niet ver van dit
graf vond men in 1854 overblijfselen van een gesmeed gouden
pantser, dat men voor dat van den Gotenkoning hield.
Charles Diehl is er niet van overtuigd, maar neemt toch aan,
dat die sieraden nit de V e eeuw dagteekenen.
. L'attribution nest point sans interet pourtant, » zegt hij. « Elle
montre comment celui que la legende germanique a dans les
Nibelungen immortalise sous le nom de Dietrich de Bern, n'a pas
jusqu'en notre temps meme, un moms long souvenir dans
cette capitale italienne
avant paree de tant de splendeurs. »
Uit deze en andere feiten, die wel is waar weinig met de
Gotische howl kunst der XIII e eeuw te maken hebben, spreken
ons nochtans duidelijk twee Bingen :
1") Dat de Goten of andere Germaansche stammen, die als
veroveraars naar 't Zuiden trokken, de verwoesters, de 0 hordes
incultes de barbaren, de onbeschaafden niet zijn geweest, die
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het sommige dollemannen der Renaissance heeft behaagd in
hen te zien.
2°) Dat zij integendeel, overal waar zij kwamen, de Goten
te Ravenna, de Lombarden in Noord-Italie, de Burgonden in
Frankrijk, de Noormannen in Normandie, de Saksers in Engeland, kunst schiepen en op hunne kunst een eigenaardigen Stempel drukten.
Zij, die de stof leverden voor de Germaansche evenals voor
de Romaansche heldendichten, zijn dus iets anders geweest in
de kunst van Westelijk Europa dan « demi-sauvages frottk de
civilisation latine x, z000ls de Germanenhaters liefelijk zeggen.

VI.
Wij meenen maar al te gauw dat wij, Germanen, onze
beschaving uit het Zuiden hebben. Men zou eens goed moeten
aanduiden wat men eigenlijk door die beschaving verstaat, en
wat in dit opzicht het eene yolk aan het andere verschuldigd is.
In de kunstkritiek hecht men alle belang aan invloeden en aan
het midden; te weinig wordt er rekening gehouden met het
instmkt en den natuurlijken aanleg van elk ras. En deze zijn
niet te loochenen. Beschaving is niet alleen navolging, afzien
van anderen, maar ook ontwikkeling van eigen willen, neiging
van de natuur van het ras. Niet alles op kultuurgebied heeft
zich (< wellenformig >, verspreid, gelijk de Duitschers zeggen,
noch gelijk eene olievlek uitgebreid.
In (le kunst vooral is er veel bij de verschillende rassen
ontstaan, wat aan een ongeoefend oog ontsnapte, en dat vooral
tot den geest niet sprak van hen, die in eene tegenovergestelde,
ja vijandeliike richting waren opgeleid.
Op kultureel gebied ook ontstaat wedijver, nijd, ja sours
rassenhaat, en wat wij over de Goten mededeelden bewijst, het
voldoende. Zoo ging het ook later toe. De Renaissance bracht
de uitbarsting van den kultuurhaat mede.
De humanistische opvoeding, meestal bij den kultuurmensch
sterker dan het ras, had ens ras verlamd, en de kunst van dat
ras werd geliaat en gesmaad, daar die opvoeding hare beginselen in de wereld der Oudheid ging zoeken.
Zoo is er tusschen de ingewijden in de wereld der Oudheid
en de wereld der Germaansche Middeleeuwen immer strijd
gevoerd gewor den.
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De ziel der classieke Oudheid was eene Zuidelijke heidensche
ziel, en dat is zij nog lang na den overgang der Zuidervolkeren
tot het Christendom gebleven. En die ziel alleen leerden de
liunianisten kennen.
Laat ons hooren hoe kanunnik Reusens het zegt :
. Apres la conversion de Constantin le Grand la societe est
loin d'être foncierement chretienne. Il y avait encore trop de restes
du vieil empire romain que les barbares devaient deblayer avant de
faire place a un art entierement regenere. Ainsi dans beaucoup de
contrees la decadence des mceurs et des arts continuent-elles avec
la corruption des peuples, longtemps apres la paix de l'Eglise (I) ».
\Vie die woorden goed overweegt, weet dus wat het werk
was, dat de Germanen in de veroverde Latijnsche gewesten te
doen hadden.
\Vat klinkt die taal anders dan degene Welke ons sommige
humanisten heten hooren.
Die Germanen hadden dus te strijden tegen de Latijnsche
heidensche wereld en haar verval, zoowel op kunstgebied als op
zeciehik gebied. Ze hadden andere opvattingen, eigen gedachten,
en hun Christenzijn zouden zij dan ook op eigenaardige wijze in
de kunst uitdrukken.
Ik zal ook Henry Rousseau daarover nog eens aan 't woord
laten
. Au moyen-age la masse populaire ne concevait guere que deux
grandes divisions ethniques : le monde romain et le monde gothique;
et ce dernier ne visait pas seulement les Goths proprement Bits; it
englobait tous les envahisseurs aux cheveux blonds qui bouleverserent l'ordre de l'ancien empire romain — les barbares (2) ».
De Latijnsche wereld bestempelde dus de Germaansche
wereld met den naam Gotisch, vioeger dan bepaald de bouwstijl
der XIII e eeuw door dien naam werd aangeduid, en die naam,
uit spot gegeven, was niet zoo verkeerd voor de kunst van Noordeliike volkeren als sommige geschiedschrijvers het meenen, al
hebben dan ook de Goten geene Gotische kerken gebouwd.
Maar wig weten nu dat de naam Gotisch bij den aanvang niet
(1) Elements d'archeolove chtetienne,Vol. I, p. 307.
(2) Esquzsses d'art monumental. L'art gothique.
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alleen toepasselijk was op de spitsboogbouwkunst. Wat wij nu,
sedert 1825, Romaansche bouwkunst noemen, n. I. rondboogbouwkunst, werd vroeger ook Gotische kunst geheeten. En de
Romaansche bouwkunst begon kort na de Germaansche veroveringstochten. Ik zal niet zeggen : de inz al der Barbaro, gelijk
onze humanisten dat nu nog doen, die denken dat zij zelven
Rommel' of Grieken zijn.
In 1080 scinift de Anglikaansche bisschop Gilbert Burnett
over de « Romaansche » hoofdkerk te Worms, dagteekenende
uit de XII , eeuw : < There is little remarkable in the cathedral,
which is a huge building in the gothic manner of the worst
sort (I) ».
)fschoon de Italianen in de Middeleeuwen ook Christenen
waren, haatten zij toch de christelijke kunst van het Noorden en
noemden haar zonder smaak, onschoon, barbaarsch, Goizsch.
Het Gotisch kon in Italie nooit gedijen, tenzij vervormd,
gelijk in de hoofdkerk van Milaan, waar men Renaissance-vensteis en deuren m den voorgevel heeft aangebracht, die 't gebouw
neergehurkt 'louden, of in de kerken te Siena, Oivieto en Ferrara,
waar het vierkant, de ronde en de driehoeksvormen der classieke
kunst, al te zeer schaden aan de slanke, zwierig gebogen spitsbooglijn en haar streven naar omhoog.
« L'architecture gothique ne s'y presente guere que sous ''aspect
d'un art depays6 et cela est logique : la nation demeure fidele a l'art
ancien dont les chefs-d'ceuvre couvrent son territoire et rebelle
d'instInct a une architecture dont les formes elancêes, les pignons,
les tortures a versants rapides conviennent surtout aux contrees
les chutes de neige sont frequentes. Aucun style d'architecture ne
peut naitre ou s'implanter dans une contri:T que si les formes y correspondent aux exigences du climat (2) ».
wij zijn nu al veel nader tot de meening van Chateaubriand,
dat de natuur zelve de groote leermeesteres van de Noordelijke
kunst is geweest. Bouwkundigen, kunstenaars, die hebben gereisd, gezien, vergeleken en nagedacht, hebben het ons in den
doolhof der geschiedenis wat duidelijker gemaakt en wij komen
(1) Overgenomen door G. KURTH in Qu'est-ce que le Noyen-age?uit
Zeitschriftfar die Geschzchte des Oberrhans.
(2) H. ROUSSEAU.
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reeds tot de slotsom dat de Romaansche en de Gotische kunst
in hare schoonste ontwikkeling de opvatting en vooral het werk
zijn van de Noordervolkeren van Europa, dus in de eerste
plaats van de Germanen.
Het Christendom heeft hen bezield en was het voor hunnen
God, datzij hunne schoonste gebouwen oprichtten, zij bouwden
ook later hunne stadliuizen, hunne halleii, hunne woningen in
lien stiji, die de nationale stijl van het Germaansche Noorden
werd. Het is van belang te weten dat, zoo de bouwers der Romaansche kerken en abdijen veelal geestelijken waren, de latere
Gotische gebouwen nicest door leeken ei den opgetrokken.
Gaat dus onzen Germaanschen still bewonderen in het Oudgermaansche Normandie in Frankrijk, te Rouaan, in Engeland,
te Oxford; te Brugge en te Neurenbeig.
Henry Rousseau heeft in zijne uitspraak over de Gotiek in
Italic een paar woorden gebruikt, die ik met opzet heb gecursiveerd. De Itahanen, zegt « sont d'instinct rebelle aan de
Gotiek.
Het is zelden, dat men het woordje instinkt in zake van
kunst ziet voorkoinen.
Heeft het insiznIet wel iets met kunst te maken ?
Is kunst dan met het uitwerksel van zueten en van kunnen
alleen, nadat men het kunfien, de kunst, geleerd heeft bij degenen, die de wetten der schoonheid vaststelden ? Is kunstsmaak
en kunstkennis iets anders dan de vrucht onzer opvoeding,
meestal klassiek, en die ons zoo weinig mededeelt over kunst,
die geene klassieke kunst is ?
zullen dit punt onderzoeken.
Henry Rousseau spieekt van Italidansch instinkt, dat alleen
klassieke kunst schoon vindt. De Italianen lieten dus hun instinkt
spreken, hunne natuur van Zuidervolk, waar het kunst gold.
Aileen de Noordervolkeren, die men lang heeft opgevoed
en geschoold met klassieke begrippen, hebben bij die opvoeding
hun instinkt zien onderdrukken en daarom is het bij ons in de
geschiedenis een doolhof » geworden.
En bier treden wij op het gebied, thans zoo eigenaardig
onderzocht door Dr. Worringer in Formprobleme der Gohk, die
de merkwaardigste studie heeft geleverd, welke sinds lang door
de Duitsche geleerden gewenscht werd. De gissingen van vroegere schrijvers, dat de Gotische stip wortelen heeft in de natuur,
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en namelijk in de natuur van het Noorden, is niet langer eene
duistere stelling gebleven.
Het «genie propre des peuples barbares », gelijk H. Rousseau
zegt, werd onderzocht en de uitslagen lieten zich niet wachten.
Niet langer zullen wij ons nu laten wijs maken, dat die
Gotische kunst zoo maar met eens op 't einde der twaalfde eeuw
als uit de lucht in Noord-Frankrijk is gevallen. Wij zullen zien
dat zij niets anders is dan eene voortzetting, een logisch gevolg
van de kunst, die wij verkeerd Romaansch heeten, en die, gelijk
J. Godefroy zegt, beter Germaansch zou geheeten worden.
* *

Dr. Worringer vergelijkt met elkander drie menschentypen;
hij toont ons den Oosterschen mensch, den Griekschen of klassieken mensch en den Noordelijken mensch.
Bii den Oosterschen en Noordelijken mensch wortelt de
kunst in de natuur van een oervolk, bij den Griek is zij de vrucht
van zip weten, zijne 1;enni.s.
De Noordelijke ornamentiek der vroegste tijden is geheel
terug te vinden in het lijnenspel der Gotische kathedralen, dat
in nets aan de kunst der Grieken doet denken.
Wie de versiering van de Runensteenen, b. v. den steen
van Jellinge in Denemarken gadeslaat, en vergelijkt met de
versieling van een Noordsche « stavkirke » of de houten deuren
in snijwerk van de kerk te HyllesCad in het Saterstal, of van
sommige kerken in Gotischen trant, b. v. St. Lazare te Avallon in
Noord-Frankrijk, ontwaart dadelijk dat die versieringskunst uit
dezelfde bron komt en in niets gelijkt op Arabische, noch op
Syrische, noch op Grieksche kunst.
Uit de ornamentiek spreekt de Noordelijke ziel met hare
behoefte aan activiteit, zoo stork verschillend van het Quietismus
der Oudheid, en van de berusting in den gang der wereld, gelijk
bij de Oosterlingen.
De drang naar week, naar phantasie, naar mysticism heeft
zich van de eerste tijden of geopenbaard in de versieringskunst
als in de letteren der Noordelijke volkeren. Hoe meer de Noordelijke volkeren hun eigen instinkt volgden en den invloed niet
ondergingen van de klassieke wereld, hoe meer hunne kunst
zich verwij derde van het klassieke ideaal.
Shakespeare staat zoo ver van Sophocles als een Gotieke
kathedraal van een Griekschen tempel.
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Niets is zoo transcendentaal opgevat als de Gotische kunst.
Zij heeft geese vaste regelen gelijk de klassieke kunst; zij is
tegenover deze asymetrisch en acentrisch. Twee Gotische kerken moeten niet op elkander gelijken, met meer als twee torens
eener zelfde kerk, of twee ramen in denzelfden muur, of de versieringen in hetzelfde raam. Zij mogen dezelfde zijn ; maar het
wezen der kunst ligt in (le vetscheidenheid, de afwisseling, die
dan toch ook harmoniscli werkt.
En diezelfde kenmet ken der latere Gotische kunst zien wij
reeds in de Noordsche versiering, gelijk de kenmerken der
vroegste Germaansche poezie nog altijd die zijn, die wij bespeuren in de latere balladen, de volkssprookjes, en zelfs bij onze
incest modeine dichters, als zij zich geheel en al van den klassieken invloed kunnen losmaken.
Goethe, hoe zeer de klassieke kunst hem ook veroverd had,
lei in zijnen eersten Fairs/ den geest van 't Noorden, naar vorm
en inhoud, en staat daardoor veel nailer bij Shakespeare en de
Germaansche Middeleeuwen dan bij Hellenen en Roineinen.
Eene Gotische kei k gehikt meer op eene Noordsche optorenende « stavkirke >, dan op een Griekschen tempel met zijne
zware horizontale lijnen.
De Gotische lien is vol uitdrukking en leven, streeft als de
groeiende plant naar hooger; de Grieksche lip is de lijn der
berusting in een aardsch, zinnehi k heidensch bestaan. Het contrast is zoo steik als tusschen een Grieksch beeld en een Gotisch
beeld.
Het Gotisch-Christelijke schoon is met het HeidenschKiassieke schoon.
« Der Ausdruck der nordischen Ornamentik is nicht unmittelbar von uns abhangig, wir begegnen vielmehr einem Leben, das
unabhangig von uns zu sein scheint, das mit Forderungen an tins
herantritt and uns zu einer Bewegtheid zwingt, der wir uns nur
widerwillig unterwerfen. Kurz : die nordische Linie lebt nicht von
einem Eindruck, den u w ihr willig geben, sondern sie scheint einem
Eigenausdruck zu haben, der starker is als unser Leben (I) ».
En de bekende Duitsche historicus Lamprecht zegt ons over
de versieringskunst van het Noorden :
(1) Di. WORRINGER,

Tiornzpi obleme der Gotiek.

— 674 —
<< Es sind gewisse einfache Motive, (lurch deren Verflechtung
und Durchdringung der Chai akter dieser Ornamentik bestimmt
ist. Anfanglich nur der Punkt, die Linie, das Band, spater Bann
schon die Bogenlinie, der Kreis, die Spirale, das Zickjack und eine
S-formige Verzierung wurden augewendet. Wahrlich kern grosser
Reichtum an Motiven Aber welche Manigfaltigkeit wird erzie]t
durch die Art ihrer Verwendung. Bald erscheinen sie paralielisiert,
bald verkiammert, bald vei gittert, bald verknotet, bald verflochten,
bald wohl in gegenseitiger V erknotung und Verflechtung durch
einandergew, urielt.
En in dezen zin hebben de Duitsche geleerden de versieringskunst van 't Noorden bestudeerd, in stede van haar oppervlakkig te bezien en Arabische kunst te noemen.
Het boa van D r Worringer over de vormproblemen der
Gotiek is eerie grondige studie van dat voor ons, Germaansche
volkeren, zoo belangnike vraagstuk der Germaansclie untwikkeiingsgeschieclenis.
Met zekerheid kan hij besluiten : « Von der nordischen
« Ornamentik aus fuhrt em gerader Weg zur Gotischen Architectur...
En hier over het ontstaan der Gotiek :
« In diesem Volkerkonglomerat Nord- und Mitteleuropas, diesen
eigenlichen Nahrboden des gotischen Phanomens, wollen wir nicht
ern einziges Volk zum Trager der Entwicklung machen wenn wir
trotzdem im folgenden meist von der germanischen Entwicklung
rederi, so geschieht es nicht, Weil wir Rassenromantik in Chamberlainschen Sinn treiben wollen, sondern mehr aus Bequemlichkeit
und aus dem Bewustsein heraus, dass in diesem No' dischen Volkerchaos vorerst die Rassenunterschiede noch so sehr zurucktreteri
hinter der Gemeinsamkeit der Lebensbedingungen und hinter der
Gemeinsamkeit der seelischen Entwicklungsstufe, dass die Heranziehung eines einzelnen Volkes als pars pro toto gerechtfertigt ist.
Anderseits deckt sich allerdings these spezielle Heranziehung der
Germanen mit unserer Aussicht, dass die Disposition zur Gotik nur
da eintritt, wo Germanisches Blut sich mit dem Blute der anderen
europaischen Rassen mischt. Die Germanen sind nicht also die
alleinigen Trager der Gotik und ihre alleinigen Schopfer : Kelten
und Romanen haben denselben wichtigen Anteil an der gotischen
Entwicklung. `Vohs aber sind die Germanen die Conditio sine qua
non der Gotik. »
Wanneer dus de Franschen, die zich beijverd hebben om
alle Germaansch instinkt door klassieke of humanistische opvoe-
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ding te versmachten, komen beweren, dat zij, nakomelingen der
Gallo-Romeinen, de scheppers der Gotiek zijn, moeten wij hun
herinneren aan hunne Liermaansche verwantschap; vooral bij
de Franschen van 't Noorden is er veel Germaansch blued.
Ten tilde, dat in Fiankruk de Gotiek bloeide was het
Germaansche leven, het Germaansch instinkt, er volstrekt niet
vreemd aan de kunst niet meer dan aan de letteren.Wie de Middeleeuwen ernstig bestudeert zal dat wel weten. (< La France a
« ete germanique jusqu't Louis XIV, romaine depuis, » zei eens
de Duitsche historic-us Menzel tot den Franschen geschiedschrijver Michelet (I).
In then zin kunnen wij het dan begrijpen, en wij rangschikken Frankrijk under de rijken, door Germanen gesticht en
in Welker stichting Franken, Burgonden en Noormannen, dragers der Germaansche ziel, een gewichtig aandeel hebben gehad.
De Gutische stijl is dus Beene uitsluitend Fransche schepping, in den nil waarin wij 't woord Franscli nu opnemen, of
omdat men in Frankink nu meer naar de Middeleeuwen uitziet,
die men vroeger zoozeer heeft gehaat.
Men kan wel aannemen dat de Gotische stijl, als volledig
spitsbogig stelsel, your zooveel wij het tot nog toe weten, zich
eerst geleidelijk in Noord-Frankrijk heeft ontwikkeld; doch de
Rijnvallei is in den gewelfbouw v6Or geweest. Uit dien gewelfbouw is de Gotiek logisch ontstaan.
op zuiver Germaanschen grond, te Freiburg in Breisgau,
werd de turenbouw, de kroon op 't werk, tot zijne grootste volmaaktheid gevoerd. De torenhelm is er doorbroken, doorzichtig, het stoutste wat men in de bouwkunst verricht heeft. Naar
het voorbeeld van Freiburg werden de toren te Ulm, de hoogste
Gotische toren der wereld, en vele andere doorbroken torens,
zelfs dien te Burgos in Spanje, gebouwd.
Wij herhalen : de middeleeuwsch-Christelijke kunst der
Germaansche landen, ofschoon ze nu van de X e tot de XIIe
eeuw Romaansch en van de XII e tot de XVIe eeuw Gotisch
geheeten wordt, is eigenlijk niet te scheiden, zelfs als men het
zoogcnaamd overgangstijdperk aanneemt. De heele kunstklasseering is voor de Middeleeuwen, gelijk menige wetenschappelijke
indeeling, zeer conventioneel en geeft ons over den oorsprong
dier kunst en hare ontwikkeling meest valsche denkbeelden.
(t) Jules Mlchelet, par GABRIEL MONOD. Paris, Hachette.
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Maar wij mogen bevestigen, zonder ernstige tegenspraak te
vreezen, dat die kunst de onze is, omdat wij nu weten van waar
ze komt, en door welken natuurlijken gang van zaken ze zich in
de Germaansche landen heeft ontwikkeld.
Als wij nu voor een Gotisch monument staan, of onder de
machtige gewelven eener Gotische kathedraal, zullen wij wellicht
geene tranen storten van diepe ontroering, gelijk Henry
Rousseau te Amiens (I), maar we zullen fier zijn op onze Germaansche yoorvaderen, die in deze kunst gansch hunne ziel
hebben gelegd.
Ons, Germanen, is dus de kenmerkende stijl der Middeleeuwen; over gansch Noord-Westelijk Europa verspreid, gelijk
het gewichtige deel der Middeleeuwsche geschiedenis in Europa
het onze is.
Ons de schoonste Romaansche en Gotische hoofdkerken
't Noorden van Frankrijk, in de Rijnvallei, in Belgiè, Nederland, Engeland en de Germaansche landen van 't Noorden.
Ons de schoonste Gotische steden, Oxford, Neurenberg, Brugge,
zelfs Rouaan \Naar eens Noorsche geest bij een Noorsch yolk
heeft gewoond.
Ons die prachtige, hooge spitsbougtorens, doorzichtig als
kant, gebouwen die als reuzenboomen uit den grond opschoten.
Ons al dat spitsboogwerk, die zwevenden lijnen, die kruisbloernen, die fleurige hogels, die fialen en die wimbergen, die
vensters, die cozen, die portalen, met hun sprekend beeldwerk,
die koren met hun kapellenkrans, onder de hangende steenfestoenen van steunpijlers en schoorbogen, als in een welig
woud, waar de natuur feest viert, bier als een kunstkroon van
uiterste schoonheid gehangen over het Heilig der Heiligen.
Ons die y erheflende kunst, die ten hemel wil, ten hemel
wijst, als om te toonen dat de mensch op aarde zijne roeping
Diet kan volbrengen.
De Zuiderling schlep zich zijne Goden op aarde, maakte er
schoone menschen van. De bewoner van 't Noorden, de
(i) J'ai bien vu des êglises gothiques; j'ai consacrê bien des heures a
l'etude admirauve de leur beaute diverse, aucune si rayonnante si flamboyante fut-elle, ne m'a donne cette impression poignarite et profonde qui
m'a brusquement etraint le cceur et mis les larmes aux yeux sous les voittes
grandioses de la cathêdrale d'Amiens. (HENRY ROUSSEAU. Equases d'art
monumental. L'art gotizzque.)
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Germaan riep, zegt Tacitus (I), dit geheimzinnige lets aan, dat
hij alleen met zijn geestesoog in eerbiedigen schroom kon aanschouwen.
— c De mensch », zegt nog Ruskin, << heeft het besef van
zijn eigen zwakheid, zijne broosheid; hij voelt behoefte aan
steun en hoogere richting (2).
— « Der echt gotische Tempel ist wahrhaft religios, » zegt
Novalis (3).
Dat , geheimzinnig lets », bij het Germaansche ras door
een Romein opgemerkt, die < hoogere richting » kwam later in de
kunst te voorschijn met het Christendom, dat bier gelijk elders,
maar in de Germaansche landen meer en anders dan elders, in de
Middeleeuwen de beeldende kunst bezielde, en werken heeft in
't Leven geroepen, die nu nog het eigenaardigste, het schoonste
zijn wat wig in 't Noorden, ondanks de Renaissance, kunnen
bewonderen. Zij zijn nog immer de ziel van 't Noorden die
torens, die puntgevels, die portalen, die vensters, en kunnen
door hunne grootschheid, hunne menigvuldigheid, hunne verscheidenheid zegevierend de vergelijking doorstaan met het
schoonste wat de kunst in alle eeuwen en bij alle volkeren heeft
geschapen.
\Vat zijt gij schoon, Gotieke kathedralen !
Het zieleleven ademt in arduin ;
De steenen groelen ; het is een wondertuin
Van bloemen, die door de eeuwen bloeiend pralen.
Hoe machtig schoon dat beeldwerk der portalen,
En 't spel der bog en, licht en zwierig, schuin
De beuken schorend, en die hooge kruin,
Waarop Gods zegen daalt in zonnestralen.
Het Zuiden heeft die tempels van het Noorden
Gehoond, als zunde naar s barbaarschen . trant;
Hoemeer gehoond, hoemeer Germaansch ze gloorden,
Die torenspitsen in hun drang naar boven,
De stedenluister van 't Germaansche land,
De hoogste kunst, die leert den Heer te lovers !

Oogstmaand 1913.
(i) Germania.
(2) Stones of Venice.
(3) Religiose Fragmente.

WEDSTRIJDEN.
LIJST
DER

UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN (0.

Voor

1915.

1. — Middelnederlandsch.
Klankleer van het Hollandsch dialect in de middeleeuiven.
Prijs : 600 fr. (2).

Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.
2. — Taalkunde.
De Zuidnederlandsche bestanddeelen van Vondel's taal.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 31 December 1914.
3. — Dialectstudie.
Klankleer van het Brusselsch dialect.
Prigs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1914.

(I) Op aanvraag, wordt de volledige Lijst der Prifsvragen door den
Bestendigen Secretaris der Academie volgaarne aan de belangstellenden
toegezonden.
(2) Voor elke prijsvraag wordt den prijswinnaar de keus gelaten
tussehen honorarium of gouden gedenkpenning.

- 679 4. — Taalzuivering.
Een lijst, Too volledig mogelijk, van de Germanismen, die
hedendaag-s gebruikt worden door de Nederlandsche Schrijvers, met
nadere verklaring van den aard der fout, en met opgave van de
quiver Nederlandsche ivoorden of uitdrukkingen.
Prijs : 600 fr.
Aangehouden krachtens beslissing der Academie, dd. i6 lull
1913.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.
5. — Geschiedenis.
Geschiedenis van het Lager Ondernnjs 111 Belgie onder de Oostenrijksche Regeermg.(Uitsluitend van pwdagogisch standpunt.)
Prijs :.boo fr.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.
6. — Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenhist van de Katoenweverij (met inbegrip van
Katoendruk, -spinnerij, -ververij), met opgave van de Fransche,
Duitcche en Engelsche benamingen.
Pri j s : 600 ft.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1914.
7. — Vak- er. Kunstwoorden.
Een verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. Voor de gewestwoord?,n wordt aanwijTing van de streek
vereischt.)
Prijs : Soo fr.

Te beantwoorden uiterlijk to December 1914.

Voor
cyr

1916.

8. — Middel- en Nieuwnederlandsch.
Het voegwoord DAT n - De syntaxis van het voegwoord dat
in het Afiddelnederlandsch en in het oudste Nzeuwnederlandsch (tot
ongeveer 153o).
Prijs 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 31 December 1915.
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9. — Dialectstudie.
Kiankleer van het Gentsch dialect.
Prijs : 600 fr.
Aangehouden krachtens beslissing der Academie, dd. 16 lull 1913.

Te beantwoorden uiterlijk io December 11915.
10. — Letterkunde.
De ontwikkelzng van den kunstvorm (beeldspraak, woordenschat
en klankmetrum) in de Nederlandsche letterkunde sedert 1880.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.
11. — Dialectstudie.
Topographische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch.
Prijs : Soo fr.
N. B. — Deze vraag is de tweede van een reeks die alle Nederlandsche dialecten zal omvatten. Bij gebleken belangstellIng is het
de bedoeling der Academie, eerst de hoofddialecten, daarna de onder.
dzalecten in kaart to brengen.

Te beantwoorden uiterlijk io December igi5.
12. — Kunstgeschiedenis.
Planten en dieren in de randverszeringen van de Vlaamsche
verluchters urt de 14 de , 15 de en 16 de eeuw. (Nomenclatuur, identificeering, chronotogie, stilee•ing.)
Prijs : 1000 tr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.
13. — Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Lakenweverij, met opgave van de
Fransche, Durtsche en Engelsche benamzngen.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1915.
14. — Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Hoppeteelt, met opgave van de
Fransche, Durtsche en Engelsche benamzngen.
Prijs : 400 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December igi5.
+*
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Voor 191'17.
15. — Middelnederlandsch.
Klankleer van het Geldersch-Overzjselsch dialect in de middeleeuwen.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.
16. — Middel- en Nieuwnederlandsch.
Een onderToek naar het ontstaan en de ontwikkeling van het
gebruik van het voegwoord OF, ter inlezdzng van een afhankelijken
Tin met de woordschzkkzng van den hoofd'in achter een ontkennenden hoofdTzn.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.
1'7. — Middel- en Nieuwnederlandsch.

Geschiedenis der voorTetsels by het oorTakelijk voorwerp.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1916.
18. — Letterkunde.
Een onderToek naar de populariteit van
genooten.
Prigs : 3oo fr.

VONDEL bzj

Tijne tijd-

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.
19. — Letterkunde.
De geschiedenis van den znvloed der Fransche plelade op de Nederlandsche letterkunde.
Prijs : 600 fr.
Aangehouden, wiji gebleken is, dat de toegemeten tijd to kort was.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.
20. — Letterkunde.
De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden,
tot en met 1900.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.

45
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21. — Letterkunde.
Leven en iverken van R.
Prijs : 600 fr.

VERSTEGANUS,

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.

VC) CI r 1918.
22. — Middelnederlandsch.
Geschiedenis van de spelling der hinge klznkers in het Middelnederlandsch.
Prijs : 000 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.
23.

— Dialectstudie.

Gentsch Idiotzcon.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.
24. — Geschiedenis.
Men vraagt een verhandeling, zzaar de oorspronkelzjke bronnen,
over den toestand van handel en nijverheid zn de Nederlandsche
Provincien, ten tijde van de Oostenrijksche Heerschappije
Pri j s : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.
25.

— Letterkunde.

Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de
Nederlandsche Letterkunde in de 16de , 17de , 18de, zgde en begin
Zoe ceuw, hetyj afronderlijk, hetTij in tijdschriften en mengelwerken
tot op 19to verschenen.
Pi ijs : Boo fr.
Als model voor de stoffelijke uitvoering kan dienen : Louts
D. PETIT ' S Repertorium der Verhandelingen en Injdragen van de
geschiedenzs des Vaderlands (Leiden, Brill, 1905, vigg.).

Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.
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26. — Folklore.
Vlaamsche Volksspelen.
Een verTanzeling en nauwkeurige beschrijving van de oude en
hedendaagsche Volksspelen » in Vlaamsch-Belgie, met de daarbij
geTongen liederen (woorden, en voor zooxer mogelyk, de muziek).
Prijs boo fr.
(\Ter:Y . I , v. TER GOUW, De Volksvermaken, Haarlem, 187i ; A. DE
COCK en I Q TEIRLI NCK, Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland.)
Tot leidtaad worth navolgende, met bindende, indeeling aanbevolen.
I. LOONPELEN eiereniapen, zeerloopen enz., enz., SPRINGSPELEN :
hinkspeien enz.; DA NSSPELEN volksdansen, dansiiedjes enz, II.
WERPSPELEN bolspelen, balspelen, paletspelen, kegelspelen enz.
-I.GEZL`,CHAPSN
ambachtspelen, raadspelen, kaartspelen ; domino-, bak-, schaakspel enz — IV. SPELEN MET SPEELTUIGEN wapens
(boog, geweer enz.), slinger enz. — V. MENSCH EN NAT UUR : Dier,
(te paaid Alden enz.); j agen; visschen; winterspelen (schaatsen enz.).
- VI. MENSCH en KALENI)ER kermisspelen; Driekoningen, Nieuwjaar
enz., enz. — VII. MENSCH en MUZIEK blaasinstrumenten, snaartuigen
enz. — VIII. TERGSPELEN enz., enz.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.
27. — Vak- en Kunstwoorden.
Van het ,fraad tot den draad. — Men vraagt een lijst van de
vakwoorden der Vlasnijverheid tot aan de Spinnerij, vooral wat de
Leiestreek betreft Leirote, veldrote, putrote, zwingelarij, verkoop.
Met vermelding der \Vaalsche, Engelsche, Fransche en Duitsche
benamingen. Inzondetheid worden gewenscht de Waalsche vakwoorden der streek Ath, Ghislengien, Meslin l'Eveque, Silly, Bassilly, utt hoofde der nauwe verwantschap van veel woorden van dit
Romaansch gi ensdialect met het Nederlandsch,
Pt-1)s 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1917.

Voor 1919.
23. — Taalkunde.
Men vraagt een proeve van crztiek op het Vocabularius Copiosus,
Prijs 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1918.

- 684 29. — Dialectstudie.
Een beschrijving van het Limburgsch dialect in de provincie
Lurk beoosten Maze, omvattende : een klank- en vorn2leer, een
11 jst van zdiomatzsche woorden en uitdrukkingen en een kaart
van het beschreven spraakgebied. Vooral aan den invloed van het
Fransch en het Durtsch op dit dialect Tal aandacht behooren gewijd
to worden.
Prijs : 600 fr.
Aangehouden en gewijzigd krachtens besluit der Academie, dd.
16 Juli 1,0.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1918.
30. — Letterkundige geschiedenis.
Eenonderpek naar de bronnen van « De Biencorf der H. Roomsche kercken van Isaac Rabbotenu ».
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December igi8.

Voor 1920.
31. — Taalkunde.
Een Corpus van Nedcrlandsche woorden, voorkomende in Latijn
sche en Fransche teksten urt de rniddeleeuwen (tot en met anno I400),Aanhaling van den tekst en aanwzking van de plaats, met verklaring der opgenomen woorden, is vereischte.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December igig.
32. — Geschiedenis.
Men vraagt de gechiedenis van een der 17 kasselrijen van
Vlaanderen.
Prijs : 3oo fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December igig.
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33. — Onderwijs.
De zn y loed van Comenzus' werken op het onderwijs in de Nederlanden.
Prijs : 400 ft.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1919.

Voor 1922.
34. — Vak- en Kunstwoorden.
Eene volledige Vak- en Kunstwoordenhjst der Bouwkunde,
met teekenzngen en met vet-melding der gewesttermen en waar
deTe gebruzkt worden. Ook aanwilrzag der Fransche, Hoogdurtsche
en Engelsche termen.
Prijs • boo fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1921.

Bijzondere Prijsvragen.
I.
Karel Boury-Fonds.
Voorr

1919.

Voor Dichters.
Verlangd worden : Tien liederen (lager onderwijs, hoogste klas-sen), waaronder vzji inzonderheid voor meisjes.
Prijs : 25o fr.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1919.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het
jaar 1920.
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II.
J. Salsmans-Fonds.
191,r.
Middeleeuwsche Liturgie.
Inrichtzng en versprezding der Middelnederlandsche Getijdenen Gebedenboeken.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk io December 1916.

**

Voor 1918.
Men vraagt een methodischen inventarzs, met nauwkeurige beschrzjving, van al de nog bestaande, Too geschrevene als gedrukte,
liturgische boeken, welke vaOr het jaar 1600 in de verschillende
kerken eerier Telfde Vlaamsche stad in gebruik waren, hetpi om den
openbaren eeredzenst urt te oefenen, hetTij am de kerkplechtigheden
te schikken en te regelen.
Prijs : 600 fr.

Te beantwoorden uiterlijk 10 December 1917.

VOORWAARDEN.
Voor de wedstrilden worden enkel handschriften en nog met uitg'egeven stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven
en in het Nederlandsch gesteld te zijn.
De Schrijver zet zijnen naam op zijn werk niet ; hij voorziet dit
slechts van eene kenspreuk, welke hij, met opgave van naam en
woonplaats, op een briefje onder een gesloten omslag, dat dezelfde
spreuk tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij aan de laatste bepaling riiet, dan kan hem de prijs geweigerd worden.

De mededingende handschriften dienen vrachtvrij, uiterlijk den hierboven aangewezen dag, ten
lokale der Academie, Koningstraat, 18, Gent, ingezonden te worden.
Stukken, ná den bepaalden dag ontvangen, of dezulke, waarvan
de schrijver zich op eenigerlei wijze bekend maakt, worden uit den
wedstrijd gesloten.
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Alle ingezonden werken behooren van de noodige inhoudstafels voorzien te zijn.
Den mededingers wordt aanbevolen een voiledig afschrift van hun werk te bewaren, om dit te
kunnen benuttigen ingeval de keurraad het bekronenswaardig zou achten, maar wijzigingen of bijvoegingen zou bedingen vOor tot drukken kan overgegaan
worden. In geen geval wordt het bekroonde handschrift den inzender teruggegeven.
Ziin er aan eenig werk, dat bekronenswaardig gekeurd wordt,
wi j zrgingen toe te brengen, dan zal het bedrag van den prijs
met eerder uitgekeerd worden dan nadat de keurraad het handschrift
drukvaardig zal vet klaaid hebben.
De Academie eischt de gtootste nauwkeurigheid in aanhalingen en verwi j zingen; niet alleen deel en bladzijde, ook de
uitgave der aangehaalde boeken, dient te worden opgegeven.
De Koninkluke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op,
dat, ingevolge alt. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden
antwoorden haar eigenuom en diensvorgens in haar archief bewaard
blijven.
Van de met ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond,
kunnen do schri i vers, op hunne kosten, een afschrift bekomen. Desvoorkomend wende men zich tot den Bestendigen Secretaris.

Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van
taal, stijl en spelling mochten te wenschen overlaten, zullen, ingevolge bijzondere beslissing der
Academie, niet meer in aanmerking komen. (Ver-

slagen en Mededeelingen, Jaargang 1907, blz. 155.)
DE ONDERBESTUURDER,

DE BESTUURDER,

AM. JOOS.

V. DELA MONTAGNE.
DE BESTENDIGE SECRETARIS,

EDW. GAILLIARD.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDE N.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE,

170. — BEYAERDEN.
Naar aanleiding van onze studie over het woord « Beyaerden » (I), schreef ons de Meer D. DE SOMVIELE, archivaris der
stad Thielt, den 19 Augustus 1913, in dezer voege :
« Roncl het Thieltsche, het Koi trijksche, het Iepersche, 't Meetjesland, het land van Aalst enz , heb
overal het klokgelui nagegaan en, niettegenstaancle verschillende benarningen, komt het
toch steeds op di le soot ten uit : Luiden = de klokken in beweging
brengen met stiengen, of met de hand, ofwel, door middel van planken, met den voet , — men zegt kloppen, of klepten, klippen, wanneer
de kiepel alleen m beweging wordt gehracht, ofschoon men ook
met eerie lichte beweg-ing de klok kan klippen; — eindelijk hebben
wij Beiaarden, NI elk Ns oor d Imina geheel in onbruik is geraakt : op
enkeic pal ()Chien bestaat nog bet di ievoudig geluid, ja, ter gelegenheld van de kei gebeut t het wel eons, dat de muzikanten op den
toren N an de kerk klinimen, en alsdan met koorden aan de klepels
vastgehecht, op de klokken aldaar een soort van deuntje spelen ».

In een artikel over 't Carillon van Thielt, door hem medegedeeld aan de Vlaanisclic Kronige Weekbthd aoor het katholieke
yolk (te Thielt, bij J. D. Mmnaert), had dezelfde beer D. DE SOMVIELE (nummer van Zaterdag, 13 Juli 1912) geschreven, « dat
« ten tide dat onze ouders nog met locale leute voldaan waren,
« sommige kosters hunne eenige klok z66 wisten te schikken
« met hamerkens, en met strengen aan beide handen en beide
« voeten, dat zij alzoo te vierklauwe een lustig kermisdeuntjen
<c afdopteii.... Reiaarden komt tut de kerketorens; men ontmoet
het zelfs te Thielt van in de oudste tijden, in de fondatien of
(I) Zie hoven blz. 300-307.
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« was een dapper Op muzikale mate geklep, op eene of meer
• klokken....
Men lette inzondeiheid op de hieronder volgende teksten,
ons door genoemden heer ter hand gesteld :
Arch;ef der stall Thielt, Dischrekening van Bamis 1559 tot
Bamis 1560, fol. 35 vo; (Jaargetijde) U Over Lovs vanden Keerchove
ende zyn
den orghelare metter grooter orghele orghelende...
Beede de costers inoeten beyaerden sdaechs te vooren, te noene,
vespere ende te love, telckent een poose, ende naert lof een langhe
poose over doot, altijts metter meeste clocke naert de meeste;
smorghens te mattene encle ter hoochmesse beyaerden met een minder &Locke, deerste code de derde poose luden over doot. —
(Andel e teksten, fol. 36 vo.)
Id., id., fol. 3S en O : (Jaargetijde) « over Pieter vanden Heede
Item beetle de costers zyn ooc .-,Thehouden te ludene metter groote
clocke ende solemnelic te beyaerden een quartier huersw
NN

N

Aan zunen p ant, schieef ons onze waarde collega Dr. JAN
BoLs, den io September 1013, het hieronder volgende :
<, In Register van 1676 door Pastoor Stuvck (kerk van Alsemberg)
staat « den bijaerder die van saN ons te vooi en ende smorgens int
twee geiukit meet impel den drib st. »
« Op biz. 307 van zijn artikel schiijft de heer
over teestgelui (loot hem in 1887 te Weeze(Rijnpi ovincie) hewonderd.
ED W. GAILLIARD

Ik cadet vond lets in denzellden aard. In mijne kleine nota's op
eene leis (April 1 9 13 staat het volgende aangeteekend ter gelegenheid van eene plechtige H. Sakramentsprocessie te Valetta (Malta):
( Ult de °vet - taillike toi ens en torenties van kerken en kapellen
galmen z‘ii are en klingelen lichte klokken met haastige slagen over
de gansche stall. Hoe nadet de godsdienstige stoet een van die kei-

ken of keikskens komt, hoe s p eller het klokkenklinken : een strijd
om ter tapste ! 't Is een beiaardspel zonder maat of akkoord, maar
toch inch in zijne \\ildheid, eene dichte vlucht van klanken vi ij en vioohjk bimbambommende boven onze hoofden. VOOr
ons, aan den eveikant van de stiaat, steekt tusschen de huizen een
torentie net zichtbaar hangende klokken de lucht in : twee jonge
manner, an op het platdak der naburige woonst, trekken elk met
een zeel aan de klepels, en luiden zoo met steeds versnellende
snokken, terv■ iil ze, reikhalzende op den rand der kornis, de processie kunnen zien voorbijwandeien. »
N
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171. — GHEMEENE LEVEN.
DAT GEMENE LEVEN > wijst, Haar Verdam (Wdb., IV e deel,
v 0 Leven, k.)1. 430, iubriek 3), op Gemeenschappelijk leven.
Genoernd wootd Leven wordt ooh aangetroffen in zeker
reglement (X.IV e eeuw) « van der Lazerien van Brughe ‘>, of N an
het godshuis van Shute Matia-Magdalena aldaar : wellicht zal
daaidok)r bcdoeld zijn, het sooit Vereeniging, Fr. Communaute,
dat bestond under de zieken, die in dat gesticht samenleefden.
\Velnu, in geineki Reglement (bij L. Gilliodts-van Severen,
Coutume de la Mlle de Bulges, I, blzz. 368-378), komt ooze uitdrukking order verschillende voimen voor :

Eerst, GHEMEENE LEVEN :
Dour art. 46 worth bepaald, dat het GHEATELNE LEVEN het
derde deel unt y ing van zekete boeten, waaiin de zieken konden
vervallen :
Att. 46 ■
377 « Item, voi t so es to wetene, tat aile dose
voornoomde boeten, die Nerbuert zullen worden, watt zunde
pont pal . of daei ondei , zullen ghebr uucken daerot haet leder beleeders teen dal den deel, — ende dekin code znne beet code bezeiters,
tandei derden duel, — ende ghemeene leven, tdarde darden deel... »
Men Legge GHEMEENE LEVEN niet nit door « la pine/I-a/1/e de
la vie commune », met de 'lade' e bepaling <«lespauvres de la r ille » :
het schtint ons tue, dat er alleen spraak is van de « Communaute »
tusschen de arme leprozen. Vergehik overigens met art. 23 van
het Reglement (op cit , 372), \Naarm spraak is van de vet deang
van het jaargeld (loot de vreemde ziekeit to betalen, tusschen
t den beet x, de « beleeders en de « aerme zzeken van Brzhe »,
d. w. z. de aline leprozen cher stall.
Vet volgens treffen wij LEVEN aan :
Art. 32 (biz. 374 : Item, ooc so en moet negheen zieke gaen
hinder stele van Brug0e, urn rente, noch urn testamente, noch urn
gheene almoesene den levene ghemeene ghegheven
« Den levene A,hemeene wend door an profit des panvz es
lepreu.t. vertaald; — au profit de « la Communaute des pauvres
le'preux zal cht wen beteekenen.

\Vezen nu vermeld, de uitdrukkingen : DEN AERMEN
LEVENE, d. wellicht de Communaute des /naiades pauvres, nl. der
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anne leprozen, en niet Les paua-res de la
een schrijver vertaald werd :

zooals het door

Art. 21 (biz. 372) : ,< Item, wat zieke die bevonden wort, dat by
achter oudt testamente of eeneghe almoesene, of bedvaetcle (1), te
commene in profit van den aermen levene, die sal verbueren de
selve boete van pi insepael der diefte (2), encle de boete meersende
nadat b y van state
HEEDT (Eed) VANDEN LEVENE, of <, Heel 7ianden ,.31ekeiz »
(art. 23, blz. 372), of Sez ment de /a Communaute', zooals de beer
L. Gilhodts-\ an Severer ' zest :

Art. 43 ;blz. 377 Ende waert dat eenich zieke mesdadelicke
bevonden \ ale mesdoende, die valt in boeten naer discretie vanden
meester vanden hove ende heedt vanden levene. »

En HEED (Eed) VAN DEN AERMEN, d. w. z. niet le Conseil des
pally/es,
maar, met het o( )g op het voorgaande, /a Sezinent de /a
communallte (des lepiellA pauz, res) :
Art. 20 ( biz. 371) « dat deken of winders renten, husen of
landt lieten verdonkeren of vercoch-en, die sal vetbueren an den
penninc dartich penninc ende anden scellinc dartich scellinghen (3),
ende voort eewelic ghewert zijn huten heede Vanden armen ».
(1) Dit woord, dat v el Bedevaerde te lezen is, werd door een schrijver
verkeerd door het Fr. Don vertaaid. Veraam me onzen tekst ook aanhaalt,
Is misschien de bedoeling bedevaerde, en beteekent dit
stelt de vraag :
« het geld, dat men can Sze armen geeft tot afkoop van eene bedevaart? »
Dat remand een hem opgelegie bedevaart icon afkoopen, met geld aan
de armen te geven, is ons met gebieken. De procedure was heel anders :
meestal werden de beuevaarten aoor geldboeten vervangen. Zie hierover
CANNAERT, Oude strafrecht in Vlaenderen, blz. 78 en vlgg.
In onzen tekst zal er ergenlijk spraak zip van het doen, door leprozen,
van bedevaarten of ommegangen, op last van personen, die b. v. beloofd
hadden zuike bee,wegen te doen, maar ze in eigen persoon met konden afleggen, dit mits zekete vergelding, waarvan de opbrengst geheel of ten deele in
de gemeene kas moest gestort worden.
(2) De selve boete van prmsepael der dzefte is niet La mime amende
commznee du chef de vol, zooals door een schijver gezegd werd, maar wel
une amende (-kale au principal du vol, au princzpal de la sonzme detournee.
(3) Eene Fransche vertaling heeft bij misslag : « encourront une amende
de trolls fozs la valeur 3. Men leze; de trente fors la valeur,
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172. — DE NAESTE ZIJN VAN ZINEN HUUSE
en
PERSOON VAN SCADELICKER ENDE LASTIGHER
CONDITIE...
Krachtens de <: Costume » der stad Ieperen, van 5 June 1,535,
was het K een huerdere van huusen of landt 3, niet veroorloofd
« tzelve voort te verhueren », tenzij « bij den wetene ende consente vanden ervachteghen », dus tenzij met toestemming van
den eigenaar. (L. Gilliodts-van Severen, Gout. d'Ypres, I, 408.)
Had de eigenaar vernomen, dat zijn huurder die bepaling
was te buiten gegaan en wilde hij, eigenaar, « de naeste niet zijn.
van zinen huuse of lande 2›, d. w. z. wilde hij zijn recht niet doen
gelden, als ervachteghe, an tzelve huus of landt hand te siaen »,
of zelve over zyn geed te beschikken, — dan was de huurder wel
gerechtigd het in spraak zijnde Buis of land voort te verhuren.
De uitdrukking « de naeste nee/ z y n en walde van zinen huuse of
lande », nit den hieronder volgenden tekst (Costume van 1533),
luidt overigens, in de Coutume homologuêe van 1b19 (op. cit.,
1, ioo), , we/ en begeetde aen syn goet hant to slaen ». De tekst volgt :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 410: « Item, indien
de ervachteghe gheadvertiert wesende vanden voort verhuerene, de
itaeste met zyn en wade van zinen huuse of lande, zo zal de huerdere
tzelve moghen voort. N erhueren tzynen proffite, behoudens dat hyt
niet voort en vei'huere Persoonen van scadeltcker ende lastiglter conditie
dan de huerdere » (1535. — Zie ook Cout. homolog. van 1619, op.

cit., I, 100.)
De bepaling hierboven : Behoudens dat
wil niet zeggen, zooals een schrtjver meende, « A condi/eon qu'il ne sousloue pas c'z des conditions plus one'reuses et donzmageables », — maar :
Op voorwaarde dat hij, huurder, voortverhure aan iemand van
gehjke conditie, aan iemand die even betrouwbaar is als hij.
DE NAESTE SVN

is eigenlijk De meest gerechtigde zijn, of Fr.

Etre le premier en titre; de « naeste » is ook Hij die « geprefereert

wert your andere >2. (A. E. Gheldolf, Gout, de Gand, I, 258,
art. 4 et 6), of die de « optic heeft (Id., op. cit., I, 08, art. 2) :
Gheldolf, op. cit., I, 258 « Elck proprietaris verhuert hebbende
syn goet, hugs of te erfve, ende bevindende 't selve voort verhuert
synde, is de naeste om syn goet selve te aenveirden, mits uplegghende
alsoo vele als de naerhuere... » (1546.)
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« Elc proprietaris of meestere... es de naeste »,- luidt het in
de Gentsche Coutume homologuee van 1563, « omme zvn
goet zelve te aenveerdene ende t'zelve voort te verpachten oft
antlers zvnen wille Baer mode te doene, zonder den voorpachter
ofte naerpacliter eenige bate te moeten gheven (Op. cit., I, 68.)
De eigenaar was evenwel gehouden, « ghevraecht zynde by den
pachtere angaende de voirsevde voortverpachtinghe... zijne optle
terstont, emmers zonder ineickelvck vertreck..., te verclaren
(Op. cit., I, 68.)

*
* *
Het woord NAESTE werd ook op andere aangelegenheden
toegepast :
Indien b.v. renten ,x beset ofte onbeset, verkocht werden,
waren zij, die zulke renten te betalen hadden, 4: de luzeste » om
den koop daarvan te vorderen :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges, I, 54 : « Van ghelycken eenighe renten vercocht synde ofte oock eenighe schulden,
actien ofte obligatien, de ghelders ende dehiteurs van sulcke renten,
schulden, actien ende obligatien syn de naeste ende wel ontfanghehck den coop te calengieren by naerhede indient hemlieden
beheft... . (Cout. homol. van 1619.)
In zake van verkoop van huizen, molens, landen « ende
successien, tusschen twee ofte meer persoonen ghemeene sonde »,
was, bij 't verkoopen van een deel daarvan, « de iuzeste
hij « die 't meeste deel >, had. (Id., op. cit., I, 56 Cout. homol,
van 1619.)
Men zei ook DE NAESTE VAN ZYNEN GOEDE ZIJN. Indien de
hueraere ofte pachter (van eenich huys oft landt) tselve niet
bewoont ofte en ghebruyckt
dan is de eigenaar gerechtigd
hand daeraen te slaen, als wesende de naeste van zvnen
goede A ende smelt de huere ofte pacht, Indien den proprietaris » bedoelde hoed « wilt aenveerden ». (Id., op. cit., I, 6o : Cout.
homol. van 1619 )
GIIEPREFEREERT WORDEN

luidt het hieronder :

Id , op. cit, I, 6o « Alsser van een huys ofte landt twee ofte
meer eyghenaers syn ghemeene ende onverdeelt, de ghene t'meeste
deel hebbende wort ghetrefereert voor andere minder deel hebbende,
omme t'selve personnelick te hesitten... n (Cout, homol. van 1619.)
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In het oud-fransch luidt NAESTE : Presme, Prone, Preume,
Proisme, Proesme (uit het Latijn Proxi mus) = Proche, Prochain,
le Parent le plus pies du &funt, Celui qui a le droit de retrait
A,er (ten onzent : NAERHEDE) (Dupin et Laboulaye, Gloss.
de l'ancien choit francais), en, met bet oog op onze teksten, Hij
die « de naeste was om zeker recht- te doen gelden.
Zie bij La Curne de Sainte-Palave, v l' Presme, Presmesse,
Prozsme, Proismete" en Prosmete:

173. — IN FAULTEN VAN...
Bij Verdam, ° Tante , komt een voorbeeld voor van de uitdiukking Izz fauten , met de beteekenis In gebreke (vinden).
Ziehier een tekst, uit het jaar 1514, waarin IN F.A.ULTEN VAN...
beteekent Door gemis van..., Bij gebrek van... :
Registre vanden leenen ghehouden in manscepen vander kerken van Dronghene hij Ghend », van 1514, fol. x vo « In kennessen
der waerhevt ende in faulten van mijnen zeghele, zo hebbic Pieteren
den Hazc gheheden dose lettre te teeckene met zijnen gheuseerden
handteeken hies op ghestelt den... » (Staatsarchief te Gent )
Andere voorbeelden, fol. x v° en fol. xj.
Men vergelijke met Br faute(n) van.: bij Verdam.

174. — CLAPPER.
Door dit woord wordt hieronder geenszins Iemand die Hap,
die Happen /can, bedoeld : het is dan ook niet met het Fr. VI si temgelijk te stellen.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Bruges, I, 369 « Item, gheen
zieke — (t. w. « parsoen of parsoennicheghe » die 0 bezieckt es w
en in de « Lazerien van Brugghe » is opgenomen) — en mach
houden gheenen bode (I), by [en] es houdt zesse ende dartich jaeren,
up te verbuerene iij lib. par. Item, gheen zieke en mach houden,
huut zine huuse (d.w 7.: de « plecke » daar hij woont « ende huus
houd ») gaende, meer dan twee clappers, ten ware dekin, winder of
bezewer (2), die macher houden drie also langhe als hij in den heedt
(i) In her art. 35 : Zieke bode, en in het art. 37 Zreken huusbode. Dus,
het Fr. Servzteur. (Zie de teksten, in Cout. Bruges, I, 375.)
(2) Biz, 37 1 Bezetter; aldaar door Assesseur vertaald
Ende es hij
vindere of bezetter... )
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es ende niet laugher, up te verbuerene iij lib. par. » (Regl, uit de
XIV e eeuw.)
De vertaling luidt : hem, nu/ malade ne pm/ recevoir chez lut
plus de dell\ Doze vertahng, zooals Verdam het ook
zest, mist alien grond Met then geleerden lexicograaf zijn wij
het echter niet eons, tat CLAPPERS bier wijst op personen die
met een 1,1ap of klep loopen, voor een melaatsche, om zijne nadering aan te kondigen.
Onze tekst doelt op lets antlers. Zooals men weet, mochten,
op bepaalde dagen, de melaatschen in de steden am aalmoezen
moesten evenwel van een klep voorzien zijn. Welnu,
gaan (I)
het den zieke sums met veroorloofd, personen aan te stellen,
n1 CLAPPERS, of lieden die met de lazarusklep gingen, om aalmoezen te hunnen behoeve in te zamelen ? Men vergelijke b.v.,
de volgende plant', aan Hone Belgicce, 2, 124, ontleend en door
Verdam, V Lasers, aangehaald : men huurde haer eenen geselle,
die haer al door die minne van god soude clinken die laserische
belle
Te Bergen in Henegouwen, was het den zieken verboden,
tenni op zekere Hagen, binnen de stad te komen. Het was hun
evenwel veroorloofd een bode te hebben, om in de stad van huis
tot huts te gaan bedelen, maar deze moest met een bel op zijn
doortocht klinken :
L(:( , pold Devillers, Bans de police de la ville de Mons du VIII'
Des meszaus. Quo nus mestaus soit, sour
appierdre chou qu'd a S our is cons (2!, qu'il entre devens les porter
de le se the n'est le nuit des fours Nostre Dame, le nuit dou
Noel, de Pausques, de Penthecoustes. de Tons Sains, et le nuit don
quaresimel, mats avow puelent .j. vallet a tout une clokete ki les
voist pourcachier ( .3) aval le ville„

au XV e hlz. 57 «

(t) Te Antwerpen mochten de leprozen drie dagen in de week in de stad
met klep en schotel rondgaan, echter o. a. niet op de markten : 't was bun
bode, die de aaimoezen afhaalde. Zie bij Fr. de Potter, De Leproos in de middeleeztwen (in Het Belfort, jaarg. 1891, I, 173).
(2) \Vellicht hetzelfde als het verheuren van het opperste kleed. Zieonze
Keure van Hazebroek, II. 359.
(3) POURCHACER - waarvan Pozircachzer eene variante is, — beteeSoiiiciter. Pourchas = o.a. Sollicitation.
kende
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'75. — VERDIENDELIC MAN.
Deze uitdrukking is een verbasterde worm van BEDIENELIJK
MAN, waarover aanteekeningen In oils Gloss. a l'Inventaire Archives Bruges, v° Steifrehrke hut, alsook bij Stallaert en bij Verdam,
vo Bedien*Ie man.
« Registre vanden leenen ghehouden in manscepen vander kerken van Dronghene bra Ghend », van 1514 (op het Staatsarchief te
Gent), fol xvt vo : o Dit naervolghende es de grootte ende denombrement van eenen leene dat ic Jan de Meestre, als verdiendelic man
van voochdien van \Villeminne vander Vennet, mijnder moedre,
houde ende houdende es (sic) van . »
Id., fol xis v° Ende mids der absencie van mvnen voornoernden heere (Philips Baron van Montmorency), zo hebbic Loys de
Biloez, als procureur ende machtich over mijnen voornoemden
heere, tzelve leen vet heven ende ontfanghen als verdiendelic man . »

176. BEWACHTEN.
BEWACHTEN is hetzelfde als Bewaken, Bewaren, Behoeden.
Twee voorbeelden bij Verdam; een ander uit 1377 volgt :
Staatsat chief te Brugghe, Fonds Veurne, Rek. van den baljuw
van Veit ne van 21 Sept. 1377 tot II Jan. 1378 n. s. (Rol) : Wulpen.
Class Crommen wijf was ghecalengierd vandat zoe een zeiverin lepelkin verdobbelt 7oucle hebben dat zoe hadde te bewachtene vander
kerke van Boycickins houde. Omdat een at em wijf was ende de zaken
clene waren, pais omme .vj. lb.

177. — DOOTSCAUWINGHE.
DOOTSCAUWINGHE is hetzelfde als het huidige Lijkschouwing, Fr. Visite dun cadavre :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I. 296 : Clachten van
dootscauwinghen ende andere. Clachten vanden heere zyn de clachten die den heere doet in vierscharen, van manslachte, moorde
ende andere groote crismen ende delicten, daer dootscauwinghe of
ghebuert es: in welcke zaken de schauwinghe ghelezen zynde ix), de
), (1535.)
heere sal
EDW. GAILLIARD.

(i) \Vellicht worth bedoeld de lezing van het verslag, door de lijkschouwers opgemaakt.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is Nederlandsche Thal en
Wetenschap to bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch,
van nieuzve werken over iVatuur- of Geneeskunclige Welenschappen, over Rechtsg,eleera'heid en over bet 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 BestenaVe Commissie voor Nieuzvere Taal en Letieren. Na kennisneming van
de uitgebrachte versiagen, besiist de Academic over het al of
niet laten drukken van de aangeboden we/ken.
-4* *

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met bet doel Vlaamsche
Liederen onder het y olk to verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninldijke Vlaamsche Academie prijskarnpen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

J. 8ALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninldijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkcuring van bet Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van (lit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
hetzij tot het il itechritvr n van p. ij svragen, betzij tot het uitgeven van Inge,
zonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot hr t uitgeven van Aliddelnr derlandsche trksten op het gebied der
Noomsch-Catholieke hilbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese.
homily tiek , hagie tpaphie, ascetick. gcestelijke 'leder en en gedichten,ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen,
Welke tot het voorbereiden van uitgaven ais de ondet littera b en c genoemde,
nootizakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot bet bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ond,rnornen uitgaven in don aard van de onder litters b en c genoemde.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den sehrijver die, in die tijdrainite, het beste
werk, zonder onderscheid van snort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884 885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt del halve
den 3i December 1913 gesloten. Belanghebbenden niorden
verTocht, twee exemplaren van hun werk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent — (met vermelding op het adres Voor
den Aug. Beernaert-prijs), — veOr 5 Februari 1914
in te {ender.

MAANDSCHRIFT

VEISLAGI'N
EN

MEDEDEELINGEN
DEP.

KONINKLIJKE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOP,

TAAI, EN LETTEIZKUNDE

October
1913

7

R.
'
,. Aiopill?.131'7''
. ,P
(-

- '
--N.,,,.
4-8.

"14..,

4

-- •'-:

i—

p
A

'
.., = ----'4
.,-3-,,,-,,'

bsi

GENT
W. SIP F. P..
Drukker der Kuninkiijke Viaamscne Academie
1913

.
_ .

I
.

.

.

..

•e

Aug. Beernaert-prii s

9

zie omslaG,V e blz. '1'

INHOUD.
I . ) Repertorium der zocrken over levensnziddelen, door
Belgische schrijvers tot einde 791,2 in het licht
gegeven, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en
697
Jhr. Dr. H.-W.-J. VAN BERESTENN
2°) Verslag over de October-vergadering. . . . 757
3°) Waar spreekt men het schoonste Nederlandsch? door
767
Dr. HUGO VERRIEST
4°) Nederlandsche vertalingen van oude Grieksche en
Latijnsche schrijvers, door A. GEEREBAERT,
S. J
775
5 .)

Kleine Verscheidenheden :
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
Nr 178. Wedemaent, door EDW. GAILLIARD . 792

6')

Nederlandsche boter- en kaascontrole onder Staatstoezicht, tot bestrijding van de vervalsching der
levensmiddelen, door Dr. A.- J.- J. VANDEVELDE 793

7 . ) Kleine Verscheidenheden :
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
Weeg (Wand), door
Nr 179. Wech, TVeglz
EDW. GAILLIARD
829
Nr 180. Huusberecht en Huusberechler, door Id. 830
Nr 181. Besinghen eene cafielrie, door Id. . . 832
833
Nr 182. Bescherinte, door Id.
833
Willem
hebben,
door
Id.
..
Nr 183.
Nr 184. Achterhalen ende contelmacieren, door
834
'Id.
Nr 185. Bidden t'eneghen brude of kinde, door
Id.
835
Nr 186. Dans = Fr. Dom, door Id. . . . 836
836
Nr 187. Altemet dat..., door Id.

Overdruk nit den Moniteur beige van 22 October 1913, n r 295.
f4INISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN

BEHEER VAN HET IIOOGER ONDERWUS , DE WETENSCHAPPEN
TN DE LET FEREN

Verslag over den driejaarlijkschen
wedstrijd in de Nederlandsche tooneelletterkunde
19e tijdvak : 1910=1912
A an den keel' Ir tni.ster van W etenschappen en Kunsten
Miinheei de Minister,
De jur y (lie, up owe voordiacht, bid Koninkliik besluit van
25 Febinan 1913 henoemd weal tot beoordeeling del tooneelwerken in het Nederlandsch geschreven gedurende het I 9 e tijd\ ak 11910-1912 heeft met minder dan 120 stukken, gediukte en
ongedrukte. to lezen en te waaideeren gehad.
Tot dosvei wend nog nooit. in een dergelijk tijdbestek, een
zoo aanzienl:jk getal dramatische weiken voortgebracht. Het
zou echtei veimetel wezen, nit Bien oveivloed van stukken to
beslmten r ot een steeds hooger stijgen N,an de tooneelletteikunde. verieweg de smote meeiderheid van die
stukken bleken ciadchjk beneden het middelmatige to blijven en
leverden het afdoende bewris van de onbeholpenheid of slordigheld del scluiivers : onbeduidendheid van het onderwerp,
gem's van vindingiiikheid en oorspronkelijkheid, gebrekkige
samenstelling. ontoereikende kennis van de eischen van het
tooneel, oppervlakkige kaiakterteekening, voortsprmtende nit
onvoldoende studie van het menschelijk hart, zonder to spreken
van het onvolinaakte van den vorm, in vele gevallen to wijten
aan het met oveihaasting afwerken : islets eigenaardigs,
persoonliiks in den still, sours nog allerlei fouten tegen de taal,
ti zelfs van die glove misgrepen tegen de eenvoudigste iegels
van het to-l lgebruik, waarvan wij gaarne, als het maar eenigszins mogehik was, de schuld zouden wlllen leggen op den
afschniver of den letterzettet.
Dat het tooneel tal van schrijvers zoo machtig aanlokt ; dat
er zoovele zich in dit veiheven, maar moeilijk Yak eer en roem
willen verweiven : men zou er over juichen, als er onder hen
zoovelen niet waren, aan wie alle zelfkennis schijnt te ontbreken om tot het besef to komen, dat zij een verkeerde baan zijn
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mgeslagen. Wat eigei is, van een aantal schiijveis zou men
bijna vermoeden, dat zij niet eens de bedoeling hebben een
wezenlijk kunstweik te scheppen niet de innerlijke drang tot
voortbrengen schlint de drijfveer, maar wel de premie, het
stoffelijk vooideel waaimede de regeeling het beoefenen der
tooneellitteratuur aanmoedigt.
De keuiraad is begonnen met eenvoudig terzijde te schuiven
het grootste getal der stukken, die hij had te waardeeren,
ongeveer de vier vijfden. Ofwel zij stonden beneden alle peil,
ofwel de waaide er van was te genng, dan dat zij nog verder
in aanmerking konden komen.
Wat na die eerste schifting overbleef, bleek van zeer veischillenden aaid en ondei lingo waaide te wezen.
Voortdmend wordt beoefend, en niet zonder
een
genre, dat maai half tot de eigenlijke tooneelhtteratuur behooi t,
nl. het zangspel, hetwelk men, in de laatste jaren, met
nieuwe benamingen heeft gedoopt. Het ware onbillijk de stuk
ken van dat soort voorbij te gaan zonder te wijzen op eenige
zeer verdienstehike pi Devon. als de drie e sprookjes » van
L. L \\HIRE( IITS ( De lahtende roo.;elach' De drie Irinsesies : De Lwanejuffers), de « lyrische spelen » van E. BUSKENS (Steven TV olf
Mori en Likv, het landelijk zangspel » van R. VERFIrLST
(Heilnehe en N. DE TIkRE ' S Lzeldelied.
Het grootste getal weaken, dat de aandacht van den keuiraad
op zich trok wegens de nun of meer treffende hoedanigheden,
die zij vei toonen, behoort tot het ernstige genre tooneelspel,
treuispel, drama. Doch hier, we,1- oneindig veischil in die
stukken, wat omvang, onderwerp, aard en strekking betieft !
Eenige daarvan :erdienen alleszins met lof vermeld te worden,
hoe oagelijk en ongelijksoortig ook ze onderhng zijn. Een veigelijking er tiisschen en een afbakening der wederzijdsche verdienste moeten hie' met begonnen worden de jury wil er enkel
op wijzen (tat, al worden deze tooneelwerken in hetzelfde
band genoemd, (-0 volstrekt niet tut of te leiden valt dat daaidoor bedoeld wordt, dat zij dezelfde waai de hebben en op Gene
lijn zouden moeten geplaatst worden.
Ondei de verschillende stukken, c le A. BOGAERD iii dit tijdvak
schreef, mag gewezen worden op De keten der viisdaad: en ondei
die van L. S( 111,1,TJEN c, valt Anna Rive te veimelden ook Len
schoone droom (1001 G. VAN HECKE ; een dwaalspoor door E. ROELAM) ; Samuel dooi B. BIEKENS ; lletella dooi E. ScIIILTz en Hoogstraten door C. VAN CA t - WENDERGII zim verdienstehjke stukken.
Nog mogen hies genoemd worden • de vrije bewerking van
Euripides, 1phigeneta z1z Aulis door R„ KIMPE, alsmede De hoeuen,
een loffehike poging van R. DE CLERro en J. LEFEVRE.
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het later bid de opsomming van dit tiental stukken,
Als
willen daardoor niet te kennen geven, dat de overige, die na
een eei ste keuiing waren overgebleven, in alle opzichten ten
achteien staan , geensztns. Hoe moeilijk is het niet de juiste
waarde van elk tooneel\verk te bepalen en wat een waaghalzerij
zou het met vezen ze tegen elkaar op te wegen ! Misschien, als
wij niet te stieng hadden wij b. v. ook nog op een
der stukken v,in P. VAN AsscHE, j. HAUGEN en D. CLAEYS moeten
wijzen, ofschoon de wezenlijke verdiensten hier al twijfelachtiger \vorden.
Een tweede schifting bracht op het voorplan eene reeks dramatische werden, die meet. dan een woordje lof in het vei slag
verdienen, en welke, met het oog op een eventueel toekennen
van den prigs, tot een nader onderzoek bleven voorbehouden.
Als wij F. GITTENL, ' Opkomehngen uitzonderen, dat in de tegenwoordige samenleving speelt, dan behooren al die stukken tot
de histoiische spelen. Wellicht is het nog niet gebeurd, dat, in
een driejaailijksche periode, een zoo groot aantal dergelijke
tooneelwerken ter beoordeeling werden voorgelegd. Aan de
gewijde geschiedenis ontleende E. VAN DEN BERGHE zijn stuk
De verloren Zoon ; de Romeinsche geschiedenis leverde de onderwerpen voor H. VAN Titn,r,o's Dc strijd der slaven en voor
stukken van E. VAN DER STRAETEN Dzonvszos I ; Ozonvvos I I
yugurtha ; de geschiedenis van het eigen vaderland was de bion
voor het treurspel r302 van laatstgenoemden schnjver en V001
de twee treurspelen in verzen van I. OoRDA : De Artevelden (nl.
'Jacob Van Artevelde en Philp van Artevelde); het woehge tijdpeik
der Fiansche omwenteling, ten slotte, koos H. Moirr ter
behandeling in zijn drama Charlotte Corday.
Al die stukken wei den door de July in een afzonderhike velgadeiing bieedvoeiig en grondig onderzocht en besproken.
Gaarne biengt zij hulde aan de pogingen welke de schiijvers er
van hebben aangewend om kunstwerken tot stand te brengen,
die dooi hunne degelijke hoedanigheden boven den overigen
tooneelarbeid uitsteken en getuigenis afieggen, nu eens van
groote oorspronkelijkheid, onloochenbare scheppingskiacht en
stouten duif, dan weer van volkomen bekendheid met de menigvuldige eischen van het tooneel Damon] heeft zij het des te
meet betreurd, dat, naar hare meening, geen enkel stuk zooveel
treffeliike eigenschappen tegeliik vereenigt, dat zip, zonder in
hooge mate onbllliik te warden, genoodzaakt was het den uitgeloofden pins waaidig te Icemen. Met eenpaligheid van stemmen
heeft zij derhalve moeten beslissen, dat er geen voldoende
reden bestond urn U ‘-ooi te stellen, mijnheer de Minister, dezen
driejaarhjkschen wedstrijd te sluiten door het toekennen van
den prijs.
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Eerst na nip beiaad, na lang wikken en wegen, is de jury tot
deze weinig aanmoedigende beslissing overgegaan. Mocht
iemand dat eerie strenge uitspraak achten en er ons aan herinneien, dat het vroegei wel Bens gebeurd is dat stukken, die
wellichi geen giooter kunstwaarde bezitten dan degene die \vij
hadden te waaideeren, toch den prijs hebben behaald, dan
zullen -\vij zoo viij zijn te does opmerken, dat wig ons niet konden gebonden achten door de beoordeeling van andere keurladen over andere stukken en in trouwens andere omstandigheden. _Us het bovendien waar wat wel memand zal
ontkennen, dat intusschen onze Nationale letterkunde een hooger
Pell heeft bereikt en tot een ongekenden bloei is gekomen,
waarom zouden WI] clan het voile recht niet hebben een anderen
maatstaf aan te leggen dan vroeger, en kunstwerken te eischen,
die met door een enkele hoedamgheid, maar door het gezamenhike van nitmuntende en dooi memand te loochenen eigenschappen veel meer het volmaakte nabijstie'Ten ?
Aan den anderen kant acht de keurraad het niet minder te
bej ammei en, dat de sti enge bepalingen van dezen letterkundigen
wedstrijd met gedoogen den prijs te splitsen en het bedrag er
van te veideelen tusschen de kunstenaais, die het verdiensteliikste Nveik hebben geleverd. Het al of niet toewijzen van de
Staatsbelooning aan een bepaald tooneelstuk of aan die van
een bepaalden schrijver brengt eigenaardige bezwaren merle,
waaraan thans niet te ontsnappen valt. Zou een nieuwe regehng
van de letteikundige wedstruden, door den Staat mtgeschreven,
in dezen geen verbetering kunnen aanbrengen en toelaten op
doehnatiger wijze de kunstenaars aan te moedigen ?
Bij het veriichten van hale werkzaamheid heeft de jury steeds
de welwillende hulp ondervonden van den heer H. BACCAERT,
beambte bij uw departement. Door het verstrekken van inlichtmgen en anderszms nog heeft hi] onze taak verhcht ; het is billijk, dat 'vij hem hiei openlijk onzen dank betuigen voor zijne
dienstvaardigheid.
Maar nog veel meer is het plicht dat wij, alvorens dit verslag
te eindigen, aan U, mijnheer de Minister, onzen oprechten dank
uitspreken voor het vertrouwen door U in ons gesteld en U
onze gevoelens van eerbiedige hulde aanbieden.
De leden van den keurraad :
De voorzittei,
De secretaris-verslaggever,
G. SEGERS.
C. La( OUTERE.
L. SIMONS, FR. LATEUR. 0. WATTEZ.
Leuven, 5 September 1913.

REPERTORIUM
DER \VERKEN

OVER LEV ENSMIDDELEN
DOOR BELGISCHE SCHRIJVERS
tot einde 1912 in het licht gegeven
door Dr. A. J. J.

V ANDEVELDE

en
Mr. Dr. H. W. J.

VAN BERESTEYN.

In deze lijst worden de werken opgenomen welke
ci )or Belgische schrijvers op het gebied van de samenstelling, de vervalsching en het onderzoek der levensmiddelen, in de laatste 25 jaren, tot einde 1912, werden
uitgegeven. VOOr 18 9 0 verschenen echter slechts enkele
mededeelingen over dit onderwerp; het invoeren van
de wet van 4 Augustus 189o, waardoor het Staatsbestuur gemachtigd wend den handel, het verkoopen en
het slijten der levensmiddelen onder toezicht te houden
en te regelen, heeft niet alleen tot gevolg gehad het
inrichten van toezichtsdiensten en officieele laboratoria,
doch heeft ook aanleiding gegeven tot het bestudeeren
van meer dan een bclangrijk vraagstuk.
Deze lijst is verdeeld in twee hoofdstukken : I° een
register van de namen der Belgische schrijvers met de
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aandulding der door hen uitgegeven werken; 2 0 een
register van levensmiddelen, met de namen der Belgische schrijvers die ze bestudeerd hebben.
In deze lijst werden ook opgenomen enkele werken
waarin inlichtingen over vroegere verordeningen voorkomen, en die aldus een geschiedkundig belang opleveren, zooals b. v. het standaardwerk van EDW. GAILLIARD, ,' De Keure van Hazebroek van 1336 ». In deze
bijzondere gevallen wordt, in korte woorden, het belang
dezer werken ten aanzien van de studie der levensmiddelen uiteengezet.
Gent, 15 Juli 1913.
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HOOFDSTUK I.
Alphabetisch register van de namen van Belgische
schrijvers met opgave van hunne werken betreffende de levensmiddelen.
ANONYM' TS.
Recueil des conferences sur les denrees alimentaires, donnees au Grand
Concours de Bruxelles. — Brussel (Hayez), 1888, 300 blz.
2. Dosage de l'acide salicylique dans la biere et dans les vms.
1888.
3. Sur la composition des vinaigres. — Bull. Assoc. beige Chum., 189),
4, 148.
4 Communications relatives a l'analyse du beurre. — Bull. Assoc. belge
Chilli., 189o, 5, 19E, 239.
5. Analyse du cafe. — Bull. Assoc. beige Cum., 1890, 5, 232.
Analyse du beurre. Determiner exactement la facon d'operer pour le
dosage des acides Bras solubles et insolubles. — Bull. Assoc. beige
Chum,, 1890, 5, 303.
7. Premier rapport biennal relatif a la falsification des denrees alimentaires.
— Brussel, 1891.1892, 1893, 324 blz.
8. Les falsifications (Boissons). — Brussel, 1892.
9. Deuxieme rapport biennal relatif a la falsification des denrees alimenBrzis.sel, 1893- 1 894, 1 895, 468 blz.
taires.
to. Perfectionnement et unification des procecies d'essai et d'analyse : viandes, beurre, farines, huiles, café, chicoree, etc. — Bull. surv. denr.
alum, 1893, 159, enz.
I I. Reglementation viandes, laits, beurre, farines, levure, cornichons, etc.
— Bull. surv, denr. alum,, 1894, 282.
12. Dispositions legales et reglementaires concernant le commerce des viandes. — Brussel (Hayez), 18 94, 45 blz.
13. Etudes sur la morphologie et la physiologie des anguillules du vinaigre.
— Congr. intern. chum. appl. Brussel, 1894, cx.
14. L'analyse du last dans les associations laitieres„ — Congr. intern. chilli.
pl. — Brussel, 1894, CLIII.
appl.
Is. Des methodes a employer pour l'examen du poivre, specialement au
point de vue mtcrographique. — Congr. intern. chilli. appl. Brussel,
1894, CLIP:.

Mesures a prendre pour réprimer les falsifications des denrees alimentaires.
intern. chim. appl. Brussel, 1894, CLXI.
t7. Queue est la proportion des matieres etrangeres trouvêes dans les liqueurs
distillees et provebant de leur preparation ? Quelles soot les meilleures
methodes a employer pour identifier et pour doser ces matieres. —
Congr. intern. chum, appl. Brussel, 1894, CLXIV en CLXXX.
16.
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1894, CLXX.

19. Quel est le prockiê le plus pratique et le plus exact pour determiner lespoints de fusion et de solidification des corps gras? — Congr. intern.
chem. appl. Brussel, 1894, CLXXXIV,
20. Determiner queries soot les methodes les plus certaines pour reconnaitre
la puretê du beurre. — Congr. intern. chem. appl. Brussel, 1894,
CLXXXVII.

21. Saccharine. Rapport sur ses usages. — Congr. intern. aliment. Antwerpen, 1894, 58.
22. La biêre examinee au point de vue de l'alimentation et de Phygiene. —
Congr. intern. aliment. Antwerpen, 1894, 117.
23. Troisiême rapport biennal relatif a la falsification des denrees airmentaires. — Brussel, 1895-1896, 1897, 285 blz.
24. Documents sur la composition normale aes principales denrees alimentaires et boissons usitees en Belgique. — Brussel (P. Weissenbruch),
1895, 369 blz.
25. Perfectionnement et unification des procêdês d'essai et d'analyse : lait,
beurre, cafe, swops, denrees diverses. — Bull. surv. denr. alim., 1895,
13, io6, 213, 312, 435.
26. Mêthode adoptee pour la recherche des falsifications du lait par êcremage,
mouillage ou aichtion de matières etrangêres. — Bull. surv. denr.
alzm., 18 95, 342.
27. Beurre. Convention intervenue entre les analystes du service, dans leur
reunion du it nov. 1895. — Bull. surv. denr. alim., 1895, 354.
28. Huiles. Convention intervenue entre les analystes dans leur reunion du
II nov. 1895. — Buil. surv. denr. alim., 1895, 355.
29. Café. — Bull. surv. denr. alim., 1895, 312.
30. Perfectionnements et unification des procêdês d'essai et d'analyse : saindoux, cornichons au vinaigte, cacao, biére, etc. — Bull. surv. denr.
ahm., 1896, 70, 112, 168, 358, 462.
31. Vinaigre. Marche gênerale a suivre, convention entre les analystes.
—Bul.srvdenahm,
1896, 101 en 168.
32. Bières. Convention entre les analystes. Marche gênerale a suivre.
—Bul.srvdenaim,
1896, 112.
33. Saindoux ou axonge. Convent= intervenue entre les analystes du service, dans leur reunion du 7 juillet 1896. — Bull. surv. denr. alim.,
1896, 273.
34. Huiles. Marche gênêrale A suivre. Bases d'appreciation. — Bull. surv.
denr. alim., 1896, 277.
35. Denrees diverses. Dosage des matiéres albuminoldes. — Bull. surv.
denr. ahm., 1896, 363.
36. Rêglementation. Viandes, beurre, grains, tapioca, etc. — Bull. surv.
denr. ohm., 1897, 119, 195, 231.
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1897, 44.
38. Procedes nouvellement suivis pour les essais ou analyses. - Bull. surv.
deur. alzm., 1897, 88.
39. Enqu'ete relative aux variations des caracteres des beurres. - Bull. surv.
tienr. alma., 1897, 177.
40. Documents relatifs aux principaux caracteres normaux des diverses denrees. - Brussel, 1897.
41. Notes relatives aux falsifications, alterations et autres defectuosites dans
les dernees. - Brussel, 1897.
42. Notes relatives aux instruzients, appareils et reactifs employes pour les
essais et analyses. - Brussel, 1897.
43. Statistique au travail effectuê et des resultats obtenus. - Brussel, 1897.
44. Reglementation lait, ceufs, café, vans. - Bull. surv. dear. alzm., 1898,
109, 208, 263, 265.
45. Beurre. Modes operatoires. Convention arretee par les analystes du service dans ieur reunion du 28 juin 1898. - Bull. surv. deur.
1898, 131.
46. Operations d'analyses nouvellement executees; procedes suivis; resultats
1898, 25, 137, 269.
obtenus. - Bull. surv. denr.
47. Beurre. Determination de la densite a 100°. - Bull. surv. deur.
1898, 289.
48. Beurre. Dosage des acides gras insolubles et fixes. - Bull. surv, denr.
alzaz., 1898, 29o.
49. Rapport de la Commission chargee de proposer un type de densimare
surv, dear. alzm., 1899, 231.
pour l'analyse des beurres. 50. Operations O'essai et d'analyse nouvellement executees ou proposêes.
Bull. surv. denr. alzm., 1899, 239.
Procedes
resultats obtenus.
51. Principales falsifications observees a l'êtranger en 1900 et 1901. - Bull.
sure. denr. alirn, 1901, 298.
52. Principales falsifications observees en Belgique en 1901 par les agents du
gouvernement. - Bull. surv. denr. alzm, 1901, 283.
53. Surveillance exercee par les administrations communales sur le commerce
des denrees altmentaires. - Bull. surv. dear. alzm, 1901, 292.
54. Resultats de l'inspection des beurres aux frontieres en 1901. - Bull.
1901, 286.
surv. dear.
55. Essais dernonstratifs sur l'alimentation de la vache laitiere, executes aux
frais de l'Etat, sous la surveillance des agronomes de l'Etat, pendant
l'inver 1901-1902. - Bull. ag-rzc., 1902, 18, 88o 972.
56. Principales falsifications observees a l'etranger en 1902. - Bull. surv.
dear.
1902, 188-195.
57. Legislation etrangere relative a la falsification du beurre, du fromage et
du saindoux. - Bull. surv. denr. alzm., 1902, 196.245.
58. Resultats de l'inspection des beurres aux fronti&es en 1902. - Bull.
surv. dear. aim., 1902, 180.182.
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59. Principales falsifications observees en Belgique en 1902 par les agents du
gouvernement. — Bull. surv. denr. alma., 1902, 177-179.
6o. Surveillance exercee par les administrations communales sur le commerce
des denrees alimentaires. — Bull. surv. denr. alzm., 1902, 183-187.
61. Essais demonstratifs sur Palimentation de la vache laitiere, executes aux
fra y s de l'Etat, sous la surveillance des agronomes de l'Etat, pendant
l'hiver 1902-1903. — Bull. agric., 1903, 19, 991-1193.
62. Principales falsifications observees a l'êtranger en 1903. — Bull. sul v.
denr.
1903, 39.1-400.
63. Legislations etrangeres relatives au beurre, au fromage etc. (suite).
—Bul.
surv. dear. (dun., 1903, 41-80, 92- lob.
64. Principales faisifications observees en Belgique en 1903 par les agents du
gouvernement. — Bull. surv. denr.
1903, 383-384.
65. Surveillance exercee par les administrations communales sur le cornmerce des denrees alimentaires. — Bull. surv. den y . alzm., 1903,
389-393.
65. Resultats de Pinspection des beurres aux frontieres en 1903. — Bull,
surv. denr.
1903, 385-387.
b7. Surveillance exercee par les administrations communales sur le commerce
des denrees alimentaires. — Bull. surv. denr. ohm., 1904, 797-801.
68. Eaux de vie liqueurs alcooliques et alcools. Projet de modification au
reglement. Avis du conseil supeneur d'hygiene publique. — Brussel,
1904.
69. Principales falsifications observees en Belgique par les agents du gouvernement en 1902. - Rev. intern. fals., 1904, 16, 9.10.
70. Principales falsifications observees a Pêtranger en 1904. — Bull. surv,
denr. allm., 1904, 802 8o8.
71. Unification Internationale des methodes d'analyse. — Bull. surv. deny.
1905, 13-92 9 151-182, 485-5489646-744.
72. Feves de Java. (Avis au conseil superieur &hygiene publique). — Bull.
surv. denr. ohm, 1905, 329-344.
73. De l'entente Internationale concernant la legislation et la surveillance du
commerce des aenrees alimentaires (suite). — Bull. surd. denr. alzmn.,
1905, 103-134, 297-328, 564-592, 759-822, 859-872.
74. Surveillance exercee par les aammistrations communales sur le commercedes denrees alimentaires. — Bull. surv. denr. a lint, 1905, 846-851.
75. Principales falsifications obsen ees en 1905 par les agents au gouvernement. — Bull. surv. denr. alzm., 1905, 838-839.
76. Inspection des beurres aux frontieres en 1905. — Bull. surv. denr.
alzin., 1905, 840-845.
77. Principales falsifications observees a l'êtrangtr. — Bull. surv. denr.
alzm., 1905, 852-858.
78. Legislation concernant les alcools, les eaux-de-vie et les liqueurs alcooliBull. surv. denr.
1906, 121-160.
ques.
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79. Principalcs falsificatiors obsenees en 1905 par les agents du gouvernement beige. — Rev. intern. false f., 1906, 19, 69-70.
80. (J.-B.-A.) Unification Internationale des methocies d'analyse. — Bull.
surv. denr. alim., 1907, 81-128, 129.192.
81. (J.-B.-A.) Methodes adoptêes en Suisse (suite). —
surv. denr.
alim , 1907, 193-219.
82. (1.-B -A.) Methoaes de convention adoptees ou proposees dans la 3 e conference Internationale pour l'analyse des matieres fertilisantes, des substances all mentaires, au betail et des produits agricoles. —
surv.
denr.
1907, 219-232.
83. (f -B.-A.) Methodes aaoptees aux Pays-Bas. — Buil. denr. surv.
1907, 232-240, 241-251.
84. (1.-.8.-A.) Unification internaticnale des methoaes d'analyse (suite). —
Bull. surv. denr.
1907, 289-336, 337-339.
85. (j.-B.-A.) Methodes suivies en Italie. — Bull. 5711 V denr. alim., 1907,
251-260.
86. Principales falsifications obseivees en Be'gique en 1907, par les agents du
gouvernement. — Bull. surv. denr.
1907, 3-5.
87. Surveillance exercee par les administrations communales sur le cornmerce des dentees alimentaires. — Bull. surv. denr. ohm., 1907,
6-11.
88. Principalcs falsifications obsen ees a l'etranger en 1907. — Bull. surv.
denr. alim., 1907, 12-19.
89. Principaies falsifications observees en Belgique en 1906 par les agents du
gouvernement. — Rev. intern. falsit, 1907, 20, 94-95.
90. Legislation et surveillance. — Bull. surv. denr. alim., 1907, 161-176,
177-192.
91. (j.-B -A.) Legislation et surveillance (suite et fin). — Bull. surv. denr.
1907, 193-200.
92. Conclusions des rapports presentes au congres national de laiterie 1908. —
Brztssel, 1908.
93. L'acide sulfureux dans les vins. — Compte rendu Congrés intern.
alien., Gent, 1908, 1909, 115-116.
94. La panification chimique. — Brussel, 1909.
95. Sur les variations des indices a'acides volatils des beures de laiteries. —
Compte renait Z9 Congrès hyg. aim., Brussel, 1910, 4, 227-228;
Bull. service sante; 1911, 64-66.
9b. Methoaes a'anaiyse : 2 B fascicule. Azote et composes azotes. — Documents de to comm. p erm. beige alim. humaine, 1912, 33 biz.
97. Propositions a'unification des methodes d'analyse du fromae. — Liege,
1912.
98. Methodes d'analyse : l er fascicule. Eaux potables. — Documents de let
comm. perm. beige
humaine, 1912, 20 biz.

— 704 —
ADAM, R. (Gent).
I. Recherches du manganese dans les eaux d'alimentation. — C. R. Congres
chimie
1905.
2. Recherches sur le dosage des pentoses et des pentosanes et ses applicacations pratiques. — Bull Soc. chain. Belg., 1907, 2 t, 211-221.
3. Sur to dosage des nitrates dans les eaux par la methode de Busch.
—But'.So,chileg
1907, 21, 229-233.
4 Appreciation de la qualité de l'eau potable. — C. R. Con,grés aliment.
Gent, 19o8.
5. Researches on the quantitative analysis of pentoses and pentosanes and
its practical applications. — C. R. Intern. Congress appl. chem. London,
1909, 1910, 8C, 194.204.
AMEYE, C. jseghem.).
I. Communication sur la pasteurisation et la sterilisation du lait. — C. R.
Consn's aliment. LieL;)e, 191 I, 1912, 2, 52.54.

ANDRi], J.-B. (Brussel).
1. La composition chimique des eaux-de-vie et des alcools. — Bull. surv.
ienr. alma., 1894, 160,
2. Enqu..'te sur les eaux alimentaires ( t" partie). — Brussel, Hinistere de
l'ag r ,,ultrire, 1902, 405 blz.
3. Reglementation de la vente du lait destine a l'alimentation ; etude des
causes qui font varier la composition chimique du Ian; mesures a prendre
pour empéctier la vente de laits trop pauvres en principes utiles; organisation au contiOte ; methodes anaiyuques a employer. — Congr. intern.
hyg., Brussel, 1903.
4. Commission pour to preparation u'un code inteinational des procedes
d'anai ) se aes denrees alimentaires. — V. Intern. Kongr, anew. Chem.
Berlin, 1903, Ber.
1904, wo6-loo7.
5. lie l'unirication Internationale des methodes d'analyse des denrees alimentaires. — Bull. sure, dear. alum., 1904, 13.28, 185-296, 399-478,
b57-722.
6. (Met E). De l'entente Internationale concernant la legislation et la
surveillance du commerce des denrees alimentaires. — Bull. surv. denr.
alini., 1904, 41-72, 307-338, 491-522, 743-774.
7. (Met VANDEVELDE, A.-J.-J.), naar WILEY H.-W. en BIGELOW, W.-D.
Methodes officielles adoptees aux Etats-Ums pour Parfalyse des denrees
alimentaires. — Rev. se- n. chilli., 1904, 7, 3 21- 3 2 4, 354-3 60 , 405.408,
467-474, 1905, 8, 89-102.

8. (Met VANDEVELDE, Methodes suivies en Autriche pour l'analyse
des denrees alimentaires. Extrait du Codex alimentarius austriacus. —
Rev. se'n. chilli., 1905, 8,

315-323, 1906, 9, 85 . 90 et 199-114

9. Do l'unification Internationale des methodes d'analyse des denrees alimentaires.
alum. Paris, 22-27 OCt. 1906; Rev.
Congr. intern. d'hyg,
intern.fals., 1906, 19, 170.
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10. (Met VANDEVELDE, A.-J.-J.). Mêthodes suivies en Allemagne pour
]'analyse des denrees alimentaires. — Rev. gen. chirp . 1906, 9, 185-194.
11. Enquete sur les eaux alimentaires. Seconde partie. — Brussel, 1906,
505 biz.
12. Rapport sur les travaux de la Commission internationale pour ]'etude de
la question de i'unification des methodes d'analyse des denrees alirnentaiies. — Atli VI Con, r. intern. awn. appl. Rome 1906, 1907, 5,

429-430.
13. Documents annexes au rapport sur les travaux de la Commission internationale pour l'etude de la question de l'unification des methodes d'analyse des denrees alimentatres. — Atti VI Congr. intern. chem. appl.
Rome 1906, 1907, 7, 385-812.
14. Sur l'analyse des eaux alimentaires. — Attz VI Congr. intern. chin:.
appl. Rome 1906, 1907, 5, 543-545.
15. La determination des conditions auxquelles doivent satisfaire les eaux
destinees a ]'alimentation. — Rev. intern. falsif., 1907, 20, 15-16.
i6. Rapport de la Commission sur la conservation des viandes a l'aide
d.'anuseptiques. — Conseil sup. d' Hys-. Belg., seance 30 avril 1908,
13 biz.
17. De l'unification Internationale des methodes d'analyse des denrees alimentaires. — Documents 2e vol. Brussel, 1908.
i8. Les caracteres des eaux pures dans leurs rappot ts avec ceux des terrains.
— C. R. 7 e intern. Congress app. them. London 1909, 1910, 8c,
358-361.
19. Avant projet de code international des methodes d'analyses de denrees
alimentaires. — C. R. 7' intern. Congress appl. chem. London 1909,
1910, 8c, 308-352.
20. Vues &ensemble concernant l'unification des methodes d'analyses des
denrees alimentaires et la redaction d'un code international des dites
methodes. — C. R. 7e intern. Congress appl. chem. London, 1909,
1910, 8 c, 353-356.
21. Propositions complêmentaires concernant les eaux potables. — Doc.
Comm. intern. unit. meth. anal. denr. alzm., 1912. 121-145.
Cf. ZUNZ, E.

ANDIa, V. (Leuven).
i. Beurre. Essais sommaires. — Bull. surv. denr. alim. 1891, 294.
surv. denr. alzm. 1895, 104.
2. Blere. —
3. Essai sommaire du beurre par la determination de la temperature critique
de dissolution, d'apt es M. Crismer. — Bull. surv. denr. alim , 1896, 451.
4. Determination de l'indice d'acides volatils et solubles du beurre, — Bull.
1901, 210.
surv. denr.
5. (Met WOUTERS, J.). Bieres. Recherches de la saccharine. — Bull. surv.
1904, 99-102.
denr.
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AULARD, A. (Brussel).
I. Fabrication d'une farine vegetate sucree propre a ?alimentation humaine
et animate. — C. R. 7 8 astern. Congress appl. chem. London 1909,
1910, 7, 148-151.
2. Le lucre est-il un aliment, un condiment ou une friandise? — C. R.
2` . Congi alinzcizt. Liege 1911, 1912, 2, 107-115.
Cf. MAINSBRECQ.
BARTHOLOAth, J. (Lijge).
1. Etude sur la composition du beurre pur.
hyg. aliment. Brussel, 191o, 4, 229-231.

Compt. rend. 2 e Congres

BASi2QUE.
Nouveau butyrometre centrifuge ou contrOleur beige. — Bull. Assoc.
(-him. beiges, 1897, I I, 187.
BAUWENS, Is. (Aalst).
1. Het bronwater van Bocq- en Hoyouxdal tut een medisch-bacteriologisch
oogpunt beschouwd. — g e Vl. Nat. en Geneesk. Congres Aalst, 1905,
7-21.

Bi-k -UWEN‘,, L. (Brugge).
1. La quauite au last ciebite dans les villes. — Congres intern. de lazterze,
Brztssel, September 1903.
2. De hoedanig, heid aer melk die in de steden verkocht worth. — Handel.
7 e 17. C n res Gent 1903, 1904, 49.56.
BEAURAIl\T, H -j. — Cf. DEPAEPE, D.
BERGS, A. (Brussel).
I. Des impuretes de l'alcool. — C. R. Congres intern. chum. apps. Brussel,
18 94, 30.
2. Sur la sterilisation des eaux. — C. R. Congres intern. chum. appi.
Paris 1900, 1902, II, b79-689.

BiouR(iE, P. (Leuven).
I. Comparaison entre le densimetre beige et le saccharometre de Bailing.
1897.
—Bul.EcoebrasLvin,
Cf. VANDERPLANCKEN, J.
BILTERYST. (Schaerbeek).
1. Analyse du beurre. — Bull. assoc. beige chim., 189o, 4, 256-257.
2. (Met WAUTERS en JORISSEN). Recherches des graisses êtrangëres dans
le beurre. — Bull. assoc. beige chum., 1893, 7, 167-179.
3. Interpretation des resultats d'analyses de lait. — Bull. surv. denr. alim.,

1893, 257.
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4. Farine de sarra,in. — Bull. surv. dent'. alum, 1893, 289.
5. Vmaigre de vin et vinaigre de vin vine. — Buil. surv. denr. alim., 1893,
290 en 343.
6. L'analyse du beurre. — Bull assoc. beige chinz , 1895, 8, 233.
7. Saindoux. — Bull. surv. denr. alim., 1896, 7o.
8. Cafe. — Bull. surv. denr. alim., 1896, 71.
9. Dosage de l'oxyde ferrique dans les cafes torreties. — Bull. surv. denr.
alzm., 1896, 505.
10. Contribution A la recherche des arachicles dans le chocolat. — Bull. assoc.
beige chilli., 1897, 12, 447.
1 t. Dosage de la matiere grasse dans les tourteaux au moyen du tetrachlorure
de carbone, 1897.
Cf. MAINSBRECQ.
BLAS, C. (Leuven).
1. De la presence de l'acide salicylique dans les bieres. — Brussel, 1879,
15 biz.
2. Contribution a l'etude et a l'analyse des eaux alimentaires. — Brussel,
1884, 175 biz.
4. Sel. - Buil. surv, denr. alzm., 18 94, 454.
B OSAIANS, L. (Gent). — Cf. VANDEVELDE A. J. J.
BREDO, H. R. (Mechelen).
I. Sterilisation des viandes saisie,. — Echo Veterznalre, juillet 1903.
2. Inspection obligatoire des vacheries et contrOle du last; voles et moyens.
— Echo VeVrinaire, n° 3, Mei 1906.
3. Situation des expertises des vianaes. Cas normaux en 1908. — Liege,
1908, 23 blz.
4. Sur la nocuite et la propagation des maladies infectieuses et parasitaires
par les vianaes ; moyens d'y remedier. — Coati pte rendu Congre's intern.
alini. Gent 1908, 1909, 10-19; Echo Vete'rinaire, n° II, jan. 1909.
5. Notice historique sur le lait. — 2' Congres de l'alim. Liege, 1911.
6. L'alimentation carnee de la population necessiteuse. (Sterilisation des
viandes). — C. R. seances de la comm. perm. beige alim. hum., n° 5,
1912.

Cf. DELLEUR.
BROECKAERT, J. (Gent).
i. Le role des huitres dans la propagation de maladies infectieuses. —
Compte rendit Congrês intern. alzm. Gent 1908, 1909, 3-9.
Cf. PONS, C.
BROQUET, R. (Nivelles).

I. (Met DETHIER C.). Le dosage du lactose. — Bull. assoc. beige chim.,
1900, 14, 26:4.

- 708 2. Recherches des acides minêraux libres dans les eaux et limonades gazeuses. — Bull. surv. denr. alzm., Igo 1, 267.
3. (Met MEURICE). Recherche et dosage de l'alun dans les eaux et limonades gazeuses. — Bull. surv. dent-. alzm., 1901, 265.
4. (Met MEURICE). Recherche de la glycerine dans les limonades gazeuses.
— Bull. surv. dear. alzm., 1 901, 266.
5. Recherche de la saponine dans les limonades gazeuses. — Bull. surv.
denr. alzia., 1901, 266.
6. Poteries communes : essai a l'acide acetique. — Bull. surv. denr.
alzaz., 1904, 303-38b.
7. Les nitrates dans le last. — Bull. surv. denr. alzm., 1904.
8. La margarine. —journ. ag-ric. Brab., Hainaut, 1904.
9. Dosage du plomb, de l'antimoine et du zinc dans les têtes de syphon. —
Bull. surv. dear. alum, 1904, 384.
Cf. DE RIDDER.
BRUYLANT .,

C. (Leuven).

1. Note sur la saccharine. — Brussel, 1888, 13 blz.
2. L'emploi de i'alun et du sulfate de cuivre dans la panification. — Bull.
ass. belg. (-him., 1889, 6 blz.
3. Fames, pates aiimentaires, pains et fecules. — Bull. surv. denr. alzm.,
1894, 243.
4. Dosage des essences dans les liqueurs. — Bull. surv. denr. alzm.,
1906, 86.93.
5. Dosage des alcools superieurs, des aldehydes au furfurol et de l'acide
cyanhydrique total , analyse du geniêvre. — Bull. surv. denr. alim.,
1907, 9o-109.
6. Dosage des essences dans les liqueurs. — Rev. intern. falszf., 1907, 20,

37-40.
7. Rapport de la commission sur les procedes d'analyse des eaux-de-vie,
alcools et liqueurs alcooliques. — Consezl sup. hyg., Zitting van
3o April 1908, 6 blz.
BRUYNOGHE,

R. (Leuven).

I. Digestibilitê des aliments lactes. — Rev. gen. lazt, 1907, 6, 441-449,
464-47 2 , 4 8 9. 499, 512-522.
CANET, M. (Mans).

i. (Met DURIEUX, 0). Application de la methode de Lintner relative au
dosage de l'amidon dans les orges, au dosage de l'amidon dans les
matiêres amylacees en general. — Bull. Soc. chzm. Belgique, 1907, 21,

329-333.

- 709 CAPUYNS, A.
I. Sur l'emploi des antiseptiques. — Bull. assoc. ecole sup. brass. Louvain, 1911, 16, 126-138, 182-191.
CARPIAUX, E. (Hasselt). — Cf. GREGOIRE, A.
CASTILLE, A. (St. Niklaas).
I. Preparation des tests de tourteaux et farines de tourteaux pour l'examen
microscopique. — Bull. surv. denr. alzm., 1901, 253.
2. Recherche et dosage des hydrocarbures dans le cafe. — Bull. surv.
den y. alini, 1904, 127.128.
3. (Met VANDERPLANCKEN, J.). Recherches des sulfites dans les viandes.
— Bull. surv. den y . ahm., 1907, 79-80.
CESARO, G. (Liege.
I. Contribution a l'etude des glycêrines qui constituent les graisses. —
Bull. acad. sciences belg., 1907, 1004-1019.
2. Interpretation theorique de la lot de Crismer sur Pacidite des beurres. —
Bull. soc. chim. bels., 1908, 22, 221-223.
CLAES, P. (Leuven).
I. Analyse de chocolats. — Bull. assoc. beige chim., 1891, 3, 108.
2. (Met E. THYES). Des precautions a prendre dans l'analyse microscopique
des dentees alimentaires. La lactine et la restorine. — Bull. assoc. beige
chilli., 1892, 2 et 3, 74.
3. Fumes. Bull. surv. den'', alznz., 1893, 339.
4. (Met E. THVES). Contribution a l'examen miscroscopique du poivre,
— Brussel, 1893, 40 blz.
COLARD, J. (Liege).
1. Le miel et ses falsifications. — Huy, 1894, 35 biz.
COLLARD-BOVV, A. (Brussel).
I. L'industrie fromagere en Belgique (Progres a realiser). — Bull. assoc.
belge chim., 1896, 7, 281.
2. De Porgamsation a donner a l'industrie laitiere beige. — Bull. agrzc.,
1897, 172,
3. Publication reguliere, aux fins de prise en consideration par les experts,
des resultats d'une enquete permanente et internationale sur les caracteres
des beurres naturels des diverses regions productrices, obligation pour les
vendeurs de faire constater l'origine et la date de preparation des beurres.
— Enquetes et verifications faites par des services communaux et des
societes cooperatives (minques) en Hollande. — Congrês intern. laiterze,
Brussel, September 1903.
4. Les nations ayant adoptê l'obligation d'additionner de substances revelatrices toutes graisses ayant subi une manipulation qui facilite leur incor-
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5.
6.

7.

8.
9.

poration au beurre, ou qui rende difficile la constatation de leur presence
dans le beurre, doivent-elles prohiber l'impot tation des beurres provenant
de pays n'ayant pas edicte cette mesure? Congrds intern. laiterie,
Paris, oct. 1905.
— Leuven, 1909, 16 blz.
Legislation
Faut-il reglementer ou defendre la vente des beurres additionnes d'eau
ou dans lesquels on a laisse de l'eau, soit intentionnellement, soit par
suite d'un defaut de fabrication ? — Ann. falsif., 19 I, 4, 6o0-6o ;
25, 367.
Bull. soc. clam.
Mesures a prendre pour la surveillance et ]'organisation pratique de ]'inspection du last specialement dans les grandes villes. — Ann. falszf.,
Soc.
belg., 25, 366.
1912, 5, 87-90;
De ]'organisation de ?inspection technique des laiteries. — Leuven, 1912,
33 blz.
Ouelles soot les causes qui influent sur la consistance des beurres ?
—Soc.natlzeri,Luv193
8 blz.

CRISAIER, L. (, Brussel).
1890, 135.
I. Sur l'analyse des peptones. — Bull. assoc. beige
2. Temperatures critiques de dissolution ; une constante nouvelle pour
l'analyse et ]'identification des matieres grasses : beurres, huiles, graisses,
etc., des cites, des hydrocarbures, des terpenes, des essences, etc.
.. belie clam., 1895, 5, 145.
—Bul.asoc
3. (Met 3. MOTTEIT). Temperatures de saturation et temperatures critiques ;
applications a l'analyse generate, Bull. assoc. beige chzm., 1896,
11-12,

359

4. Temperatures critiques de dissolution en tubes ouverts. Applications a
l'analyse des beurres. — Bull. assoc. beige chirp., 1896, 8, 312.
5. L'analyse des beurres par la determination de la temperature critique de
dissolution. — Bull. assoc. beige chim., 1897, 12, 453.
6. Examen de la purete et de la densite des alcools. — Bull. assoc. beige
1900, 1 4 ,

345.

7. Determination exacte de la densite des alcools absolus A ]'aide de leur
temperature critique de dissolution. — soc. chum, belg., 1906, 20,
294.305.
8. Determination de la densite de l'alcool ethylique absolu et application a
l'analyse des beurres.
Bull. assoc. belg, clam., 1906, 20, 382-385.
Cf. DENAEVER.
CRISPO, D. (Antwerpen).
i. Observations sur l'analyss des eaux ; recherche rapide et sure de I'ammoniaque et des matieres organiques azotees. — Bull. assoc. beige chzm.,
1893, I-8.
2.

Dosage de I'eau dans les extraits et peptones de viande. — Bull. surv.
denr. alrm., 1901, 238.

— 7u -3. Dosage des cendres et des chlorures dans les extraits et peptones de
viande. — Bull. SUM. denr. alum., 1901, 240.
4. Dosage de l'amidon dans les produits de la charcuterie. — Bull. surv.
denr. alim., 1901, 241.
5. Revendication de priorite a propos de la recherche de la margarine par
emulsion du beurre dans le lait ecreme. — Ann. chim. anal., 1902, 7,
3 60.
6. Le dosage de la fecnle dans les saucissons. — Ann. chim, anal., 1902,
7, 441-442.
7. Dosage de l'amidon dans les produits de la charcuterie. — Bull. surv,
denr, alum., 1904, 105.107.
8. Sur la pretendue perte en actdes solubles et volatils par le vieillissement
du beurre. — Ann. falszf., 1911, 4, 101-102. Bull. sac. chim. belg.,
C f,MAINSBRECQ.
24, 436
DAELS, F. (Gent).
1. Falsification du safran par le tartrate borico-potassique. -- Rev, intern.
falsif , 1901, 14, 10.
2. Vereinfachte Bestimmung des Milchfettes nach Gerber. — Schweiz.
Ii rochenschr. Pharm., 1905, 43, 423.425,
DAV REUX.
I. Moveus a prendre pour reprimer l'usage si frequent de siphons munis de
tetes en metal non conformer a la loi , merne but a poursuivre pour eviter
l'emploi de machines et tuyauteries en cuivre non etame ou en plomb
clans la fabrication des eaux gazeuses. — C. R. 2e Congrt's (dim. Lu;ge
1911, 1912, 2,1I7.119.

DEBLOX, A. (Brussel).
1. Alimentation en eau potable de la basse-Belgique et du bassin houiller de
la Campine. De la valeur des eaux de la Campine. — Bull. soc. beige
gcolove, 1911, 25, 7-54.
DE BOCK, C.
i. Procede de pasteurisation et sterilisation du lait, etc. en vase clos et sous
pression et empaquetage ou embouteillage de la matiere sterilisee a l'abri
de l'air exterieur.
DE BRUYKER, C. (Gent).
I. Compte rendu du Congres International de l'alimentation tenu a Gand,
du 7 au 9 novembre 1q08. — Gent, 1909, 375 + 68 blz.
2. L'utilite des musêes communaux des dent-6es alimentaires : comment it
faut les organiser. — Comtte rendu Congre's intern. alien. Gent 1908,
1909, 109-114.
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DE COCK (Brussel).
Gelees (dices sirops) de pommes. — Bull. surv. denr. alim., 1896, 5o9.

DEGUIDE, C. (Leuven).
I. Sur la separation du beurre de la margarine ainsi que des graisses et huiles
etrangeres au beurre. Bull. assoc. awn., 1902, i6, 333; journ.
harm. ciumze, 1902, 16, 372.
2. (Met GRAFTIAD, J. en HARDY, P.). Recherche d'une methode de separation des matieres grasses êtrangêres mêlangees au beurre. — Bull. assoc.
belce chum., 1902, I 6, 336 Bull. acad. belg., 1902, 336-346.
3. Methode a suivre pour la recherche de la margarine se trouvant en
melange avec le beurre. — Congr(']s znternatzonal de lazterze. Brussel,
sept. 1903.

DE GUIDE, O. (Gembloers).
I. Recherche de la nature de la matiere filante dans le pain. — Bull. agrze.,
1905, 21, 193.198.

DELAITE, J. (Liege).
I. Contribution a l'analyse du beurre. Notes sur l'emploi et la valeur
butyrorefractometre d'Abbe-Zeiss. — Bull. assoc. beige chtm., 1894,
5, 1 45 ; Brussel, 1895, 8 blz.
2. Sirops.
sure. denr. alzm., 184S, 212.
3. Huile d'olives. — Bull. surv. denr. alzm., 1896, 358.
4. Cornichons au vinaigre. — Bull. surv. denr.
1896, 358.
5. Vinaigres. — Bull. sur y denr. alzm., 1896, 359.
0. Sirops de fruits. — Bull. surv. denr. alzm., 1896, 362.
7. Chocolats. — Bull. surv. denr. alzm., 1896, 362.
8. (Met LONAY, H.). Nouvelle falsification du the. — Bull. assoc. beige
churn., 1897, I, 13.
9. (Met LEGRAND, J.). Recherches sur la determination des acides gras
volatils dans le beurre (Indice Reichert-Meissl).— Congrès chzm. pharnz.
Lzese, 1905, 357.364.
10. (Met LEGRAND, J.). Recherche sur la determination des acides gras volatils solubles et insolubles II. — Bull. soc. churl. belg., 1906, 20, 230-235.
1. Sur la reglementation de l'emploi des antiseptiques pour la conservation
des substances alimentaires.
Congrês intern. hyg. alzm. Brussel,
191o, 6 biz.
12. Rapport sur les alterations et falsifications des substances alimentaires et
products connexes.
Liege, 1893, 24 blz.
13. Deuxieme rapport sur les alterations et falsifications des substances alimentaires et products connexes. — Lzege, 1896, 48 blz.

DELATTRE, F. — Cf. MALPEAUX, L.

— 713 —
DELAYE, L. (Liege).
I. Falsification du beurre, conservation du beurre par la fusion. — 14 blz.
2. Conti-Ole du lait destine a l'alimentation. — Congres chim. pharm.
Lzege, 1905, 85-q7.
3. Quels sont les procecies A prescrire pour l'analyse et le contrOle du fromage : — Ann falsf., 1911, 4, 595 .599; Bull. soc. awn, belg., 25, 37.
DELECOEUILLERIE, A. (Gent).
I. L'analyse chimique de l'eau. — Rev. pharm., 1896, 74 blz.
2. Dosage des cendres dans les matieres grasses. — Bull. assoc. beige chim,,
April 1898.
DELCROIX, ALF.
I. Commentaire de la loi du 4 aont 1890 sur la f isification des substances
alimentaires et des autres dispositions legislatives concernant la fabrication et le commerce des substances alimentaires. — Gent, 1892, 90 blz.
DELEU, L.
I. Essais com p aratifs sur le dosage du beurre dans le lait par les methodes
rapides. — Gent, 1897, 17 biz.
DELHAYE, L. (Liege).
I. Resuitats d'analyse du beurre. Influence de l'addition de l'acide butyri.
que au beurre sur le procede d'analyse de la margarine. — Bull. assoc.
beige chlm., 1894, 8, 81.
DELLEUR (Watermael).
I. (Met BREDO). Commission permanente du lait, son origine, ses travaux.
— C. R. 2 e Congres alim. Lzdge,1911.
DELTOUR, E.
I. Note sur les sirops alimentaires de pommes, pokes, betteraves, etc. —
Bull. assoc. beige chzm., 1892, 2 en 3, 57.
DELVILLE (Tournai).
T. Le chocolat. — Bull. surv. deur. alzm., 1893, 343.
DEMEY, A. T. (Brussel).
1. Sur la reglementation de la fabrication des eaux minerales et alimentaires.
— C. R. Congrds hyg. alim. Brussel, 191o, 5, 39.43.
DE MOLINARI (Liege).
I. Huiles. — Bull. surv. denr. alzm., 1895, 303.
2. Recherche des noyaux d'olive dans le poivre. — Bull. surv. denr. alim.,
1896, 289.
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3. Dosage des matiêres amylacêes klangêres dans le chocolat. — Bull.
surv. deur. ahm., 1896, 289.
4. Analyse bacteriologique des eaux alimentaires. — Bull. surv. denr.
alzm., 1901, 258.
DENAEYER, A. (Biussel).
I. Les bacteries schizomycêtes, technique bacteriologique; monographie des
bacteries pathognes et non pathogênes ; fermentations bactêridiennes.
-- 1887.
189o, 242.
2. Sur l'analyse des peptones. — Bull. assoc. belRe
3. (Met CR1sMER, L.). Sur l'analyse des peptones. — Bull. assoc. beige
chzm., 1890, 233, 314 et 4b7.
4 Extracts de viande Composition et analyse. -- Bull. surv. denr. alma.,
1894, 22.

Analyse chimique et bacteriologique des eaux. — Brussel, 1894, 20 blz.
6. Falsification des produits alimentaires. — Brussel, 1895.
7. Observations au sujet des methodes adoptees dans la convention du
I I nov. 1895. — Bull. surv. denr. alzm., T895, 433.
8. Les peptones, leur composition, leur analyse. — 1895.
9 La composition des peptones de viande. — Ann. pharm. Leuven, 189b.
1o. La recherche des principaux microbes pathogênes de l'homme. — 1897.
I. La composition des extraits de viande. — Brussel, 1897.
I2. Analyse des produits derives de la viande. — Brussel, 1898, 19 blz.
S.

DE NOBELE, L. F. (Gent).
I. Des applications du microscope a la recherche des falsifications. — 1888.
2. Compte rendu du congres international d'alimentation tenu a Anvers du
15 au 19 septembre 1894. — Brussel, 1897, 231 blz.
DEXOEL, j. — Cf. IVIARcAs, L.
DENY, M. (Gent). — Cf. HENSEVAL.
DEPAEPE, D. (Brussel).
I. (Met BEAURAIN, H. J.). Sur le dosage de l'azote par le procedê Kjeldahl.
— Bull. assoc. beige chinz., 1900, 14, 305.
DEPAIRE, J.-B. (Brussel).
I. La question du cuivre dans les substances alimentaires. — Brussel,
1886, 290 blz.
2. Resultats obtenus avec Polêorefractomêtre. — Bull. assoc. beige chim.,
1890, 3, 130.
3. Communication sur le refractomêtre et le butyrorffractornêtre d'AbLIE. —
Bull. assoc. beige chzin., 1894, 9 en to, 317.
1894, 322.
4. Huile d'olive. — Bull. surv. denr.
5. ChicorCe. — Bull. surv. denr. czizm., 1894, 353.
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6. Cacao et chocolat. — Bull. surv. denr. alim., 1894, 320 et 349.
1894, 143.
7. Genievre et eau-de-vie. — Bull. surv. denr.
8. Saindoux, surfs de bceuf et de mouton, moelle de bceuf. — Bull. surv.
denr. alzm., 1894, 322 et 349.
9. Recherche et dosage du plomb dans les matieres alimentaires et dans les
ustensiles servant a leur preparation. — Bull. assoc. beige claim., 1895,
4, 109.
10. Recherche de Pet= dans les dent-6es alimentaires. — Bull. assoc. beige
claim, 1896, 10, 314.
11. Hydromel et products derives de la fermentation du miel. — Brussel,
1896, 7 1 blz.

(Brugge).
I. Interpretation des resultats d'analyses de lait. — Bull. surv. denr. alim.,

DERIDuER.

18 93, 258.
2. Beurre. — Bull. surv. denr. alzm., 18 94, 79.
3. Lait. — Bull. surv. denr. alzm., 1895, 106.
4. Observation au sujet du minimum adopte pour la teneur en lactose du
lait. — Bull. surv. denr.
1895, 435.
5. (Met Nf•',L1SSEN en BROQUET). Lait. Recherches des nitrates. — Bull.
surv. deer. alarm, 1896, 123.
6. Cacao. Recherche et dosage des alcalis ajoutes. — Bull. surv. denr.
ahm., 1896, 462.
DESAIAREZ, G.

L'organisation du travail a Bruxelles au XV e siecle. — Mem.
Cour. Acad. Bag. Lettres, t o fasc., april 1904, 52o blz.
Op blz. 228, hoofdstuk over de opbrengst der voedingsmiddelen
to Brussel : de beenhouwers, de vischverkoopers, de bakkers, de brouwers, de groensel-, fruit-, vet- en wijnverkoopers toezicht ingericht door
de stad (blz. 228 tot 242).
Op blz. 311, hoofdstuk over het verkoopstoezicht, en vooral over
den verkoop van wijn door de « wijnmans » of « taverniers ), en van
visch, afkomstig van de zee, of van de Senne en de vijvers van het omliggende (blz. 311 tot 325).
DESONAY.

I. Fame de sarrasin. — Bull. surv. denr. alim., 1895, 436.
Lidice de refraction Abbe-Zeiss; Beurre. — Bull. surv. denr.
1896, 124.
DESTRii]E, J.

Boissons et denrees; code comprenant les lois, rëglements, arretes, circulaires relatifs a la fabrication ou au commerce des dent-6es alimentaires,
Brussel, 1893, 680 blz.
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DETHIER, C. — Cf. BROQUET, R.
DETRY, T.
Parmi les mesures preconisees pour encourager ou tout au moms diminuer la falsification du beurre, y-a-t-il lieu d'interdire Pentree des beurresetrangers non revêtus d'une marque officielle de contrOle. — C. R.
2e Congres aliment. Liege 1911, 1912, 2, 90.92.
2. Faut-il etendre l'obligation d'addition des substances r6v6latrices a toutes
les graisses susceptibles d'etre melangees au beurre et tout particulierement aux graisses d'origine v6g6tale ? — C. R. 2e Cowes aliment.
Liege 1911, 1912, 2, 88-89.
DE WAELE, H. (Gent).
1. (Met SUGG, E. en VANDEVELDE, A.-J.-J.). Sur l'obtention du lait au
sterile, — Centr. bakt., II, 1904, 13, 3o-35.
2. (Met SUGG, E. en VANDEVELDE, A.-J.-J.). Over het bereiden van steriele
rauwe melk. — Handel. 80 Vl. nat. en gen. Congres, 1904, 1-3.
3. (Met SUGG, E. en VANDEVELDE, Tin proc6d6 pour obtenir du
lait de vache poss6dant reellement ses proprietes non modifi6es, mats
exempt de bacilles vivants de la tuberculose et d'autres germes vivants.
— Beztrage Klznzk Tuberkulose, 1907, 6, 291-293.
Cf. VANDEVELDE, A.-J.-J.
DEWALQUE (Brugge).
1. (Met MoENs). Dosage des cendres dans le lait. — Bull. surv. denr.
1 901 , 244.
Cf. MOENS.
D ' HONDT, L. (Kortrijk).
1. Contribution a l'êtude du lait. — Kortrijk, 1890, 17 biz.
2. Interpretation des rêsultats des analyses du lait. — Bull. surv. denr.
alien., 1893, 260.
surv. denr. alim., 1894, 491.
3. Le lait. —
4. Le beurre. — Bull. surv. denr. alzm., 1894, 495.
1896, 503.
— Bull. surv. denr.
5. Analyse du lait
6. (Met HENSEVAL) La dessiccation des acides gras insolubles et fixes du
1904, 121-122.
beurre. — Buil. surv. denr.
DRUMEL, L.
I. Beurre et margarine. Essai sommaire. — Bull. surv. denr.
504.

1896,

DUBOIS, A.
1. Sur l'analyse et la conservation de lait pi-616%76 pour les expertises legales.
— Bull. sec. pharm. Bordeaux, 1900, 40, 289.
2. Analyse et conservation du lait pour l'analyse.—Rep. tharm.,1901, 57, I:,
3. Les lasts au Tonkin. — Rev. int. fals., 1902, 15, 102-104.
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DUFORT, G.
I. Organisation pratique de l'inspection du lait, specialement dans les grandes
vilies. — Compte-rendu 2 e Congres hyg. alum. Brussel, 1910, 4,
210-216.

DULIERE, W.
1. Etude de l'huile de mail. — Ann. pharm. Leuven, 1897, 9 blz,

DumouLiN (Gent).
I. Note sur le reverdissage des cornichons par le cuivre. —Journ. connaiss.
medic., 21 en 28 Juni 1883, 15 biz.
DURIF,UX. - Cf. CANET.
DUYK, M. (Brussel).
I. L'echauffement sulfurique applique a l'examen des huiles essentielles. —
Brussel, 1897, 5 blz.
2. Les pates dues ae jujube et de reglisse, leur analyse. — Ann. pharm.
Leuven, 1897, 5 biz.
3. Sur une importante cause d'etreur dans l'emploi du procede Kubel-Tiemann appliqué au dosage des matiêres organiques dans les eaux potables.
Rev. intern. fals., 1901, 14, 70.
4. Sur l'huile de lard. — Bull. ass. beige shim., 1901, 15, 18.
5. Emploi de la pierre ponce pour faciliter l'incineration des mati6res organiques. — Ann. chum. anal., 1904, 4, 7.
6. Sur l'essai des vies de liqueur. — Congrds chum. pharm. Liege, 1905,
42-57.
7. Appareil a perforation pour Fepuisement complet des liquides contenant
de la saccharine. — Ann. churn. anal., 1906, I I, 82-84-8. Sur le beurre de Tonka. — Rep. pharm., 1908, 193; Ann. falszf., 1909,
2, 84.
9. De l'emploi des hypochlorites en vue de l'epuration des eaux suspectes.
— Cornpt. rend. 2e Congres intern. hyg. aliment. Brussel 1910,
1910, 5, 20-33.
to. Bilan au procede au ferrochloie pour Passainissement des eaux pota..
bles. — C. R. 2 e Congrds aliment. Liege 1911, 19t2, 2, 120.140.
EDGAR.
1. De la ieglementation repressive sur la falsification des dent-6es alimentaires. — Revue beige de police, 1899, 140 blz.
EFFRONT, J. (Brussel).
1. Methodes pour le dosage de i'azote ammoniacal et protéique dans l'eau.
— Mon. sczent., 1904, 61, 669-673.
2. Sur ies asides Gras volatils. — C. R. 7e intern. Congress appl. chem.
London, 1909, 4A1, 83.85.
Cf. MAINSBRECQ.

- 718 EQUETER, P. (Mons).
1. Nouveau procecie pour la conservation des ceufs. — Bull. inst. sup.
brasserie Gand, 1911, 17, 107-118.
2. Les lasts fermentes en therapeutique. — Bull. inst. sup. brasserie Gand,
1912, 18, 362-367.
FELIX, J.
1. Les eaux potables et alimentaires. — Journ. hyg., 1903, 29, 78-8o, 87-88.
FLAMAND, J. (Gent).
1. Recherche des traces de moot ou de biere. — Bull. assoc. anc. ''lêves
inst. sup. brass. Gand, 1907, 13, 176-180.
2. Determination de l'azote assimilable restant dans la biere. — Bull. assoc.
anc. c7eves inst. sup. brass. Gand, 1903, rq, 239-244.
3. Recherche du fluor dans la biere. — Bull. soc. awn. Belg., 1908, 22,
451'453.

4. Recherche de faibles quantites de carbonate de sodium clans les eaux. —
Bull. soc. chum. Bag., 1909, 23, 296-299.
5. Nouvelles rechercnes sur les eaux de brasserie. — Bull. assoc. elèves
inst. sup. brass. Gand, 1909, 15, 123-13o.
6. Nouvelles recherches sur les eaux de brasserie. — Ann. soc. brasseurs,
1908-1909, 23, 441-447.
7. La chimie et la bacteriologie du brasseur. — Hannut, 1909, xx + 368
+ xvii blz.
8. La chimie aans ses rapports avec la brasserie. — Bull. inst. sup. brass.
Gand, 1909, 1 5, 39-44.
9. La chimie dans ses rapports avec la brasserie. — Ind. term., 1909,
427-431.
10. Recherche du fluor dans la biere. — Bull. inst. sup. brass. Gand,
1909, 15, 121-123.
i i. La valeur ailmentaire et hygienique de la biere. — Ann. soc. brasseurs,
1912, 26, 21-25; Bull. soc. chum. Belg., 26, 31 et C. R. 2° Congrês
alzm. Liege 1911, 1912, 12, 57-66.
12. Les eaux de brasserie, leur amelioration. — 1913, 50 blz.
GAILLIARD, EDW. (Gent).
1. De Keure van Hazebroek van 1336 met aanteekeningen en Glossarium.
— Ultgave hon. Vl. Academie Gent, 1894, 1895, 1897, 1899 en 1905.
(Van de keure is een Fransche vertaling verschenen van A. VERMAST
La Keure ct'Hazebrouck de 1336 par .Edw. Gailliard, traduction francaise commentee. Lille, 1897).
De volgende artikelen — (naar den oorspronkelliken tekst door den
Schuiver vertolkt) — hebben betrekking op de wetgeving over de voeaingsmiddelen.

- 7 19 Art. 6 : Voorts, dat niemand zijn nadat deze door schepenen iestelken » is, vervalsche, op eene boete van 39 schellingen
.r,arisis, en op straf zun ambacht een jaar lang te ‘etbeuren, bijalAren hij door de schepenen pnchtig bevonden worth.
Art. t Voorts, dat geen bakker meer dan 8 schelhngen
parisis aan eene raiser tarwe winnen mag, en dat hij geen grooter
witte brood dan an 4 en van 2 penningen make, en zulk brood
inoet elke bakker ter Halle en aan zijn venster hebben; tit alles op
eene boete van to schellingen. En ads de beer brood wegen wil, aan
inoet hij alle soorten van brood wegen waar hij ze vinat.
Art. 20 Vcorts, dat geen vleeschhouwer vleesch, dat van
,tieren, van zeugen of %an rammen voortkomt, of dat gortig of niet
N
goeue hoeaanig, heict is, ten stallen legge waar men vleesch verkoopt, maar dat hi) cht batten de Halle verkoope, op eene boete van
20 schellingen parisis.
Art. 22 Voort, dat geen poorter, die tavermer is of herp rg houdt, gortige varkens slachten mag, op eene boete van
20 schellingen,
Art. 26 : Voorts, dat geen visscher visch in de marke verkoopen mag, tenzij ate visch gekeurci zu brj warandeurs cf bu schepeen, op eene boete van 20 schellingen parisis. En alle visschers die
isch Nerkoopen, moeten op aenzelfden dag den afval wegdragen,
ea dezec afval rn (10 stad met laten, op eene boete van io scheliingen parisis.
En gebeurde het, dat de visch slecht bevonden werd, dat ware
op eene boete an 20 schelhngen parisis, en de visch zou tut de stad
\ erwezen w oraen.
Art. 27 Voorts, dat memand koopwaren ter marke brenge,
5' elke erger zun order dan boven, op eene boete van 20 schelhngen
parisis.
Art. 38 : Vcorts, dat niemand verschen haring op eenen
binnen brenge op boete van 39 schellingen parisis; en
inzooverre ae hating kwaad bevonden wordt, (zoo is ae boete....)
en wordt de haring tut de marke verwezen.
Art. 47 Voorts, dat niemand rnostaard verkoope, tenzij
gemaakt van mostaardzaad en van goeden azun, op eene boete van
5 schellingen pans's, indien hij door de schepenen of de keurheeren
bevonaen wordt.
Art. 77 : Voorts, aat geen vleeschhouwer beesten mag slachten waarop lets of te keuren alt, of die K zot s zun, noch schapen
die de pokken hebben of ale aan het kwaadzeer hjaen, op de boete
N an 49 schellingen parists, en op straf zijn ambacht geaurende een
par te moeten laten.
Art. 99 Voorts, dat niemand, tenzij gedurende de vrije jaarmarkt, bier en Leyte tegeluk verkoope, op eene boete ,an 20 schellingen,
Art. II; : Voorts, dat geen brouwer, nadat hij zijn teeken
iugetrokken heeft, arank rn ae stad verkoopen mag, welke met
eenen dag oud is en met « iesteiken ) is door den amman en door
twee sc h epenen, of door due schepenen bij afwezigherd van den
drnman, op eene boete van 20 schelhngen parisis, indien hij door
N

an

N

N
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de keurheers daaraan plichtig bevonden wordt. En dat niemand
drank van buiten in de stad brengen man, Welke (nl. voor eene
gestelde maat) meer dan eenen penning waard is, of deze drank zij
geprezen door den amman en door twee schepenen, eer hij ervan
ver g.00pt, op eene boete an to scheningen parisis.
Art. 119 : Voorts, gebeurde het dat een vleeschhouwer eenig
zwijn kocht dat % erwoed of K zot . ware, of dat de ,< haren ;, had,
of waarop lets of to keuten wire, en hij Luik zwijn bumen de stall
bracht am het to x erkoopen, dit ware op (ie boete van 59 schellingen
parisis, inmen hij door de scnepenen daaraan pliclitig bevonden
worth.
N

GEDOELST, L. (Brussel).
1. La viande et le last des animaux tuberculeux au point de vue de l'hygiene
ahmentaire. — Brussel, 1895, 66 blz ; Bull, agric., 1895, 2, 1.
2. De la neces,ite d'un service d'inspection du 'alt. — Bull. agrzc.,
1897, 122.

3. Recherche sur la presence des bazilles tuberculeux dans le beurre.
—Rev.intrfals,
1902, 15, 69-71.
4. Des toxines tubeiculeuses dans le laic. — Rev. A_- en. lot, i905, 5, 81-85.
5. L'influence de i'acidite de la creme sur l'arame et la conservation du
beurre. — L'znd. lazt, 1909, 793 ; Ann. falsif., 1909, 2, 515.
GERARD, L.
1. Geiees (dates snaps) de pommes. — Bull. sure. dear. alzm., 1896, 508.
Cf. VAN ERMENGEM.
GEUDEN`:,, G.
1. De katalase- en reduktaseproef bij het melkonderzoek. — Handel. 15' Vl.
Nat. Geneesle. Congres, 1911, 1912, to8-1 t i.
'GERI:I, L. (Antwerpen).
1. Leber Bouilionwurfel. — Zeztsclzr. Unters. Nahrwzgsm., 1912, 24,
570-575.
'GHECUIERE.
1. Rapport sur la sterilisation des viandes. — Namur, 1897, 36 blz.

GiLsoN, E. (Gent).
1. Quelle fecule couvient-il d'ajouter a la margarine comme substance revelatrice ? — Bull. soc. chilli. Beig., 1904, 18, 93.94.
,GRAFTIAU, J. (Leuven).
1. Nouvel extracteur pour le dosage des matieres grasses. — Brussel, 1892.
2. L'eau dans le miel. — Bull. assoc. beige churn., 1895, 4, 118 et 1905.
3. La fabrication industrielle de I'hydromel et sa consommation au point
de vue de falcoolisme. — 1896, 10 biz.

-72I4. La fabrication de l'hydromel et du vinaigre de miel.
Dison, 1896,
32 blz.
5. Le vin de raisins et ses succédanes. - Bull.
1897, 51 blz.
6. L'hydromel ou vin de miel. - Bull. assoc. belge chzm., 1897.
7. Procedé pratique de maternisation du lait cie vaches. - Rapp. tray. lab.
anal. Leuven, 1900.
8. Quelques remarques a propos de la preparation des hydromels. - C. R.
Congrt's intern. assoc. ape. 's Hertogenbosch, 1902.
9. Composition du lait de chévre.
Ripp. tra y . lab. anal. Leuven, 1902.
10. Analyse de fer blanc pour boites a conserves. - Rapp. tray. lab. anal.
Leuven, 1904.
I 1. Recherches sur le dosage de la matiêre grasse dans le lait ecreme.
-Rap.tr
y . lab. anal. Leuven, 1904.
12. Dosage rapide de la matiére grasse du beurre. - Rapp. tray. anal.
Leuven, 1904.
13. Die Bereitung von Honig, \Vein, Met and Honig-Essig (aus dem FranzOsischen bearbeitet von FELIX BASSLER). - Prag., 1904.
14. Dosage de l'extrait dans les vins, biéres, vinaigres. - Bull. sure. dear.
alinz., 1904, 852-863.
15. Procêaê de dosage rapide du non-beurre. - Bull. soc. chinz. Belk-.,
1905, 19, 13.
16. Deux modifications a l'appareil de Rose pour la determination des
alcools supérieurs. - Bull. soc. chzm. Belg-., 1905, 19, 28-30.
17. Les hydromels et vins cte miel polonais. - R011Se, 1905.
18. Les derives fermentes du miel a l'exposition universelie et internationale
de Liege en 1905. -'burn. chamb. synd.belge Apic. Hu , 1906,
y
Cf. PETERMANN.
Cf. DEGUIDE, C.
Cf. VAN LAER, H.
GREGOIRE, A. (Gembloers).
1. Analyse d'un mélange de sucres par la inêthode Kjeldhal. - Bull.
assoc. belge chilli., 1902, 16, 26-32.
2. (Met CARPIAUX, E). Une petite modification de la mêthode de Kjeldhal.
- Bull. Acad. Belgique, 1903, 36.
3. Le miel, son origme et ses usages, l'hydromel et divers produits obtenus
par la fermentation du miel.
Namur, 1907.
Cf. ZUNZ, E.
GROGNARD, E. (Brussel).
1. Recueil des lois et rêgiements relatifs au commerce des denr6es alimentaires. - Brussel, 1900, 143 biz.
2. Premier supplement au recueil des lois et rêglements relatifs au commerce
des denrêes alimentaires avec commentaires et exposé de la jurisprudence
des cours et tnbunaux. - Brussel, 1901, 41 biz.
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3. Deuxieme supplement au recueil des lois et reglements relatifs au commerce des denrees alimentaires, avec conimentaires et expose de la jurisprudence des cours et tribunaux. — Brussel, 1905, 47 blz.
GROSJEAN, L. — Cf. JORISSEN, A.
HAENTJENS-DELEU.
1. Sur rutilite de renseignement de la bacteriologic dans les etudes primalres et secondaires. — Compte rendu Consrds intern. aim. Gent

1908, 1909, 193-195.
HAIRS, E. (Liege). — Cf. JORISSEN, A.
FIAMOIR, I.
I. Le lait dans ses rapports avec i'alimentation et les maladies de la vache.
— C. R. 2e Congrês alim. Lige, 1911, 1912, 2, 22-40.
HANAUSE.
I. Lag . — Bull. surv. denr. alim., 1895, 211.
2. Lait. — Bull. surv. dear, (thin., 1895, 259.
3. Recherche de l'huile de sesame dans les beurres et les margarines color&
par le curcuma. — Bull. surv. denr, alzm., 1896, 505.
HANUISE, E. (Brussel).
I. Miel. — Bull. SUIV. denr. alien,, 1894, 289.
2. Sucre. — Bull. surv, denr. ohm., 1894, 289.
3. Strops. — Bull. surv. denr. alien., 1894, 289.
HARCKAIAN (Tournai).
1. Interdiction de vendre du lait, du fromage, du beurre, etc. provenant de
betes atteintes de maladies contagieuses ou infectieuses. — Designation
de ces maladies — Dispositions legales ou reglementaires prises a ce
sujet dans les divers pays. — 1903.
2. Exception a cette interdiction en ce qui concerne les products avant subi
un traitement special (sterilisation, pasteurisation, etc.). Dispositions
legates ou reglementaires relatives a cet objet. — 1903.
3. Interdiction de la vente du lait provenant de maisons oil regnent des maladies contagieuses (ou bien de la vente du lait mampule par des personnes
se trouvant en contact avec des malades atteints de ces affections). —
Designation de ces maladies. — Dispositions legales ou reglementaires
et recommandations relatives a cet objet. — Congrc's international de
lazterze. Brussel, Sept. 1903.
HARDY, P. (Leuven). — Cf. DEGUIDE, C.
HEBRANT, G. — Cf. MOSSELMAN, G.
HENDRICK (Gembloers). -- Cf. PETERMANN.

- 7 2 3 HENRARD, J. — Cf. JORISSEN, A.
HENSEVAL, M. (Brussel).
1. (Met WAUTHY, G.). Les produits voiatlies odorants et rapides du lait. —
Rev. internjals., 1901, 14, 52 C. R. soc. biol., 6 act. 1900.
2. Recherches de 1'espr3t Gans les conserves de sardines et d'anchois.
1901, 242.
—Bul.denr,
3. Etude sur les lasts a ascension rapide et lente. — Bull. ag-ric., 1902, 18,
256, 263; Rev, gen. du lad, 1902, I. 366.
4. (Met MARCAS, L.). Contribution a Fetude du barattage. -- Bull. agric.,
t. II, 1902, 463.
1902, 18, 1310-1333; Rev. gen.
lait, 1902, 2, 1.
5. La naturation de la creme. — Rev.
6. Etude de la saponification du beurre et le dosage des acides Bras fixes.
Rev.pen.
t. II, 1902, 553. —Bul.agric,190283-;
ayant servi a
7. (Met DENY, M.). Etude sur les caracteres de l'huile
la preparation ae conserNe ci'esprot fume. — Roesselaere, 1902.
8. Les microbes du lait et de ses derives. — her, 1903, 126 blz.
9. (Met MULLIE, G.). Pasteurisation du lait, conditions a observer et procedes techniques a adopter pour detruire les microbes pathogenes du fart
sans compromettre la qualite et la valeur des produits. Congre's intern.
htwie'ne Brussel, sept. 1903 ; Rev. gen. au bait, 1903, 3, 73-80, 97-103
en 121-126.
10. (Met DENY, M ) Des caracteres de l'huile d'olive ayant servi a la preparation des conserves cfesprot fume. — Bull. surv. denr. alum., 1904, 3,
107-113 Tra y . de la stat. de recherches relatives d la _peche maritime
a Oostende, 1903, 38-45 ; Bull. surv. denr. alum., 1904, 107.
I. Etude sur l'esprot et son huile. — Tray. de la stat. de rechetches relatznes a la pc'che maritime a Oostende, 1903, 73-88.
12. Conserve ae Poisson au naturel. — Tra y. de la stat. de t echerches relat.
a la Ijche moat, a Oostende, 1903, 33-37.
13. Recherche de l'esprot dans les conserves de sardines et d'anchois.
y . de la stat. de 1 ech. relat. a la pe'elle marzt. a Oostende, 1903, 89.
—Tra
Tra y . de la slat. de rech. relat. a la pe'che
14. Le fumage de l'esprot.
marzt. Ostencie, 1903, 60-66; Ann. soc. scient. Brussel, xxv, 1901.
15. Sprott and sprottenul. — Chem. Rev. Fett. Harzznd.. 1903, 9.
16. La cryoscopie du lait d'apres les travaux de MM. Winter et Parmentier.
Bull. surv. denr. alum,, 1904, 115-117.
17. La cryoscopie du lait au point de vue de la recherche du mouillage.
1904, 864.868.
—Bul.srvden
18. Contribution a l'etude du dosage de la matiere grasse du lait. — Rev.
ge'n. lad, 1904, 3, 529-535; Bull. surv. denr. alzm., 1904, 361-368.
19. La recherche de la falsification du beurre par la graisse de Coco. — Bull.
surv. deur. alim., 1904, 868.875.
20. Les alterations du beurre. — Rev. ge'n. bait, 1904, 3, 535.539; Rev.
1904, 368-373.
intern. fals., 1904,17 , 174. 176; Bull. surv. denr.

— 724 -21. Des. caracteres de l'huile d'olive ayant serve a la preparation des conserves
d'esprot fume. — Buil. surv. denr. alum., 1904, 107-113.
22. (Met AIT.ILLIE, G.). La refractometrie du lait. — Bull. surv. denr. alum ,
1905, 359-370; Rev. ge'n. bait, 1905, 4, 529-538; Congres chum.
tharm , Lzdge, 1905, 232-233.
23. (juelle est la valeur de la presence des nitrates dans le lait au point de vue
ue la recherche du mouillage ? — Bull surv. denr. alint., 1 905, 357-359.
24. (Met MULLIE, G.). Les nitrates peuvent-ils s'eliminer par la glande marnmaire? — Bull. acad. med. belg., 1905, 19, 267-277 ; Rev. ge'n. lait,
1905, 4, 512-518.
25. (Met HUWART, L.). Contribution a l'etude des huiles de foie de Poisson.
Chem. Rev. Fett. Harzund., 1907, 14, 191-199; Ann. soc. sczent.,
Brutssel, t. 31, 1907.
26. La sterilisation des eaux potables par le procede, dit au ferrochlore.
—Bul.serv,anthyg
1907, 4.
27. (Met HUWART, L.). Contribution a l'etude des huiles de foie de poisson.
Etude de cinmie biologique. — Travail station peche marutzme. Oostende, 1 908, 3e fast., 3.24.
Cf. DHONDT, MARCAS, VANDEVELDE, A.-J.-J.
HERLANT, A. (Brussel).
I. L'analyse du cafe. — Bull. assoc. beige chum., 1890, 295.
2. Cafe. — Bull. surv. denr. alum., 1894, 35o.
3. The. — Bull. surv. denr. alum., 1894, 351.
4. Moutarde. — Bull. surv. denr. alum., 1894, 388.
5. Safran. — Bull. surv. denr., alum., 1894, 388.
b. Cannelie. — Bull. surv. denr. alum., 1894, 391.
7. Muscade. — Bull. surv. denr. alum., 18 94, 394.
8. Des methodes employer pour l'examen du poivre specialement au point
de vue micrographique. — Congrés intern. chum. apps., 1894, 63.
9. Contribution a l'etude analytique du café. — Bull. assoc. beige chins.,
1895, 3, 78.
10 Micrographie des poudres officinales. — Brussel, 1896.
it

HERLANT, L. (Brussel).
1. L'examen microscopique des beurres (methode Cesaro). — C, R. 2e Congr.
alum. Liege, 1911, II, 397-406.
Cf. ZUNI, E,
HERMAN, M. (Mons).
1. Sur les elements d'appreciation des eaux de consommation au point de
\ ue chimique et bacteriologique. — Compt. rend. 2 ' Congris intern.
hyg. alum. Brussel, 1910, 1910, 3-134-152.
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HOTON, L. (Liege).
1. Recherche de la farine de riz dans la farine de sarrasin. — Bull. surv.
denr. alum , 1893, 227.
2. Systeme pour la production du courant d'eau destine au refractomêtre
d'Abbe-Zeiss. — Bull. surv. denr. ahm., 1896, 450.
3. La sterilisation des viandes, 1897.
4. La pasteurisation domestique du lait. — Congrès intern. de laiterie.
Brussel, Sept. 1903.
5. Les solutions d'acide acetique et glycerides. — Bull. soc. chim. Beig.,
1904, 18, 147.165.
6. Temperature critique de dissolution dans l'acide acetique. — Bull. surv.
denr. ahm , 1904, 91.92.
7. Sur les beurres anormaux. — Bull. surv. denr, ahm., 1904, 809.828.
8. Sur les caracteres des beurres, — Rev. intern. falszf., 1906, 19,
I15-116.

9. Sur les caracteres du beurie. — Re y. intern. falszf., 1906, 19, T16-117 ;
Bull. surv. denr. alum., 1906, 34.38.
to. Falsification du beurre par la graisse de coco. -- Rev. intern. falsif,
1906, 19, 38.39.
I I. L'expertise du beurre. — Journ. pharnz. Anvers, 1906, 335 ; Rev.
intern. falsif., 1906, 19, 25 et 43.44.
I 2. Unification des mêthodes d'analyse du beurre. — Rev. intern. falsif.,
1907, 20, 144.146.

13. Unification des rnethodes a'analyse du beurre. — Compte rendu 3 e Congrés intern. laiterie, Haag, 1907, 6 blz.
14. Les conserves de viande a Chicago. — Rev. intern. falsif., 1907, 20,
43-48 ; Journ. pharni. Antwerpen, 1907, 15 fevr e , 15 blz.
15. Le piojet de loi sur les falsifications du beurre en Hollande. — Rev.
intern. falszf., 1907, 20, 26.27.
16. Valeur de la reaction de l'huile de sesame. — Ann. fals., 1908, i, 65-67.
17. Definition de la falsification. — Journ. pharm. Antwerpen, 1908,
521-522.
i8. La detention des denrees falsifiees. — Bull. intern. Repression fraudes,
1909, 2, 202-284.
19. La detention des denrees falsifiees. — Journ. pharm. Antwerpen,
September 1909, 4 blz.
20. Beurres puts, beurres falsifies. — Ann. falsil., 1909, 2, 535-541.
21. De l'importance des indices de refraction pour la distinction des beurres
purs avec les beurres falsifies. — Ann. falsif., 1909, 2, 8.26.
22. L'indice acetique. — Journ. pharm. Antwerpen, 1909, 919-946.
23. La recherche de la graisse de coca dans le beurre a l'aide du microscope.
— Ann. falsif., 1909, 2, 275-276.
24. La recherche de la graisse de coco dans le beurre a l'aide du microscope.
— Jour n.pharnz. Antwerpen, 31 Mei 1909.
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2,. L'examen micioscopique du beurre dans les expertises judiciaires. —
joiirn. pharm. Antwerpen, 1911, 15 Jan., 1 1 blz.
26. V a-t-il lieu de propager les notions de sterilisation et de pasteurisation
du lait, tant au point de vue industriel qu'au point de vue domestique?
2 e Con4,Yre's alinz. Liege 1911, 1912, 2, 51.
—C.R
27. La competence des magistrats charges de juger les proces de falsification.
— Bull. intern. repress. frailties, 1912, 5, 297-298.
28. Beurres anormaux. — journ. pharm. Antwerpen, 1912, 2 blz.
Cf. ZUNZ, E.
HUUGHE, R. (Brus s el).
I. Lait frais our, dessLhe dans le vide a temperature tres basse. — Compte
rendu Conf;rds intern. alien. Gent 1908, 1909, 53.
HUWART, J.
t. Emploi de l'eau oxygenee pour la conservation du lait. — Rev. gen. lait,
1902, 1, 180-183.
2. Etude sur I'insaponifiable des huiles et des graisses. — Tra y. de la stat.
de recherches relat. a la pe,'che marit. Oostende, 1903, 1-28.
3. Contribution a Petude des huiles de foie de poisson. — Tra y. stat. p'eche
marit. Oostende, 1908, 3' fasc., 25-29.
Cf. HENSEVAL.
HUYGE, C. (Gembloers).
I. La poudre de lait preparee a la laiterie cooperative d'Oostcamp. — Rev.
gen. /alt., 1904, 3, 320-325 et 400.402.
2. Etude comparative des differents procedês d'appreciation de la valeur du
lait h. la ferme. — Bull. agric., 1905, 21, 1096-11 TO.
3. Sur l'influence de l'eau sur la conservation du beurre en boite. — Bull.
of: rens. agr., 1905, 4, 151-153.
4 A propos du lait amer. — Rev. gen. bait, 1906, 5, 47 0 -473; Bull. agric ,
1906, 22, 2; Ind. agrzc. progress., 1906, 15, n° 362 ; Ind. bait., 1906,
3 1 , 34.

5. Le dosage de la matiere grasse dans le lait par la methode Gottlieb-ROse.
— Rev. gen. lazt, 1909, 7, 265-272.
6. Etude experimentale de la machine a traire Wallace. — Rev. gen. lait,
1 91 2 , 9, 49,

56.

7. Les machines a traire et la traite mecanique. — Ann. Gembloux, 1912,
6o blz.

8. Le dosage rapide de la matiere grasse du kit par la methode Neusal,
1912, 9, 181-187.

—Rev.gnlait,

Cf. MARCAS, L.

INDEMANS, W. G. (Brussel).
I. A propos de l'huile de coco dans la margarine et dans le beurre. — Bull.
Assoc. beige chilli., 1900, 14, 404.

- 727 JANGOUX. - Cf. VAN LAER, H.
JORISSEN, A. (Liege).
I. Recherche de l'huile de fusel dans Palcool commercial, etc. — Bull. acad.
roy. belg., 1880, 5o, 108.
2. Considerations sur les divers procêdes d'analyse du beurre.
3. (Met HAIRS, E.). Sur la composition chimique du Yin de Huy. — /burn.
pharm. Antwerpen, 1887, I I blz.
4. (Met HAIRS, E ). Teneur en fusel de quelques genievres beiges. —Journ.
pharm Antwerpen, 1887.
5. (Met HENRARD, J.). Quelques observations sur la recherche des graisses
etrang,eres dans le beurre. — Bull. assoc. bag , . chim., 5889, 149.
6. Quelques observations sur la recherche de l'acide borique dans les denrees
alimentaires. — Bull. assoc. belg. el-illy ., 1890, 4, 21,
7. Discussion sur l'analyse du beurre (suite). — Bull. assoc. belg. chim.,

1890, 3, 119.
9. Cornichons. — Bull. Sitr7,1 . denr. alim., 1894, 450.
10. Conserves. — Bull. surv. denr. alim., 1894, 451.
II. Vin. — Bull. surv. denr. alim., 1894, 216.
12. Les impuretes des boissons distillees. — Congr. intern. chim. appl.,
1894, 87.
13. Nouvelle reaction applicable a la recherche de la dulcine dans les boissons.
— fourn. pharm. Liege, 1896, 13, 33.
14. (Met HAIRS, E ) — Sur la presence de la vanilline dans les clous de girofle. — Bull. assoc. belg. chim , 1896, 23.
15. Recherche
ch6 erch1 e de l'acide borique dans le lait. -- Bull. assoc. belg. chim.,
314.
16. A propos de la recherche de la formaline dans les produits alimentaires.
journ. .pharm. Li,'Are, 1897, 25.
17. La recherche de la saccharine dans la biere. — Congr. chim. pharm.
Liege, 234-237.
18. Recherche de la saccharine dans la biere. — Bull. surv. denr. alim.,
1907, 00-92.
19. Hygroscopicite du cafe torrefie. — Journ. pharm. Liege, H, 73.
20. Nouvelle reaction applicable a la recherche de la formaline dans le lait.
— journ. phaz m. Liege, T y , 129.
21. Les emuoisonnements par les gateaux a la creme. — journ. pharm.
Lige, IX, 300.
21. Sur la nresence de l'acide borique dans les cendres de vegetaux croissant
e ..2 Belgique. — Ann. soc. seol. belg., XVI, biz. 68.
KOETTLITZ.
1. La valeur alimentaire et la valeur 6conomique de la chair de poisson. —
C. R. 2 e Congrêi aliment. Liege 1911, 1912, 204-233.

- 7 28 KUFFERATH, H.
I. Services bacteriologiques d'analyses du lait en Allemagne. — Bull. comm.
perm. last, 1912, 2, 101-105.
LEDENT, A. (Liege).
1. Interpretation des resultats d'analyses de lasts. —
surv. denr.
1893, 260.
2. Beurre. Appareil d'echauffement transportable et applicable au butyrorefractometre de Zeiss-Abbe. — Bull. surv. denr. ahm., 1895, 13.
3. Recherche de la cafeine. — Bull. surv. denr. alms., 1895, 260.
4. Chocolat. Recherche des matieres grasses etrangeres. — Bull. surv.
denr. alzm , i895, 261.
5. Vinaigres. —
surv. dent-, alms., 1896, 330.
LEDENT, R. (Liege).
I. A propos de la presence d'arsenic dans les foies de cheval. — Bull. soc.
salubrite publique prov. Liege.
2. Rapport sur l'analyse des echantillons preleves par le service de surveillance des denrees alimentairei de la vine de Liege pendant l'annee 1912.
— Bull. soc. salubrzte' publ. prov. Liege.
3. Au point de vue de l'hygiene le poids du pain pent-il etre reglemente?
— C. R. 2' Congres alim. Liége, 1912.
4. La recherche des nitrates dans les vies pour la determination du mouillage.
Journ. pharm. Anvers.
5. La saccharine. — Journ. pharm. Liege.
Cf. LEROUX.
LEGRAND,

J. - Cf.

DELAITE,

J.

LEMOINE, A. (Gembloers).
Etudes critique sur les methodes &analyse des corps gras. L'indice de
saponification. — Bull. assoc. chilli. beiges, 189 9 , 1, 26-39, 61-79.
LEPERRE, F. (Gent).
I. Onderzoekingen over de gevoeligheid der diphenylaminereactie, op de
salpeterzure en salpeterigzure zouten, bij het beproeven van melk.
4e Fl. nat. en geneesk. Congr. Brussel, 1900.
—Handel.
2. Deux CAS interessants a'analyse d'eau. — Bull. assoc. beige
1902,
16, 253.
3. Over den invloed van bederfwerende stoffen op de scheikundige samenstelling van de melk. — Handel. 8 e Vl. natztztr- en geneeskundig Congr.,
Antwerpen, 1904, 8.
1. Onderzoekingen over lichthreking van vetten en vette zuren. — Handel.
7 e Vl. Cons r. Gent 1903, 1904, 111-112.
5. Over het doseeren van het zuur In brood, — Handel. 7' VI. Congr. Gent
1903, 1904, 109-111.

— 729 -6. Over het doseeren van koolhydraten in het meel. — Handel. 9 e Vi, nat.
en gen. Congr. Aalst, 1905.
7. Sur la presence du fluor dans les raisins. — Bull. soc. chzm. belg., 1909,
23, 82-84; Ann. falsif., 1909, 2, 189.
8. Over karnemelk en derivaten. — Handel. 15 9 Vl. nat. geneesk. Congres
Oostende 1911, 1912, 49-52.
Cf. VANDEVELDE, A. J. J.
LEROTJX, L. (Liege).
I. (Met ABRAHAM, A., HOTON, L. en LEDENT, R.). Falsifications et tribunaux. — Journ. pharm. Antwerpen, 1911, 129 blz.
LONAY, A. (Mons).
I. La siroperie. — Bull. assoc. beige chzm., 1900, 14, 79.
2. Les tomates, accidents causes par leur consommation. — C. R. 2e Congres
aliment. Lit'ge 1911, 1912, 2, 95-99.
LONAY, H. — Cf. DELAITE, J.
MAENHOUT, J. (Lemberg).
1. Les nations ayant adopte l'obligation d'additionner de substances revelatrices toutes graisses ayant subi une manipulation qui facilite leur incorporation au beurre, ou qui rend difficile la constatation de leur presence
dans le beurre, doivent-elles prohiber l'importation des beurres provenant
de pays n'ayant pas edicte cette mesure ? — Congres intern. laiterie
Paris, oct. 1905.
MAINSBRE( Q, V. (Brussel).
1. Denaturation de la margarine. — Bull. assoc. beige chim., 1898, 5 en 6,
185.
2. Dosage des acides gras insolubles dans le beurre; causes d'ecarts dans les
resultats. — Bull. assoc. beige Juin., 1898, 7, 226.
3. Analyse des ustensiles et recipients en êtain et fer blanc destines au debit
des denrees alimentaires. — Bull. assoc. beige chim., 1900, 14, 140.
4. Dosage de l'extrait dans le lait.Temperature a adopter pour la dessiccation.
— Bull surv. denr. aim., 1901, 242.
5. Falsification du poivre. — Bull. assoc. beige chim., 1901, 15, 355.
6. Recherche et dosage de la fecule de pomme de terre dans le beurre et la
margarine. — Bull. surv. denr. ahm., 1904, 117-121.
7. (Met AULARD, BILTERYST, CRISP°, EFFRONT, SACHS, SPINETTE en
XHONEUX). Vade - mecum du chimiste. - Paris, 1903, 508 blz.
8. (Met AULARD, CRISP°, EFFRONT, MEURICE, RAN WEZ, SACHS en VANDEVELDE). Vade-mecum du chimiste, 2 e uitgave. — Paris. 1913, 602 blz.
Cf. ZUNZ, E.
MALPEAUX, L.

I. (Met DELATTRE, F.). La production du lait et du beurre. Variation de
composition du beurre. — Ann. agron., 2902, 28, 209.223.
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MALVOZ, E. (Liege).
I. Quelques resultats d'analyses microbiologiques d'eau de Liege. — Liege,
1890, 16 blz.
2. Etudes bacteriologiques sur les eaux de boisson. — Liege, 1892, 35 blz.
3. Resume des communications sur l'essai bacteriologique des eaux de boisson. — Congr. intern. chilli. appl , 1894, 68.
MARCAS, L. (Gembloers).
I. (Met HENSEVAL, M.). Etude sur la pasteurisation de la creme de laiterie.
— Rev. gen. du lazt, 1902, I, 413 ; Rev. gen. lait, 1901, I, 387.
2. L'appreciation de la qualite du travail des appareils d'extraction du beurre.
— Rev. gen. lait, 1903, 3, 12-15.
3. Contribution a l'etude des laits a ascension lente. — Bull. agric., 1903,
19, 1228-1234.
4. La proportion de non-beurre dans le beurre normal. Incorporation frauduCongres intern. laiterie Brussel, sept. 5903.
leuse d'eau.
5. Contribution a l'êtude des laits a ascension lente. — Rev. gen. lait, 5904,
3, 361-368; Bull. 0,0,"1"ZC,, 1904, 6, 1221-1230.
6. La proportion de non-beurre dans le beurre normal. Incorporation frauduleuse d'eau. — Rev. gen. lazt, 5904, 3, 457-462.
7. ( \Jet Hux-GHE). Influence de l'eau sur la conservation du beurre en mott .s. — Bull. agric., 1904, i8, 251-254.
8. (Met HUYGHE, C.). Influence de la rouille sur la qualite du beurre.
1904, 18, 210-215.
—Bul.agric,
9. ( NIet HENSEVAL, M.). La pasteurisation de la creme en laiterie. — Conp,e's intern. laiterie Paris, oct. 1905.
10. (Met HUYGHE, C.). Conservation du lait jusqu'a Pecrêmage. — Bull.
a;ric., 1905, 21, IIII-I115.
II. (Met DENOEL, J.). Le denaturant officiel de la margarine. — Congres
pharin. Liege, 1905, 113.120.
12. Notes sur certains defauts des beurres doux et sales. Leur origine et la
facon de les 6viter. — Congres intern. laiterze Paris, oct. 1905.
13. (Met HUYGHE, C.). Influence de la rouille sur la qualite du beurre.
rens. agrzc , 1905, 4, 148-155.
—Bul.of
1906,
14. Contribution a l'êtude des laits a ascension lente. — Rev. gen.
5, 289-299.

15. (Met HUYGE, C.). De l'elimination des nitrates par la glande mammaire.
— Bull. agric., 1906, 22, 217-225.
i6. (Met HUYGE, C.). De Pelimination des nitrates par la glande mammaire.
— Rev. gen. bait, 1 906, 5, 385-393.
17. (Met HUYGE, C.). Conservation du lait jusqu'a Pecremage. — Rev. gen.
lait,1906,5, 313-318; Bull. agric., 1905, 2 1, 1III-III5.
18. (Met HLVGE, C.). Influence de la pepsine sur la maturation du fromage
de Herve. — Rev. gen. lazt, 5906, 6, 25.33.
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19. (Met HUYGE, C.) Conservation du lait jusqu'au moment de l'êcrêmage.
bait, 1907, 5, 313-318.
— Rev.
20. Sur les causes qui produisent les differentes teneurs en eau dans le beurre
Zeit., 1907, 36, no 46.
de vache. —
2 t. (Met HUYGE, C.). Les marbrures du beurre. —
agr. Belg., 1907,
23, 486-491.

22. (Met HUYGE, C.). Les marbrures du beurre.
Rev. gen. bait, 1907,
6, 370-375.
23. (Met HUY(,E, C.). Origine de l'ammoniaque dans le lait, Interpretation
de sa presence. — Rev. gen. lazt, 191 I, 8, 481-486.
24. (Met HUYGE, C.). Influence de l'alimentation des vaches laitieres sur la
composition du last. — Ann. falsif., 1911, 4, 587-588 ; Bull. soc. chtm.
Bel , 25, 366.
25. (Met HUYGE, C.). Alterations du lait posterieures a la traite. — Ann.
falszf., 1911, 4, 588-590 ; Bull. soc.
25, 366.
26. Soins a prendre par le producteur au point de vue de l'hygiene du lait.
re Agr., off. rztral, avzs aux cultiv., 1911, 2e serie, no 25,
II blz.
27. Toepassingen der gezondheidsvoorschriften in het melkverbruik. —
Landbouw, landelyke dzenst, berzcht aan de landb., 1911, 2 e reeks,
n° 26, 7 blz,
Cf. HENSEVAL, M.
MARCHAL, ENT.

(Gembloers).

1. (Met AlissoN, G.). Rapport sur la situation de l'industrie laitiere en
Belgique. — Bull. agrzc., 1896, 31.46.
2. Etude microbiologique d'un fromage toxique. — Bull. agrzc., 1903,
19, 673-677.
MASSON,

CH. (Gembloers).

1. La composition du beurre dans une meme laiterie. — Bull. assoc. belge
chlm., 1898, 3, io8.
MASSuN,

j. (Gent). — Cf.

VANDEVELDE,

A. J.

J.

MERCIER, A. (Virton).
I. Recherche de la margarine dans le beurre. — Bull. assoc. beige chim.,
1890, 309.

2. Le nouveau butyrometre beige. Quelques considerations sur le lait. Le
contrOle du lait dans les societes laitieres. — 4 e Congre's intern. chimte
alp/. Paris

1 900, 1902, II, 577.

3. Dosage des sucres rêducteurs au moyen de la liqueur cupro-alcaline.
surv. denr.

1904, 844.850.

4. Dosage du lactose anhydre dans le lait frais. — Bull. surv. denr.
1904, 851.

5. Recherche de la graisse de coco mélang6e au beurre et a la margarine. —
Bull. surv. denr.

1904, 841-843.
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MEURICE, A. (Brussel).
3. Poteries communes : essai de la glacure a Paide de l'acide acetique dilue
ou de vinaigre. — Bull. surv. denr. alien., 1904, 377.383.
Cf. BROQUET, MAINSBRECQ.

MIELE, A. (Gent). — Cf. WILLEM, V.
MINNE, A. (Gent). — Cf. WILLEM, V.
MISSON, G. — Cf. MARCHAL, E.
MOENS, L. (Mechelen).
I. (Met DEWALQUE). Dosage de la fécule dans les fromages. — Bull. surv.
denr. ahm., 1901, 250.
Cf. DEWALQUE.

MONIER, L. (Liege).
I. Recherches expêrimentales sur le sort dans le lait des corps gras ingères
par les vaches laitiêres. — Journ. pharm. Antwerpen, 15 maart I911.

MOREL, J. (Gent).
I. Sur la recherche des substances amêres dans la biêre. (Vertaling van het
werk van Dragendorff). — Gent, 1874.

MOSSELMAN, G. (Brussel).
I. (Met HEBRANT, G.). La viande et les produits qui s'y rattachent dans
l'alimentation de l'homme. — Brussel, 1896, 72 blz.

MULLIE, G.
I. Recherches comparatives sur les diffèrents moyens de distinguer le lait
cru du Iait bouilli. — Rev. gen. lad, 1902, 2, 77, 100 et 128.
2. Interdiction de la vente du lait provenant de maisons oii rêgnent des
maladies contagieuses (ou bien de la vente du lait manipulê par des personnes se trouvant au contact avec des malades atteints de ces affections).
Designation de ces maladies. — Dispositions 16gales ou rêglementaires et
recommandations relatives a cet objet. — Congrés intern. laiterze.
Brussel, sept. 1903.
3. De l'obligation de soumettre a Pepreuve de la tuberculine les vaches
laitihes dont le lait est destine a l'alimentation des enfants. — Congrès
intern. lazterze. Paris, oct. 1905.
Cf. HENSEVAL, M.

NELISSEN, F. (Gent).
I. Lait. Recherche des nitrates. — Bull. surv. denr. alzm., 1895, 212.
Recherche des nitrates. — Bull. surv. denr. alim., 1896, 396.
Cf. DERIDDER.

2.
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NYSSENS,

P. (Gent).

1. (Met THYES). Farines. — Bull. surv. denr. alim., 1894, 224.
2. Farines de sarrasin et farines de riz. — Bull. surv. denr. alzm., 1905, 305.
PEERS DE NIEUWBURG. (Oostcamp).
J. Le lait tel qu'il devrait etre livre a la consommation. — Rev. intern.
falsif, 1907, 20, 14-15.
2. Utilisation du lait ecr'erne dans l'ahmentation humaine. — Compte rendu
Congrês intern. alim. Gent 1908, 1909, 54.57.
PETERMANN, A. (Gembloers).
I. Note stir la presence du cuivre dans le genievre. — Brussel, 1875, 7 blz.
2. (Met GRAFTIAU). Eaux-de-vie et alcools. — Bull. surv. denr. alim.,
1894, 148.
3. Composition de quelques vans de fruits et de baies. — Bull. surv. denr.
alum., 1895, 6.
4. Beurre. — Bull. surv. denr. alim , 1895, 171.
5. Station agronomique et laboratoires d'analyses de 1'Etat, 1871-1896,
historique, organisation, travaux. — Bull. agr., 1896.
6. Extrait d'un rapport de la station agronomique de Gembloux. — Bull.
surv. denr. alzm., 1896, 271.
7. (Met HENDRICK). Vins. — Bull. surv. denr. alim., 1897, I.
8. Lait anormalement pauvre en substance seche. — Bull. assoc. beige
chzm., 1900, 14, 282.
9. Conservation des echantillons de lait dans les laiteries. — Bull. assoc.
beige chzm., 1901, 15, 202.
M. L'origine de l'arsenic contenu dans certaines biêres. — Bull. assoc. beige
chzm., 1902, 16, 196.
PIERARTS, J. (Leuven).
I. Dosage optique des melanges de saccharose et de raffinose. — Ann.
pharm. Leuven, 1906, 12, 99. 104; Bull. assoc. claim. sucr. dist.,
1906, 23, 1261.1265.
2. Diagnose du d-fructose en presence d'autres sucres naturels. — Bull.
soc. chilli. France, 1908, 3, 966-984.
3. A propos de la diagnose de pentoses par l'orcine chlorhydrique. — Bull.
assoc. chum. sucr. dist., 1908, 46.62.
4. Diagnose du d-fructose en presence d'autres sucres naturels. — Ann.
pharm. Leuven, maart-april 1908, 22 blz.
5. Dosage optique des melanges de saccharose et de maltose hydrate. g--.
Ann. phai in., 1909 ; Ann. falsyc., 1 909, 2 , 294.
PONS, C.

(Gent).

I. (Met BROECKAERT, J.). Sur la valeur alimentaire de l'alcool. — Compte
rendu Congr6's intern. aim. Gent 1908, 1909, 149-154.
1. Action physiologique du cafe et du the. — Compte rendu Consres
intern. alim. Gent 1908, 1909, 6o-64.
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POPPE,

E. (Lokeren).

Uitwijking van stikstofverbindingen uit levensmiddelen. — Handel.
.14 e Vl. nat. s-eneesk. Congres, 1910, 1911, 80-83 Bull. soc. chain. Belg.,
1910, 24, 382.

2. Verzeepingsrnethoden bij het onderzoek der voedingsvetten. — Versl.
en Med. lion. Vl. Acad., 1910, 753-805.
3. Migration des constituants du grain de mais dans l'eau et les solutions
aqueuses. — Buil. soc. chum. Belg., 1913, 27, 103-109.
PROESMANS, T. - Cf. VREVEN.
RANWEZ, F. (Leuven).
1. Les &amines du safran. — Ann. pharm., 1895.
2. Café. Evaluation de l'enrobage. — Bull. surv. denr. alzm., 1896, 397.
3. Un procede ingemeux de falsification du safran. — Bull. surv. denr.
alzm., 1896, 71.
4. L'alteration du safran par des acariens. — Bull. sure. denr. alinz.,
1896, 71.
5. Tolerance a admettre en ce qui concerne les &amines dans le safran. —
Bull. sur y denr, alzm., 1896, 399.
6. Falsification du safran par des fleurons de souci. — Bull. surv. denr.
alzm., 1896, 507.
7. Gelees (dates strops) de pommel. Recherche des matter-es amylacees
etrangeres. — Bull. surv. denr. alinz., 1896, 508.
8. Application de la photographie par les rayons Röntgen aux recherches
anaiytiques des matieres vegetales. — 1896.
9. Falsification de la poudre de muscade par les toques de muscade. — Ann.
pharnz. Leuven, 1900, 139.
IO. Analyses de noix muscades artificielles. — Ann. pharm. Leuven,
1909, 6, .
I I. Beurre, falsification par la graisse de coco. — Ann. pharm., 1901, 7, 241.
12. Recherche de Thuile de sesame. — Ann. pharm., 1901, 7, 289.
13. La sterilisation des conserves alimentaires. Conditions dans lesquelles
dolt s'effectuer cette operation. Verification de la iterilitê. Y a-t-il lieu
de tolerer une certaine quantite d'antiseptique dans les conserves que
Pon ne peut steriliser -; Dans l'affirmative, quels sont les antiseptiques
qui pourront etre employes ? — Cons res zntern. hygiene Brussel,
sept. 1903.
14. Dosage indirect du beurre dans le last. — Ann. pharm. Leuven, 1904,
10, 147-148.
15. L'emploi des substances antiseptiques dans les denrees alimentaires. —
Ann. pharm., 1904, 5 blz.
16. Huiles de foie de morue infigeables a o e. — Ann. pharm. 1906, 4 blz.
Cf. SFORZA, MAINSBRECQ.
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RAQUET, H.
1. Conditions d'hygiêne a 16altser dans la production du lait. — Brussel
(Lamertin), 1902.
2. L'hygiène des etables dans ses rapports avec la production du lait. —
Congr,'s intern. de lczzt. Brussel, sept. 1903.
3. L'hygiene des etables dans ses rapports avec la production du lait. —
C. R. 2 e Con; z t' S alum. Li,'ge 1911, 1912, 2, 5-14.
RAYMOND, E. (Liege).
1. Le mirage des ceufs. — Le Cluntiste, 1912, 3, 68 i Bull. soc. chim.
Belg., 1912, 26, 7.
2. Mireur par eclairage electrique. — Le Chimiste, 1912, 3, 166.
REAIN", L.
I. (Met SuGG, E.). Recherches sur le bacille d'Eberth-Gaffky. — Gent
(Vanderhaegen), 1893, 152 blz.
2. Contribution a retude micrographique du poivre et de ses falsifications.
— Brussel (Hayez), 1894.
REVIJN, H. (Gent). — Cf. VANDEVELDE.
RONDELET, E. (Bertrix).
1. Vinaigres. — Bull. sure, denr. (dim, 1893, 289.
2. Examen sommaire pour la recherche des matieres miner-ales dans les
farines. — Bull. sl?,rv. denr. alma., 1894, 301.
surv, denr.
3. Substances v4,Yetales diverses, fortement colorees. —
alum., 1894, 5o8.
ROUFFIN, J.
1. L'epuration des eaux a la permutite. — Bull. Ecole sup. textiles Verviers, 1911, 9, 117-119.
SACHS, F. (Brussel).
1. Compte rendu du congrês international de chimie appliquee a BruxellesAnvers 1894. — Brussel (Deprez), 1894, 534 blz.
2. Dosage de reau dans les matieres sucrees.
Sucrerze beige, 1901,
29, 313.
3. Propositions pour unifier les methodes de clarification dans ranalyse des
sucres.
Zeitsclir. Ver. Deut, Zuckerznd., 1909, 776-778.
Cf. MAINSBRECQ.
SCHAMELHOUT, A. (Brussel).
i. L'addition de substances chimiques aux aliments. — Ann. fain",

5, 480-485.

1912,
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F. (Liege).
I. Le contrOle du lait dans les fabriques de beurre. — Congres chum.

SCHOOFS,

pharm. Liege 1905, 181-187.
Sur Phomogêneisation du lait. — Mulch. Zentralbl., 1998, 4, 22-24.
Compte rendu Congres intern. alz3. L'alimentation du cultivateur.
ment. Gent 1908, 1909, 121-127.
2.

SCHOONJ ANS, A. (,Gent).
I. Les limites d'erreurs expèrimentales dans le dosage de l'eau dans les
beurres. — Bull. soc. churn. belg., 1908. 22, 342-360.
2. Note sur une conserve de jaunes d'ceufs. — Bull. soc. chum. belg., 1908,
22, 119-122.

3. Sur l'hygiêne des eaux gazeuses et minêrales et la rêglementation officielle
de leur commerce. — Compte rendu Congres intern. aliment. Gent
1908, 1909, 131-132.
4. A propos de l'inexpêrience des magistrats, en rêgle generale en matiêre
scientifique et particuliêrement en matlêre de falsification des denrêes
alimentaires. Compte rendu Cons-, es intern. alum. Gent 1908,
1909, 79-83.
SCHWERS, H. (Liege).
Enlêvement du fer et des matiêres humiques des eaux alimentaires.
Techn. sanztaire, 1907, 2, 126-127.
3. L'etat actuel de la question de la deferrisation des eaux potables. — Bull.
soc. beige gjologze, 1909, 23, 162-170.
3. L'êtat actuel de la question de la deferrisation des eaux potables. — Technique sanztaire, 1909, 4, 154-158.
4. La deferrisation des eaux potables. — Journ. pharm. Antwerpen, 1909,
15 mei.
5. L'importance actuelie de la deferrisation et de la dernanganisation des
Techn. sanitaire, r9 to, 9 blz.
eaux potables et industrielles.
6. Recherches sur les eaux ferrugineuses et manganêsifêres en Belgique :
leur frêquence, leur variabilite, leur utilisation, 1908-1909. — Bull.
acad. uizedec. belg., 1910, 24, 729.849.
7. Le fer et le manganese dans les eaux souterraines. La deferrisation et la
Journ. pharm. Antwerpen, 1910, 14 blz.
demanganisation.
8. Le fer et le manganese dans les eaux souterraines. La deferrisation et la
demanganisation des eaux. Compt. rend. 2$ Congress intern. hyg.
aliment. Bruxelles 1910, 1910, 5, 34.
9. Le fer et le manganese dans les eaux souterraines. La deferrisation et la
de. manganisation. — Ann. tray . publics belg., 1911, juni, 30 blz.
40. Un êchec de l'epuration des eaux suspectes par le chiorure de chaux.
C. R. 2' Congres aliment. Liege 1911, 1912, 2, 146-147.
1. L'enlêvement du fer et du manganese des eaux en Belgique. — C. R.
2e Congres aliment. Liege 1911, 1912, 2, 141-145.

— 737 12. A propos de nouvelles recherches sur l'epuration des eaux suspectes par le
chlorure de chaux. — Techn. sanzt., sept. 1912, 2 blz.
13. Nouveaux êchecs de Pepuration des eaux suspectes par le chlorure de
chaux. — Techn. sanit., mei 1912, 2 blz.
SFORZA.
I. (Met VAILLARD en RANWEZ). La sterilisation des conserves alimentaires,
les conditions dans lesquelles doivent s'effectun- cette operation et la
verification de la sterilite. — Rev. intern. fals., 1904, 17, 21-22.
SHEETS (Argenteau).
I. Effets de la cuisson sur la composition du lait. — Bull. surv. denr. allm.,
1896, 396.
2. Beurre et margarine. Dispositif pour l'emploi du butyrorefractometre
d'Abbe-Zeiss. — Bull. surv. denr. alim., 1896, 448.
3. Le procede de M. Crismer. — Bull. surv. denr. alinz., 1896, 459.
4. Huile d'olive. — Bull. surv. denr. alzm., 189b, 330.
SPINETTE, H. (Brussel).
I. Interpretation des resultats de l'analyse du lait. — Bull. surv. denr.
alim., 1893, 260.
2. Quel est le procede le plus pratique et le plus exact pour determiner les
points de fusion et de solidification des corps gras ? — C. R. Congrés
intern. chum. appl. Brussel, 1894, 94.
3. Recherche du naphtol dans les produits alimentaires. — Bull. assoc.
beige chzm., 1895, 2, 50.
4. Recherche des antiseptiques. — Bull. surv. den,. alum., 1904, 113.114.
Cf. MAINSBRECQ.
STIENNON, T.
I. Surveillance du commerce et de la fabrication des viandes, ses defectuosites, ses desiderata. — C. R. 26 Congr. alinz. Liege 1911, 1912, 12,
57-66.
SUGG, E. (Gent).
I. Recherches sur des cas d'intoxication alimentaire produite par l'ingestion
du foie de cheval, 1899.
2. (Met VANDEVELDE, A.-J.-J.). Over het reinigen van drinkwater door
middel van ozoon. — Tydsch. toegep. schezk., 1906, 6, t.
3. (Met VANDEVELDE, A.-J.-J.). Over het reinigen van drinkwater door
middel van ozoongas. — 6e Vl. natuur- en geneesk. Congres Kortrik
1902, 1903, 6.
Cf. VANDEVELDE, A.-J.-J., DE WAELE, H., VAN ERMENGEM,
REmv, L.

- 738 SWARTS, T. (Gent).
1. Note sur la falsification de la chicorêe par la tourbe. — Bull. acad.
sczerhes belg., 1871.
THEUNIS, A. (Leuven).
i. Vinaigre. — Bull. surv. denr. alzm., 1894, 208 en 397,
2. Levure. — Bull, surv. denr. alien., 1894, 453.
3. Falsification des engrais et des aliments destines aux animaux de la ferme.
— Bull. cons, .sup. agric., 1908.
4. Alimentation en eau potable des centres et des communes rurales. —
Bull. assoc. c'cole sup. brasserie Louvain, 1911, 16, 105-129; Cons.
sup. OS 17C., 1911.
TIIYE c;. - Cf. CLAES, NIJSSENS.
VAILLARD. - Cf. SFORZA.
VAN BASTELAER, D.-A, (Brussel).
1. Composition du beurre naturel. — Antwerpen, 1882, 1 1 blz.
2. Interpretation des resultats des analyses de last. —Bull. surv. denr. alien.,
1893, 261.
3. Le butyroraractomêtre de Zeiss comme instruments d'essais sommaires
et rapides. — Bull. surv. denr. alzm., 1895, 107.
4. Etudes analytiques sur les diverses espéces de fames destmees a l'alimentation. — Ann. pharm., juin 1898.
V ANDA NI, L. (Brussel).
1. Notice sur un proceaê de dosage des acides du beurre, solubles dans
l'eau. — Bull. assoc. beige chim., 1901, 15, 457.
2. Solubilitc, des acides B ras du beurre et de la margarine dans un liquide
"inn, pharnz., 1901, 7, 201.
alcoo:ique.
3. Proceue rapide de dosage des acides solubles du beurre. — Rev. intern.
fals., 1902, 15, 61; Bull. assoc. beige chzm., 1901, 15, 457.
4. Dosage des acides solubles. — Bull. surv. denr. alim., 1904, 92-97.
5. Dosage de i'eau dans le beurre.
Bull. surv. denr. alien., 1904, 97-98.
6. L'enrobage des cafes torrefiês et la recherche de la gomme laque et du
copal. — Bull. surv. denr. alien., 1904, 351-360.
7. Recheiche sommaire ae l'alcool methylique, d'aprês le procede Miller. —
denr. ohm., 1904, 839-840.
B
8. Dosage des alcools supeneurs dans les genievres et eaux-de-vie par l'essai
colorirnêtrique a l'acide sulfurique. — Bull. sztrv. denr. 1904,
829-839.
9. Essay a l'acide sulfurique en vue de l'êvaluation de la proportion d'alcools
supeneurs dans les alcools et les eaux-de-vie. — Bull. surv. denr. alma.,
1904, 103-105.
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10. Sur is determination exacte de la temperature critique de dissolution des
beurres dans l'alcool de densite de 0,7967 a 15 0 5 C. — 1905 (autographic`, 2 biz.
11. Sur 1a determination de l'indice de temperature critique de dissolution
du beurre dans l'alcool a 99,1 p. c. en poids. — Bull. surv. den y, alznz.,
190 6, 31-34.
12. Sur la determination de la temperature critique de dissolution du beurre
dans l'alcool :i 99,1 p. c. en poids (inciice Crismer). — Bull. soc. chini.
belg., 190b, 20, 374-382.
13. Sur l'unification des procedes employes pour obtenir l'indice Reichert
Meissi du beurre. — Bull. surv. dear. alim., 19c6, 1-16.
14. Sur l'unification des proceaes employes pour obtenir l'indice R.-M. du
beurre. — RCP. intern. falsif., 1906, 19, 111-114 en 162-165.
is. Unification des methodes d'analyse du beurre. — Rev. intern. falszf.,
1907, 20, 141-144.
16. Recherche aes composes du fluor dans les vins. — Bull. surv. denr.
calm., 1907, 87-90.
17. Recherche aes combinaisons du fluor dans le vim — Ann. chzm. analyt.
appl., 19U7, 12, 466-468.
18. Recherche des compo s es du fluor dans les vins. — Rev. intern. falszf.,
1907, 20, 147-148.
19. Procede de dosage des essences dans les liqueurs. — Bull. soc. china.
belg., 1908, 22, 295-298.
20. Recherche des composes du fluor dans les vins. — Ann. chzm. analyt.,
1908, 2b0.
21. Recherche des composes du fluor dans les vins. — Bull. soc. cl;zm.belg.,
1908, 22, 145-147.
22. Dosage des essences dans les liqueurs. - Ann. claim. analyt., 1909, 174;
Ann. falsif., 1909, 2, 348.
23. Le fluor dans les vins. - Ann. falsif., 1909, 2, 160.169.
Cf. WAUTERS, J., ZUNZ, E.
VANDENBROECK, V. (Brussel).
I. Des mesures legislatives et de police a prendre pour reprimer eflicacement
la falsification des denrees alimentaires. — Brussel (Guyat), 1865,
i63 biz.
VANDEPERRE, A. (Antwerpen).
1. De melk. — Katholzeke Vlaamsche hooseschoolitztbreiding, Antwerpen, 1902.
VANDERPLANCKEN, J. (Gent).
1. (Met BIOURGE, PH.). La miellee du hetre rouge. — La Cellule; Leuven
(Uytspruyst). 1895, 26 blz.
2. Beurre et margarine. Emploi du butyrorefractometre pour les essais dans
les magasins. — Bull. surv. denr, alim., 1896, 355.

-7403. Recherche de l'alun dans le pain.
Bull. surv. denr. allm., 1896, 167.
4. Falsification des noix de muscade. — Anna charm. Leuven, 1900, 6, 1.
5. Pesêe de la matiêre grasse au moyen d'un arêomêtre. — Bull. surv,
denr.
igoi, 226; Chem. Zezt., 1901, 25, 322.
8. (Met VANDEVELDE, A.-J.-J.). Over het vetgehalte van de koemelk.
8 Vl. Congres liTortriik sept. 1902, 1903, 6, 245-252.
—6
9. (Met VANDEVELDE, A -J.-J.). Over de bereiding van borer met zetmeelhoudende fermenten. 68 Vl. Congres Ifortryk sept. 1902, 1903,
6, 142-150.
10. Cafe. Recherche des hydrocarbures. — Bull. surv. denr. alim., 1904, 99.
1. Over het opzoeken van niet verzeepbare olien (vaseline) m gebrande
koffie. — Handel. 7' Vl. Congr. Gent 1903, 1904, 324, 325.
Cf. CASTILLE, A.
VANDERSTRICHT, A. (Gent). — Cf. VANDEVELDE.
VANDERVAEREX, J.
1. Le lait sèche. -- Rev. gen. agron. Leuven, 1903, 11, 471-477.
VANDER VEKEN, F.
I. Agenda memorandum du brasseur et du malteur. — Paris en Brussel,
1908.

VANDEVELDE, A. J. J. (Gent).
1. Sur quelques areomêtres d'autrefois. — Bull. assoc. beige chem., 1900,
1 4, 440.
2. Sur la reaction de Breinl pour la recherche de l'huile de sesame. — Bull.
assoc. belge chum., 1900, 14, 222.
3. Onderzoekingen over plasmolyse bepaling van de giftigheid der alcoholen. — Handel. 3 8 Vl. nat. en geneesk. Congres Antwerpen 1899,
1900, 38 blz.
4. Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende
het jaar 1900 verschenen. — Kon. Vl. Acad. Gent, 1901, 140 blz.
5. Het water, zip nut en zijne gevaren voor den mensch. — Gent (Hoste),
1901, 27 biz.
6. (Met LEPERRE, F.). Over de doseering van de kleefstof in tarwemeel.
—Handel.5
8 T71. nat. en geneesk. Congres Brugge, 1901.
7. (Met LEPERRE, F.). Dosage du gluten dans la farine de froment.
Bull.
surv. denr. alum., 1901, 255.
8. Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende het
jaar 1901 verschenen. 28 jaarg. — Kon, Vl. Acad. Gent, 1902, 164 blz.
9. Het water, zip nut en mine gevaren voor den mensch, r uitgave. —
Gent, 1902, 23 blz.
10. De dienst van toezicht en onderzoek van levensmiddelen in Belgi6. —
Tijdschr. toegep. schezk., 1902, 5, 193.
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11. Over het opzoeken en doseeren van tin in voedingsmiddelen. — 6e VI,
nat. en geneesk. Congres, 1902.
12. Repertoire des travaux publies sur la composition, l'analyse et les falsifications des denrees alimentaires pendant l'annee 1902. — Bull. surv.
denr. allm., 1903, 275.367.
13. Le the, monographie. — Gent (Slifer), 32 biz.
14. Over de gifligheid van sterke dranken. — Tildschr. toegep. schezk.,
1903, 6, 257-274.
15. Ueber die Bestimmung der Toxicitat der Alkoholen und Essenzen
durch die plasmolytische Methode. — 5 e Kongress angew. Chem. Berlin, 1903.
16. Over het opzoeken en doseeren van tin in voedingsmiddelen. — 6e Vl.
Congres Kortrijk Sept. 1902, 1903, 6, 46-50.
17. Over giftigheid van anilinekleuren. — Chem. Weekbl., 1903, 6, 589-592.
18. (Met HENSEVAL, M.). Repertoire des travaux publies sur la composition,
l'analyse et les falsifications des denrees alimentaires pendant l'annee
1903. — Bull. surv. denr. aim., 1904, 537-637.
19. Over melkenzymen. — Chem. Weekbl., 1904, 1, 915-921.
20. (Met DE WAELE, H. en SUGG, E.). Ueber proteolytische Enzyme der
Mitch. — Zeit. ges. Bzochemze, 1904, 5, 571.581.
2 t . Dosage de retain dans le pain d'epices. — Bull. surv. denr. allm.,
1904, 122-127.
22. Ueber die Bestimmung der Giftigkeit von Alkoholen und Essenzen. —
V. Intern. Kongress angew. Chem. Berlin 1903 ; Ber. III, 1904,
1060-1070.
23. Application de la methode plasmolytique au dosage des essences dans
les spiritueux. — Bull. surv. den y. alzm., 1904, 149-174.
24. (Met HENSEVAL, M.). Repertoire des travaux publies sur la composition,
l'analyse et les falsifications des denrees alimentaires pendant l'annee
1904. — Bull. surv. denr. alzm., 1 905, 371-472.
25. Over het leiden van bronwater als middel om de steden met drinkbaar water to voorzien. — 9e Vl. nat. en geneesk. Congres Aalst,
1905, 1-7.
26. Ueber die Bestimmung der Giftigkeit chemischer Verbindungen durch
die Bluthamolyse. — Chem. Zezt., 1905, 29, 565-566.
27. Ueber die Bestimmung der Giftigkeit chemischei Verbindungen durch
die Bluthamolyse (2 e Mitt.). — Chem. Zezt., 1905, 29, 975-976.
28. Determination de la toxicIte des alcools et des essences par l'hemolyse des
globules du sang. — Congres chzm. pharm. Liege, 1905, 401-404.
29. Recherches sur les hemolysines chimiques. — Bull. soc. chznz. Belg.,
1905, 19, 288-337.
30. Onderzoekingen over plasmolyse en giftigheid (6 e mededeeling). Over
giftigheid van anilinekleuren. — Handel. 8e Vl. nat. en seneesk. Congres Antwerpen, 1905, 1-18.

— 742 -31. (Met HENSEVAL, M.). Repertoire des travaux sur la composition, l'analyse et la falsification des denrees ahmentaires pendant Pann6e 1 905. —
Ce annôe. Bull, surv. denr. 1906, 120 blz. — Ibid. 1906,
7° annee, 129 blz.
32. Ueber die Anwendung von biologischen Methoden zur Analyse von
Nahrungstoffen. — Biochem. Zeit., 1906, 1, 1-7.
33. Ueber die Bestimmung der Giftigkeit chemischer Verbindungen dutch
die Bluthlimolyse
— Chem. Zeit., 1906, 30, 296-297.
34. Sur Pappreciation de la toxicite des s piritueux a essences par la methode
hemolytique. — Bull. surv.
1906, annexes 17-31.
35. Sur Putilisation des m6thodes biologiques dans la chimie des denrees
alimentaires. — Aft. VI Con; r. intern. chilli. Rofrnz 1906,
1907, 5, 518-522.
36. Over melk en nielkvervalsching, eene studie tot voorlichting van burger
en at-nbtenaar. — Kon. Vi. Acad. Gent, Vande Ven-Heremansfonds,
1907, i 10 blz.
37. Traduction du codex alimentarius neerlandais; le lait. — Rev. gen. chim ,
1907, 10, 372-383.
38. Traduction du codex alimentarius neerlandais lait, suite et fin. — Rev.
chim., 1907, 10, 393-396.
39. -Veber die Anwendung von Antiseptiken in Untersuchungen tiber Enzymen. — Biochem. Zeit., 1907, 3, 315.319.
40. Nouvelles recnerches sur les ferments solubles du lait. — Mein. Cour.
Acad. Sciences Belg., 1907, 2, 87 blz.
41. Les enzymes du lait de vache. — Rev. gen. lait, 1907, 6, 361.370.
42. Les enzymes du lait de vache (suite). — Rev. g-en. lazt, 1907, 6, 385-397.
43. Les enzymes du lait de vaches (fin). — Rev. gjn. bait, 1907, 6, 414-422.
44. Over de enzymen van de melk. — Handel. Nederl. nat, gen. Con,,,res
Leiden, 1907, 11, 216-220.
45. Recherches sur la proteolyse du lait de vache. — Bull. soc. chim. Belg,
, 21, 434-•
46. (1\1 19 e0
Over den invloed van hulpmeel en hulpgist op de
broodgisting. — Versl. Kon. Vl. Acad., 1907, 566.576.
47. (Met BOSMANS, L.). Over de werking van koolhydraten op de gisting van
het brooddeeg.
Versl. Kon. Vl. Acad., 1907, 1o45-1071.
48. Sur l'appreciation de la toxicite des spiritueux a essences par la methode
hemolytique. — Att. 6 Congr. intern. chim. appl. Roma 1906, 1907,
5, 522-524.

49. Sur la determination de la toxicite des spiritueux a essences par la methode
hemolytique. — Bull. denr. alien. Belg., 1907, 68-78.
50. Sur Pappreciation de la toxicite des spiritueux a essences par la methode
hemolytique (2 e communication).— Bull. denr. alien. Bel;., 1907, 63.78.
51. Scheikundige en bacteriologische studie over de nesters, — Versl. en
Medea'.

Vl. Acad. Gent, 1907, 733-768.

— 743 -52. La determination biologique de la toxictte et de la valeur nutritive des
denrees alimentaires. — Bull. anc. adves inst. sup. brass. Gand,
1908, 14, 85-104.
53. Ueber LOslichkeitsveranderungen bei Mulch- and Serumproteiden. —
Biochenz Zeit., 1908, 7, 396-400.
54. Ueber Milchzucker zerst6rende Enzyme in der • ilch. — Biochem Zeit.,
1908, tr, 63-66.
55. Sur l'existence d'une lactase dans le lait de vache. — Bull. Acad. Sciences
Bag., 1908, 563-577.
56. Sur l'existence d'une lactase dans le lait de vache. — Rev. gen. kit,
1908, 7, 8o-84 en 102-107.
57. (Met BOSMANS, L. en REVYN, A.). Onderzoekingen over de gisting van
het
brooddeeg
1
d. eeg . (2 e mededeeling). — Versl. en illeded. Eon. Vi. Acad.,
1908, 4
58. Kort overzicht der wetenschappelijke leergangen voor bakkers. — Gent,
l e en 2 e deel, 1909, 51 + 58 blz.
59. Kort overzicht der wetenschappelijke leergangen voor bakkers. — Gent,
3" deel, 1 909, 72 blz.
60. Codex alimentarius publie sur ('initiative du Congres neerlandais d'hygiene
publique. Traduction francaise autorisee par la commission du Codex.
Volume II : graisses alimentaires du fromage. — Rev. ge'n. chum.,
1909,11,363,375.
61. Het water in het dagelijksch leven. — Uztg. Ken. Vl. Acad., Van de
Ven-Heremansfonds, 1909, 261 blz.
62. Over enzymen en antienzymen. — Chem. Weekbl., 1909, 6, 227.237.
63. Ueber die \Virkung der Erwarmung auf Proteolase. — Biochem. Zeit.,
1909, 18, 142-150.
64. (Met STEWART, A.). Notes de laboratoire concernant ('eau dans le
beurre. — Bull. soc. chirp. Belg., 1909, 23, 95-98
65. (Met STEWART, A.). Notes de laboratoire concernant l'eau dans le
beurre. — Rev. gen. lazt, 1 909, 7, 251-254.
66. (Met STF:WART, A.). Laboratory notes concerning water in butter. —
London, 1909, 4 blz.
67. (Met BOSMANS, L. en REVYN, A.). Recherches sur la fermentation
panaire. — Bull. soc. chim. Belg., 1909, 23, 267-283; Ann. falsif.,
1909, 2, 396.
68. Sur la responsabilitê sociale en matiêre d'alimentation. — Ann. falszf.,
1909, 2, 360-370.
69. Sur Putiiite de l'enseignement de la bacteriologie alimentaire dans les
etudes prlmaires et secondaires. — Comj5te rendu Congrds intern.
alum Gent 1908, 1909, 243-244.
70. La commission Internationale d'unification des methodes d'analyse des
denrèes alimentaires. — Com_Nes rendus Congre's mondial assoc. intern.
Brussel 1910, 1911, I, 375-383.
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71. Unification des methodes d'analyse du lait. — C. R. intern. Congress
appl. chem. London 1909, 1910, 8 c, 362-370.
72. Report at the International Commission for the unification of analytical
methods for food-products during 1909, 1910 and 1911. — Gent, 1912,
200 blz.
73. Dispositif pour les analyses bacteriologiques des eaux a la source. — Ann.
chim. analyt., 1912, 17, 163-166; Bull, soc. chim. Belg., 24, 402.
74. On rapid and approximative estimation of ammonium and nitrous.ions
in potable water. — Docum. comm. intern. unif. meth. anal. denr.
alinz., 1912, 118.121.
75. (Met VANDERSTRICHT, A.) La saponification fractionnee des graisses.
— Ann. falszt, 1912, 5, 417-421.
76. Sur les systêmes graisse-alcool. — Bull. soc. chim. Belg., 25, 210.
77. Quelques analyses intêressantes de lait et de beurre. — Bull. sac. churn.
Belg., 1912, 26, 85.
78. Alcoholische vetoplossingen. — Handelingen 13" Nederl. Congres Groningen 1911, 1912.
79. (Met BOSMANS, L.) Onderzoekingen aver tarweproteinen. — Versl.
Kon. Vl. Academie, 1912, 993-1053.
80. Repertoire international des travaux publiès sur la composition, l'analyse
et les falsifications des denrees alimentaires. — Parzs, 1907, 8, 94 blz.;
1908, 9, 8o biz.; 1909, 10, 104 blz.; 1910, 11, 128 blz.; 1911, 12, 96 blz.
Cf. ANDRE, J.-B., DE WAELE, H., SUGG, E., VANDERPLANCKEN, J.
VANDEVELDE, H. (Antwerpen).
1. L'approvisionnement de lait a New-York. — Ann. soc. vied. Anvers,
1912, jan.-feb.
VAN DE VYVERE, E.
1. Quelques mots a propos des sirops artificiels de fruits (groseilles, framboises, etc.). — 1883.
VANDEVUVER-GRAD, L. (Gent).
I. Determination de la chaleur specifique des graisses. — Ann. chim. anal.
appi., 1900, 5, 321.
VAN DORMAEL, J. (Leuven).
1. Etude comparative de diverses mêthodes utilisêes pour la recherche
quantitative des acides insolubles et fixes dans le beurre et la margarine.
— Ann. pharm. Leuven, 1903, 9, 481-486.
VAN ENGELEN, A. (Brussel).
1. Recherche de l'ètain dans les matieres alimentaires. — Bull. assoc. chim.,
beige, 1896, 10, 308.

2. Sur les variations dans la composition du lait de vaches. — Bull. Assoc.
chim., 1898, 3, 88.
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3. Simples remarques a propos du lait de vache. — Bull. assoc. beige chim.,
1899, 5, 255.
4. (Met WAUTERS, P.). Contribution a Petude de la matiere grasse du
beurre. — Bull. assoc. beige
1899, 6, 282; Bull.
1899, 24.
5. (Met WAUTERS, P.). Contribution a l'etude du lait des vaches.— Brussel,
(Havermans) 1899, 19 blz. ; Bull. agric., 1899, 298-312.
6. Sur le dosage de l'azote organique par les procedes Kjeldahl et Will et
Warrentrap. — Bull. assoc. beige
igoo, 14, 397.
7. Sur le dosage de l'azote organique par les procedes Kjeldhal, Will et
Warrentrap. — Rev. intern. falsif., 19017 14, 14.
VAN ERMENGEM, E. (Gent).
1. De la sterilisation des eaux par l'ozone. — Ann. Institut Pasteur, 1895,
673-709.

2. Des intoxications alimentaires. —
acad. med. belg., 1894, 38 blz.
3. Recherches sur les cas d'accidents .hmentaires produits par les saucissons.
— Rev. hyg., 1896, 61 biz.
4. De la sterilisation des eaux par l'ozone. — 1896.
5. Contribution a l'êtude des intoxications alimentaires. Recherches sur les
accidents a caracteres botuliniques provoques par du jambon. — Arch.
pharmacod., 1897, 3, 269 blz.
6. (Met GERARD, L.). Extract des rapports sur le systeme Tindal pour
Pepuration et la sterilisation des eaux par l'ozone. — 1898.
7. Die pathogenen Bakterien der Fleischvergiftigungen. — Handb. pathog.
illikroorg., 1903, 637-684.
VAN LAER, H. (Brussel).
Biêres. — But. surv. denr. alum., 18 93, 3442. Quelques renseignements sur les bieres alterees. — Bull. surv. dear.
alum , 18 94 , 12.
3. Note sur les fermentations visqueuses. — 1895.
4. A few words on the occurence of furfurol in alcoholic liquids ; cold and
sparkling ales. — journal Institute Brewing, jan. 1898.
5. Recherches sur les bieres a double face. — Ann. Inst. Pasteur., 1900,
14, 82.
6. (Met GRAFTIAU en JANGOUX). Dosage des alcools supêrieurs par les
methodes ae 'Use et de Savalle modifiees. — Bull. surv. denr. alum,,
1904, 137-144.

7. Eaux-de-vie, alcools et liqueurs alcooliques. Essai au permanganate
(Barbet). —
surv. dear. alum., 1904, 130-132.
8. Methode homeotropique (Gossart) pour l'analyse des eaux-de-vie.
1904, 132-137.

—Bul.srvdeahm,

9. (Met GRAFTIAU en JANGOUX). Essat d'application de la methode de
Lavalle au dosage des essences. — Bull. surv. dear. alum., 1904, 1 44145.
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1o. (Met JANGoux.). Dosage des essences par extraction. — Bull, surv. denr.
alma., 1904, 145-148.
II. (Met JANGoux). Recherche des essences dans la biere. — Bull, surv.
denr. alim., 1904, 128-130.
12. Sur quelques boissons fermentees africaines. — Ann. brass., 1904, 7,

241-244.
13. Arreter one methocie uniforme pour la determination de l'extrait sec des
moots et matieres saccharrnes. — Congr. chem. pharm. Liege, 1905,
246'252.
14. Arreter une methocle uniforme pour la determination de l'extrait sec des
moots et matieres saccharines utilisêes en brasserie. — Atti 6e Congr.
intern. chilli. appl. Roma 1906, 1907, 5, 819-825.
Is. La chimie dans ses rapports avec la boulangerie et la patisserie.
Roeselore en Br ussel, r908, 319 blz.
i6. Nouvelles recherches sur les fermentations visqueuses de la biere. Alin. SOC. brasseu,-s, 1908 . 1909, 23, 448-460.
VAN Loo, A. (Gent).
I. Mesures A pi entire pour la conservation temporaire et la ventejournaliire
de rhuitie chez le — Compte rendu Congrés intern. aliment.
Gent, 1908, I g o, 96.
2. Le role des liititres dans la propagation des maladies infectieuses.
—Compterndugsi.aleGnt
1908, 1909, 91-95.
VAN PETEGHEM, E. (Brussel).
1. Sur la valeur alirnentaire de l'alcool.
aliment. Gent 1908, 1909, 103-104.

Compte rendu Congr. intern.

VAN THORENBURG, P. (Gent).
1. L'alcool au point de vue de sa consommation, de sa legislation et de son
emploi dans la fabrication des liqueurs. — Compte rendu Congrds
intern. alien. Gent 1908, 1909, 58.59.
VERHELST, L. (Leuven).
1. Analyses d'eaux employes en brasserie. — Bill. assoc. anciens &dyes
e'cole brass. Lei/Ten, 1912, act.
VEVS, E. (Roeselaie).
Beurre. Appareil A l'usage des inspecteurs, pour la determination de la
1894, 402 en 507.
densitê a Ion a C. - Bull. surv. denr.
1895, 281.
2. Chicoree et betterave. — Bull. surv. denr.
VREVEN, S.
i. (Met PROESMANS, J.). Contribution a l'etude des sirops de pommes, de
poires et de betteraves. -- Ann. de pharm. Leuven, 1895, to blz.
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WAUTERS, J. (Brussel).
I. Projet d'organisation a'un service communal de surveillance des denrees
alimentaires et boissons. — Brussel (111anceaux), 1885, 16 blz.
2. Analyse chimique de quelques eaux alimentaires d'Ixelles, 1886.
3. Les falsifications du poivre, quelques points concernant la recherche, la
legislation et la repression des falsifications des denrees alimentaires et
des boissons — Recueil des conferences donne-es au grand contours
international de Bruxelles en 1888. Brussel (Lamertin), 1889, 255 blz.
4. Note sur la presence de la saccharine dans les boissons. — Brussel
(Lamertzn), 1890, 12 blz.;journ. sot. roy. soc. med. et nat., 1890.
5. Rapport sur un projet de rêglement pour l'inspection des modes fraiches
et preparees. — Rapport annuel du comite de sante- et de salubrite
1891, 28.
publzque ci s
6. L'analyse du beurre. — Bull. assoc. belg. chum., 1893, 9, 178.
7. D(:-terminer quelles sont les rnethocies les plus certaines pour reconnaitre la
puret6 du beurre.
Consr. intern. chum. apPl. Brussel, 1894, 74.
8. Poivre. —
siti v. denr.
1894, 389.
9. Vanille.
Bull. surv. denr. alum,, 1894, 395.
sittv. denr. alim , 1894, 396.
10. Girofle. —
I I. La saccharine, son empioi dans le sucrage des bières et sa recherche dans
les products alirnentaires. — Bull. assoc. beige chum., 1894.
12. Fromages. — Cons sup. hyg. publ. Bull. surv. denr. alum., 1895, 71.
13. Margarine. — Cons sup. hyg. publ. Bull. surv. denr. atm., 1895, 38.
14. Recherche de la saccharine
les denrees alimentaires. — Bull. assoc.
beige
1895, 1, II.
15. Articles poi ‘ re, clous de girofle, margarine et fromages. — Documents sill- la C0711150 sition nornzale des przncipales decrees alimentaires et boissons usitees en Belgique public's par le cons. sup. hyg. publ.
bag., 1895.
16. Note sur la reaction caracteristique de l'huile de sesame. — Bull. assoc.
clzinz., 1896, 9, 27s.
17. Sur une falsification du safran. — Bull. assoc. beig e chum,, 1898, 3, 103.
i8. La denaturation de la margarine. — Bull. assoc. beige chilli., 1898, 2, 58.
19. Les falsifications du safran. — Bull. soc. roy. sc. med. et nat., 1898, 65.
20. Les falsifications du poivre. — Bull. sec. i oy. sc. med. et nat., 1898, 5 biz.
21. Recherches des huiles de coton et de ,esame dans les matieres grasses
huiles, beurre, saindoux, etc. — Bull. assoc. beige chum., 1899, 10, il04.
22. Huile a bouche de Califorme. — Bull. assoc. belge chum,, 1900, 14, 347.
23. La nouvelle loo ayant pour objet la repression des fraudes commises au
moyen de la margarine. — Bull. assoc. beige chum., 1900, 14, 453.
24. Analyse de l'eau d'un putts artesien d'Ostenue. — Bull. assoc. beige
chum., 1901, 15, 129.
25. Recherche du beurre de coco dans le beurre et dans la margarine. — Bull.
assoc. belge thou., 1901,15, 25.

— 748 -26. Recherche du beurre de coco dans le beurre de cacao et dans le chocolat.
— Bull. assoc. beige churl., 1901, 15. 131.
27. Sur des lasts anormaux. — Bull. assoc. beige chirn., 1902, 16, 106.
28. La reglementation du commerce du beurre et de la margarine. — 2 e Congris national de lazterze, 1902, 35 blz.
29. Obligation d'additionner des substances rêvelatrices dans toutes les graisses
ayant subs une manipulation qui facilite leur incorporation au beurre ou
qui rende difficile la constatation de leur presence dans le beurre. Choix
de ces substances. Designation de ces graisses. Dispositions des lois
allemande, auttichienne et beige relatives a cet objet. — Gong, es intern.
lazterze, Brussel, 1903.
3o. Interdiction de la vente des beurres offrant des caracteres identiques a
ceux que piesentent generalement les beurres falsifies par une proportion
notable de inati'res grasses etrangeres. Definition de us caracteres.
Disposition beige relative a cet objet. - Congre's intern. de lazterze,
Briz ysel, 1903.
31. Sur ie chotx d'un antiseptique destine a conserver les echantillons de lait
pour l'analyse. — C. R. 5e Coup-. intern. chilli. appl. Berlin, 1903.
32. Recherche kiu beurre de coco dans le beurre. — Bull. sec. cizzin. Bela,
1905, 19, 6-7.
33. Recherche du beurre de coco dans le beurre de vache. — Bull. soc. chzm.
Belg., 1905, 19, (51-152.
34. (Met VANDAM, L ). Sur des cas de falsification de beurres holiandais
importes en Belgique. — Bul. surv. denr. alim , 1905, 605-621.
35. Recherche de la sacchartne clans les dent-62s alimentaires et particulierement dans la biêre. — Congrds chim. Niar,-n. Liege, 1905, 202-208.
36. Rapport sur is regiementation ae ;a vente du Deurre renfel want un excês
d'eau. — Lazterze et cievage, 1906, I, 85-88 en 89-92.
37. L'eau dans le beurre. Reglementation et dosage. — Bull. soc. chim.
belg., 1906, 20, 365-373.
38. Deux arrets important, en mattere de falsification du beurre. — Laiterze
et elevage, 1906, 1, 1 5 3 - 1 5 7 ; Bull. soc. roy. sc. med. et nat., 1906.
39. A propos d'anaiyses cie ;att. — Bull. soc. chim. Belg., 1907, 21, 380-384.
40. Note sur is recherche de la graisse de coco clans le beurre. — Bull. surv.
denr. alini. 1907, 47.61.
41. Sur la recherche iie la graisse de coco. — ilizichw. Zentralbl., 1907, 3,
532-534.

42. Faut-ti fixer des minima de composition pour la vente du lait destine a
Palimentation humaine, Rapport a la societe nationale de laiterie. —
Laitcrie et clevage, 1907.
43. Caractensation au mouillage du lait. — Ann. clam. analyt., 1909, 120.

44. Reglementation du commerce du beurre et de la margarine. Rapport sur
les modifications proposêes a la legislation actuelle et sur les vceux emis
par la societe nationale de laiterie, 1909.
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45. Surveillance du commerce des denrees alimenfaires en Belgique. — C. R.
cizim. appl. London, Iwo, sect. "VIII, 99.
7 e Con ,, r.
46. Avantages et ( esa ‘ anta., es de chiffres limites legaux de composition pour
les aliments et les drogues. — C. R. 7 e C011V". intern. chim. apps.
London, 1909, sect, y in, 1,-2.
47. Analys- du beurre.
c R. 7. Intern. Congress app/. chem. London
1909, 1910, 8 c,
48. Recherche de •la graisse de Coco clans le chocolat. — C. R. 7 e intern.
Congr ess apps. cizem. London, 1909, 19io, 8 c, 194.
49. Une nouvelle falsification du lait. — Bull. soc. roy. sc. med. et nat.,
1 9 11 , n" 1.
5o. Projet a'organisation d'un service intercommunal pour la surveillance de
la production et du commerce du lait. — Bull. commiss. term. lad,
1912, II, 1.
51. Dolton fixer pour le lait destine a la vente une richesse minima en un ou
plusieurs de ces elements.— C. R. 2 ' Congr. byg- alim. Brussel, 4, 177.
52. Sur les xaliations de composition de la matiere grasse du beurre.
R, 2 e Congr. hy,r.
Brussel, 4. 181.
-C.
53. La signification qu"ii faut attribuer a la p resence des nitrates dans le lait.
Brussel, 4, 95.
— C. R. 2 e C)ng,
Cf. ANDRE, V., ZurTz, E.
WAUTFRS, P. — Cf. VAN ENGELEN, A.
WAUTHY, G. — Cf. HENSEVAL.
WEERTS, L.
1. La production des ceufs. — C. R. 2e Cong-rtls aliment. Liege, 191 1 ,

1912,

2, 86-87.
WEYMEERSCH,

A.

1. Le lait pasteurise, le lait sterilise, les conserves de lait, leur valeur
alimentaire. — C. R. Congres aliment. Liege, 1911, 1912, 2, 182-191.
WILIQUET, C.

1. Lois, arretes et instructions concernant la falsification des decrees alimentaires et le commerce des viandes. — Mons (Dufrane-Friartl, 1892,
130 blz.
2. Id. 2" uitgave. — 1896, 275 blz.
WILLEM, V.

(Gent).

1. (Met MINNE, A.). La traite peut-elle fournir du lait aseptique. — Rev.
;cis. last, 1904, 4, 121-130, en 1905, 4, 145.154.
2. (Met MIELE, A ). Essais de traite aseptique. — Rev. gen. last, 1905, 4,

409-419.
3. (Met MIELE, A.). Progres recents dans la rècolte du lait aseptiqne. —
Cons, es inter n. lazterie Paris, 1905'.
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4. La recolte aseptique du lait. — Thal. agrzc. &lig., 1907, 23, 350-375.
WILLEMS, L. (Gent).
1. Middelnederlandsche lexicographische noten. — Tjdschr. Ned. Taalen Letterk., 1909, 27, 186.224.
Op blz. 202 spreekt Schrijver van de vervalsching van het bier met
dolik (keure van Yeperen van 1307), en op blz. 206, van de vervalsching
van wijn (ghebod der Brusselsche schepenen van 1384).
WOUTERS, J. (Brussel).
1. Essais comparatifs concernant les procedes Leffmann-Beam et Reichert.
Meissl pour la determination de l'indice d'actdes gras volatils et solubles
des beurres. — Bull. surv. denr. alim., 1907, 96-97.
WUYTS, L. (Liege).
1. (Met COURTOY, F.). Determination du moutliage du lait au moyen de la
constante du Docteur Cornalba. — Ann. falszf., 1911, 4, 590'594; Bull.
soc. chint. Belg., 25, 366.
XHONEUX, P. (Brussel). — Cf. MAINSBRECQ.
ZUNE , A.
1. Analyse du beurre. — Bull. assoc. beige china., 1890, 5, 202.
2. Note sur les indices de refraction. — Bull. assoc. beige chim., 1890, 5

253.
3. Traite general d'analyse des beurres — Brussel, 1892, 830 blz.
4. Tratte d'analyse chimique, micrographique et microbiologique des eaux
potables. — Faris, (Doze), 1894, 38o blz.
5. Methode a suivre pour la recherche des graisses etrangeres dans les beurres
naturels. — Bull. assoc. beige chim., 1894, 3, 79.
6. (Met BONJEAN). Trattê d'analyse chimique, micrographique et microbiologique des eaux potables, 2 8 uitgave, Paris, 1900, 56+380 blz.
ZUNZ, E. (Brussel).
1. Nouvelle. recheiches sur la digestion de la viande crue et de la viande
cuite chez le chien. — Mem. tour. acad. med. Belg., 1907, 19, 3o blz.
2. (Het VANDEVELDE,A.-J.-J., MAINSBRECQ, V., ANDRÈ, J.-B., H0T0N, L.,
VAN DAM, en WAUTERS, J.). Mahodes d'analyse, i t fascicule : eaux
potables. — Documents Comm. perm. beige alim. hum., 1912, 20 blz.
3. (Met ANDRE, J.-B.., GREGOIRE, A., HERLANT, L., HOTON, L., MAINSBRECQ, V., VAN DAM, L., VANDEVELDE, As -J.J. en WAUTERS, J.).
Methodes beiges a'analy.e, 2 e fascicuie : azote et composes azotes.
COMM. perm. beige alien. hum., 1912, 33 blz.
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- 75 1 HOOFDSTUK II.
Register der levensmiddelen met aanduiding der
schrijvers die ze bestudeerd hebben.
I.

Algemeene werken en algemeene methoden.
a. Algemeene werken : Anonymus 25, Andre J. B. 17, Denaeyer A. 1,
Depaire, J. B. I, Destree J. 1, Flamand J. 7, 12, Mainsbrecq V, 7,
Remy L. 1, Sachs, Fr. 1, Vandevelde A. J. J. 4, 8, 12, 18, 24, 31, 8o,
Wauters, J. I.
b. Voedzng : De Bruycker C. I, 2, Demey A. T. r, De Nobele L. F. 2,
Schoofs F. 3, Vandevelde A. J. J. 58, 59, 60, 68, Van Ermengem E. 2.
C. Algemeene lncthoden : Anonymus 1, 7, 9, 10, II, 24, 26, 31, 37, 39,
4 1 , 45, 47, 51, 83, 84, 85, 86, 87, Andre J. B. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20,
De Nobele L. F. I, Vandevelde A. J. J. 32, 35, 52, 69, 70, 72.
d. Vochtzghezd-extrakt.
e. Stzkstofhoudende stolen : Anonymus 36, 98, Depaepe D. 4, Grê.
goire A. 2, Poppe E. 1, 3, Van Engelen A. 6, 7, Zunz E. 3.
f. Vette stoffen : Vanderplancken J. 5.
g. Hydraten : Duyk M. 5.
h. Minerale stoffen : Depaire J. B. 9, to, Vandevelde A. J. J. 1 t, 16,
Jorissen A. 22.
II.

Toestellen.
a. Meettoestellen : Anonymus 50, Biourge Ph. i.
b. Doseerzngtoestellen : Graftlau J. 1, Vanderplancken J. 5.
c. Verschzilende tocstellen : Auonymus, 43, Delaite J. 1, Depaire J. B.
2, 3, Graftiau J. 16, Hoton L. 2, Huyge C. 6, 7, Ledent A. 2, Marcas L. 2,
Mercier A. 2, Ranwez F. 8, Van Bastelaer D. A. 3, Vandevelde A. J. J. I.
III.

Water.
a. Algemeene werken : Andre J. B. 2, II, Denaeyer A. 5, Schoonjans A.
3, Vandevelde A. J. J. 5, 9, 61, Zone A. 4, 6.
b. Algemecn stnezkundlg onderzoek : Anonymus ioo, Adan R. 4,
Andre J. B. 14, 15, 18, 21, Bias C. 2, Broquet R. 4, 5, Delecueillene A. 1,
Herman M. 1, Zunz E. 2.
c, Minerale bestanddeelen : Adan R. I, Broquet R. 2, 3, Flamand J. 4,
Schwers H. 6, 7, 8, 9.
d. Stzkstofizolidende bestanddeelen : Adan R. 3, Crispo D. 1, Effront
J. I, Vandevelde A. J. J . 74.
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e. Organische bestanddeelen Duyk M. 3.
f Bacterzc'n en bacteriologzsch onderzoek Anonymus 18, Bauwens I.
i, Borjean E. 2, I)e Molinari 4, Denaeyer A. 5, Herman M. i, Malvoz E.
2, 3, Vandevelde A. J. J. 73.
Davreux T.
g. Besmettzn
h. Zuzverzng en waterverzorging : Duyk M. 9, 10, Henseval M. 26,
Rouffin J. t, Schwets H. I, 2, 3, 4, 5, 10, II, 12, 13, Sugg E. 2, 3, Theunis A. 4, Vandevelde A. J. J. 25, Van Ermengem E. 1, 4, 6, Verhelst L. i.
i. tratez ontleding Debion A. 1, Felix J. 1, Leperre F. 2, Malvoz E. 1,
Wauters J. 2, :4.
j. Thologische Male Malvoz E. i.
IV.
Melk en room.
a. Algemeene wez ken D'Hondt L. i, 2, Raquet H. 1, 2, 3, Vandeperre A. 1, Vandevelde A. J. J. 36, 37, 38, Vandevelde H.
b. Samenstelling Graftiau J. 9, Hanause, i, Marcas L. 24, Smeets i,
Van Engelen A. 2, 3, Wauters J. 27, 42, 51.
c. Algemeen schezkundig onderzoek Anonymus 14, 94, Bauwens L.
1, 2, Bilteryst 3. Deridder, 1, 3, D'Hondt L. 2, 3, Dubois A. 2, Ledent A.
Mainsbrecq V. 4, Spinette H. I, Van Bastelaar D. A. 2, Vandevelde
A. J. J. 71, 77, Van Engelen A . 5, Wauters J. 39.
(1. Stlkstofverbindingen Broquet R. 7, Deridder 5, 23, 24, Leperre F.
Marcas L. 15, 16, 23, Nelissen, 1, 2, Vanuevelde A. J. j. 53, Wauters J. 53.
e. Vette .SiOn' ell Daels F. 2, Deleu L. 1, D'Hondt L. 5, Graftiau J. i 1,
Hen s eval M. 18, Huyge C. 5, 8, Ranwez F. 14, Vanderplancken J. 6, 8,
Broquet R. 1, Deridder 4, Geudens G. i, MerLacto.se
cier A. 4, Vandevelde
J. J 54.
g. Algemeene eigen)cliappen, enzynzen : Bredo H. 5, Claes P. 2,
Dulmis A. 3, Hense,,ai M. 3, 16, 17, 22, Huyge C. 2, Malpeaux L. Marcas
L. 3, 5, 14, Monier M. I, Muffle G. 1, Peers 2, Petermann A. 8, Vandevelde
A. J. J. 19, 20, 39, 40, 41, 42 43, 44, 45, 54, 55, 56, 62, 63, Weymeersch A. 1.
8, Kufferath H. 1.
h. BaderiCo . Henseval
1. Ozz::zcz ytrizeden, be,inct!ing, btderfzferende stoffen : Deguide C. 3,
Dewalque 1, Gedoelst L. 1, 5, Hamoir J. 1, Henseval M. 1, 9, Huwart J. 1,
Huyge C. 4, Leperre F. 3, Marcas L. 25, 2b, 27, Marchal E. 2, Mullie G. 2,
jor,,,n A. 15, 20, Wauters J 3 Will, in V. I, 2, 3, 4.
ont,mtrtznA, : Ameye C. 1, 13( 1-..5 e A. 2, I)e Bock C. 1,
j
Degukie C. r, 2, De Wade H 1, 2, 3, Graftiau J. 7, Hoton I. 4, 26, Marcas
L. 1, 9, to, 17, 19, Petermann A. 9, ,,,choofs F. 2, Vv tymeeisLa A. I.
Vtfrvat,,ungen : Anonymus 27, Vandevelde A. J. J. 36, Wauters J.
43, 49, Wuyts L.
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1. ReArelino en zeoetgevin,T Anonymus 56, 63, Andre J. B. 3, CollaidBovy A 2, 5, 7, 8, Delaye L. 2, Delleur I, Dubois A. 1, Dufort G. I,
Gedoelst G. 2, Kufferath H. i, Marchal Em. 1, Mullie G. 2, 3, Peers 1,
Schoofs F. 1, Wauters J. 5o.
odukten ; Bruynoghe R. 1, Equeter P. 2, Huyghe R. 1,
Huyge C. 1, Leperre F. 8, Vandervaeren, J. 1, Weyrneersch A. t.
V.
Vetten en (Mike
a. Al'erneene weaken.
b. Boter : Anonymus 4, 6, 20, 28, 40, 46, 48, 40, 97, Andre V. 1, 3, 4,
Bartholome J. I, Banque Bitteryst, 1, 2, 6, Cesar° G. 2, Collard-Boxy A.
3, 6, 9, Crismer L.. 4, 5, 8, Crispo D. 8, Delaite J. 1, 9, 10, Delhaye 1, Deridder 2, Desonay 2, D'Honot 4, 6, Drumel L. 1, Duyk M. 8, Gedoelst L. 3, 5,
Graftiau J 12, 15, Iianause 3, Henseval M. 4, 5, 6, 19, 20, Heriant L. 1,
Iioton L. 7, 8, q, l n , 11, 12, 13, 20, 21, Huyge C. 3, Jorissen A. 2, 7,
Ledent A. 2, V. 2, 1IL.11,eaux L. i, Marcas L. 4, 6, 7, 8,, 12, 13,
20, 21, 22, Ma,son Ch. I, Petermann A. 4, Ranwez F. 12, SchooPi ins A. I,
Smeets 2, Van Bastelaer 1) A. 1, Vandam L. I, 2, 3, 4, 5, 10, 31, 12, 13,
14, 15, Vand ,n-piancken J. 7, 0, Vandevelae A. J. J. 2, 64, 65, L6, 77,
\ an Dormael J. 1, Van Eng?ien A 4, Veys E. I, Wauters J. 6, 7, 16, 21,
25, 28, 29, 32, 3b, :,7, 40, 44, 47, 52, Wouters J. 1, Zone A. 1, 3, 5.
c. Sur/ o;, , aten eiz Vel - VtliSC ` 11,7:,Y11 . Anonymus 38, Bioquet R. 8, Collar,i-Bovy A 4, Cr lip ° I). 5, De/aye L. I, Dertraye 1, Decry T. I, 2, Drumel
L. 1. Gilson E. 1, Ilinaust-23, Hoton L. 10, 15, 20, 21, 23, 24, 28, Indemans
W. G 1, Jorissen A 5, \Iaenhout J. 1, Mainsbrecq V. 1, 6, Marcas L. 1,
Met crer A. 1, 5, Ranwez F. i t, Smeets 2, Vainain L. 2, Vanderplaucken J. 2,
Van Dormael, J. 1, Wauteis J. 13, 15, 18, 23, 25, 28, 29, 3 0 , 33, 34, 3 8 , 40,
4 4 , Zone A. 5.
d. Andere vetten en olle .n. Anonymus 29, 34, Bitteryst 7, Cesar° G. 1,
Delaite J. 3, De Molinari 1, Depaire J. B. 4, 8. Deny 2, Duhere W. 1,
Duyk M. 4, HensevAl M. 7, 10, 11, 21, 25, 27, Huwart J. 3, Ranwez F. 16,
Smeets 4, Waivers J. 21, 22, 25, 2b, 29, 41, 48.
e. Algemeene ontiedln;, a I : Anonymus 35, Crismer L. 2, 3,
Delecueinetie A. 2, Duyk M 1, Lftront J. 2, Graftiau J. 1, Hoton L. 5, 6, i6,
22, 25, Huwart J. 2, Lemoine A. 1, Leperre F. 4, Poppe E. 2, Smeets 3,
Spinette H. 2, Vandexelde A. J. J. 75, 7b, 78, Vanuevijver-Grau 1.
f. Bacterien.
VI.
Kaas.
a. Ontledzng : Anonymus 99. Delaye L. 3, Wauters J. 12, 15,
b. Bacterzen, aypworden Marcas L. 18.
c. Dzversen : Collard-Bovy A. 1, Moens 1,
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Neel en derivaten.
a Heel en zaden : Aulard A. 1, Bitteryst 4,
Bruylants G. 3. Canet
M. 1 , Claes P. 3, Desonay
Hoton L. 1 , Leperre F 6, Nyssens, 1, 2, Rondelet 2, Van Bastelaer D. A. 4, Vandevelde A. J. J. 6, 7, 46, 79.
b. Brood : I)eguide 0. r, Ledent R. 3, Leperre F. 5, Vanderplancken
J. 3, Vandevetue A. J. J 46, 47, 58, Van Laer H. 15.
c. Bzologzsche onderzoekine,,,en over het bakken : Anonymus 96, Bruylants G. 2, Vandevelde A. J. J. 57, 67.
d. Heelderzvaten : Castille A. 1, Van Laer H. 15
VIII.
Specerijen en koloniale waren.
a. Algemeene wrken Herlant A. lo.
b. Kollie en surroA, aten Anonymus 5, 3o, Bitteryst 8, 9, Casolle A.
2, Dtpane J. B. 5, Herlant, 1, 2, 9, Ledent A. 3, Pons C. 2, Ranwez F. 2,
Swarts T. 1, Vandam L. 6, Vanderplancken J. io, 11, Veys E. 2, Jorissen A. 19.
c. Thee en sztrrogaten Delaite J. 8, Herlant A. 3, Pons C. 2, Vandevelde A. J. J. 13.
d. Cacao en chocolade : Bitteryst ro, Claes P. 1, Delaite J. 7, Delville 1,
De Molinari 3, Depaire J. B. 6, Dendder 6, Ledent A. 4, Wauters J. 26, 48.
e. Peper en dergelz/ke waren : Anonymus 15, Blas C. 4, Claes P. 4,
De Molinari 2, Herlant A. 8, Jortssen A. 8, 14, Mainsbrecq V. 5, Remy L.
2, Wautets J. 3, 8, 15, 20.
f. Verschillende specez yen : Daels F. 1, Herlant A. 4 , 5, 6, 7, Ranwez
F. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, Vanderplancken J. 4, Vandevelde A. J. 3. 21, Wauters
J. 9, 10, 15, 17, 19.
IX
Suiker.
a. Suiker : Aulard A. 2, Gregoire A. 1, Hanuise, 2, Mercier A. 3, Pierarts J. 2, 3, 4, 5, Sachs Fr. 2, 3.
b. Lemonade.

c. Stroop: Delaite J. 2, 6, Deltour Em. 1, Gerard L. 1, Hanuise 3,
Lonay A. r, Ranwez F. 7, Van de Vvere E. 1, Vreven S. 1.
d. Hozag : Colard J. 1, Grafuau J. 2, 4, 13, 17, 18, Gregoire A. 3,
Hanuise 1, Vanderplancken J. 1.

Zoetmakende stollen.
Anonymus 22, Andre V. 2, 5, Bruylants G. 1, Duyk M. 7, Jorissen A.
17, 18, Wauters J. 4, 11, 14, 35.
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XI.

Alcoholische dranken en derivaten.
a, Alcohol : Anonymus 70, Andre J. B. 1, Berge A. 1, Bruylants G.

5, 7, Crismer L. 6, 7, Graftiau J. 16, jorissen A. 1, 13, Pons C. r, Vandam L.
7, 9, Vandevelde A. J. J. 3, 14, 15, 22, 28, Van Laer H. 4, 6, Van Peteghem
E. 1, Van Thorenburg P. 1.
b. Spirituosen en essentiên : Anonymus, 17, 70, Andre T. B. 1, Bruylants G. 4, 6, Depaire J. B. 7, Jorissen A. 4, 12, Petermann A. 1, 2, Vandam
L. 8, 9, 19, 22, Vandevelde A. J. J. 15, 22, 23, 28, 34, 48, 49, 5o, Van Laer
H. 7, 8, 9, 1o, II, 12, Van Thorenburg P. I.
c. Bier : Anonymus 23, 33, Andre V. 2, Blas C., 1, 3, Fiamand J. 1,
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, Graftiau J. 14, Jorissen A. 17, 18, Morel J. 1, Petermann A. 10, Vanderveken F. 1, Van Laer H. 1, 2, 5, ii, 13, 14, \T erheist, L.
1, Wauters J. 1 1, 35.
d. Willi : Anonymus 95, Duyk M. 6, Graftiau J. 3, 4, 5, 6, 8 , 14, 17,
Jorissen A. 3, ii, Ledent R. 4, Maurel H. 1, Petermann A. 3, 7, Vandam L.
16, 17, 18, 20, 21, 23.
e. Appeiwijn, enz.
f. Azijn : Anonymus 3, 32, Bitteryst 5, Delaite J. 4, 5, Graftian j. 14,
Ledent A. 5, Rondelet 1, Theunis A. 1.
g. Gisten en fermenten ; Theunis A. 2, Vandeveide A. J. J. 46, Van
Laer H. 3, 16.

XII.
Groenten en vruchten.
a. Groenten : Jorissen A. 9, Leperre F. 7, Lonay A. 2, Rondelet 3.
Dumoulin 1.
b. Vruchten en zaden : Anonymus 74.
c. Vruchten, sap en gelez : De Cock 1.
XIII.

Vleesch en eiwithoudende producten.
a. Vleesch : Andre J. B. 16, Bredo H. R. 1, 6, Castille A. 3, Crispo D.
4, 6, 7, Gedoelst L. 1, Ghequiere 1, Hoton L. 3, 14, Ledent R. 1, Mosseiman
G. 1, Sugg E. 1, Van Ermengem E. 3, 5, Wauters J. 5, Wiliquet C. 1, 2.
b. Gevogelte.
c. Eieren, visch, enz. : Broeckaert J. 1, Henseval M. 2, 11, 12, 13, 14,
15, 21, Koettlitz 1, Ranwez F. 16, Vandevelde A. J. J. 51, Van Loo A 1, 2.
d. Eiwitproducten : Crismer L. 1, Ciispo D. 2, 3, Denaeyer A. 2, 3, 4,
8, 9, 11, 12, Geret L. 1, Jorissen A. 10.
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Bederfwerende stollen.
a. Algemeene documenten : Capuyns A. 1, Delaite J. t 1, Flamand J. 3,
io, Ranwez F. 13, 15, Spinette H. 4, Vandevelde A. J. J. 39, Jorissen A. 16.
b. Opzoekinr en doseermg- : Anonymus 2.
C Biologncile woken Zunz E. 1.
XV.

Vervalschingen in ,t algemeen.
a. iiTergeving Anonymus 12, 16, 54, 58, 65, 75, 76, 8o, 92, 93, Andre
J. B. 0, Deicroix Aif. Denaeyer A. 6, Edgar 1, Grognard E. 1, 2, 3, Harckman 1, H00011 L. 17, t8, 19, 27, Leroux L. /, Schoonjans A. 4, Stiennon T.

1, Vandenbroeck V. 1, Van Thorenburg P. 1, Wauters J. 23, 46.
b. Ve, sl,,wen van tome& en ontledingslaboratoriadiensten : Anonymus 52, 33, 55, 57, 59, 6o, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77, 78, 79, 81, 88,
89, 90, 91, litêdo H. R. 2, 3, Delaite 12, 13, Ledent R. 2, Vandevelde A. J. J.
10, Wautels J. 5, . 1 5. Wiliquet C. 1, 2.
XVI.

Diversen.
a. .13,warzn,;,- der voed:ngsmiddelen : Jorissen A. 6, 15, Mainsbrecq V 3,.
Ranwez F. 13, Sforzza 1 , Spinette H. 3. Van Engelen A. 1, Van Loo A. 1.
b. Ontbindins der voedzngsrniddelen :Jorissen A. 21, Van Ermengem 7.
C. Mocizenzisclze en physzologische onderzoekingen Anonymus 13.
d.

2i

rstojen.

e. Vera Anuil),mus 8, 19, 4 2 , 44, 73, 82, Adan R. 2, 5, Broquet R.
6, 9, Denaeyer A. 7, 10, Duyk M. 2, Gaillard E. i, Graftiau J. io, Haentjens-

Deleu i, Meurice 1, Petermann A. 5, 6, Schamelhout A. i, Theunis A. 3,
Vancievciae A. J. T. 1,-, 26, 27, 29, 30, 36, Willems L. 1, Zune A. 2.

Vergadering van 15 October 1913.

Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder; Kan. AMAAT Joos, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, TH. COOPMAN, eerw. Dr. JAN BOLS,
KAREL DE FLOC, Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN, Dr. L.
SIMONS, Prof AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS,
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, eerw. Dr. HUGO
VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE,
Dr. EUG. VAN OYE, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J.
MANSION en OMER \VATTEZ, werkende leden;
de heeren Dr. LEO VAN PUYVELDE en Ing. EDM.
FABRI, briefwisselende leden.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
September-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Annuail e de l'Observatoire Royal de Belgique, publte sous la direction de G. LECOINTE, directeur de l'Observatoire. 1914. Bruxelles,

1913.
Bibliotheque de l'Observatoire Royal de Belgique, a Uccle.
Catalogue alphabétique des livres, brochures et cartes, prêtari et mis
ordre par A. COLLARD, bibliothecaire de l'Observatoire Royal de
Belgique. Tome III. Accroissements de 1910-1912. Bruxelles, 1913.
Tijdschriften. Bzbliographie de Belgique. Premiere partie :
Livres, etc., no 16, 1913; Deuxieme partie : Sommaire des Perzodiques,
t er semestre 1912. — Bulletin des Musics royaux, no 9, 1913. —
Arbeidsblad , nr 17, 1913,
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Door het Bestuur der \Vereldtentoonstelling van Gent :
Wereldtentoonstelling van Gent 1913. Oude Kunst in Vlaanderen.
(Scheldegou:v. ) Kunsthistorisalie Tentoonstelleng. Gent, 1913 : JuniOctober. Catalogus. Gent, z. j. (1913.)

Door het Hoofdbestuur der Vlaamsche Katholieke Glide « Eigen
Taal Eigen Zeden te Antwerpen :
ilveren :ubelftest der Vlaamsche Katholieke Gilde Eiger Taal
Eisen Zeilen. 1887 GedenBoek 1912. Z. pl. of j. (Antwer pen, 1913.)

Door de « Kent boekerij h, te Mechelen :
Blblzot7tivue ("wish:, Courte rue des Bateaux, i6, Malines. —
Kertrbookerj, Norte Schipstraat, 16, Mechelen. Catalogue. — Boekenlyst. Z. pl. 1913.
Door de « KOniglich preussische Akadernie der \Vrssenschaften
(Philosophisch-histor isLhe Classe) », te Berhjn :
Abhandlungen, Jahrgang 1913, n o 7.
Door « Historisch-literarische Zweigverein des Vogesen-Clubs »,
te Strassbutg E :
jahrbuch fur Geschicht-, Sprache send Literatur Elsass-Lothringens, XXIX. Jahrgang, 1913.

Door de « Academie Imperiale des Sciences te St.-Petersburg :
Bulletin, n o 12, 1913.
Door den Zeer Eerw. Pater J. SALSMANS, S. J., te Leuven :
SALSMANS ) joost van den Vondel. Adam in ballingschap,
met aanteekeningen door J. SALSMANS, S. J. Derde drub. LeuvenAmsterdam, 1913.

Door de Redactie :
Museum, n r 1, Oct. 1913. — Oudheid en Kunst, nr 3, 1913. —
Ttidschrlft der Gemeentebesturen, nrs 8-9, 1913. — Mnemosyne, no 4,
1913. — Beltrage cur Forsehung, nr I, 1913.
Ingekomen boeken. Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen :
De Gids, October 1913. — Zentralblatt fur Bibliot,12,ekswesen, no 9.
1o, 1913.

Ruildienst. Tegen ruiling van de Verslagen en
Meciedeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
rkantsche Arbeid, nrs 8-9, 1913. — Biekorf, nrs 18-19, 1913. —
St.-Cassianusblad, n r 10, 1913. — De Vlaamsche Kunstbode, n r 5, 1913.
Once Kunst, October, 1913. — Neerlandia, nr 10, 1913. -- Het
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1913. — De Opvoeder, nrs 26-27, 1913.
Ratholiek Onderzcils, n rs
— De Ofivoedlng, ll r 10 9 1913.
Christene School, nr 22, 1913. - De
Schoolgids, ni , 37-39, 1913. — Studzcn, nrs 2-3, 19 L3.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
I') Van Eyck-Comiteit. — Door den Weled. Heer
JOZEF CASTER, voorzitter van het Van Evck-Coiniteit,
wordt aan de Academie geschonken een exemplaar van
de medaille, die geslagen \verd ter herinnering aan de
inwijding v an het Gedenkteeken der wereldberoemde
Vlaamsche schilders Huibrecht en Jan van Eyck te
Gent, in het jaar 1913, opgericht.
2°) Lezingen in de Academie. — Om aan de voorschriften der\Vet te voldoen, is de Bestendige Secretaris
zoo vrij de aandacht der Leden op artikel 13 te vestigen,
dat luidt :
.< De werkende en briefwisselende leden zullen, zooveel
mo2elijk, alle drie jaar, een onuitgegeven opstel aanbieden.
Elk jaar in de maand October, zal de Bestendige Secretaris
deze verplichting schriftehjk aan de weikende en briefwisselende
leden herinneren. »
3 0 ) Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd,
door de heeren TH. COOPMAN en JAN BROECKAERT.
—Inoverlgmtdh
COOPMAN, heeft de Bestendige
Secretaris zich gaarne belast met het inzamelen van de
stukken voor genoemde Bibliographie bestemd. Deze
stukken worden vervolgens door den heer Ivo DE
VREESE gerangschikt en, onder leiding van den heer
COOPMAN, voor den druk gereed gemaakt. — De Bestendige Secretaris verzoekt de heeren Leden der Academie,
hem alle dagbladen, tijdschriften en verdere brochures
mede te deelen, waarin artikelen voorkomen, Welke
dienen benuttigd te worden.

4°) Karel Boury-Fonds. Wedstrijd voor 1914.
—Isingekomn,de4October193,enbudeli ren
(muziek), met kenspreuk limner zinger.
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5 0) Uitgaven der Academie. — Verzending der
uitgaven van 7 October 1912 tot 7 October 1913
van de pers gekomen : a) Yaarboek der Acadenzie voor
1913. — b) Leekebijdragen tot de Geschiedenis van Vlaanderen inzonderheid van Gent, door Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE. — c) Schilderkunst en Tooneelvertooningen, door
Dr. LEO VAN PUYVELDE. — d) Toponyntie van den Reinaert,
door Is. TEIRLINCK. — e) Briefwaseling van, met en over
Hendrik Conscience, door Dr. A. JACOB (l e deel). —
f) Znid-Oostvlaandersch Idioticon, door Is. TEIRLINCK
(2 e deel, T e ali.).
Den 7 October werden door de zorgen van den
Bestendigen Secretaris de bovengemelde uitgaven aan
de buitenlandsche eereleden gestuurd, alsmede hetzij
alle, hetzij enkele er van — aan 5 ministerien in Belgie ;
aan 48 genootschappen, boekerijen en onderwijsinrichtingen hier to lande ; aan 28 academien, openbare boekerijen, hoogescholen en lettei kundige genootschappen
uit den vreemde; aan 48 bijzondere personen zoowel
in het binnen- als in het buitenland.
31 exemplaren van het yaarboek werden gezonden
aan de Belgische en vreemde tijdschriften, aan dewelke
de Academie hare Verslagen en lifededeellngen in ruiling
zendt.
Mededeelingen namens Commission.
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
aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE, vootzitter, jiff. Mr. NAP. DE PAULA, EDW. GAILLIARD, Prof. Dr.
WILLEM DE VREESE, TH. COOPMAI\T, Kan. AMA AT Joos, leden,
en KAREL DE FLOU, lid-secretaris.
H et verslag over de Augustus -verg-adering wordtgoedgeketnd.
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Aan de dagorde staat :
Lidmaatschap der Commissie. Voordracht van
twee canthdaten voor de openstaande plaats van Lid der Commissie, tot \ ervaligmg van Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE zaliger.
worded voorgedragen de heeren : Dr. L. SIMONS en Prof.
Dr. J. MANSION.
2°) Naamsverbuigingen tijdens de 14e eeuw. Verhandeling door eerw. heel C. Burvi:, pastoor to Bost, aan de Academie, ter opnerning in de Ueislagen en Medea'eelingen, aangeboden.
— Door het Be.stuur naar de Commissie om advi es verzonden. —
Benoerning van twee veislaggevers.
Warden tot verslaggevers benoemd, de heeren : Prof. Dr.
W. DE VREESE ell Prof. Dr. C. LECOUTERE,
3°) Kleine Verscheidenheden, door EDW. GAILLIARD :
Beschermte. — Bedienen eene muse.
Enen zznen rechten kael (week zt'ederBesinghen eene eapelne.
hebben. — Wonden int blote, izat bedecie. — Raed
staen. —
— Vermoordelen. -even. — Uten handen
van der loot
Int zvercanteztander maerct.—*Inbruick en lnbrinck.
Eenloopte.
Verschooninghe van penninghen. — Altemet dat... -- Attache.
Bidden
Vreeselic.
Bode?' van (le' moede. — Ondervoet
Achierhalen
— Slovaert. — illedegaen.
eneghen brude of
ende contelma(lei in. — Wint:zde en Zonne,:ide. — Ovetslaen ende
Deelnenzer.— Dien dach al.
Zinc jai en ghekent
vercopen.
Autaer deckers en ontdecken.
Ghelag.

DOOMOLIC. -

— De Vergadering beslist dat deze bijdragen, ants
goedkeuring der Academie, in de Verslagen en Mededeelingen zullen opgenomen worden. — (Door de Academie

itt pleno vergaderd goedgekeurd.)
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
Zipi aanwezig de heeren : Prof. Dr. J. MAC LEOD, vow zitter;
eerw. Dr. JAN 1-3oLs, ondervoorzitter; Mr. A. PRAYON-VAN
ZUYLLN, Piot. Mt. JULIUS OBRIE, Prof. Dr. WILLEAI DE VREESE,
IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. JAG'. MUYLDERMANS, OMER WATTEZ
en Dr. L. SIMONS, leden, en TH. COOPMAN, lid-secretaris.

— 762 —
Het verslag over de Augustus-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagoide staat :
1") Erasmus Colloquia : De vroegste vertalingen van
Erasmus Colloquia. INLEIDING. De kopij door den heer Prof.
Dr. H. DE VocH ingezonden. Naar de Commissie oni advies
verzonden. Benoemillg van drie veislaggevers. (Zie de in
'907 uitgebrachte versiagen, in l'ersla„,,, en ezz Mea'edeelingen, jaarg.
/9 07, blzz. 135-140.)
\Vorden tot versiaggevers benoemd, de heeren : of. Dr.
WW ILLEM DE VRELSE, Prof. Dr. LOGE ALAN flit Gent, en Prof. BANG,
Ult Leuven.
2°) Nederlandsche Boter- en Kaascontrole ondelRksloeziclit, lot bestryding der vervalsclung mil lez,ensmiddelen,
ter opneining in de reislaen en llededeelingen, door den beer
Dr. A. J . J. VANDLVELDE aan de Academe aangeboden. — Door
net Best/cur izaoi de (ommissze oni ad77es z .elzonden. Versiag
door de heeren Piot. Dr. J. MAC LEOD en Is. TEIRLINC,K,
De verhandeling over « Nederlandsche Boter- en Kaascontrole
die door Dr. A. j. J. VANDEVELDE aan de
Koninkhike Vlaam s che Academie ter uitgave woidt aangeboden, is
de vijitiende medeciceling uit het Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium en de Voeclingsvakschool der stad Gent.
Schrijvei behandelt, met zijne gewone bevoegdheid, een zeer
belangwekkend onclerwerp; zign nieuw- erh zal, evenals zijn VrOegere mededeelingen over de Voeclingsmiddelen, belangsteliing opwekken en nut stichten.
hebben de eer aan de Koninklijke Vlaarnsche Academie
voor te stellen, de verhandebng van Dr. A. J. J. VANDEVELDE in
hare Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
Dr. J. MAC LEOD, IS. TEIRLINCK.
order staatstoezicht »,

NA,

—

(Door de Academie, zn Pen° vergaderd,goedgekeurd.)

DAGORDE
I°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. Lidmaatschap der Commissie.
—Verkiezing van een Lid, tot vervanging van den heer
Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE zahger. Candtdaten: de
heeren Prof. Dr. J. MANSION en Dr. LEO VAN PUYVELDE.
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De Vergadering gaat tot de verkiezing over. Worden door den heer Bestuurder tot sten-Lopnemers aangewezen, de heeren Segers en Verriest.
Worcit eikozen : de hecr Prof. Dr. J. MANSION.

2") Nederlandsche vertalingen van Oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers. Verhandehng door den
Z. E. Pater A. GEEREBAERT, S. J., leeraar aan het SintMichielscollege te Brussel, aan de Academic ter ititgave
aangeboden. — Mededeeling van de verslagen door de
heeren Prof. A. DE CEULENEER en Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, In Vergadering der Bestendige Commissie
-y our Geschiecienis, 1310- en Bibliographie uitgebracht.
— Voorstellen door de heeren Verslaggevers gedaan.
Bestreking en stemming.

De Bestendige Secretaris geeft lezing van een beknopt ON erzicht cher verslagen :
Het aangeboden werk is slechts een brokstuk van
een algcmeen repertorium van Nederlandsche vertalingen der Griehsche en Latijnsche schrijvers tot en met
Justinianus. De biThelvertalingen en de kerkelijke
schrijvers worden niet vermeld. Evenmin, de vertalingen die in handschriit bewaard zijn gebleven.
Prof. A. DE CEULENEER is van gevoelen, dat de vertalingen in handschrift dienen aangewezen; hij spreekt
de hoop uit, dat Pater GEEREBAERT, eenmaal zijn werk
voltooid, het aan cle Academie ter uitgave zal aanbieden.
Pe heer DE CEULENEER stelt intusschen voor, de proef
aan het advies der Commissie onderworpen, in de Verslagen en Mededeelingen te later verschijnen.
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS sluit zich bii het verslag van den heer DE CEULENEER aan. Hij zou het echter
y our een groote leemte houden, zoo Pater GLI:REBAERT
de Christene schlijvers der Grieksche en Latijnsche
oudheid onverlet liet. De heer MUILDERMANS stelt ook
voor het stuk in de Verslagen op te nemen, doch voegt
er als conditio sine qua non bij, dat de Christene schrijvers niet mogen vergeten blijven.
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De Vergadering gelieve te beslissen
a] Dienen de vertalingen in handschrift aangewezen?
b] Moet het werk aangevuld worden, met toevoeging van de Chistene schrijvers der Grieksche en Latijnsche oudheid ?
c] Zal de proef door de eerw. Pater GEEREBAERT
ingezonden, in de Verslagen en Arededeelingen opgenomen
worden ?
Aan de bespreking nemen deel, de heeren Prof. A.
DE CEULENEER, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Mr. A.
PRAYON-V AN a YLEN, Prof. Dr. C. LECOUTERE en Prof.

Dr. WILLEM DE VREESE.
Ten slotte wordt door de Vergadering beslist, dat
de proeve van Pater GEEREBAERT in de Verslagen en
Mededeelingen zal opgenomen worden, en wordt de
wensch uitgesproken, dat de geleerde schrijver later
ook de bibliographische lijst der gelijktijdige Christene
schrijvers opmake. De Bestendige Secretaris zal aan
den schrijver de uitgebrachte verslagen mededeelen en
hem verzoeken zijn werk, zoohaast dit gereed zal zijn,
aan de Academie ter inzage te willen sturen.
3") Een proeve van Encyclopedisch Onderwijs,
door den heer L. MICHEL THIERY aan de Academie ter
ztitgave aangeboden. — Mededeeling van de verslagen
door de heeren Dr. JAN BOLS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en Prof. A. DE CEULENEER uitgebracht. — Bespreking en stemming.
De Brie heeren verslaggevers brengen gaarne hulde
aan den heer THIERY : zij n werk getuigt van belezenheid
en van bekwaamheid, en er ligt daar een groote Somme
weeks in Het heeft echter ook gebreken. Het invoeren
der . encyclopedische methode » schijnt hun overigens
noch practisch, noch wenschelijk . deze laat niet toe
het voorgeschreven leerprogramma naar behooren uit
le werken. De heeren verslaggevers kunnen er dan ook
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niet toe beslissen, aan de Academie voor to stellen, dat
zij Naar zegel zou hechten aan het verspreiden en patroneeren eener methode, die voorzeker ons lager onderwijs met kan bevorderen en geenszins zou verbeteren.
De Vergadering sluit zich bij de besluitselen der
heeren verslaggevers aan.
40 ) Lezing door den heer Dr. Hugo Verriest :
Waar spreekt men het schoonste Nedcrlandsch ? — Dr. VER-

RIEST, op de vraag : Waar spreekt men het schoonste
Nederlandsch?. antwoordt : In Zuid-Nederland.
Dat bewijst hij :
I, — Door het verschil dat bestaat in de uitspraak
der Noord-Nederlanders :
a) De aanblazing is ofwel een grieksche aspiratie,
ofwel een letter g of ch.
b) De sluitencle it wordt geleerd in de scholen, uitgesproken op het tooneel, weggelaten bij het beschaafd
yolk, en als landsch en plat aanzien.
c) De zachte letters v, b, z, w, worden volgens gewest, verscherpt in f, p, s, fw.
a, o, worden ('' en ell; en u wordt alles.
d) d valt weg in naam- en werkwoorden : Een oude
man is een ouwe man; bereiden wordt bereije en verleden is
vcrle-j-e.

II. — Door het kwaad dat aan den dag komt uit den
strijd voor de vereenvoudigde spelling.
De geslachten verdwij nen en verwisselen in dezelfde
zinnen : De kat zs zzek, draagt hem boven.
De naamvallen zijn volstrekt weg; en ander kwaad.
III. — 't Noorden verliest de stambeteekenis en 't
vrije spel van de woorden. Hunne beteekenis wordt
-dagelijks nauwer, langs buiten « geaiqueteerd ». Alzoo,
wordt diuken, filonger, en alleen plonger.
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IV. — De woorden vallen weg, en gedurig hoort
men : Dat is oud hollandsch of bijbelwoord.
V. — De Fransche woorden en Duitsche zinnen
breken meer en meer door.
VI. — De spraak in Noord-Nederland heeft min
wellende bronnen uit de gewestspraken, die te verre
liggen van de beschaafde taal.
VII. — 't Noorden spreekt uit de keel.
Daar tegen staat en gaat het Zuiden.
a) Wij spreken met de lippen.
b) Wij hebben en houden de vrije roerende stambeteekems.
c) Geslachten en naamvallen leven nog overal en
wel bijzonderlijk bij ons beschaafd yolk.
d) De letters blijven wat zij waren, en moeten zijn.
\Vat wij in 't algemeen te kort hebben is hooger beschaving, maar dat komt min uit de taal. Beschaafd yolk
komt met uit beschaafde taal; maar beschaafde taal
komt van beschaafd yolk.
Ons y olk dat beschaafder wordt, zal beschaafder
spreken. Beschaving ook is Been maakspel, maar groeit
en wordt.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
de Vergadering, dat de lezing van den heer Dr. VERRIEST in de Verslagsn en Mededeelingen zal opgenomen
worden.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.

WAAR SPREEKT MEN
HET SCHOONSTE NEDERLANDSCH,
door Dr. HUGO VERRIEST.

i\IIJNE HEEREN,
Als underwerp van mijne Lezing heb ik geschreven : Waalspreekt mei/ het schoonste _,Vederlandsch:

Eer ik antwoorde op die vraag begeer ik chic korte bemerkingen te doers.
I° Du viaag spreekt niet juist. Betel. ware : JVaar spreckt
men saloons/ het Nedeilandsch. Maar sch(,on Nederlandsch en
schoone spraak loopen zoo dicht bri rnalkaar, en zoo dikwijls
door malkaar, dat ik (len ecrsten vorm van mime vraag behoude.
2" In mine lezing heb ik kleine dinged te zeggen die door
Noorcleibroedeis kunnen genomen worden en ook Zuiderlingen ergeien; en claaioin
3() was mile eeiste gedacht niet te lezen, maar te spreken.
Zoo k‘Naine er ook in de Academie een viijer woord, en de
drukkoten wierden minder.
Nu tech leze ik, en mime vraag blijft :
Waal' .cpicekt men het schoonste Area'cilandsch.'

1\lijne antwooide is klaar
Hier.
Hier, in de Koninklijke Vlaamsche Academie; hier, in
Vlaanderen, en in geheel Zuidnederland.
Eerst moet ik het woordeke Men bepalen. Men zegt nict :
Alleman, noch hier noch buiten; maar spieekt van Eenigen;
zoodat mime antwoord zou juister zijn : Hier, en in Vlaandeien,
en in Zuidnederland heb ik het schoonste Nederlandsch gehoord.
Ik zou geern namen noemen, maar durf niet. — Ik wille dat
woord nog verbreeden en schlijN, e : In Zuidnederland, ja in
Vlaandeien ligt, bil het algemeen Nedeilandsch het beschaafd
Vlaamsch nailer dan het beschaafd Hollandsch. Want zooals
Johan Winkler zegt : beschaafd Hollandsch en beschaafd
Nederlandsch, dat is twee.
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Ik be\Aijze.
Ik ben meer dan zestiginaal in Holland geweest, en ben er
dagen gebieven. Ik had imjne ooren en mijne oogen mede, mijn
lui,tcren en imjn kijken. Wel, dat Nederlandsch dat wij ons
inbeelden, dat schoon algemeen Nederlandsch, met zuivere
woorden, met zuivere woordvorrnen, met zuivere klanken, met
zuivere letters, gegroeid uit den moedeigrond, de moedertaal,
bezorgd, gehuischt, verfijnd en veredeld, uit moederlijke liefde,
licht en zonneschijn, dat Nederlandsch heb ik nooit hooren spreken, nooit zien spreken, met schoone lippen.
Ik voege er nog iets bij, iets dat niet beleefd is, — maar het
meet inij eens van het heit —. In de Nederlandsche Congressen,
en bier in de Academie, heb ik geen twee Hollandsche Heeren
hooren hetzelfde Nederlandsch spreken, en dezen die het Nederlandsch schoon spi aken met schoone lippen zou ik wel kunnen
tellcn en noemen.
Ja zekei, in Holland en bier, heb ik beschaafd Hollandsch
gehoord. El, wat was het mooi! wat was het mij lief en zoet,
heusch en beleefd, r ij en vlottend, aangenaam en bekorend;
wat was het voornaam... bovenal op vrouwenlippen; maar...
maar het was geen algemeen Nederlandsch; het was Hollandsch.
Dat ontlede ik.
In dit tweede deel wille ik de UITSPRAAK afluisteren, onderzoeken en aanteekenen, en nog maar de mindere fouten ervan.
— Als ik nit Holland kome wete ik niet en kan mij niet verbeelden wat de aanblazing is.
Is zij vat het woord zegt : eene aspiratio? ad-spirare; eene
aanblazing? aan-blazen; of is zij een letter : eene h, eene g of ch.
Hoe spreekt de Nederlander de aspiratie uit? Zegt hij : hebben, gebben, of chebben?
Ziet ge wel, ik wilde dat men dit eens vlak bezage, en zegde
wat de aanblazing is, en moet zijn, en wie daarmede schoon
Nederlandsch spreekt.
— Een tweede puntje : welke is de uitspraak van de letters v,
b, g,
Is het v off? : zegge ik voelen of foelen ? — Is het b of p :
zegge ik hebben of cheppen g of : Ingoyghem of Inchoychem.
Zoo dikwijls heb ik Ingoyghem hooren noemen; zoo dikwijls heb
ik hollandsch bezoek mogen ontvangen; ik weet niet dat ik eens
eene gin Ingoyghem gehoord heb, maar wel ch : Inchoychem.
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of v wooid

—Welke is de uitspaak van veel Clinkers ? Hoe klinkt de a?
is het a of (7, zooals de spotprinten uit den Haag schrijven onder
teekeningen van voorname typen.
Is het o of ell en wie is de verrnaarde professor, redenaar,
dien ik in het Gong' es te Kortrijk zeggen hooide : « Nnhecr de
Veurzato heel/ mr7 het veurd chechefe. Neen dat was geen voornaam, geen beschaafd Nederlandsch, maar de lippen die spraken
waren voornaam.
d e vi aag :
— Z waard er is nog
\Vat doet men, of moet men doen, met eindletter 72? welke
is de norma der uitspraak") Valt zij weg ? of blijft zij) Is het di-riven of dq7 , e) bloonen of /dome; wagen of wage?
Alle scholen, zegde men mij, leeren den mtspreken, eh riven,
dragen, boomen, bloemen. Bij alle grootsche tooneelspelen spreekt
men de n uit.
snelle geesten houdt nu stand met onzen wagen. Bij n a
alle predikanten en Roomsche priesters spieken de 72 nit. Maar
de jonge heeren en ionkvrouwen zouden het als (< landscil en
burgerachtig » aanzien.
Dat sluit dus alzoo : alle meesters leeren :
Alle beschaafd yolk zegt : dru've.
Hoe rllmt men dat te gam ?
Hollandsch en Nederlandsch.
— Sle( liter is nog wat Holland doet met den binnenletter d.
Het zegt de ounce man, in plaats van de oude man; kwaje
in plaats van kwadc, ,, ocje in plaats van goede ; veriaje in plaats
ver,adeii 7 , c/ /fi e week in plants van 7 , erlea'en week; en zoo valt
de d weg in honderde en lionderde woorden.
— Vii wordt i/OW.
En 771111, ultrabeschaafd wordt ons arm vier.
Ziet ook wat er nu in Noord en Zuid bijna in alle scholen
en door alle meesters geleerd wordt : De lange klanken moeten
kort nitgespioken worden : ie in lied, riet, enz., oe in hoed, moet,
enz. en wat weet ik nog al. De lange klanken dus kort, uitgenomen deze die sluiten met r : bocr en maar. Ja maar men vergeet
dat wonder steel van bijkomencle sylben en letteren, en dat beer
wel lang is, mar boo tje kort. Ook dat alle lange klanken lang zijn,
verkort bier en daar door in- en uitgang, maar dat geen twee
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klanken gelijk zijn, zoomin als twee blaren op de boomen. In
wonder spel vcrlangt en verkort de klank, verlicht en verzwaart
volgens alles wat erbij en road staat, met wondere en vrije
roeting, iil pundere et mensura, met evenwicht en evendracht,
met er binnen levende zicl, verstand en gemoed. Leven!
gait bet met de medeklinkeis, met klinkers en klanken Ve , 1 anderc fouten zou ik moeten nagaan en doen bemerken, maar ik tee,kene alleen wat meer tastbaar is, en ga verder.
Gro,)ter kwaad is wat er gebeurt met de geslachten. Het
beschaai,1 yolk en de beschaafde taal verliezen de geslachten
Belet wcl : zeg de beschaafde taal, en niet de straattaal of
patois. De strijd yoor de vereenvoudiging der spelling, — ik
spreek nach vaor noch teen — die strijd wijst op hetgene er
bestaat .
Er zijn vin zeggens geen geslachten meer. De levende geslachten loopen in het woord overal van de baan, en hij en
verwisselen rn denzelfden zin, zoo dat men zegt : De Rat 1W
,z,o()/zijn ionkskens.
daar,
Een geheele wereld leeft daarin; een geheele taal roert
daarin; eene taal bederft daarin; en als op Nederlandschen grond,
gezonde gewesten en allerfijnst aangelegd yolk die geslachten
nog hebben en dragen in macht en kleur en klaarheid, de wet
zou zijn : Geen geslachten! Nederlandsch, Nederlandsch, zuiver en schoon Nederlandsch, waar vaart gij naartoe)
— Dc naamvallen zijn verloren, en de en den, die en alien,
diens en dier, en dat, en wat wete ik al, loopen door malkaar.
Toch zegt de oude wet : Houdt al wat goed is, en klampt vast
aan wat wil vergeten.
1k wit daarbij slechts wijzen op al de fransche woorden die
op hollandsche lippen liggen en uit de pen loopen in wetenschap
en wet en kunst en dagelijksch verkeer, en op het belachelijk
gebruik van beslour, Amsterdam re/01r, enz.
Er liggen in bet hedendaagsch Hollandsch meerder kwalen
en die den groei, ja het wezen zelf van de taal aantasten.
Het Hollandsch schijnt op de fransche baan te treden en
voort te gaan. De woorden hebben hunne beteekenis niet meer
nit hunnen stain, uit latrine groeikracht Zij verliezen bun vrij spel
van sprake en schepping. Zij zijn niet meer doorschijnend en
worden met een fransch woord « geetiqueteerd ».
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Hunne beteekenis komt niet van binnen; zij komt van buiten : uit den woordenboek, tut andeie boeken, uit school- of
academieberaad.
Zoo wete ik niet meer of ik dat schoon, fielder, oorspronkelijk ylaamsch woord gebruiken mag, maar moete eerst den woordenboek openslaan.
Het woord rs klaar, het is stamvast en geworden volgens de
w€-tten van taalgroei, en het geldt niet. De wet die zegt dat de
moordenboek de woorden ontvangt nit den mond van het sprekende volk is oingekeeid, en wilt nu dat het sprekende Yolk de
ti oorden haalt uit den woordenboek.
Duiken leeft nog op ooze tong, en het fransch woord is
car hei Duikt u ik zal mij gaan dmken; waar zit hij gedoken;
katie-duiL spelen Ouk Aiken, Duiken vertaalt Kiliaen
abscordere se, jamaar Holland verliest nu dat vrij spel; hecht
aan den buitenkant van het woord de beteekenis p/onger, en
wrist alle andere beteekenis af. Duiken In anderen zin is geen
Nederlandsch.
Hoe vrij spelen wij met het voorvoegsel be/ Wij zeggen
en be,zien, spreken en bespreken, Mogen en betoo„mi.Jamaar Holland houdt betoo,;,en en wrist Mogen af. Geen Nederlandsch!
Wij zeggen in en binnen I en buiten achter en bac-hien:
maar badden geldt niet. — Wij zeggen nicer, plus en meerder,
phis grand min, moms, en minder, plus petit : min, minus zegt
Kiliaen. Maar minder alleen mag blijven.
Er ware een diepe studie te schrij yen over den inwendigen
zin van veel woorden die Holland aan eene beteekenis heeft
vastgespijkerd, en die nog hun vrij spel hebben in Vlaanderen.
Er ware eene nog sterkere studie te wijden aan lien inwendigen zin der woorden, en aan het vrij spel van gebruik dat een
der blijdste, schoonste gaven is van eene waarlijk levende taal,
die niet alleen ligt op de lippen van de mensehen gehjk het eene
doode taal wel doet, maar van eene taal die leeft in haar zelven.
op voorwaarde dat hare wortelen liggen in den geest en het hert,
in den stam en grond van een y olk. Dan groeit en bloeit zij,
ordt en doet worden, of schept immer voort.
Hieraan binde ik wat men noemt de wordende armoede
van het beschaafd Hollandsch. Het is duizende en nog veel
duizende woorden kwijt. Daaruit komen die fransche en duitsche woorden en bewoordingen.
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Daarom is dat woord dat ik dikwijls hooren mocht zoo waar:
Ge spreekt oud Hollandsch ›>, en : << Dat zijn bijbelwoorden »,
wijzend op woorden die in den bijbel alleen nog bestaan.
De oorzaak daarvan, zegde men mij, is dat Holland geen
wellende bronnen heeft die de taal verfrischen en verlevendigen.
De levende gewesttalen liggen te ver van het beschaafd Hollandsch, en roeren quasi daar buiten.
Zoo beschaafd, zoo verfijnd, zoo voornaam wordt het op
zijn zelven te bestaan, en leeft uit.
De levende bronnen spiuiten ginds verder.
Dat is ook de mtleg van hetgene Dr. Aleida Nyland schreef
op de eerste uitgaaf van Gezelle's kleine Bloemlezing : Ons
goede oude Holland veikwikt door Vlaanderen \>. En op den
tweeden druk : Levensblijheid en frisscher taal dankt Holland
aan Vlaanderen ».
Dat zal ook zeggen waarom die Jurvleden van De Gids den
prijs voor het schoonste Nederlandsch gaven aan Styn Streuvels.
Neen, het schoonste Nederlandsch spreekt en schrijft men
in Holland met.
<4

Daar tegen stelle ik Ons Nederlandsch.
Ik keere mij dus om, en ga van dit laatste punt den weg
weder opwaarts naafi mijn begin.
Bij ons liggen veel gewesttalen dicht tegenhet Nederlandsch.
Johan Winkler wandelt door Limburg, Brabant, Vlaanderen,
en zegt in Om/ ,Vedeiland Nergens list de gesproken taal zJo
dicht het algerneen beschaafd Nederlandsch als daar.
En in zijn Idioticon, waarin hij de parabel van den Verloren
Zoon drukt, in alle dialekten, van aan Dantzig tot aan Duinkerke,
van Hamburg tot Zwitserland wordt dezeifde waarheid duidelijk.
Inderdaad, nergens ziet men zoo klaar, gevoelt men zoo
zeker, dat levende waters geheel den moedergrond doorwateren,
geheel de moedertaal voeden en vruchtbaar maken.
Jawel, Holland spreekt beschaafd. Het heeft een beschaafde
taal; maar dat komt niet van de taal; dat komt van het yolk. Een
yolk wordt niet bijzonderliik beschaafd door zijne taal; de taal
wordt beschaafd door beschaafd yolk.
Sedert altijd spreekt bij hen de Wetenschap Nederlandsch;
ook de Kunst; ook het Gerecht; ook het Onderwijs; ook het
hcoger yolk.
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Bij ons, sedert lange tijden, sprak de Wetenschap fransch;
de Wet fransch; het Gerecht fransch; het Onderwijs fransch;
het hooger y olk fransch, alles wat den mensch verheft en veredelt fransch, buiten, te lan g e, de Godsdienst. Zoo zijn, bij de
menigte, de beschaafdheid en de beschaafde taal weggevallen
en weggebleven. Alaar de oerkracht zit nog in onzen grond. De
bronnen spruiten overal. Het leven bruischt in ons. Wij zijn aan
't herwoorden. beschaven ons zelven, in ons zelven, door
die eeuwige wet van keur. Wij roepen alle hulpen bij. Wij verylaamschen alle krachten, en worden stillekes aan Vlamingen in
alles, beschaafde Vlamingen. Zulk eene wereld bouwt men op
geen dag. Wij zullen geen beschaafde Nederlanders worden
omdat wij gebrekkelijk Hollandsch prat en, maar omdat wij
schoon, zuiver, beschaafd, levend Vlaarnsch spreken en beschaafde Vlamingen zijn.
Wij hebben nog het vrij woord, het bestaande woord, het
wordend woord; en de levende taal gaat haar spelenden vnjen
gang.
De Bo teekende 28.000 woorden op. Gezelle 40.000 zegt men
en meer, en nog zant geheel Zuidnederland, en schrijft en dicht
in de moedertaal, de taal der moederen. Ziet wat Verdam schrijft.
De geslachten hebben wij nog, en Been beschaafde Vlaming,
geen redenaar in zijne rede, geen leeraar in zijn onderwijs, geen
pastor op zijn piectikstoel, geen vlaamsche student zal die geslachten door malkaar werpen en verwisselen.
Naamvallen vallen weg bier en daar, maar zij leven nog bij
geleerd y olk en te boere. Hier zal niet gebeuren wat mij voorviel
te Utrecht, als een onderwijzer mij zegde : « Die naamvallen
wordt geen mensch wijs, en niemand in de wereld kan dat leeren
en zelfs verstaan ».
- Vat de aanspraak aangaat, wij hebben de zuivere klinkers en
medeklinkers. r, is geen f, b is geen p, z is geen s, w geen v.
Wij zeggen a'ryven en bloemen.
Nu blrjft nu; en de ouwe man is de oude man gebleven.
1k voege daar nog bij : Wij spreken met de lippen. Het
Noorden spreekt meer met de keel. Voor ons is spreken een
tongeslag en zoete lippenspel. Voor ons is dat schoone verzeken
waar :
De Vlaamsche tale is wonderzoet....

5
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En nooit en zullen wij door het woord van een Vlaming den
indruk on dergaan dien wij alien gevoeld hebben en indachtig zijn,
toen in de jubelfeesten onzer Academie die hertelijke vriendelijke
Duitschman zijne rede uitgalmde in onze Vergadering.
Ik besluite, en dat besluit is dubbel.
Het Nederlandsch gelijkt aan het Duitsch, het Engelsch en
aan andere talen. Het ligt zoo vast niet als het Fransch. Er is in
die talen meer vlotting en meer vrij spel.
Het heeft, God dank, gelijk het Fransch geene Academie
noodig die beslist wat taal is en geen taal, Nederlandsch of geen
Nederlandsch, wat goed is of wat kwaad.
De taal, hare gaven en deugden worden in de taal gezocht
en gevonden. Hare gebreken en fouten worden verwezen en
geweerd door onderzoek en wetenschap en gebruik.
Geen een gewest mag zeggen : onze taal is uitsluitelijk de
Algemeene taal. Tot die Algemeene taal brengt ieder gewest
zijne schatten bij, zijne gaven en zijne rechten.
Het Algemeen Nederlandsch is het Nederlandsch dat algemeen is, en alles medeneemt dat goed is, en gezond, en Nederlandsch. Dat is levee, groei en bloei en vruchtbaarheid en
rijkdom.
"Vij, in Zuidnederland, en bijzonderlijk in Vlaanderen, wij
liggen mast de oude, oorspronkelijke taal. wij hebben bewaard
den ouden grond en zijn erystalizeerenden groei.
Hij ligt bij ons.
Hij ligt in ons.
Daarom, en dit is mijn laatste woord, daarom weten wij
-wat wij moeten winnen. Het is de voile beschaving van ons
zelven, niet overgenomen van elders. Diamant moet geslepen
worden als diamant ; goud bewrocht als goud; zilver als zilver.
\Vij zijn aan 't worden.
\Vij moeten beschaafde Vlamingen worden, schoone Viamingen, met schoone lippen. Niet alleen Eenigen, maar ons yolk
moet schoon Vlaamsch spreken; de zuivere, de fijne, de edele, de
schoone taal die nog in zijn wezen ligt, heusch en lief, en licht en
en sterL )en klinken.
En Vlaanderen zal weerom worden het schoonste deel van
Nederland.

NEDERLANDSCHE VERTALINGEN
VAN

DUDE
GRIEKSCHE EN LATIJNSCHE
SCHRIJVERS
door A. GEEREBAERT, S. J. (*)

EEN WOORD VOORAF.
Het M e en V° deel der Sy mbolae literariae (i) bevatten eene
Lijst van Xedera'llitsche Ferialingen van Grieksche en eene andere
van Laq nsche Schrvers, door P. H. TYDEMAN samengesteld.
Aanvankehjk was ik slechts voornemens het in de drie laatste
kwart eeuw verschenene bijeen te zoeken en een vervolg op
Tvdeman's lijsten uit te geven. Deze schijnen echter geheel en
al in vergetelheid te zijn geraakt; althans herinner ik niij niet ze
ooit te hebben zien noemen. Bij nailer onderzoek bleken zij
bovendien in ieder opzicht vrij gebrekkig te zijn; niet alleen
zijn zij zeer onvolledig en op ettelijke plaatsen onduidelijk; zij
(*) Op voorstel van de Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie, en na kennis genomen te hebben van de verslagen door de heeren Prof. A. DE CEULENEER en Kan. Dr. JAC.
MU YLDERMANS over de verhandeling van den Zeer Eerw. Pater
A. GEEREBAERT uitgebracht, heeft de Koninklijke Vlaamsche
Academie, in vergadering van 15 October 1913, besloten het haar
aangeboden stall, als proeve, in de V erslagen en Mededeelingen
te laten opnemen. Genoemde verslagen werden aan Pater GEEREBAERT door den Bestendigen Secretaris medegedeeld, met verzoek,
zijn werk, zoohaast dit zal gereed zijn, aan de Academie ter inzage
to willen sturen.
(i) Amstelodami. III, 1839; Nederd. Bydr., blz. 33-47; — V, 1843;
Nederd. Et/dr., blz. 21.34.
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vertoonen ook groote onnauwkeurigheden. Aldus wordt onder
de Aristoteles-vertalingen genoemd : Verliandeling over de Di chikunst door M. C. CURTIUS, Amsterdam, 1780. M. C. Curtius
heeft echter geen woord uit Aristoteles in onze taal overgebracht; hij is niemand antlers dan de bekende hoogleeraar van
Marburg, wiens duitsche Verhandelingen over de Di chtkunde en het
Tooneel der Ouden door een ongenoemde werden verdietscht en,
samen met een vertaling nit Aristoteles door een ander ongenoemde, uitgegeven. De Iphigenie waarin SAM. COSTER de
predikanten van zijn tijd ten bloede toe geeselt, wordt door
Tydeman onder de Euripides-vertalingen gerekend. Deze en
andere misgrepen kunnen niet bevreernden; Tydeman heeft
immers zijn gegevens bijna uitsluitend uit de tweede hand; naar
eigen verklaring heeft hij ze nit een aantal catalogen samenbo-ebracht.
Het onderwerp schijnt in de laatste jaren zijn belang niet te
hebben verloren. Herhaaldelijk werden lijsten der vertalingen
van afzonderlijke grieksche en latijnsche schrijvers, of van een
groep schrijvers opgesteld.
Meestal echter zijn zij niet vrij van onnauwkeurigheden. In
het aanhangsel van de nederlandsche bewerking der Greek Literature van Prof. R. C. JEBB door H. C. MULLER (I), komen in
chronologische volgorde, twee Aristoteles-vertalers voor : de ons
reeds bekende CURTIUS, en vervolgens, op het Saar 1877, VAN
SCHAAP, die juist twee eeuwen vroeger schreef. Onder de vertalingen van Ovidius noemt VAN DER WEERD (2) een mythologisch kommentaar op het werk van dies dichter, de Wileggingh op
den Metamorphosis van CAREL VAN MANDER.
Gewoonlijk zijn die lijsten ook onvolledig. Zelfs wanneer de
schrijver, zooals ADR. BEETS in zijne Disticha Catonis (3), nitdrukkelijk verklaart naar volledigheid te hebben gestreefd, was
het mij mogelijk zijne opsomming aan te vullen.
Daarmede zijn de redenen aangeduid om dewelke ik dit
werk in het licht geef.

(1) Amsterdam, S. L. Van Looy en Gerlings, [1895]; blz. 240.241.
(2) In de lijst op blz. VIII-XI van Ovidius' Gedaanteverzensselingen,
Amsterdam, S. L. Van Looy, 1904.
(3) De . Distzcha Catonzs ) in het Middelnederlandsch. Groningen,
•
Wolters, 1885.
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Volgende lest umvat geheel het gamed der oude grieksche en
latijnsche letterkunde tot en met Justinianus.
Vertalmgen van de H. Schriftuut en van de Kerkelijke
Schrijvers Icon lk nuchtans niet opnemen zonder de lijst al te
zeer te verlengen. Een Repster(i), dat niet ver g er gaat dan het
jaar 1732, bevat, zoo ik nub niet mistel, 1050 volledige of gedeeltehjke Blibeldrukken in onze taal, en toch is het met volledig (2).
In hands( hrift gebleven vertahngen, zoowel die in. openbare
boekenien beiusten, al ' die zich in privaatbezit bevmden, zijn
evenmin opgegeven.
Znn insgelijks uitgesloten : overzettingen in nederduitsche
dialecten en parodicen. De namen van M. DE HAAN HETTEMA,
P. LANGUNDIIK, SALOMON VAN RUSTING, W. VAN FOCQUENBROCH, J. VAN VARELLN en vele andere, zal de lezer bier dus
met aantreilen, of althans niet zoo dikwiils als hij zou verwachten.
Vertalmgen van te geringe broki es zijn ook niet in aanmerking genuine' ' , daannt komt vooit dat bet dikwijls herdrukte
boekje Den Ro,se// ,,hael t vanden 6euruchten vrouzven (Antwerpen,
[1529] ), de Roomsche lIkelabeit van JoAcHim OUDAAN (Amsterdam, I(4), Les6evi z aii Try.sheid door W. STAATS EVERS (Arnhem, 1857), eii dergelijke werken, die uitsluitend of grootendeels
uit vertalingen bestaan, in het geheel niet of slechts enkele malen
vermeld uolden. Daaruit koint ook voort, dat op namen van
schnj\ ets zooals MARTIALIS, stukjes van zeer geringen
oinvang ei v aaidigen, thina niets te vinden is, olschoon vertalingen in talruke dichtbundels voorkomen. Toch was ik veel minder
streng Your het opnemen van geheele stukjes van geringen
omvang, clan vour uitknipsels, voor brokken in recensies van
vertalingen ON ergedrukt, en dgl.
Een giootct moeilijkheid ontstond tut het begrip zelf der
vertaling. Hieromtrent bestaat er tusschen de opvatting van
KLOOS, die de ietwat vine Antigone-bewerking van VAN LEEU( I) Chronoiogisch R.(gister, Van alle de Nederduytsche Bybels, Testamenten en andere bysondere Bybel-Boeken, die my voorgekomen zyn, op
blz. 863-893 van Boek-taal der Nederdztytsche Bybels, door ISAAC LE
LONG. t'Amsterdam, By II. Vieroot, 1732. - 2 8 uitg. Te Hoorn, By T. Tjallingius, 1764.
(2) 'Lie b. v. Catal. tier Bzbl. van tie Maatschappy der Ned. Lett., I.
1887; kol. 583, 584, 586, 588, 59 0 , 59 1 , 593, 594, 596.
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WEN Been vertaling wil noemen (I), en eene in vroeger tijden
gangbare zienswijze, een hemelbreed verschil.
Bij het overzetten stelde men zich vaak niet ten (loci eenige
wetenschappelijke kennis aangaande de oudheid of de oude
literatuur aan den lezer mede te deelen, maar wet hem tot
vroomheid en deugd te bewegen. Daartoe was het soms noodig
een heiden te kerstenen. Met verontwaardiging beschrijft de
Livius-vertaler van 1046 hoe jammerlijk de oude geschiedschiijin
ver door een vroeger vertolker werd mishandeld. « Deze
zijn zonde, noch verwaant geweest, dat b y in plants van
't gene, dat by van Livius evgen schrijven daer uitsmeet, enige
Fabulen en redenen voegde, die aen 't werk niet kleven, ja
zomtijts in ste( van Heydens, als de Romainen toen waren,
Kristelijk zijn ».
Andere malen weld het te vertalen werk gemoderniseeid.
« P7 , b. 07 ,1 _.Vasonis » b. v. werd door JOH. VAN
HEEMSKERK « Gepast op d'Amsterdamsche Vrvagien
\T eel eiger nog was het, wanneer men het ondernam een
oud gewrocht aan den smaak van den tijd aan te passer. Men
vergehjke b. v. Dubbel en Enkkel, waarm BLASIUS de Menaechnzi
« uit Secilien herwaaits overgescheept » heeft, met het oorspronkelijke tooneelstuk van Plautus.
Zouals in vioeger ti eischenen lijsten, zijn ook in deze zeer
vrije omwerkmgen opgenomen. Het valt immers bezwaarlijk,
wanneer een LUDOLF Smms aan een zijner bhispelen den titei
geeft : De Debous/aut of de illostellana z'an Plautus. en op den
titel verklaait het latiinsche stub te hebben « Veliaald,l/-erschikt
zijne bewerking aan p ant te eggen.
en Bei
Eell zoo breede opvatting van het « vertalen bracht wel
eens eenige moeilijkheid mede. Meer dan eens twijfelde ik of
eene verchetsching van ezopische labels bij Aesopus dan wel bij
Phaedrus inoest worden ondergebracht.
Hoe bleed ik ook mijne tack opvatte, toch was het niet
mogelijk, b. v. de EAcellenie figuei en gbesneden 7 , llrien zppeisten
Poete Ouidius... Duet GUILLIAUAIE BORLUIT. Gheprint tot Lions,
1557, onder de \ ertalingen te noemen, hoewel de schrijver heeft
« ghetranslateert subitelick, en zonder delay de v) fallen boucken
van Ouidius verandeiessen en transfolmatien, achteruolghende
(I) Nzeuwe Lzteratztur-geschzedems, III. Amst., S. L. Van Looy, 1905 ;
blz. 37.
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de figueren in puere en nette vlaemsche tale, zonder eeneghe
affectatie Eveneens wiji te zeer van het oorspronkelijke afwijkend, is <, Brengt rooden wijn » uit Rozellederen van Dr. K. DE
GHELDERE in imjne hjst niet opgenomen, ofschoon het Anakreontische Ei4 1':,(20') op blz. 92 onder de Vei 1(1a/de Stukken is
afgedrukt.
Het ligt buiten het raam van een bibliographisch repeitorium aan te geven in hoever eerie vertaling al dan niet getrouw
is. Dit kan alleen gedaan worden in onderzoekingen zooals die
van J. E. TER GOLT IV over De Mosiellaria z'an Plautus en de Nedellandsche Xaziolgingen (I) en de straps te noemen studien van
WoRP. Over het algemeen w, as ik veel gastvrijer voor oude dan
voor moderne bewerkingen.
In denzelfden geest werd tegenover « verkorte vertalingen
ccehandeld. Werken zooals de Levens « Deur Plvtarchvs int large
beschreven ende nu int corte begrepen ende in Latijn gestelt
door Daiivs Tibertvs », en in iboi « in onse Neerduytsche
sprake overgeset schenen mij te weimg van de oorspronkelijke
bewoordingen te bevatten om in deze lust te worden vermeld.
**
Zooveel mogelijk heb ik alle opgenomen werken zeif ingezien, uitgaven die ik nog niet onder oogen kreeg zijn met een
sterretj e geteekend. Hoe behoedzaam ik ook was bij het schiften
van wat ik met kon toch kan ik voor de nauwkeurigheid
van dergelijke opgaven niet instaan.
De schrijveis zijn in alphabetische volgorde geplaatst. In de
tegenwoordige onzekerheid van de spelling der grieksche eigennamen in onze taal, weal, om praktische redenen, de latijnsche
schrijfwij ze behouden. Onechte werken vindt men op den naam
onder denwelken zij ons overgeleverd zijn.
Wanneer de inhoud eener vertaling niet genoegzaam uit den
titel blij kt wordt hij, behoudens de telkens aan te stippen uitzonderingen, volgens de laatste drukken der Bibliotheca scriporum
G raecoi um et Romano ' iiiil Teubnei ulna aangegeven.
Daar in de meeste gevallen met kan uitgemaakt orden in
Welk jaar eene vertaling vervaardigd werd, muesten wij de tijdsorde der eerste uitgaven, in druk of in handschrift, volgen. Dit
(I) In De Navorscher, 1909, blz. 129.170 en 278-281.
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brengt evenwel merle dat sommige verlalingen van VONDEL,
BILDLRDIJK, ALBR. RODENBACH e. a. eenige jaren, en een paar
stukjes v an ELIA1 1,1 T11 KOOLAART meer dan eene eeuw na den
dood dier w,)rden genoemd. Een aantal vertalingen, die
van M. C. V x HALL b. v., ondergingen bij eene ilieuwe uitgaaf
zoo diepe
dat
veelmeer nieuwe overzettingen
moeten heeten; ()in niet ill het te vervallen, heb ik
o(,k zulke 0111\N 21kingen under de herdrukken gerekend. Kortheidshalve \vcrden de talrijke drukken der vei talingen van
Vondel en Bildeidijk Diet opgesomd; die opgave behoort meer
tot de Liliographic der Nedeilandsche letteren den tot die der
beoefeninp, der (Aide letteren in Nederland.
Bij l et opstellen \ an dit werk heb ik voornamelijk gebitiikt
I. De gemelde hjsten van TVDEATAN. Doze hebben mij, tots
hare gob, eken, op het spoor gebtacht van inenige vertaling die
rmj andel s wellicht nnbekend ware gebleN en. Het lijstie van Dr.
H. C. Alt-LLER intgendeel, ken Been dienst bewl i zen aan wie
reeds eenigeimate ' net het onderwerp bekend is.
2 1)c \ Clilalt(leli1I2 van Dr. J. A WoRP getiteld : Ho/lairdsche rei
7',71/
eRsclie Treurspelen in de Zez'eatiewie
E.-1(7c (i) en zijn 1)Aend werk : Geschiedmis z
het Drama err bet
Toonechu Ai'd(11(11,07 (
3.

UNGLR,

B/Idio„yophze p an l'ondels zuerken (3).

4. Mi.] PAN. Jam-cy*:ing der oude err ineuwere Dichteis door
2111. Rildo dyk ell °lace K.
lia,Lx7 , 04,, d (4).

W.

Pi/dear/le ovo ,,, ebragt of

5. Rilihotheca 1))(igkiz (5).

Werken die mu voor vertalingen van afzonderlijke schrijveis nuttig war en zullen verder genoemd worden.
(1) Achter Pr 0,;)1"0 111112a Van net gymnasium te Gronzngen,voor 18821853. Groningen, Oppenheim, 1882.
(2) Twee deelen. Groningen, 'Wolters, 1904-08.
(3) Anisterciam, 1888.
(4) Amstetuam, Ten Brink en De Vries, 1839; een Nalezing daarop
(buiten den handel) wend 2edtukt in 1855; veimeerderde uitgaaf to De
Dzciztwerken van Blid,rdzi k, XV e Dee!. Haarlem, KrusernAn, 1859.
(5) Gand, Vyt, 188o vlg.
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De leemten en gebreken dezer lijst beseft de bewerker beter
dan wie ook; hij wil slechts vollediger en nauwkeuriger werk
leveren dan wat tot dusverre is verschenen, en aanleiding geven
tut een definitieven arbeid.
Mijn oprechten dank betuig ik aan het bestuur van verscheidene aanzienhjke privaatimbhotheken, zoo in Vlaarnsch-Belgie
als in Nederland, tot dewelke nlij vuje toegang weld verleend,
alsook aan het persoiieel der Koninklijke Bibliotheken in
Brussel en in den Haag. der Umversiteitsbibliotheken to Leuven, Gent, Leiden en Amsterdam, en del Stadsbibhotheek to
Antwerpen, zonder lens onvermoeffiare dienstvaaidigheid deze
lest, hoe onvolmaakt ook, nowt ware tot stand gekomen.

I. — GRIEKSCHE SCHRIJVERS.
Achilles Tatius.
De Grzekscke Venus. Vertoonende De beroemde Viyaglen van _A:Liloplum en Leucippe... Vyt 't Grieksch vertaald, door ADR. VAN NISPEN.
Dordiegt, ; 65^.

Aeschines.
In Ctes,pIz., 130-158, vert. Door M. SIEGENBEEK] in Museum of
Verzamelin, van stukken ter bevordering van frame kulisten... door
M. SIEGENBEEK. Derde Deel. Haarlem, 1814; biz. 154 vlg.

Aeschylus.
I. De Perzen... door I. DA COSTA. Amsterdam, 1816.
Daarin, blz. 83-88 : het verhaal van den boae uit de Zeven tegen Thebe
(vv. 375-39 6 ; 422-436; 457-47 1 ; 486-500; 526-549 ; 568.596; 631-652).
Herdrukt in Eschy /us drainattscne Dichtstukken, 2 e druk. Haarlem,
1853; en in D. C. 's Kompleete Dicatwerken, le deel. Haarlem, 1861; —
*meuwe
Amst., 1868; — [nieuwe tutg.], I e deel. Arnhem, 1870;
[nieuwe 's Gravenhage, 1876; — ' 4e druk, 1883; — *5e diuk, 1885;
-- *6 e druk,? — *7 e druk, 1891 ; — S e druk. Leiden, [1898_1; — *9e druk.
Leiden, 1907.
Het Verhaal van den Bode bovendien herdrukt in Zatiqen nit verschezdenen leeftyd van I. DA COSTA. Haarlem, 1847; biz. 19.28.
In Esch. Dram. Dzchtst., biz. 199-208 staat nog : Proeve van Overwerking (= Pers., 1- 1 54), herdrukt in Iionzpl. achtzei.
2. Prometheus... door I. DA COSTA. Amsterdam, 1820.
Daarin, blz. 59-76 : Cassandraas Voorzegging
AESCH.,
1035-1330).
Herdr. in Esclz. Drain. Dichtst, en in D. C.'s Kompl. Dichtw.
Cassandraas Voorz. bovendien in Zangen nit versch. leeftijd, blz. 29.48.

- 782 3. Aganzenzncn, door Dr. H. VAN HERWERDEN, in De Gzds, 1878, II;
blz. 528-579.
4. De Choephoroz of het Lykenoffer, door Dr. H. VAN HERWERDEN,
in De Gzds, 1878, IV, blz. 159-195.
5. De Eumenides of IVraak,o,odinnen, door Dr. H. VAN HERWERDEN,
in De Gzds, 1878, IV, biz. 478-513.
6. Prometheus, door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK, in De Gzds, 188o,
III, blz. 317-351.
Herarukt in nr. 17.
7. Apzinemnon, 160-257 en 281-316, door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK,
in De Arederlandsche Spectator, 1881, biz. 355.356 en 371-372.
Herdrukt in nr. 17.
8. De Orestie, door A. PIERSON. ' S Gravenhage, 1882.
9. Agamemnon, door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK. Deventer, 1887.
Herdr. in or. 17.
Jo. a) De vier 6, r oote Koren uit den Agamemnon, door W. HECKER,
in De Gzds, 1887, IV, biz. 528-544.
Herdr. in
b) Ag-amenznon, door Dr. \V. HECKER. Groningen, 1888.
II. Prometheus, door Dr. W. HECKER. Groningen, 1890.
12. De Leven tegen Thcbe, door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK, in De Guist
1891, III, biz. 201-248.
Herdrukt in nr. 17.
13. (,zi` Al)chylos, door H. J. BOEKEN, in De Nieuwe Gzds, Ville Jrg.,
l e cteei, 1803, blz. 162.176: Leven teen Thebe, 41.68; 375-416; - Agamenznoon, 030-680; 810-829; 905-974; 1178-1197; 1217-1226; 1431-1447r4. De 11r,:en, door Dr. L. A. J. BURGERSDIJK, in De Gzds, 1893, IV,
blz. 326-357.
Herdrukt in ni. 17.
15. Prometheus in de Boezen (vv. 1-376), door ALBR. RODENBACH, in
Van NU en gtraks, 1897, blz. loo-115.
16. De Choephoren en de Ezemenzden, door Dr. W. HECKER. Groningen, 1899.
17. De Treurspelen van Aeschylos en Sophokles, door Dr. L. A. J.
]
BURGERSDIJK. Leiden 1903.
Herdrukt Leiden [19101
18. Agamemnoon, p oor P. C. BOUTENS, *Haarlem, 1903.
Herdr. Rott , [1904] - het grootste deel overgedrukt in De XXe
Eeziw, 1904, III, biz. 23-4o en 182-213.
19. Alsschltios' Zeven op Thebe los (Fragment) (vv. 1-368), door
K. VAN DE WOESTIJNE, In viaanderen, 1907, biz. 96-107.
20. Prometheus geboezd, door P. C. BOUTENS, in De Gzds, 1912, I,
blz. 201-223 en 488.508.
Afzonderlijk verschenen Amst., [1912]. (Wereld-bzbl).
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Aesopus.
I. Fabelen van Esopus, berijmd in de XIII e eeuw [door CALFSTAF
en NOYDEKIJN?], uitg. in Budragen tot de oude Nederlandsche Letterkunde, door Mr. JAC. ARN. CLIGNETT. ' S Gravenhage, 1819.
2 6 uitg. : Esopet. Opnieuw mtg. door Dr. JAN TE WINKEL. Groningen,
1831. (Bahl. van illiddelned. Letterk.).
30 uitg.: J. DE COCK, Esopet. Leuven, 1906. (Leuvense Tekstuitg.)
2. *Fabulen van Esopus die czerl9k, wonderlyk en zeer genoechlyk
zyn. Antwerpen, 1485.
3. Die historien ende fabulen van Esopus die leerlic wonderlick eli
seer gheizocchlzek syn. Gheprent to delf... Anno drit MCCCC. en XCVIII.
enz. enz.

Herodas.
i. De Schoolineester, vert. d. Dr. H. VAN HE RWERDEN in De .zVede, T.
Spectator, 1891, blz. 293 vlg.
2. HER., III, IV, VI, VII, vert. d. N. J. SINGELS in De Guts, 1896,
III, 207 vlg.

Herodianus.
r. Herodzanvs... overghesedt door D. V. COORNHERT. *1554.
Herdr.(?): Arnhem, 1609 ; — herdr. : *1614.
2. richt Boeken der Roomscize Geschzedenissen... vezduitscht door
PIETER RABUS. Rotterdam, 1683.

Herodotus.
I. ffonieries Leven, vert. d. J. H. GLAZEMAKER, in het le deel van
zijn Ilias-vertaling. Amst., 1658.
2. Negen Boeken der Historzen... Beneffens een Beschrzivzng van
Homeers Leven,
door den zelven Herodoot... vertaelt door Dr. 0. D[APPER].
Amst., 1665.
3. HEROD., III, 65, 71-73, 80-84, vert. [d, BOSSCHA], in Bibl. van Ozide
Lett., I, Amst., i8o8.
4. HEROD., VIII en IX, vert. d. J. BOSSCHA, in Nieuwe Verhand. van
het prov. Utrechtsch Genootschap van A-unsten en Wet., II. Utr., 1822.
5. HEROD., V en VI, vert. d. N. G. VAN KAMPEN, ibid. II. Utr., 1823.
6. *By'dragen tot de kennis en verspr. der oude Letterk. Utrecht,
1838 : HEROD., III, 67-87.
7. Muzen, vert. d. CH. M. VAN DEVENTER. Amst., [ 18 93 .95] . (A-lass.
Schrijvers).
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I. Zedellike Gispengen door W. BILDERDIJK. Rott., 1820; blz. 76 vig. :
Viet (= HES., TV. en D., 207-340).
2. De IVerken en Da; en van Ilesiodus... d. D. J. VAN LENNEP.
Amst., 1823.
Hetdr. Amst., 1834.
Gedieliten van A. BOXMAN. Rott., 1823. Blz. 150 vlg. : De Schepping der 1/1'07170 (= HES., IV. en D., 42-105).

Hippocrates.
I- Van Dec VVonden Int Hoop... nit nederduytsch ouergheset. Door
M. PEETER HASSARDUS. Tantwerpen, 1565.

Herdruckt t'Arnsterdam, 1616. - Den derden riruc. Rotterdam, 1629.
- Ooh herdr. achter Randtboeck der Chervrgyen... Door D. CAR. BAITUM. Amst., 1631 ;
herdr. Amst., 1634. - *Amst., 1653. - Amst., 1662.
2 . E977; -; bi ie f van Hr:`,pocrates... aen Demagetum... ouergeset... door...
ADR. I. HoRNANUS, achter Jfesprysens;he elide mzserie des izoefs ende der
hootheyt.., door A. VAN GUENAER... T'Hantvverpen, 1573. HIPPOCR.
ed. KuHN, III, Lips. 1827, 793-814).
3. Hippocrates Coe Aphoresme..., drie boecken Prognostzcorum... overgheset docr HENDR. COUMANS. t' Amstelredam, [1631].
4. Aphorismi Hippocrates... vertaelt... Door M. TATINGHOF. Amst.,
1658.
5. Hippocrates Coe, Aphoresini... Door ERN. RAs. Leeuwarden, 1664.
Herdr. : Mtddelburg, 1665.
6. Aphorismen, of Kort-bondige Spreuken van Hippocrates. Beneffens desselfs IVet en Vermaningen... vert. d. S. BLANKAART. Amst., [1680].
Twede Druk. Te Amsteradm (sic), 1754. - Herdr. Gend, 1792.
7. Van de Voorkenningen der Ziekten... vert. d. H. BUYZEN. Haarlem, 1714.
8. De Ferhandelingen van Hippocrates, e. a. over de Pypzweeren...
vert... d. P. CAMPER. Amst., 1778. (Vert. van Itrpt cruptyy(0).
9. De Aphorismen van Hippocrates [vert. d. H.]. Amst., 5835.
2 e druk. Amst., 1848.
10. Hippocrates Voorspellengen en Vow-Legging-en, z. n. d. vert.
2 din. Amst., 1835-36.
De korte Stellingen van Hippocrates. In het... Nederduitsch [door
Dr. J. B. DOMPELING]. Utr., 1842. (= Aph.)
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Deerste twaelf boecken Odyssece... verduytscht door D. COORNHERT.
Haerlem, 1561.
Herdr. Deif, 159;3 ; - Delf, 1598 - Delf, 16°6 ;
Amst., 1607.
2. De tw eede XII. Boecken Odyssece... verduytscht, door D. V. COORNHERT ende B. D. Amstelredam, 1605.
Herdr. Amstelredam, 1609.
3. De eerste 12. Boecken vande Ilyadas... vertaeld. Door KAREL VAN
MANDER. Haerlem, 1611.
*Herdr. 1612.
4. Den vvonder!!jcken Veld-slagh tusschen de Muysen ende de Kickvorschen Evert. d. I. BVRCHOORN]. Leyden, 1636.
5. Wonderbaerlijcken Strydt tusschen de Kickvorschen ende de Muysen [vent. d. JOH. VAN BEVERWYCK]. Dordr., 1641.
Herdr. : *Dordr., 1660.
6. De dooling van Ulzsses... van G. V. S[Ai1BIR] vertaalt. Amst., 165 t.
Tweede Druk. Amst., 1720.
7. De Illaden van Homerus,... door J. H. GLAZEMAKER... IIe Deel.
Amst., 1654; - Ie Dee]. Amst., 1658.
8. *Esopus' Fabelen, met de Batrachomyomachia. 1694.
9. 't Vernzeerdert... leven... Van... Esopes... gelifck oock al de
Fabulen... Waer by oock gevoegt is, 't verhael des bloedzgen Oorloss tusschen de Muysen en Kick-Vorsschen... 't Amsterdam, 1699.
Herdr. Amst. 1721.
ID. De Stryt der Vorschen en ilizizzen... Door L. SCHERMER. Haarlem, 1709.
Herdr. In L. Schemers Pazy. Haarlem, 1712, blz. 271 vlg ; - 2 e dr ,
ib. 1725; - 2e dr. Rott., 1730 (melting.); - 3e dr. Rott., 1743 (titeiultg.).
De Odyssea... In Neerduits... door... K. DROSTE. Rott., 171).
Herdr. : l e deel (I-XII). Rott., 1722.
1 ,. De Ilias... In Neèrduits... door... K. DROSTE. Rott., 1721.
Herdr. *Rott., 1722.
Il. I, 1-119) d. W. BILDERDIJK, in *De Post van
13. Homerus 'has
den Helicon, 1788, nr 37, blz. 289 vlg.
14. *Kzavorschen en Muyzensevecht, door J. VERHEGGEN, in Gentscne
Almanak, 1791.
door M. SIEGEN15. Proeve eener dichterl!jke vertaling van de
BEEK. Amst., 1807. - (Boek XXII en XXIV).
16. Najaarsbladen. Door W. BILDERDIJK. le deel. 's Gravenhage, 18oS;
blz. 1-51 : Ulysses Hellevaert (= Od. XI). - lie deel, ib. 1809, blz. i7-46;
Od. V).
Ulysses t' Ruzsreis
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niet verder verschenen).
r8. Ilias VI. Both [door M. SIEGENBEEK] in Euterpe, 1e stuk. Amst.,
1810.
[9. Proeve eener vertalzng urt den Ilias door H. A. SPANDAW
VI, 359-502) In Tjdschr. van Kunsten en Wet. van het departement der
Zuzcierzee. illengelwerk, voor 7813, blz. 325-330.
Herdr. Gedzchten van SPANDAW. 3 e deel. Nieuwe uitg. Groningen,
1837.
20. Vertalzn,c van den Ilias... zesde both. Door... H. G. OOSTERDJJK.
In hetzelfde Tzpischrzit, 1813, 701-717.
21. AffodzIlen van W. BILDERDIJK, 2e deel. Haarlem, 1814 ; blz. 29-56 :
Ilias, zesde Zany.
22. a) Das XIV door J. VAN ' S GRAVENWEERT in Mnemosyne, III.
Stuk. Dordr., 1817, blz. 217-242. - Herdr. in
h) De
door J. VAN ' S GRAVENWEERT. 4 dln. Amst., 1818-17.
Herdr. : 2 din. Haarlem [1853].
23. De twzntzgste zang van de Ilias [door P. A. BouRDEAun, in
Mnenzosyne, VI. Stuk. Dordr., 1819, blz. 203-231.
24. De 4.1fuzs- en Kikvorschkrj.g [door W. BILDERDIJK]. Z. pl., 1821.
25. De Odyssea... door J. VAN ' S GRAVENWEERT. 3 din. Amst., 1823-24.
Herdr.: 2 din. Haarlem t 860].
26. Homerus vert. d. F. A. SPYERS. Gent [1830]. (=-. Il. I, II, III,
T-126).
27. Proeve van navoking des eersten Boeks van de Ilzas... door
P. P. ROORDA VAN EYSINGA. Kampen, 1832.
28. De Tivaelfde Zang van het Odyssea... door D. SLEECKX, in De
.Noordstar, 3' jrg , I e deel; biz. 182-7. Antw., 1842. (= Od. XII, 1-141).
29. Van de Ilias-vertaling van D. CRACCO is verschenen vert. van III,
1-145 en 314-461 in Het Taelverbond, 3.3 jrg., 4' deel, biz. 333-341. Antw.,
1847. - V, 711-909 in Nederduitsch Letterkundig jaerboekje, Voor 1848,
blz. 70-76. Gent. - VI, 237-529 in Astrea, 4e jrg., biz- 94-97 . Utr., 1854.
30.* J. VAN LENNEP, Lofzang op Ceres.
Herdrukt in de verschillende uitgaven van V. L. 's Poetische Werken.
3/. a) Il. VI, 440-496 door G. DORN SEIFFEN, in Astrea, jrg., blz.
I I vig. Utrecht, 1854. - Herdrukt in
hl
door G. DORN SEIFFEN. Utr., 1855.
Daartut overgedr.: VI, 370-519 in Astrea, se jrg., 1855 . 56, blz. 189 vig.
32. Hesperiden van Is. DA COSTA. Haarlern, 1855; blz. 133 vlg.
VI, 406-485 en XXIV, 762-775.
D-chtw. III. Haarl., 1863, enz. (Zie AESCH.,
Herdr. in D. C. 's
nr. 1).
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Od. VI, 110 . 250 door G. DORN SEIFFEN, in Astrea, 6e jrg., blz. 91
vlg. Utr., 1856.57.
34. De Ilias... door C. VOSMAER. Leiden, 1878.80.
Herdr. te Leiden *1886; [1886]; *189.; *1898 ; *1902.
35. De Odussee... door C. VOSMAER. Leiden, 1888-89.
Herdr. te Leiden *189o; *1899.
36. Demeter bij Keleos door EDW. B. KOSTER in De Gids, 1897, III,
blz. 124 vlg, (= Hymne aan Demeter, 96-305).
Herdr. in Verz. Ged. van E. B. K. Rott., 1903, blz. 361 vlg., en in
Ged. van E. B. K. Amst., 11908] (Ned. Bibl.), blz. 197 vlg.
37. Odyssee vert. door W. G. VAN DER WEERD. Amst., 1901.
38. Ilzas vert. door W. G. VAN DER WEERD. Amst., 1904.
39. Ilzas [verkorte vert.] d. K. VAN DE WOESTIJNE. Amst., [1910].
(Wereld-Bibl.).
Fabelen... in 't Vlaems
4o. Het... leven Esopus, met alle syne...
vertaelt... Door A. J. W. Hier is by-g-hevoegt het Verhael des bloedig-cn
Oorloogh tusschen de Muysen en Iiick-vorschen... 't (sic) Amsterdam, z. j.
41. *Odyssea VI door H. C. MULLER.

Hybrias.
r. DORN SEIFFEN, Schoonheden uit Gr. Dickters. Amst. 1821; blz. 9 :
"EaTt tiot 7cXoUto.
2. VAN DEN ES, Lett. der Gr. en Rom. Groningen, Wolters, *1867 :
hetzelfde stuk.
Herdr. : ibid. *1877; 1893.

Ibycus.
VAN DEN Es, ib. : fragm. 1.

Flay. Iosephus. (I)
*v7ider destructien van zherusalem, ende va alden lande van
iudeen... Voleint ter goude in hollat... Int iaer ons heren M CCCC LXXX1j.
(getrokken uit Josephus).
2. Flavj Joseph?... seuen boecken van die Joetsche oorloghe ende
Destructie Desselfs Josephi leuen... [vert. d. NIC. VAN
WINGHE]. Thantwerpen, 1552.
Herdr.: Thantwerpen, 1 563 ; *Thantwerpen, 1580.

(1) Nuttig was mij De Flavii losephi antiquis interpretibus Belgiczs,
door C. P. BURGER Jr., in Sertum Nabericum. Lugd. Bat., 1908.
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der foden... Met een boeck znhoucte-de die martelze der Afachabeen seuen
ghebroederen.., ouer geset in Duytsche [door Nic. VAN WINGHE]. Thantwerpen, 1553.
Herdr. : Thantwerpen, 1580.
4. Flavzz Boecken (volledige werken)... Daer by ghevoecht
zijn Egesippz vil Boecken... in nederduytsche tale overgheset... Door
EVERARDUM BOMMELIUM. Leyden, 1594.
Herdr. : Leyden, 1602 ; — ib. 1607 ; — *Amst., 1611; — *ib. 1626 ;
— ib. 1636; —
1647 ; — ib. 1659.
5. Flavzz Josephi... Boecken (volledige werken)... vertaelt, door L[AaIBRECHT] V[ANDEN] Bos... Daer by gevoeght Egesz_ppz Boecken... door
S. d. VRIES vertolckt. Dordrecht, 1665.
Herdr. : *Amst., 1679; — ib. 1682 — 4 din. ib. 1698.
6. Alle de IVerken van Flavius Josephus... Door W. SEWEL.NOg zyn
daarby gevoegd De Vyf Boeken van Egesippus.,. Amst., 1704.
Herdr. Amst., 1722. Verbeeterd onder 't opzigt en door S. HAVERKAMP. Amst., 1732 ; — ib. 2 din., 1736-37. — Vert. SEWEL-HAVERKAMP
herz. d. J. F. MARTINET. 9 din. Amst., 1783-87. — Vert. SEWEL-HAVER.
KAMP uitg. onder toezicht van j. A. GERTH VAN WIJK. 2 din. Leiden,
[1884-85]; — Arnhem, [ 1891-92].
7. *De verilerfenisse... van Jerusalem... getrocken uyt de Boeken van
Josephus ende Egesippus door M. A. MEERBEECK. Antw., [171 1?].
Herdr. : *Antw., [1720:]
8. Al de TVerken van Flavzus josephus. Bewerkt door W. A. TERWOGHT. Dordrecht, 1867-73.

Isocrates.
I. Isocratis vermaning-lie tot Demoisicum [door M. A. GILLis], Tautvverpen, 1564.
2. Een onderays-rede van Isocrates aen Demonicvm, achter Guide
.S:preuken van Pvblzvs Syrvs... door A. R FL AVESTEIN1. Delff, 1633.
3. *Epictetus IIandboecjen, Cebes Tafereel, Isocrates Vermanznghe
aan Demonicum en Plutarchus van de Opvoedinghe der Kinderen, door
D. P. PERS. Amst., 1637.
Een vroegere mtg. van nr. 4?
4. Handt-Boecxken van Epictetus. Cebes Tafereel. Isocratis Vernzaninghe aen Demonic-um, en Plvtarchvs Van de Op-voedinghe der .Ezndeyen... Amst , [1644]. — Herdr. Amst , 1660.
5. Redevoering- voor Niczas tegen Euthynus. Zonder getuzgen [door:],
in Vaderlandsch lIagazy'n van 1Vetenschap, enz. ATe deel, 2 e stuk. Amst.,
181z, biz. 831 vlg.
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Longinus.
I. Over de Verhevenhezt en Deftigheit des Styls... door P. LE CLERCQ.
Amst., 1719.
2. Over d. Verhevenhezd... door M. SIEGENBEEK. Leyden, 181I.

Longus.
*Het verwonderlft verdigtsel onder den tytel : de Herderlfte hefdensgevallen van Daphnzs en Chloe. Amst.,

Lucianus.
I. Sonzmige uytgelesene Colloquza, Ofte Tsamen-Spreeckinghen D.
Erasmz..., ende Luczani Samosatenszs... In de Neder-Duytsche sprake overgeset door ANDREA' VAN OOSTERBEECK. Tot Vtr-cht... 1613. (13 dial. van
Luc.).
2. * Wontiere 7vonderheden Lucianz
een schoone. . ende wondere
Vera Hist.).
Fabule... Antwerpen 1647.
3. Tynzon van Luczanus, Tooneelsche-wijs uytgebeelt..., in Tweede
Deel van Thalza... van W. G. V. F[OCQUENBROCI-1]. Den derden Druck.
Amst., 1675.
Herdr. in Alle de Wercken van W.
FOCQ , II. Amst., 1679; — II.
Amst., 1682; — I. Amst., 1696; —
Amst., 1723. — I. Amst., 1766.
-I. Alle de Werken van Luczanus... vertaalt, door STEVEN] B[LANKAERT]. 2 din. Amst., 1679.
5. Proeve van Dichtoefening, door A. L. F. en A. P. S. Leyden,
1731. — blz. 259-316 : Luczaen van Samosates Droom, of de Haen d. A.
L. F. [= TH. VAN SNAKENBURG]
6. Samenspraken der Doden... d. B. V. F. l e Stukje. Utr., 1791 (10
dial.).
7. Tznzon rd. JAN TEN BRINK] in Bzbl. van oude Lett., I. Amst.,
1808; blz. 105
8. De Vergaderzng der Goden [d. JAN TEN BRINK], ib. I, blz. 455 vlg.
9. Het treurz;e lot der geleerden, dze zich voor loon verhuren [d. J.
TEN BRINK] in De Recensent, ook der Recensenten. VIII, 2. Amst., 1815;
blz. 1 vig.; 78 vlg.
Jo. De Overvaart over den Styx d. N. G. VAN KAMPEN, in Magazijn
voor Wetenschappen, enz. V. Amst., 1826; biz. 235 vlg.
Hermotzmus, d. J. C. FULLINK, in Mnemosyne, VII. Dordr., 1827
biz, 123 vlg.
Phzlopseudes 33-36, d. P. H. VAN MOERKERKEN in Noord en Zuzd,
XVII, Culemborg, 1894; blz. 124 %rig.
13. Drze dzalogen. De Overvaart, Timon d. H. J. KIEwIET DE JONGE
en De Wzjsgeerenvezhng d. B. J. H. OVINK. Amst., [1896] (Klass. Schr.).
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Lysias.
* Vert. van de eerste redevoering van L. d. W. A. HIRSCHIG.
Leiden, 1855.
2.Dc caede Erastothenzs 1-4 en 6-27; contra Ernst., 62-78, d. CH. M.
VAN DEVENTER in Tweemaandelijksch Tydschr. voor Lett., enz. Amst.,
1895 ; blz. 411 vlg.

Mimnermus.
I. G. DORN SEIFFEN, Schoonheden... 1821 (zie flYBRIAs) ; blz. 6 :
MIMN. 2.

2. VAN DEN Es (zie ib.) MIMN. 2 en I.

Moschus.
I. Proteus, d. CATS. Rott., 1627; daarin CvAido Verloren en uytseroepen. — Dikwijls herdrukt.
2. De ffestrafte Kupzdo, d. G. KEMPHER. Amst., 1724; blz. 72 vig. :
De vluchtende Kupzdo : uit Moschus.
3. Gedzchten van D. SWATS. Rott., 1740; blz. 255 vlg. : Lykklagt over
Bzon.
Herdr. in Ged. van D. Sir. 's Gravenh., 1823; blz. 214 vlg.
4. Kupzdo op de vlucht door W. BILDERDIJK in *Taal- en Dichtk.
Oefenzngen van het Genootschap Kunst wordt door arbeld verkregen, III,
1776, blz. 269.
Herdr. in Mjzz Verlustzglng-, 1779 (1); enz.
5. De verlooren Kupzdo door J. C. V. A. in Taal- Diehl- en Letterkundzg A-abznet, III. Amst., 1782; blz. 359 vlg.
6. *Klacht van Moschus over den dood van Bzon, d. P. NIEUWLAND.
Herdr. Gedzchten van P. NIEU\VLAND. Amst., 1788; blz. 57 vlg.; Ged.
en Redev. van P. NIEUWLAND. Amst., 1824; — Dzcht-kundzge Verhandeling over de regelen der Dzcht-kunde [d. JER. DE BoscH]. Haarlem,
1783 ( Vern. mtg. d Teyler's tweede g-enootschap, II), blz. 221 vlg.
7. Ernst en Boert voor den jaare 1802 [d. A. FOKKE SIMONSZ.]. Amst.,
blz. 56 vlg. en 66 vig.: Dc ontvlztchte Cztpzdo (twee vert.).
8. Lzederen Tan Anacreon en Treurzang van Moschus by' den dood
van Herder Bzon d. G. DORN SEIFFEN. Amst., 18o9.
* Treztrzang over Bzon door P. T. KLEYN.

(I) Althans in eên der twee mij bekende exemplaren, t. w. Parijs, Bibl.
Nat. Vi, 2048. In het ex. der Univ. Bibl. to Gent (B. L. 20464) ontbreekt dit
stuk. Men weet hoe de , uitgaaf * 1779 van Min Verlustzgzng ontstaan is;
zie b. v. De Dzchtw. van Bild. XV. Haarlem, 1859, blz. 418.
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10. Schoonheden... d. G. DORN SEIFFEN, 1821 (zie HYBRIAS D. I) :
AIOSCH, II, VI, III.

II. Gedzcizten van EDW. B. KOSTER. Leiden [1888]; blz, 66: MoscH. V.
Herdr. : Fez z. Gel. van E. B. K. Rott., 1903; blz. 390 vlg. ; — Ged.
van E. B. K. Amst., 11908] (.Ved. Bib'); blz. 225 .
12. Treurzang- (;op den flood van Bzoon d. EDW. B. KOSTER in De
Gras, 1 893, IV, 163 vlg.
Herdr. : Ver.:. Ged., 1903, blz. 385 vlg; Ged. [1908], blz. 220 vlg.

Musaeus.
1. De Griasche Venus... Leander en Hero. Vyt 't Grieksch vertaald,...
door ADR. VAN N1SPEN. Dordiegt, 1652. (Zie ACHILLES TATIUS).
2. Ernst en Boert... voor den jaare 1801 [d. A. FOKKE, SIMONSZ ].
Amst. : Hero en Leander,
3. Nalezzngen van W. BILDERDIJK, I. Amst., 1833; blz. 40 vlg. :
Hero en Leander (vv. 1-15).

Palaephatus.
Van de Ongheloofly'ke Hatorien vent, d, N. B. A. [...---- Nic. BORREmANs j. *Amst., 1661.
Op nieuws verbeeterdt door G[EERAARD ? I Bi RANDT?]. Amst., 1687.

Philo.
I. Van Edelheydt. Een edel Boecxken... nu int Jaer 1583 vertaelt
door D. V. COORNHERT. Haarlem, [1583?].
2. Alle de frerken van Flavzus josephus . ... Waarby komt Het
Gezantschap van Pizzlo aan den Keyzer Kalig-ula.., Door W. SEWEL...
Amst., 1704, (zie FL. Ios., nr. 6).
Herdr. : Amst., 1722 ; - ib. 1732; — ib. 1737.
In de herdrukken 1732 en 1737 is bijgevoegd : Philoos Geschrift tegen
Flakkus.

Pindarus.
1. Olyznit. XII d. P. VAN DEN BOSCH in Werken van de My der ned.
Lett., I. Leyden, 1772 ; blz. 123 vig.
eaz.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE,

178. — WEDEMAENT.
In ons Glossaire a I'Inventaire des Archives de Bruges van
L. Gilliodts-van Severen, hebben wij verschillende varianten van
WEDEMAENT aangehaald. Daarbij weze gevoegd : WEEMAENT,
uit Kalender N r 23, van omstreeks het jaar i5oo (Jaarboek der
Academie voor 1913, blz. 73).
WENDEMAENT, uit Ann. Corn. Flam. de France, I, 237, zal
wel als WEUDEMAENT te lezen zijn. Een ander voorbeeld van dit
WEUDEMAENT, in eene akte van 9 Juni 1457, op het Staatsarchief
te Brugge, Fonds der Abdij van Meessen, Charters, oud n r 2346,
voorloopig blauw n r 5304; en van WEUDEMAEND, in Kalender
N r 10, uit een Gebedenboek van 1460 (Jaarboek der Academie
voor IMO, biz. 37).
Men lette nog op :
WODEMAENT, uit een akte van 22 Juni 1275 Vried. vor

Se Johans 0, op het Archief der 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge,
Charters, voorloopig n r 140, en in Kalender N r 13, uit een Gebedenboek van 1332 (Jaarboek der Academie voor 1910, blz. 8o).
WUEDEMAENT, uit eene akte van 7 Juni 1393, op het Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Brugsche Vrije, Charters, oud
nr 478, voorloopig blauw n r 2429; en uit eene akte van 3o Juni 1397,
Archief en Fonds u. s , Charters, oud nr 548, voorloopig blauw
n r 2455.

Bastaardvormen zijn :
WEDUMAENT, uit eene akte van I n Juni 1584, Staatsarchief
u. s., Fonds van den Burg van Veurne, Charters, oud nr 00)3,
voorloopig, blauw n r 1037;
en WEDER-MAENDT, uit Placc. van Vlaendr., V e boek,

deel, blz. 646, in eene oorkonde van 6 Juni 1611, uitgegaan van
de wet van Brugge en van die van Dixmude.
EDW. GAILLIARD.

tietieriall gsolle BOW- CD

Running

UNDER STAATSTOEZICHT, TOT

BESTRIJDING VAN DE VERVALSCHING DER LEVENSMIDDELEN
door Dr. A. J. J.

VANDEVELDE.

De vervalsching der levensmiddelen kan op verscheidene
wijzen bestreden worden : in de eerste plaats, door het opleggen
van eene straf under den vorm van gevangenzetting of van geldboete; in de tweede plaats, door de belangstelling van den verbruiker op te ‘Nekken; in de derde plaats, door bescherming
van den eerlijken handel.
ve eerste methode wordt algemeen in de meeste beschaafde
landen toegepast, en sours worden, buiten gevangenzetting en
geldboete, nocli andere straffen uitgesproken, zooals o. a. de
bekendmaking van den naam der vervalschers. In het verslag
van den keuiingdienst der stad Amsterdam, b. v., worden jaarlijks de namen or.4 ep,even van de personen die veivalschte
waren hebben eikocht, met aanduiding van den aard der
vervalsching. Op deze lust treft men daarentegen ook de namen
van de handelaais weer waren deugdelijk worden bevonden.
De tweede methode steunt namelijk op het houden van
voordrachten en tentoonstellingen, alsook op het verspreiden van
boeken, waarin het publiek met de gepleegde vervalschingen in
kennis wordt gesteld. Op de algemeene Wereldtentoonstelling
te Gent in 1913, werd door de vier groote steden van Belgie, in
het paviljoen der stad Biussel, een tentoonstelling ingericht,
betreffende bederving en vervalsching der levensmiddelen (I) :
daar weld aan het publiek niet alleen het verlies aan voedings(i) Van den catalogus van deze tentoonstelling is thans een Nederlandsche uitgave in druk reeds is verschenen de catalogus van den stand van de
melk tentoonstelling betreffende bederving en vervalsching van eetwaren;
de melk, voortbrengen, samenstelling, bederven, vervalsching, onderzoek ;
stand ingericht door Dr. A. J. J. VANDEVELDE, 1913, 28 blz.
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waaide, doch ook de vermindering van de geldelijke waarde, op
objectieve wijze onder de oogen gebracht.
De derde methode is van nieuwere toepassing, en alleen in
Noord-Nederland op het gebied van den handel in boter en
kaas ingevoerd ; zij is het werk van Dr. A. J. SWAVING, een echt
wetenschappelyk man en tevens een ijverig beheerder, die werkzaam is als inspecteur in algemeenen dienst by het Ministerie
van Landbouw, te 's Gravenhage. Onlangs was ik tijdens eene
studiereis in Nederland, in de aangename gelegenheid, en wel
ten tijde van de laatste tentoonstelling van landbouw te 's Gravenhage-Scheveningen, een aantal belangrijke oorkonden over
Nederlandsche Boter- en Kaascontrole te kunnen bijeenbrengen. Daar het voorbeeld van Nederland later, en misschien
zelfs binnenkort in Belgie, zal nagevolgd warden, meen ik nuttig
werk te verrn hten, met het belangrijkste daarvan, voor onze
Vlaamsche landbouwers, hier neder te schrijven.

I.
De Nederlandsche Boterwet.
Door de wet van 23 Juni 1889 (I) waren reeds bepalingen
vastgesteld, tot voorkoming van bedrog in den boterhandel.
In de wet van 9 juli 190o (2) wordt in art. i de Later bepaald
als volgt :
Art. 1 : In den zin deter wet is boter het vetartikel, waarin
geen andere vetbestanddeelen voorkomen, dan die van melk aikomstig zip, en is margarine de op boter gelijkende waar, welke dienen
kan om haar te vervangen, en welke vetbestancideelen bevat, die
niet van melk afkomstig zip.
De wet van 17 Juni 1905 (3) richt de botercontrole onder
riikstoezicht als volgt in :
(N o 213.) Wet ran 17 Juni 1905, houdende Impaling betreffende het
inerken van boter, afiewnstig van aangeslotenen bij een wider Rijkstoezieht
staand botercontrolestation.
Wij \VILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der _Nederlanden, Prinses van Orange-Nassau, enz., enz., enz.
(I) Staatsblad van het lioninkryk der Nederlanden, 1889, n° 82.
(2) Id., 1900, n° 112.
(3) Id., 1905,

n°

213.
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Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te
weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken maatregelen te nemen in het belang van de hier te
laude gevestigde, onder Rijkstoezicht staande botercontrolestations;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Geiieraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan hi.] deze :
Eenig artikel :
I) Door Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
worden merken vastgesteld, -w, elke uitsluitend bestemd zijn am door
of van wego aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht staand botercontrolestation te woi den aangebracht op door hen bereide of aangekochte boter, of wel op de verpakking deer waar.
2) Deze merken woi den in de Nederlandsche Staatscourant
bekend gemaakt, benevens de door Onzen voornoemden Minister
nader to geven voorschriften betreffende het aanbrengen van die
merken op de waar of op de verpakking ervan.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, vie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven op het Loo, den 17 Juni 1905.
(w. g.) WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
(w. g.) DE MAREZ OVENS.
Ultgegeven den 27 Juni 1905.
De Minister van Justitie,
(w. g.) J. A. LOEFF.
Op de wet van 17 Juni 1905 volgde het ministerieel besluit
van 3 Juli 1005 (I), betreflende de afdeeling Landbouw van het
Ministerie van Wateistaat, Handel en Nijverheid :
DE MINISTER VAN WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID;

Gelet op het bepaalde bij de wet van 17 Juni 1905, houdende
bepaling betreffencle het merken van boter, afkomstig van aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht staand botercontrolestation;
heeft goedgevonden
vast te stellen hetgeen voigt :
§ 1. De aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht staand botercontrolestation zullen elke afzonderlijke hoeveelheid van door hen
(I) Nederlandsche Staatscourant van

5 juli 1905, n e 155.
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te verzenden of of te leveren boter voorzien of does, voorzien van
een merk. bestaande nit het Nederlandsche wapen, waatb oven het
woord <, Nederlandsche » en waaronder de woorden « Botercontrole . en « Onder Rtikstoezicht »; deze bijschriften in hoofdletters
ziin geplaatst, een en ander, wat den vorm bets eft, overeenkomstig
onderstaand figuur :

UNDER RIRSTOEZICHT.
§ 2. Bedoeld merk zal, voor zooveel in § 7 niet anders is voorgeschreven, zijn gedrukt op papier in etiquetvorm; dat behou den het
bepaalde bij § 5 en 6, rechtstreeks zal zijn aan te breng en op de

waar zeif.
3. Het vorenbedoelde op papier gedrukte merk zal voor zooveel in ; 6 niet anders is bepaald, naar gelang van de hoeveelheid
boter waarvoor het bestemd is, de afmetingen hebben van de onderstaande figuren (1) :
1) Hier worden ote riguren niet opgenomen; zri zkin alle met de fig.
van deze biz identitch ; aiieen is de gtootte verschrlienci. De afmenngen voor
het Nkapen en Moor net stuk papier z ,-,fli waarop wapen en geschrift zich be‘in.
,den, zlin oe voigenae :
Papter.
l!/ipen.
_Forinaat.
. 85 X 50 mm.
A . . . . 20 X 17 mm.. .85
. 140 X 8o mm.
B..
. 45 X 3 8 mm.
•
C . . . . 55 X 48 21m.. . . . 175 X too mm.
D . . . . 8o X 6b mm.. . . . 243 X 132 mm.
mm
E . . . . 115 X 96 mm.. . . . 265 X 180 mm.
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voor
hoeveelheden
boter tot en met I kg.;
formaat A
format B voor hoeveelheden boter van boven I kg. tot en
met 3 kg. ;
formaat C voor hoeveelheden boter van boven 3 kg. tot en
met 18 kg.;
formaat D voor hoeveelheden hotel- van boven 18 kg. tot en
met 38 kg. ;
formaat E voor hoeveelheden boter boven 38 kg.
Op tat gemerkt papier zullen, overeenkornstig door den Directeur-generaal van den Landbouw te geven voorschriften, eenige
aanwijzingen worden aangebracht, noodig voor de uit te oefenen
controle.
§ 4. Het in de vonge paragraaf bedoeld gemerkt papier moot,
met een nader door den Directeui-generaal -\ an den Landbouw aan
te wijzen of goed te keuren stempel, op door hem aan te geven
wijze, stevig op de boter worden aangedi ukt, ten einde het -voor
hei haald gebruikt ongeschikt te maken.
De zich op het papier bevindende aanwijzingen, bedoeld in het
laatste lid van §3. moeten bij dat aandrukken ongeschonden bliiven.
§ 5. Wanneer de boter is verpakt in papier of eenig ander
omhulsel zal, voor hoeveelheden tot en met z kg., het gemerkte
papier, in plaats van op de waar, als sluitetiquet mogen worden
aangebracht op de verpakking; mits, naar het oordeel van den
Directeur-generaal van den Landbouw, de card der verpakking een
herhaald gebrtuk daarvan en van het etiquet buitensluit.
In dat geval zal alleen het met k formaat A zijn te bezigen.
Op dat sluitetiquet zal in den linkerbovenhoek de aanwijzing
sluitzegel . zijn gesteld, terwijl te then aanzien mete van toepassing is het bepaalde in het laatste lid van § 3.
6. Wanneer de boter is verpakt in gefelste blikken (« tins >>),
mag zich tusschen het gemerkte papier en de waar een ander papier
bevincien.
Het bij deze wijze van verpakking te bezigen merk zal zijn van
het in § 3 aangegeven formaat A.
Op dat gemerkt papier moeten voorkomen in den linkerbovenhoek de woorden « voor tins »; in het midden, links van het merk,
een letter, aanduidend voor Welke hoeveelheden dit is te bezigen
en rechts een of meer aanwijzingen in den geest van het bepaald bij
het laatste lid van § 3.
Die links van het merk te plaatsen aanduiding zal zijn : voor
hoeveelheden tot en met I kg. de letter T; voor hoeveelheden van
boven I kg. tot en met 5 kg. de letter I; voor hoeveelheden boven
5 kg. de letter N.
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Door den Threeteur-generaal van den Landbouw kan Nworden
toegestaan dat het hierbedoelde gemeikte papier wordt aangebracht
op de buitenzijcie cher gefelste bhkken en zulks op nader door hem
te bepalen
7 De merken, bedoeld in de le alinea van § 3 zullen, bijalthen
de voornoemde Nlinistei het betrokken botercontrolestation daar toe
vergunnmg ver leent, mogen worden vervangen door een op de waar
zelf aan stempelmerk, mits die waar geheel onverpakt
tot een gewieht \ an ten hoogste z kg., dan wel in open potten tot
een gewicht van ten how2, ste 2,5 kg. rechtstreeks voor gebruik wordt
afgelever d in de bereid- of verkoopplaals of door of Yanwege den
aangeslotene «ur dt rondgebracht.
Dat stempeimer h zal merle hebben te bevatten een letter, aanwijzencle het betrokken botercontrolestation en een hummer aanduidend den aangeslotene, wren het
veroorloofd daarvan gebruik te
makes. Deze
ver antwoordelijk voor de duidelijkheid van het in de
hotel- argedrukte lentAk.
Een model van den te bezigen stempel moet ter goedkeurmg
worden aangeboden aan den Directeur-generaal van den Landbouw.
S. De in deze besehikking bedoelde gemerkte papieren worden,
op kosten van beianghebbenden, van Rijkswege verstrekt aan de
bestur en der ()rider Rijkstoezicht staande botercontrolestations, ten
ichting aangeslotenen.
behoeve der hi] hunne
9. De op papier aangebrachte merken en bijbehoorende aanduidingen, bedoeld rn dc vorige par agrafen, zullen zijn gedrukt met
blauvv en mkt.
10 Van het gebruik der Rijksmerken zal door de besturen der
botereontrolestations en door de aangeslotenen aanteekenmg worden gehouden op de \\ als door den Directeur-generaal van den
Landbouw goed te keuren of te bepalen.
's Gravenhage, 3 Jul' 1905.
De Minister voornoemd,
DE MAREZ °YENS.

Door bet ministerieel besluit van 17 januari 1908 ( worden
de voorwaarden bepaald, waaraan bet mwikkelpapier moet
voldoen :
Door den Directeur-generaal van den Landbouw zal kunnen
worden toegestaan, voor een door hem te bepalen termijn en op de
na te melden voorwaarden, dat, bij verpakking van boter, afkomstig
van aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht staand botercontrole(i) Nederlandscize Staatscourant van 18 Januari 1908.
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station, inwikkelpapier, voor alle hoeveelheden van i kg. of minder,
het in § I der beschikking van 3 Juli 1905, voorgeschreven merk zal
zijn gedrukt — van Rijkswege en op kosten van den belanghebbende
— op dat wikkelpapier.
In dat geval zal alleen het formaat A zijn te bezigen.
De vorenbedoelde voorwaarden zijn de volgende :
a) indien de waar is bestemd voor het buitenland, moet het
inwikkelpapier voorzien zijn van het in Nedetland gedeponeerde
fabrieks- of handelsmerk, Daarnaast mag de naam van den aangeslotene voorkomen;
b) indien de waar bestemd is voor het binnenland, moeten de
inwikkelpapieren, buiten en behalve het in Nederland gedeponeerde
fabrieks- of handelsmeik, tevens den naam van den aangeslotene
dragen.
Nevens dat gedrukte merk zullen, overeenkomstig door den
Directeur-generaal van den Landbouw te geven voorschriften, eenige
aanwijzingen worden aangebracht, noodig voor de uit te oefenen
controle.
De wet van IT juli 1908 (I) werd uitgegeven tot aanvulling
en wijziging van de wet van 9 Juli I900, houdende bepalingen
tot voorkorning van bedrog in den boterhandel; en door het
koninkhik besluit van 13 Augustus 1908 (2) wercl de tekst der
Bo/owe!, gelijk deze bij de wet van II Juli 1908 is aangevuld en
gewijzigd, met vernummering der artikelen en met de daaiuit
voortvloeiende wijzigingen bij de aanhaling van artikelen, algegemeen bekend gemaakt; de tehst in zijn geheel werd bij het
besluit gevoegd,
In de Bole/wet is het volgende van belting voor de botercontrole under staatstoezicht :
(Art. 8,) In de bereidplaatsen voor boter en de met die plaatsen
gemeenschap hebbende ruimten, benevens in die welke bij boterbereiders in gebtuik zijn, mogen, behalve die waar, geen andere
vetten aanwezig zijn dan die, gemeld op eene bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen en door den Minister in de Nederlandsche Staatscourant bekencl te maken lijst. Ten aanzien van
boerenbedniven, waar uitsluitend melk van eigen koeien wordt verwerkt, zal, voor zooveel de betrokken landbouwers, naar het oordeel
van den Minister, voldoen aan, in voorzegden algemeenen maatregel
vast te stellen, voorwaarden tet veering van misbruik, aan de in het
vorige lid bedoelde lijst Intbretcling worden gegeven.
(1) Staatsblad van het Konznkrilk der Nederlanden, 1908,

(2) Id., 1908,n° 285.

n°

227.
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Bij beschikking van den Directeur-generaal van den Landbouw, van 6 November 19°8 werderi de voorschriften vastgcsteld, betiefiende het toezicht op het bedrukken en op de
atk enng \ an wikkelpapieren
1H leder aangeslotene bij een der Botercontrolestations, die
gebi uik w cnscht te maken van wikkelpapieren, heeft zijne desbetreftende aanvi age vergezeld van een model in zesvoud, door tusschenkomst van het bestuur van het betrokken station, te richten
tot de Du ectie van den Landbouw.
De besiising op de aanvrage worat zoodia mogelijk aan voornoemd bestuur medegedeeld.
2 Het bedrukken met het Rijksbotermeik en het nummeren
der \\, ikkelpapieren geschieden bij de fit ma N. MIEDEMA & C o , stoomdrukket te Leeuo ar (ten, onder onmiddellijk toezicht van den Directeur van het Botet coati 01c-station alclaar en wel uitsluitend op diens
schnitelijken last en volgens nine aanwijzingen.
3 0 ) De namen der aangeslotenen, aan wie veigunning tot het
gebruik van Nv kkelpaperen is verleend, worden door voornoemde
Du ectie ter kennis gebi acht van den Rijkszuivelinspecteur en van
den Du ecteur \ an het Rijkszuivelstation, onder buvoeging respectievelij k van Cen exemplaar en van Brie exemplaren van het goedgekeui de model,
40 ) De Dit ecteur van het Rijkszuivelstation zendt zoowel aan
den Directeur van het Botercontrolestation te Leeuwarden als aan
de bovengenoemde firma eon door hem gewaarmerkt model van elk
ikkelpaper, ten aanzien waarvan eene vergunning is verleend als
bedoeld sub 30.
5°) aan wie eene vergunning is verleend als bedoeld sub 30
betalen, door tusschenkomst van het bestuur van hun station, voor
het bedrukken en nummeren f. 0.50 per I000 stuks, nuts de te
behandelen wikkelpapieren door hen verstrekt worden aan strooken
van 2 exemplaren naast elkander en op ceder daarvan datgene, wat
daarop bereids van hunnentwege gedrukt
zich zuiver in het
midden bevinde.
60) De wikkelpapieren worden voor iederen aangeslotene doorloopend genummerd en molten uitsluitend gebruikt worden in de
volgorde der nummering.
7 0 ) De controle en de boekhouding, welke met betrekking tot de
wikkelpapieren door den Directeur van het Botercontrolestation te
Leeuwarden zoowel aan bedoeld station als in de drukkerij gevoerd
(1) Afdeelzng Laboratoria en algerneene zaken,1908, n° 7806.
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worden, staan onder toezicht van den Rijkszuivelinspecteur en van
den Directeur van het Rijkszuivelstation alsmede van hunne plaatsvervangers.
80 ) Zij aan wie eene vergunning is verleend als bedoeld sub 30,
zenden de te behandelen wikkelpapieren rechtstreeks aan den Directeur van het Botercontrolestation te Leeuwarden.
Zij geven hiervan tevens kennis aan het bestuur van hun station,
met bijvoeging van een model in tweevoud onder vermelding van de
gezonden hoeveelheid en de bestemming der wikkelpapieren voor
binnen- of buitenlandsch gebruik, benevens met het verzoek de uitvoering der bestelling bij den Directeur voornoemd te willen bevorderen.
9 0) Bij de doorzending der bestelling aan voornoemden Directeur voegt het bestuur van het betrokken station een model van het
wikkelpapier met vermelding van den naam van den belanghebbende,
van de verlangde hoeveelheid der te behandelen exemplaren en van
hunne bestemming.
Gelijktijclig wordt afschrift der bestelling gezonden aan den
Rijkszuivelinspecteur en aan den Directeur van het Rijkszuivelstation.
100 ) De Directeur van het Botercontrolestation te Leeuwarden
bericht schriftelijk aan het betrokken station de ontvangst van iedere
bestelling onder mededeeling, dat het met de bestelling overeenkomende aantal wikkelpapieren hem door den belanghebbende is toegezonden.
Hij geeft aan de firma MIEDEMA voornoemd schriftelijk last tot
uitvoering der bij hem ingekomen bestelling en doet deze lastgeving
vergezeld gaan van het benoodigde aantal wikkelpapieren.
Iv)) De firma MIEDEMA Levert wikkelpapieren, bijgedrukt en
genummerd, eveneens tegen ontvangbewijs, wederom of aan den
Directeur van het Botercontrolestation te Leeuwarden.
Deze verzendt de wikkelpapieren rechtstreeks aan den belanghebbende, geeft van het tijdstip van aflevering kennis aan het bestuur
van het betrokken station en bericht tevens de aflevering aan de
beide meergemelde Rijksambtenaren, merle onder vermelding van
de loopende nummers en van de verdere bijzonderheden.
120) De belanghebbende bericht, onder bijvoeging van een
onderteekend ontvangbewijs, de ontvangst van de behandelde wikkelpapieren aan voornoemden Directeur en stelt tevens het bestuur
van het betrokken station daarvan in kennis.
Bovenvermelde voorschriften zullen op 1 Januari 1909 in werking treden, met dien verstande, dat de op dien datum eventueel
nog voorhanden zijnde wikkelpapieren, zooals deze thans in gebruik
zijn, alsnog tot nadere aankondiging kunnen worden gebezigd,
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Door het koninklijk besluit van 28 October i9o9 (I) wordt
voor de uitvoering van zekere artikelen der Boterwet gezorgd. De
grens voor het vetgehalte wordt bepaald op 8o ° ,/ o . In de bereidsplaatsen voor boter en in de met die plaatsen gemeenschap hebbende ruimten worden alleen de volgende vetten toegelaten
1. machineolie of andere minerale °lien en vetten ;
2. wagensmeer, ledervet, en in het algemeen smeermiddelen
en dergelijke benoodigdheden, met uit minerale oliën of vetten
bestaande en door kleur, reuk of smaak ongeschikt voor vervalsching van boter ;
3. boterkleursel (geconcentreerde oplossing van kleurstof in
oliei.
De invoer van boter in het vrije verkeer geschiedt alleen na
aangifte ten invoer aan de kantoren der invoerrechten te Rotterdam, Amsterdam, Harlingen, Vlissingen, Nieweschans, Oldenzaal, Zevenaar, Venloo, Maastricht, Baarle-Nassau of Roosendaal.
Het koninklijk besluit van 17 December 1909 (2) heeft
bepaald dat de Boterwet in werking zou treden op 1 Januari 1910.
Dezelfden dal (17 December 1909) verscheen een koninklijk
besluit (3), waardoor het toezicht over de bereid- en bewaarplaatsen van boter wordt ingericht. Dit bijzonder toezicht wordt
uitgeoefend onder leiding van den Rijkszuivelinspecteur, door de
Rijkszuivelvisiteurs, daarvoor door hem aan te wijzen. Deze
zuivelcisiteurs nemen monsters van de melk, den room, de boter
of andere stoffen, voorhanden in de aan hun toezicht onderworpen ruimten, en zenden die op naar het Rijkszuivelstation.
Artikelen 8 en 9 van dit besluit zeggen :
Indien het hoofd of de bestuurder van het zuivelbedrijf den
Rijkszuivelinspecteur, a) de toegangen aangeeft van de bereiden bewaarplaatsen, langs welke melk en andere voor het boterbedrijf benoodigde zaken worden aangevoerd, alsook de uitgangen
dier plaatsen, langs welke de bereide boter wordt vervoerd ; —
1)) opgave doet van de dagen en uren waarop in de bereid- en bewaar(1) Staatsblad van het lioninkrqk der .Nederlanden, 1909, n° 346.
(2) Id., 1909, n° 405.
(3) Id., 1909, n° 406.
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plaatsen voor boter en margarine wordt gewerkt, dan zal, zoolang
van geene andere gangen wordt gebruik gemaakt of met op andere
dagen of wren wordt gewerkt, bij de in het vorig artikel bedoelde
bepaling van het aantal ambtenaren met de gedane aanduiding of
opgave, zooveel doenlijk rekening worden gehouden.
Blijkt den Rijkszutvelinspecteut , nit eene opgave van het hoofd
of den bestuurder, dat slechts gedut ende een gedeelte van den in het
vorig artikel bedoelden werktijd wordt geatbeid in de bereid- en
bewaarplaatsen voor boter, dan zullen, mocht het hoofd of de
bestuurder dit wenschen, de tijden waarop het centrifugeeren, zuren,
karnen, verpakken, verzenden, enz van de boter plaats vinden,
door dien ambtenaar, na overleg met het hoofd of den bestuurder,
worden vastgesteld.
Door het ministerieel besluit van 23 December 1909 (I)
worden de voorwaarden your het verzenden der boter vastgesteld.
Moeten namelijk worden vermeld, de merken op de verpakking
voorkomend, benevens het bruto-gewicht der partij en de naam
van het land, alwaar de in te voeren boter of margarine bereid is.
Het koninkhjk besluit van 5 Januaii 11)12 (2) bespreekt het
verzenden en het terugzenden.
Dit van 17 juli 1Q12 (3) houdt de voorschriften in, waaraan
botercontrolestations hebben te voldoen om onder Rijkstoezicht
te worden gesteld, en voorts deze betreffende het uitreiken en
intrekken van merken, welke uitsluitend bestemd zijn om door
of van wege aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht staand
botercontiolestation te worden aangebracht op de door hen
bereide of aangekochte boter of op de verpakking dier boter.
De wetgeving over boter behoort tot de bevoegdheid van
den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel en van den
Directeur-generaal van den Landbouw. Om onder Rijkstoezicht
te worden gesteld, hebben de botercontrolestations te voldoen
aan de voorwaarden en verplichtingen hun bij dit besluit opgelegd. (Art. 2.)
De botercontrolestations in '1 algemeen. — De botercontrolestations of de lichamen, door welke zij worden beheerd, moeten
rechtspersoonlijkheid bezitten. (Art. 3 )
(1) .Vetierlandsche Staatscortrant van 24 December 1909, n° 301.
(2) Staatsblad van het Koninkrijk der .Nederlanden, 1912, n° 3.
(3) Id., 1912, n° 263.
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De stations kennen aan de ambtenaren, belast met het Rijkstoezicht, die bevoegdheden toe, welke noodig zijn voor de uitoefening van toezicht op de stations. (Art. 4.)
De uitreiking van merken aan stations welke voldoen aan de
voorschriften om te worden gesteld onder rijkstoezicht, geschiedt
door of van wege den directeur-generaal. (Art. 5.)
De kosten van vervaardiging en aflevering van merken zijn
ten taste van de stations. (Art. 6.)
Indien de stations niet of niet behoorlijk de hun bij dit besluit
opgelegde verplichtingen nakomen, kunnen de uigereikte merken
door den directeur-generaal worden ingetrokken. ( Art. 7.)
De statuten der stations. — De statuten der stations en alle
wijzigingen en aanvullingen daarvan behoeven de goedkeuring
van den Minister. (Art. 8.) Zij moeten de bepaling inhouden, dat
de aangeslotenen moeten voldoen aan de voorschiften, door den
Minister en de Centrale Commissie voor de botercontrolestations,
vast te stellen. (Art. 9.)
De aangeslotenen
een station. — De vereischten waaraan
personen moeten voldoen om te kunnen worden aangesloten bij
een station, worden door den Minister, de Centrale Commissie
gehoord, vastgesteld (Art. I O. )
Een besluit van een station tot het aansluiten van een persoon moet binnen drie maal 24 uren, nadat het is genomen, door
het bestuur medegedeeld worden aan de Centrale Commissie.
(Art. i I.) Dit besluit kart door de Centrale Commissie bij een
met redenen omkleed besluit worden vernietigd, binnen drie
weken nadat het is genomen. (Art. 12.)
cienoemd besluit treedt, indien het niet binnen dezen tijd is
vernietigd, in werking op de 30en dag, nadat het is genomen, of
zoodra de Centrale Commissie heeft verklaard, dat voor vernietiging geen redenen bestaan. (Art. 13.)
De stations geven aan den directeur-generaal kennis van de
namen der aangeslotenen. (Art 14.)
Indien een aangeslotene ophouclt te voldoen aan de vereischten, wordt hij door het station geschrapt. (Art. is.)
De stations geven aan den Directeur-generaal en de Centrale
Commissie kennis van de namen der vrijwillig uitgetreden,
geschorste en geschrapte personen, in de laatste gevallen met
opgaaf van de reden van schorsing of schrapping. (Art. lb.)
Bestuur der stations. — De vereischten waaraan bestuursleden, commissarissen en directeuren van stations moeten voldoen,
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worden door den Minister, de Centrale Commissie gehoord,
vastgesteld. (Art. i7.)
De stations geven aan den Directeur-generaal en aan de
Centrale Commissie kennis van de benoemingen hunner bestuursleden en commissarissen. (Art. -1.8.)
De benoemingen van directeuren van stations zijn onderworpen aan de goedkeuring van den Directeur-generaal. (Art. IQ.)
Werle,:aanzhedm der Stations.— De uitreiking van merken aan
de aangeslotenen geschiedt door het betrokken station. (Art. 20.)
Indien een aangeslotene vrijwillig uittreedt of geschorst of
geschrapt wordt, worden de merken welke zich in zijn bezit bevinden, door het station ingetrokken (Art. 21.)
Indien de Centrale Commissie intrel, king der merken welke
zich in bezit van een aangeslotene bevuiden, noodig oordeelt
het station weigerachtig of nalatig is daaraan gevolg te geven,
geschiedt de intrekking door of vanwege den Directeur-generaal.
In spoedeischende gevallen geschiedt de intrekking der merken,
welke zich in het bezit van een aangeslotene bevinden, rechtstreeks door of vanwege den Directeur-generaal, die van de
intrekking terstond kennis geeft aan de Centrale Commissie.
(Art. 22.)
Indien een aangeslotene niet voldoet aan de door den
Minister vast te stellen voorschriften, wordt hem door het station
de door den Minister, de Centrale Commissie gehoord, te bepalen
straf opgelegd. (Art. 23 )
Het bemonsteren van boter en het onderzoek der monsters
geschieden volgens voorschriften, door den Directeur-generaal,
de Centrale Commissie gehoord, vast te stellen. (Art. 24.)
Aan de goedkeuring van den Directeur-generaal zijn onderworpen alle mededeelingen van de stations, welke voor openbaarmaking bestemd zijn. (Art. 25.)
De stations brengen jaarlijks voor 1 Mei aan den Directeurgeneraal een beredeneerd verslag uit, over hunne werkzaamheden
gedurende het afgeloopen kalenderjaar. (Art. 26.)
De Centrale Commzssie. — De Centrale Commissie voor de
botercontrolestations is samengesteld uit een vertegenwoordiger
van ieder station en ten hoogste vijf daaraan door den Minister
toegevoegde leden. (Art. 27.)
In de vergaderingen van de Centrale Commissie hebben de
door den Minister toegevoegde leden eene raadgevende stem.
(Art. 28.)

53
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Hetgeen verder op de Centrale Commissie betrekking heeft,
wordt door den Minister geregeld.
Het huishoudelijk reglement voor de Centrale Commissie
voor de botercontrolestations verscheen in de Nederlandsche
Staatscourant van 2q Januari 1013 en bedraagt 17 artikelen (r),
die voor ons onderwerp Been bijzonder belang opleveren.
II.
De Botercontrole in werking.
In eene brochuur (2), overgedrukt uit Staatszorg voor den
Landbo », wordt de Boterwet door praktische aanteekeningen
toegehcht. In Belgic werd reeds door Dr. L HoToN en L. VAN
DAM namelijk, dit onderwerp meermaals besproken (3).
In Fiankrijk verscheen een zeer uitvoerig artikel van
A. BoN.N. (4): in de Revue into nationale des fizlsifications en in de
Ann a I e s rtes falsincations werd dit controlestelsel verscheidene
malen zeer gunstig besproken. In Duitschland werden in Zeitschri/7 fur Untersu(limvii der 'Vabruns,)s- and Genussmittel talrij ke
ondeizoekingen gedaan, in verband met de resultaten in de
Nederlandsche botercontrolestations bekomen.
De Staatscontrole heeft zijn oorsprong in het feit dat het
scheikundig onderzoek der Nederlandsche 0117 , ei valschte boter
op zekere jaargetijden, cijfers geeft Welke zouden laten vermoeden dat de boter met vreemde vetten gemengd werd V6Or MOO,
werd in Nederland de boter meer dan eens vervalscht, daar
oneerlijke handelaars het gemakkelijk gevonden hadden, om
vervalschte, als onvervalschte dock anormale boter to laten
doorgaan.
(i) Nederlandsche Staatscourant van 29 Januari 1913, n° 24. Directie
van den Landbouw.
(2) Maatregelen hoofdzakelijk betrekking hebbende op de zuivelbereiding ; Staatszorg voor den Landbouw, 's Gravenhage (van Langenhui'sen),
1913, 23 biz,
(3) L. HOTON, Le congres de laiterie de Paris ( journ. pharnz. Anvers,
oct. 1905) ; Le congres de laiterie de La Haye (Journ. pharm. Anvers,
Dec. 19o7), enz.; L. VAN DAM, Zuivelcongres den Haag, 1907.
(4) A. BONN, Le contrOle de la purete du beurre aux Pays-Bas.
2 e Con,;)-rés Intern. de lazterze Paris, 1 9 05, 5° section, 24 blz.
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De eerlijke voortbrengers hadden daardoor groote schade
op de internationale markt te lijden. Zij narnen echter hun toevlucht tot de vereeniging ; de tot stand gekomen zzeiveMondezz
vereenigden zrch clan in 1900 tot een Algenzeene Nederlandsche
Zuivelbond, termil zij een zeker aantal botercontrolestations
inrichtten, namelijk te Leiden (sedert 1907 naar den Haag -verplaatst), voor Zuid-Holland; te Deventer, voor GelderlandOverijssel ; te Assen, voor Drenthe; te Leeuwarden, voor Friesland: te Groningen, voor de provincie Groningen; te Eindhoven,
voor Noord-Brabant ; te Maastricht, voor Limburg, en te Middelburg. voor Zeeland.
Uit de werlaaamheden van deze stations bleek weldra dat
de analve-waarden van de zuivere Nederlandsche boter groote
wijzigingen Louden ondergaan : die werkzaamheden waren zoo
ernstig en 7u0 goed wetenschappelijk ingericht, de echtheid van
de in den handel gebrachte gecontroleerde boter was zoo goed
verzekerd, dat de Nederlandsche Regeering besloot aan de
produkten van de Zuivelbonden een officieel merk te verleenen,
en te gellikertiid, met de ambtenaren der controlestations, ook
met staatsambtenaren over het boterbedrijf toezicht te louden.
Deze staatsambtenaren zijn : een Rijkszuivelinspecteur en
een adjunt t-rijkszuivelinspecteur met Utrecht als standplaats,
waar tevens een njkszuivelvisiteur is geplaatst. De andere visiteurs zip gevestigd op de volgende plaatsen : Leeuwarden,
Groningen. Zwolle, Amsterdam (2 visiteurs), den Haag (ook 2),
Arnhem, Rotterdam (7 visiteurs), Dordrecht, 's Hertogenbosch,
Oosterhout, Breda, Middelburg, Venlo en Sittard.
In It+II was de begrooting voor den zuivelinspectiedienst
48 089,20 gulden, dit is mo 987,32 frank.
In een \lugscluift niedegedeeld door de botercontrolestations, worth het stelsel der Nederlandsche botercontrole durdelijk uiteengezet
Duel. — De Nederlandsche Botercontrole waarborgt de echtheid van de gecontroleerde boter en tevens, dat het watergehalte in
deze boter 16 0/ niet te boven gaat.
Grondsla.zen. — De grondslagen voor de Nederlandsche Botercontrole zip de volgende :
1 0 ) De deelname aan de Botercontrole is eene vrijwiilige; de
Botercontrole gaat tut van vereenigingen van belanghebbenden, die
daartoe botercontrolestations hebben opgericht. Echter kunnen
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slechts zij aangesloten worden, die te goeder naam en faam bekend
staan, en noch rechtstreeks noch zijdelings betrokken zijn bij de
bereiding van of bij den handel in margarine of andere vetten, welke
kunnen dienen tot de vervalsching van boter.
20) De controle berust niet op het onderzoek van ieder stuk
boter, doch op het feit dat alle boter, binnen niet te langen tijd —
mits in een zelfde bedrijf bereid — dezelfde samenstelling heeft en
dat de samenstelling van boter, afkomstig uit een en hetzelfde
bedrijf, in den loop van het jaar schommelt binnen bepaalde grenzen,
welke voor elk bedrijf vooraf kunnen worden vastgesteld.
Werkzogze. — De Nederlandsche Botercontrole is eene bedrijfscontroie. Zij werkt als volgt :
a) De ambtenaren nemen in de bereidplaats monsters van boter,
die geheel onder toezicht bereid is.
b) Zij nemen, op ongeregelde tijden, monsters van boter van die
bedrijven afkomstig. onverschillig waar deze boter zich bevindt.
c) Alle monsters worden op het laboratorium scheikundig onderzocht.
d) Alle boter moet bij verzending worden voorzien van het rijksmerk (het Nederlandsche Wapen met bijschriften), waarop door
nummers en letters is aangeduid, wie de bereider van deze boter is
en wanneer de boter werd bereid.
Bei,vs van cchthezd. — Niettegenstaande de zeer wisselende
samenstelling van echte Nederlandsche boter, kan derhalve het
betrokken botercontrolestation, uit de beschikbare gegevens, de
chemische samenstelling van de rijksmerkboter van elk vat opgeven,
waar en wanneer deze ook in het Binnenland of Buitenland wordt
aangetroffen, indien slechts het loopende nummer en de lettei s van
het op die boter aanwezige rijksmerk woi den medegedeeld. Uit de
voldoende overeenstemming toch van de gegeven analyse-cijfers met
die van de onderzochte boter, volgt de echtheid der boter.
Rykstoezicht. — De Nederlandsche Regeering heeft sedert 19°4
aan de Botercontrolestations het recht verleend het hiervoor
genoemde Rijksbotermerk te voeren. Zij heeft aan de Botercontrolestations en aan de daarbij aangeslotenen nauwkeurig omschreven voorwaarden en eischen gesteld en ziet door hare ambtenaren
toe op de stipte naleving van deze voorwaarden; aldus staan de
Botercontrolestations under Rijkstoezicht en genieten zij steun van
de Regeering.
De onder controle staande melkerijen houden zeer nauwkeurig daartoe geschikte boeken, waarin wordt aangeteekend al
wat het bedrijf aangaat, zoowel wat het bereiden, als wat het
verkoopen, bet aankoopen en het verzenden betreft; nota wordt
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o ehouden \ an de hoeveelheden ea van de merken en nummers
van de staatscontrole. Regelmatig worden de boeken door den
controleur van het station nagezien : na zijn bezoek maakt
deze een verslag op, dat aan het station wordt gezonden; in dat
veislag woidt melding gemaakt van het volgende : naam van het
bedrijf; — datum en uten van controle; bestonden er in de
melkerij giondstoffen die tot de vervalsching dienen konden; —
was de controleur in de gelegenheid zonder verwijI in de melkerij
te dringen; — was de boter reeds bereid en gewogen; waren de
controleboeken iii orde; opgaven a) van de bereide boter van
de voorgaande controle tot dezen dag, plus de voorraad op den
laatsten controledag, b) van de hoeveelheid boter verkocht sedert
de voorgaande controle tot dezen dag, c) van de hoeveelheid
boter op dezen (lag (voorraad); — kwam de opgave van het controleboek oveleen met deze van de boeken van de melkerij ? —
was de eclite voorraad dezelfde als de veiklaarde?; -- waren de
officieele meiken in goeden staat ?; — getal van de merken
der vijf formaten; -- was het gedrukte op de merken in goeden
staat; — was er gevolg gegeven op de opmerkingen bij de laatste
controle gedaan hoeveelheid melk op den controledag; —
hoeveelheid boter op lien dag bereid; — opgave van het laatste
gemiddeld vetgehalte in de melk, volgens de boeken van de
melkerij; — datum van de laatste controle; — opmerkingen.
Benuemd
woidt getcekend, en door den controleur
en door den eigenaat of den bestuuider van het bedrijf.
De waarborgineiken worden afgeleverd door het Rijkszuivelstation van Leiden, waar men nota houdt van de genummerde
boekjes die aan de controlestations worden overliandigd; de
stations doen lietzelfde tegenover hunne leden, die de ontvangst
daarvan berichten Het papier, dat zeer dun is en tevens ook
overlangs dooibooid, eenmaal het op boter is aangeplaktgeweest,
kan met 'neer, zonder beschadiging, afgetrokken wurden.
De bondsleden zijn verplicht die merken zeer zorgvuldig op
de boter te brengen en nota te houden van de nummers der
merken, van den datum van aanplakken, en van de personen
of fiima's aan wie de hater is verkocht.
Ten erode na te gaan of boter van een onder controle geplaatste
werkelijk zuiver
gaat men als volgt te werk :
De boter der gecontroleerde melkerijen wordt verscheidene
malen in de maand, door het stationslaboratorium onderzocht;
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gekend, voor iedere melkerij en Your leder jaargetijde.
De cuntrolestations deelen de resultaten van bun onderzoek
mede aan den bestuurder van het Rijkszuwelstation to Leiden,
waardoor deze laatste inrichting over de samenstelling van al de
Nederlandsclie gecontroleeide boteis worth ingela_lit.
Van leder stuk boter dat de glens oversteekt, en liet officiéel genummeid staatsineik draagt, kan men gemakkehjk den
oorsprong terugvinden. De scheikundige samenstelling, namelijk het getal van Reichert-Meissl en het lichtblekingsgetal, van
dit stuk Outer, moet overeenstemmen met de cliteis die door de
stations vy erden gevonden, en die door het Rijkszun elstation
worden medegedeeld.
In de hooget‘eimelde mededeeling van Bui\-N (i) wordt
daarover een duidehjk voorbeeld aangegeven : up de markt treft
een tueziener een tun 'Jute' aan, met bet meik 315; de borer zelf,
op het NecleilaiA_kdie staatsmerk, draagt F-Eb 20501. Dour cijfer
315 ke p t Inj (de Nederlandsche tueziener is in bet beztt \ an een
boekje met de volledige hist der under controle gepiaatste melkenjen) den naam p an de melkerij; F beteekent tat de boter van
Friesland kumt; Lb wijst liet formaat van lief meikspapier, en
wel van het inerkspapier veer boterstukken van 38 kg. en meer.
De bueken van liet controlestation Friesland veimelden dat
het merkenboekje met merk Lb 20501 op to Mei .1( )05 aan bet
bundslid .\\ erd algeleverd; door de boeken der metterii weet
men dat het meik Eb 20561 op 3 jum 1905 op de boter werd
geplaatst. De boter N an de melkerij werd op bet contiolestation
onderzucht op 17 Mei en op 5 Juni 1905, en de \ o 1g en d e waarden waren :
Getal van
Retchert Metssl

17 Mei boter . . 28,6 . .
room . . 28,5 . .
5 Juni boter . . 28,5 . .
» room . . 28,3 . .

Lichtbrekingsgetal

•
•
•
•

Water

44, 2. 14,25 c) o
44,2
14,35 °/0
44, 1 •
44,0

De waarden van het onderzoek van genoemde marktboter,
indien de boter niet vervalscht werd, moeten dus met de bovenstaande overeenstemmen.
(i) Op. cit., (20), blz. 15.
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De resultaten N an de botercontrole onder staatstoezicht zijn
merkwaardig : thans wordt gecontroleeide Nederlandsche boter
als zutv er aanzien; met het oog op den sttijd tegen vervalsching,
ordt in de Congiessen de Nederlandsche controle als model
genotmcl en in de meeste landen aani,evolen ; \vat den handel
betreft, kan gezeid woiden dat de Nederlandsche boter hoog
wordt gewaaideerd, zoodanig dat op de internationale markt
haar piijs is gestegen; daardoor xeihoc gen de wuisten der
geconti oleei de becliii‘ en.
In 11012 \varen bij de botercontrolestations 858 boterbereiders en handelaars aangesloten, waaronder 41 boerenbedrijven,
55 handelaars en 762 tabrieken (I). In 19I2 was de naelkproductie ongeveer 3200 millioen kilogr., waaruit 07.197.800
boter eiden verktegen; daarvan werden 46 millioen kilogr. (2)
gecontioleetd. De uitgevoerde boter bedioeg ongeveer L3() millroen kilogr. (3), bijna alle gecontroleerd.
Naar hetgeen ik zelf ti ernomen woidt de plijs an de
Nederlandsche contr( )1eboter op de markt met 0,20 fr. verhoogd,
hetgeen dus eene vethooging uitmaakt van 0,20 X 46.000.000 =
9.200 oco flank. Als men van cleze sum aftrekt de kosten der
controlestations die in 1912, ;of-co gulden, dus ibo.86o frank
bechoegen, clan koint men tot een zuivere winstverhooging van
9.200.000 — 1a.039.140 frank; deze moose supplementaire soul wordt in een jaar tutsluitend door de aangeslotenen bij
de botet stations, gewonnen.
Aldus Levert liter Nederland dit prachtig bewijs op dat men
zonder beclrog tot hooger mkomen kan geraken, en verheft dit
land het peel van de handelseerhikheid. Aan de vereenigde
Nederlandsche boterbedrijven, aan de controlestations, aan Dr.
A. J. SWAN- LNG, de ziel van de boteicontrole onder Staatstoezicht, en aan zijne medewerkers, komt de eer toe dezen grootschen vredellevenden stnjd tegen vervalsching to hebben geleid!
N

(1) Het getal boterfabrieken bediaagt in Nederland 957.
(2) Bijna al fabriekboter; als ongecontroleerd 21 millioen kilogr , waar.
onder i8 millioen boerenboter en 3 millioen fabriekboter.
(3) Hierbu is met gerekend de hoeveelheid buttenlandsche boter, die
in transito words uitgevDerd.
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De Nederlandsche Kaaswet.
Sedert iC) 11 werd in Nederland, evenals de boter, oak de
kaasbereidin,g onder Staatstoezicht gebiacht, en dit jaar (dus 1913)
begirt de Kaaswet in werking te ti eden.
De wet van Juli 1911 houdt de bepalingen in betreffende het mei ken \ an kaas, afkomstig an aangeslotenen bij een
kaascontrolestation, hetwelk zich onder Rykstoeziclit heeft
gesteld. Deze wet Iuidt als volgt :
\Vij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der NederAnden, Primes van Oianje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut! does te
weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken, maatiegelen te nemen in het belang van de bier te
lande gevestigde kaascontrolestations, welke zich onder Rijkstoezicht hebben gesteld :
Zoo is het, dat \\ den Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg dei Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk
guedvinden en verstaan bij deze :
Emig artikel :
1) Door Onzen Minister van Landbouw, Nijveiheid en Handel
worden merken vastgesteld, velke iiitsluitend bcstemd zijn, om door
of vanwege aangeslotenen bij cen onder Rijkstoezicht staand kaasconti olestation te worden aangebiacht op de door of vanwege die
aangeslotenen hereide kaas.
2; Deze mei ken worden in de Nederlandsche Staatscourant
bekend gemaakt, benevens de door Onzen voornoemden Minister
nailer tc geven voorschriften, betreffende het aanbrengen van die
merken op de \\ aar.
La' ten en bevelen, dat deze in het Staadsblad zal worden
geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoi iteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den juli 1911.
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, A. S. TALMA.
Ultgegeven den vierden Augustus 1911.
De Minister van Justitie, E. R. H. REGOUT.
(!)
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Twee ministerieele besluiten van 19 Juli 1913 stellen vast,
bet eerste (I) de bepalingen betreffende het merken van kaas
afkomstig \ an aangeslotenen bij een kaascontrolestation hetwelk
zich onder Rijkstoezicht heeft gesteki; het t\Neede (2) de bepalingen betreffende het meek zelf vow- volvette kaas.
Het eerste besluit houdt de volgende artikels in :
I. — Dc controlestations voor volvette kaas, welke onder Rijkstoencht wenschen te worden gesteld,
I) Mogen als aangeslotenen slechts aannemen personen en
rechtspersoonlijkherd b,:zittende vereenigingen, die te goeder naam
en faam bekend stain;
2) Moeten waai borgen dat de kaas, door de aangeslotenen bij
de stations vervaarchgcl, is Nereid nit voile koemelk zonder eenige
toevoeging van vieemde vetten ; dat die kaas in de droge stof een
minimum-vetgehalte van 45 (/ bent en dat het watergehalte er van
binnen normale gt enzen blijft.
II. — De controlestations voornoemd moeten aan hunne aangeslotenen de volgende verpirchtingen opleggen :
1', De aangeslotenen mogen niet betrokken zijn bij de fabricage
of den hanclel in margarine (margarine in den zin der Boterwet), of
andere, hetzij op zich zelf, hetzij in vereeniging met andere stoffen,
voor de consumtie geschikte vetten of olien, die kunnen strekken tot
vervalsching van kaas.
Zij zullen de vorenbedoelde vetten of olien niet mogen vervoei en, doen vervoeren, in- of urtvoeren ; zij zullen die niet voorhanden mogen hebben in hunne bereidpiaatsen, zouterijen, kelders,
bewaaiplaatsen en alle met hun bedrijf in verband staande ruimten
en lokalen, in hoeveelheden grooter dan voor huiselijk gebruik noodig kan worden geacht.
3) Zij mogen slechts kaas bereiden waarin geen andere bestanddeelen out komen dan die, welke van melk afkomstig zijn, behoudens
kleursel, stremsel, zout, salpeter en kruiderijen.
Zij zijn gehouden tot nakoming der bijzondere voorschriften,
welke met het oog op de voor een station geldende garantieen, door
den Du ecteur-Generaal van den Landbouw zijn gegeven.
5 Zij zullen wile door hen hercide kazen moeten voorzien van
een Rukskaasmerk overeenkomstig de daartoe door den DirecteurGeneraai van den Landbouw te geven aanwijzingen.
(i) Nederlandsche Staatscourant van 26 Juli 1913, n' 173.
(2)

Id., ibid.
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Zij zijn gehouden de hun versti ekle Rijksmei ken tutsluitend
te gebi uiken vow de in hun bechijf bereide kaas, tcrti%iji zij hebben
zorg te dragen dat deze merken met door anderen kunnen orden
gebruikt.
7) Zij mogen gem kaas bereiden, koopen noch veiloopen clan
vow zien van een an Rijkswege vei strekt kaasmeik;
alle kaas,
die in strijd met dit vow schrift mocht zijn gekocht of veikocht,
geldeu mede de verbodsbepalingen ten aanzien der vetten en olien
bedoeld sub 2.
S) Zij zullen omtrent hun bah ijf en het gebruik der hun verstrekte Rijkskaasmerken natiwkeung aanteekening houden, overeenkomstig de (low den Directeui-Generaal van den Landbouw voor
elk station nadei te geven voorschriften.
9 ) Zij zullen zich hi] contract verphchten tot onmuldellijke teruggave van de aan hen le verstrekken Rijkskaasmerken, voor zoover
deze nog met ovei eenkornstig de gegeven vooi schrilten zijn verhruikt en vow is toeiaten, dat deze merken onmiddeliijk worden
medegenomen, w anneei zulks door de ambtenaren, die met bet
Rijkstoezicht tijn belast, noodzakehjk wordt geacht.
zoo Zij zullen de- sub 2 bedoelde piaatsen te alien tijde en zonder
eenig v
toegankelijk stellen voor de personen, elke met
het Rijkstoezicht
helast.
II) Zij zullen Jan de ambtenaren, w elke met bet Rijkstoezicht
zijn belast be\ oegdheid toekennen om kosteloos de voor de controle
benoodigde monsteis te nemen en de aanteekeningen, bedoeld in
sub 8 te zien.
N

00Ibehoucl

vooi

\N

III. — De cont.' of estations voornoemd moeten de aangeslotenen
als zoodamg :
Sehiappen bij ovei tredmg van de sub II, onder i, 2, 3, 6 en io
gegeven
schi iften en bij gebleken opzettelijke overtreding van
het bepaalde sub II onder 4 en 7.
2 , Schorsen of bun eene voldoend hooge boete opleggen bij
overtreding der avenge sub II vermelde voorschriften. Zij moeten
voorts de schrapping en schorsing gepaard doen gaan met intrekking van de van Rijksss ege verstrekte merken.
voor

IV. — De controlestations voornoemci moeten in hunne statuten
de bepaling opnemen :
i) Dat er zal zijn een raad van beroep.
2) Dat op de hestuurleden, de leden van den raad van beroep en
den directeur toepasselijk zijn de sub II, onder z en 2, vermelde
voorschriften.
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3) Dat in het bestuur van het station de aangeslotenen niet de
meerderheid mogen uitmaken en dat de voorzitter geen aangeslotene mag zijn.
4) Dat de leden van den raad van beroep geen aangeslotenen bij
het station mogen wezen.
Dow het ) e besluit (I) heeft de Ministei goedgeN onden vast
te stellen
1) Een mei k voor volvette kaas, bestaande uit een met blauwen
inkt op een doorzichtig plaatje kaasstof aangebrachten stempelafdruk van het Neck' landsche Nvapen, waaronder het wooed q volvet
en de aanwlizing q 45 . 0 o, tei will als randschrift, in hoofdletters
zijn geplaatst de wool den « Nederlandsche kaascontrole onder Rijkstoezicht , en waarvan norm en afmetingen overeenkomen met die
van onderstaanie figuur,

>>

2) Dat op dit meek, overeenkomstig de door den Directeur-Generaal van den Landbouw te geven voorschriften, tusschen het Nederlandsche wapen en het woord « volvet » eenige ciifer- en letterteekens in blauwen inkt kunnen worden aangebracht voor het uitoefenen
van controle.
3) Dat dit merk van Rijkswege op kosten van belanghebbenden
zal worden vervaardigd en onder nader door den Directeur-Generaal
van den Landbouw te stellen voorwaarden worden verstrekt aan de
besturen der onder Riikstoezicht staande controlestations voor volvette kaas ten behoeve van de bij hunne inrichting aangeslotenen.
(I)

.Nedei Z. Stczatscoul ant

van 26 Juli 1913, n r 173.
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Dat door of vanwege deze aangeslotenen geen ander dan dit
van Rijks\\ ege verstiekte meik mag worden gebruikt en dat alle
door hen te bet eiders kazen van dit merk moeten worden voorzien.
3) Dat dit merk brj de bereiding van de kaas op deze moet
wor den aangebi acht overeenkomstig de door den Directeur-Generaal
van den Landbouw te geven aan ijzingen.
Dat van het gcbruik van dit merk door de besturen der kaasconti olestations en door de daarbij aangeslotenen aanteekeningen
zullen vs orden gehouden op de wijze als door den Directeur-Generaal
van den Landbouw is goed to keur en of te bepalen.

Op 19 Augustus io r 3 erd door den Directeur-Generaal een
besluit I) genomen inhouelende de volgende voorschliften :
A. — Voorschreften voor het aanbrengen van letter- en cyferteekens
in het Ruksinel k voor volvette kaas.
In het merk NN ordt tussehen het Nederlandsche wapen en het
would volvct ter linker zijde een letterteeken aangebracht, aanwijzende het kaascontrolestation \\ aaraan het betrokken merk is verstrekt; naast die letterteekens wordt een volgnummer en worden,
zoo nook, serieletterteekens geplaatst.
B. —
voor het aanbrengen van het mak op de kaas
1E) de bere4ding daal van.
De merkplaaties \\ 01 den zoolang in warm water of in warme
\\ er ge\\ eekt, totdat zij \ olkomen buigzaam zijn ;ex\ orden, en op de
kaas gelegd, zooch a de korst gesloten
Hierna wordt de doek N. \ edet om over de kaas geslagen en deze
Vel der als ge\Noonlijk bchandeld.
C — De besturen van onder Rijkstoezicht staande controlestations voor volvette kaas zun gehouden :
I) De V001 de aangeslotenen brj het station benoodigde merken
tijdig schriftenjk aan te vragen bij het Rijkszuivelstation te Leiden.
2) De hun van Rijkswege ver strekte merken op voldoende kjze
en onder hunne vet antx ‘ oordehjkheid te bewaren en toe te laten, dat
door het Rijkstoezicht daar op controle wordt uitgeoefend.
3) Zoig te dr agen, dat de door hen ontvangen Rijkskaasmerken
nau.\\ keur ig WO1 den aangeteekend in cell i egister, ingericht volgens
de bijgevoegde modeller Ai en A2.
4) Aan de aangeslotenen, wits deze aan de hun gestelde voorschiaten voldocn, op hunne aanvrage de door hen benoodigde Rijkskaasmer ken te verstr ekken tegen ontvangbesvijs.

(1) Nedei landsche Staatscourant van 22 Augustus 1913, li r 196.
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5) Melding te maken van die verstrekte merken in het sub 3
genoemde register.
6) De kosten der door hen ontvangen merken aan het Rijk te
voldoen uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst daarvan.
7) Toe te laten dat de merken, voor zooverre zij niet zijn
gebruikt voor het doel, waarvoor zij zijn verstrekt, te allen tijde op
last van den Dnecteur-Generaal van den Landbouw worden teruggenomen, al zijn de kosten daarvan i eeds voldaan,
D. -- De aangeslotenen bij een onder Rijkstoezicht staand controlestation voor volvette kaas zijn gehouden tot nakoming, ten
genoegen van het toezicht, van de -volgende voorschriften :
1) Zij zullen alle melk, behoudens die welke bestemd is voor
huishoudelijk gebruik, voor de veefokkerij of voor onmiddellijke
aflevering als zoodanig, dadelijk na het melken verkazen en bij
afwijking van dit voorschrift daarvan v6Oraf minstens 3 maal 24 uren
schriftelijk kennis geven aan den directeur van het station — tenzij
overmacht wordt bewezen — en zich bovenclien onderwerpen aan
voor zooveel noodig deswege te geven bijzondere voorschriften.
2, Zij zullen tusschen de kaastijden geen voile melk, geen melkroom noch afgeroomde melk voorhanden hebben en, in geval er
alleen 's morgens gekaasd wordt, tusschen de kaastiiden geen afgeschepten melkroom noch afgeroomde melk voorhanden hebben en
bovendien tusschen den kaastijd en den avondmelktijd geen voile
melk, tenzij de aanwezigheid daarvan in alle bovengenoemde gevallen op voldoende wijze kan worden gerechtvaarcligd.
3) Zij zullen zorg dtagen, dat het vetgehalte in de wei binnen
normale grenzen blijft
4) Zij zullen op nauwkeurige wijze dagelijks aanteekening houden van :
aj de hoeveelheden verkaasde melk, morgen- en avondmelk
afzonderlijk (in liters);
I)] het aantal en de nummers der verbruikte melken ;
c] de hoeveelheden gemaakte weiboter (in kilo's);
d] het aantal en het gewicht der afgelevercle kaas per partij ;
e] naam en adres van hen aan wie de verschillende partijen
geleverd zijn.
Voor deze aanteekeningen worden door het kaascontrolestation
lijsten verstrekt, ingericht volgens de bijgevoegde modcllen BI en B2.
Op deze lijsten zal onder de rubriek « opmerkingen » aanteekening worden gehouden betreffende :
1) De hoeveelheden bijgekochte melk of kaas; in het laatste
geval ondei vermelding der daarop voorkomende merken.
2) Het aantal koeien.
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De Kaascontrole in werking.
De controle van de kaas uit voile melk (volvette kaas) heeft
voor doel tv zorc, en, dat de kaas. die aan het officieele merk van
den Staat wordt onderworpen, niet met afgeroomde melk, en
zonder toevoeging van vreemde vetten, wordt bereid; daarenboven moet het minimum vetgehalte van de droge stof 45 ° 0
zijn, en client het wateigehalte normaal te wezen.
De controlestationS voor de uit voile melk bereide kaas
worden door belanghebbende vereenigingen ingericht; alleen
gunstig gekende personen worden tot deze inrichtingen tnegelaten; daarenboven molten deze niet in nijverheid en handel van
margai Me of andere vetten betrokken zijn, gezien deze produkten
tot de vervalsching van kaas kunnen benuttigd worden.
De kaas«mtrole houdt het nog op de fabricatie en berust op
het onderzoek over de hoeveelheid en de samenstelling van de
gebruikte melk, de samenstelling en de hoeveelheid kaas uit deze
melk verkregen, het vetgehalte van de verkregen wei.
De onder controle bereide en uit voile melk verkregen kaas
is van het daartoe ingestelde officieele staatsmerk voorzien. Dit
merk. in negatief, bestaat uit een met blauwen inkt op een doorzichtig caseineplaatje aangebrachten stempelafdruk van het
Nederlandsche waken, met daaronder de aanteekening : « Volvet
4--) 0 0 » en als randschrift de woorden : « Nederlandsche Kaascontrole under Rijkstoezicht ». Het plaatje draagt ook een letterteeken en een volgnummer, waardoor de echtheid en de samenstellmg van de kaas altijd kan vastgesteld worden.
Het invoeren van genoemd plaatje was het onderwerp van
ernstige opzoekingen, daar dit van de kaas deel moest uitmaken,
derwijze dat het met zijn opschrift, niet zonder beschadiging van
de korst, kan afgerukt worden. Dr. H. E. T. VAN SILLEVOLDT,
bestuurder van het Rijkszuivelstation te Leiden, gaf daaraan de
gewenschte oplossing : de plaatjes uit caseine vervaardigd worden in \\ ater geNN cat, zip worden gemakkelijk op de kaas, gedurende het afpersen, met den tekst naar binnen gebracht, en na
korten tijd maken zij volledig deel van de korst; de tekst die
negatief op de plaatjes gedrukt is, verschijnt nu positief, is ingesloten, en wordt tegen alle beschadiging beschut. Door het
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Kaascontrolestalion Zwa7-Holland namelijk, wordt het volgende
vlugschrift aan Cie belangliebbenden rnedegedeeld :
Voorschrift voor het gebruik der merkplaatjes.
De mei kplaaties worden gedurende 10-15 minuten geweekt in
warm water met een temperatuur tusschen 40-45° Celsius (ioo-iio
Fahrenheit)
Zinn de mei kplaat i es gedurende dezen tijd opgeweekt, dan worden zij op de kaas gelegd. zoo vroeg mogelijk, loch niet voor de korst
geheel gesloten is.
Hierna worth de doek weer over de kaas geslagen en de kaas als
gewoonlnk verder behandeld
Dc plaaties moeten na het opweeken volkomen huigzaam zijn.
Indien de mei kplaaties samengeschrompeld of kleverig uit het
\y arn) e water mochtcn komen, is dit een teeken, dat het water te
warm geweest Verzoeke vooral op de temperatuur van het water
te letter.
direkt bericht, als U jets bijzonders bij het
Gaai ne ontvang
aanbrengen der plaaties of later bij de kaas meent te ontdekken.
Dc Directeur van, het Kaascontrolestatton Zuid-Holland,
Dr. H. VAN GULIK (I).

Dc voorwaarden door de Regeering voorgeschreven voor
de controle worden stipt nageleefd, en het toezicht wordt uitgeoefend niet alleen doer het streng ondeizock der kaasfabrieken,
doch J.: door scheikundige proefnemingen.
ID( )or het minimum van het vetgehalte van 45 ° '° in de droge
stof, wonit tie verzekering verkregen dat de kaas met voile melk
is bereid geweest ; het aannemen van dit minimumgehalte steunt
op de proeven gedurende verscheidene jaren gedaan en waardoor
bewezen word, dat normaal bereide kaas altijd ten minste 45 0 0
vet in het droog gewicht mhouden kan; zelfs houdt de droge
stof van de in Nederland bereiden kaas gewoonlijk tusschen
49 en 50 ,) 0 vet, on-i slechts bij uitzondering beneden 46 °' 0 te
zinken.
werd vastgesteld dat het vetgehalte van de kaas meer van
de verhouding tusschen vet- en caseInegehalten in de melk, als
van het vetgehalte zelf afhangt. Uit vetarme en vetrijke, doch
(1) Aan Dr. H. VAN GULIK heeft men onder meer een zeer gelukliige
wijziging van den butyrometer van GERBER, toegepast op het doseeren van
vet in de kaas, te darken.
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niet afgeroomde melk, kan kaas verkregen worden inhoudende
nagenoeg hetzelfde vetgehalte; voile melk met 2,51 ° ' 0 vet, en
voile melk met 4,18 ° 0 vet b. v. gaven kaas met 40,6 °/ 10, 49, 1 ° 0
vet in de droge stof, tet wij l de wei 0,27 ° i„ en 0,35 .3 /0 inhield. Het
caselnegehalte van de melk gaat met het vetgehalte op en neei,
en de schommelingen in de ondei hinge verhouding tusschen
beide stoffen zijn niet zeer grout, op zulke wijze dat er dus voor
kaas uit vetarme voile melk geen vrees moet bestaan dat het vetgehalte in de droge stof beneden het minimum van 45 0 , o zal
dalen.
Vmdt men dus kaas uit voile melk met minder vet als 45 0
van de droge stof, dan moet dit uitsluitend aan een slechte bereiding toegeschieven worden. De kaaswei houdt normaal een
klein vetgehalte, tusschen 0,3 en o,6 ° ' 0 in; worden fouten begaan
in de bereiding, b. v. wordt ondoelmatig geroerd of wordt het
gestremde to veel ge\Nrongen, dan bereikt het vetgehalte van de
wei tot 1,0-1,5 ° '0. Als gevolg van de nieuwe Kaaswet heeft men
reeds kunnen vaststellen, dat de kaasbereiding veel verbeterd is,
en dat mindere gelialten als 45 °, 0 reeds uitzonderingen kunnen
genoemd worden.
Eindelijk moet nog medegedeeld worden dat in gevallen
van anormale melksamenstelling, b. v. als het vee ernstig ziek is
of als het wider zeer ongunstig is, het vetgehalte in de kaas nooit
vermindert, dock wei verhoogt, ja zelfs tot 6o '3/0 en meer.
Het in werking brengen van de Kaaswet geschiedde dus niet
blindelings; de voorwaarden van de kaasbereiding v66r het
invoeren waren op volkomene wl i ze bestudeerd. Het verkregen
resultaat is eene vermindering van de vervaisching van volvette
kaas, door het initiatief der voortbrengers en door de bescherming van den Staat ; vender ooh eene verhooging van de waaide
van dit voor Nederland zoo belangrijk produkt, hetgeen een
nieuwe bron uitmaakt van inkomsten voor de Nederlandsche
kaasfakricatie (I), en een groot voordeel voor de Nederlandsche
kaas in de internationale concurrentie.

(i) In 1912 werden 96 millioen kilogr. kaas in Nederland bereid,
waarvan 59 millioen werden uitgevoerd.
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Het Rijkszuivelstation van Leiden.
In Maart 10'3, werd te Leiden een Rijkszuivelstation ingericht met het doel het scheikundig onderzoek van botermonsters
te doen, Welke tot de tutvoering van de Bo/et-wet worden genomen, en s( heikundige onderzoekingen te verrichten in het belang
der Nederiandsche zuivelindustrie. De bestuurder van het station (I) wordt in het onderzoek door scheikundigen bijgestaan.
Vanaf de ()pening van het stltion tot 1 Januar' 1913 werden
165oo door de ambtenaren \ an het staatstoezicht genomene
botermonsters onderzocht.
Het station woidt ooh gelast met het , rlderzoek van uit het
buitenland ingevoerde boter en margarine, tenzij deze vetten uit
een land afkomsug zijn waar van staatswege voor de zuiverheid
op voldoende wijze zorg wordt gedragen , alhoewel in Nederland
weinig boter woidt ingevoerd, werden niettemin aan het Rijkszuivelstation ongeveer 1500 monsters ingevoerde boter aan de
proefneming onderworpen.
In veiband met de invoering van bet Rijksbotermerk in T904
werd aan den werhkring van het station de taak toevertrouwd,
de uitgifte en het beheer der Rijksmerken en het wetenschappelijk toezicht op de botercontrolestations. Het invoeren van de
Kaaswet heeft eindeli j k de werkzaamheden van het station verder
uitgebreid tot den dienst der Rijksmerken (2) voor de onder
controle gebrachte kaas.
Het station heeft van 1904 tot 1912 de volgende getallen
Rijksboterrnerken afgeleverd :
jaar
1904 .......

Getal inerken
....

1905 ........ . . . .
1906
1907

3.416.800
6.377.000
7.737.700

7.641.000

IgoS

7.157.500

1909

8.346.500

( I ) De directeur is thans Dr. H. E. T. VAN SILLEVOLDT, wiens ervaring
op het gebied van melk en vet zeer gunstig bekend staat en hoog wordt
geprezen.
(2) De kaasmerken worden vervaardigd uit case1ne, volgens de aanduiciingen van Dr. H. E. T. VAN SILLEVOLDT,

54
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1910
1911
1912

.

7.650.000
7.452.500
7.800.000

De merken op een daartoe bijzonder vervaardigd papier
warden in boekjes van honderd stukken vereenigd, voorzien
van den tekst, van letters en van doorloopende nummers; zij
warden aan het station langs rechte lijnen doorboord, op zulke
wijze dat zij slechts eenmaal kunnen gebruikt worden. Daar de
uitslagen van het onderzoek in de botercontrolestations aan het
Rijksstation worden medegedeeld, zoo is dit Rijksstation in het
bezit van de scheikundige waarden van ieder der met de merken
voorziene boterstukkcn, en is dus, zooals boven werd gezeid, in
de gelegenheid die waarden dadelijk te kunnen mededeelen.
Het wetenschappelijk toezicht bestaat uit :
t o ) Eene controle op de toestellen en de chemicalièn, Welke
in de laboratmia der botercontrolestations gebruikt warden;
.-2") Eene controle op de wijze van uitvoering der voor het
onderzoek der boter voorgeschreven methoden;
,3 0 ) Eene contiole op de bij het onderzoek der botermonsters verkregen resultaten.
Dit toezicht heeft stellig voor gevolg gehad dat al de boterstations op dezelfde wijze werken, en dat de waarden van het
verzadigings(ijfer aan vluchtige vetzuren bepaald volgens LEFFMAN-BE AM, en van het lichtbrekingsgetal volgens ZEISS-ABBE,
f,, emakkelijk onderling kunnen vergeleken worden.
In het Rijkszuivelstation te Leiden was ik in de gelegenheid,
het nieuw extraheeringstelsel met de zoogenoemde perforators
van SAIF ITIAM in werking te zien; voor zooverre ik weet, zijn die
in andere Europeesche landen nog met in gebruik.
Dit extraheerstelsel, ingevoerd en gewijzigd door Dr. A. LAM
en Dr. H. E. T. VAN SILLEVOLDT (I), is buitengewoon een(I) Deze methode wordt toegepast op het uittrekken van phytosterme
en cholesterine. Zi) is beschreven in een vlugschrift uitgaande van het Rijkszuivelstation van Leiden : u Apparat zum Extrahieren (Perforieren) von unverseitbaren Bestandteiien aus verzeifter Butter, damit das Ausschutteln mit
Aether Each der BOMERSCHEN Phytosterine-acetatmethode umgangen werden kann is nog met beschreven in Codex Alimentarius voor Nederland,
n° 2, spiis\ etten en kaas c1909), ook met in de Entwurfe zu Festsetzungen
uber Lebensmittel herausgegeben vom Kaiserlichen Gesundheitsamt, Heft 2,
S peisefette and Speiseole (1912).
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voudig en zal zonder twijfel de Nederlandsche grenzen overschrijden en intei nationaal worden (I).
Op cut stelsel berust ooh de methode voorgesteld tot het
doseeren van het vet in de kaas door Dr. A. J. SWAVING, als
Sec:retails van de Studiecommissie van de Internationale Zuivelvereenigmg. tot het vereenzelvigen der onderzoeksmethoden van
de kaas (2). Ook wend due methode aangeprezen bij de Internationale Conunissie tot vereenzelvigen der onderzoeksmethoden
voor levensmiddelen (3).
Een zeer piaktische nieuwe methode tot het doseeren van
de niet-boter wordt door Dr. H. E. T. VAN SILLEVOLDT in zijn
laboratolium toegepast; deze methode die mij door hem werd
uiteengezet zal bitmenkoit, hoop Ik wel, worden gepubliceerd.
De 2 t' afleveiing van Codex Ali/lie/llama voor Nederland (4),
waaraan Dr. A J. SAVING, Dr. H. E. T. VAN SILLEVOLDT en
Dr. H. VAN (A-1,1K onder meer hebben medegewerkt, houdt
een statistisch overzicht in van de betrekking tusschen het getal
der oplosbare vluchtige vetzuren en het lichtbrekingsgetal, ontleend aan het onderzoek van 116.485 monsters gecontroleerde
hoter, gerangschikt in het Rijkszuivelstation to Leiden.
Op I Januar' 1913 beschikte het Rijkszuivelstation over de
waarde van meer dan 200.000 monsters echte Nederlandsche
boter
Naar mijne meening werd een stelselmatig onderzoek nooit
met zulke zorg en op zulke stelselmatig wetenschappelijke
wijze ingericht. Dank zij de leden van het Rijkszuivelstation
en van de controlestations, beschikken on de Nederlandsche
regeering, on de Nederlandsche handel, on de Internationale
wetenschap. over een belangrijke materiaal voor den strijd tegen
vervalsching

(1) Naar het schijnt wordt de methode thans in Siberie toegepast op de
Siberische boters
(2) Stacy Commission of the International Dairy Federation; propositions for tee unific thou of analytical methods for Cheese. — Haag,1912.
(3) Comm. Intern. (run*. des nze'thodes d'analyse des (jennies alt.
I/lento/1-es, 1913, no 9, biz. 166.
(4) Sptjsvetten en kaas. — Gronzngen (Noordhog), 1909.
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VI.
Het veredelen van het landbouwersvak.
Een wetenschappelijke litteratuur, het werk van ervaren en
geleerde schrijvers, oefent op de ontwikkeling van den landbouw
een buitengewoon gunstigen invloed uit. Deze invloed die zich
niet alleen op materièel, doch ook op zedelijk gebied laat gevoelen, brengt eene vermeerdering van het eerlijkheidsgevoel teweeg
en geest, als regelmatig gevolg, aanleiding tot eene vermindering van de vervalsching. Dit kwam mij in den geest, bij
het zien op de landbouwtentoonstelling van 's GravenhageScheveningen in September 1913 (I), van de opschriften op de
wanden der gebouwen, vooral in het gebouw der afdeeling Staaiszorg 7'001' den Landbouw.

Gelukkig kwam het bestuur van de tentoonstelling tot de
gedachte deze opschriften in eene brochuur (2) to veieenigen
aldus werken de opgezochte opschriften verzameld en hunne bewaring verzekerd Het samenbrengen van aanhalingen uit dichters en prozaschrijvers, alsook van spreuken en andere gezegden
uit den volksmond, in het Nederlandsch bestaande, of in het
Nederlandsch vertaa,ld, en toepasselijk op landbouwonderwerpen, werd uitgevoerd door de HH. W. C. CAPEL, referendaris
bij de Directie van den Landbouw, en Dr. H. BLINK, privaatdocent aan de Rijks-Universiteit van Leiden Onder de opschriften treft men uittreksels uit de werken van CATS, VONDEL, PooT,
VIRGILIUS, HUYGENS, BILDERDIJK, GEZELLE, VOLLENHOVE,
BELLAMY, SAU\VEN, HORATIUS, CATO, ARISTOTELES, CICERO,
DA COSTA. Met vreugde vond ik daaronder aanhalingen uit twee
Vlaamsche dichters, G. GEZELLE (Dollemaand) en ARNOLD SAUWEN (De Zaaiei).

Doch het Bestuur der Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging die de Tentoonstelling met den steun van de
Nederlandsche Regeering heeft ingericht, had ook aan de kunstliefhebbers gedacht en het uitstekend denkbeeld opgevat in een

(I) Er is verschenen een lijvig catalogus van deze tentoonstelling, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereenign)g, 728 blz.
(2) Opschriften aangebracht op de nationale en Internationale landbouwtentoonstelling gehouden te 's Gravenhage in 1913, 10 blz.
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II-mole bundel ondet den titel « De Landbouzu iii de poeie » ([)
eerie reeks gedichten te laten verschijnen. Een bijzondere cornmissie ender voorzitterschap van den H -W. C. CAPEL, en samenp,esteld nit de 1-I.H. Di. E. B. KOSTER, Dr. C. G. N. DE Vooys,
Dr. H. I3LIN1, Di. I. J. ALVERDA DE GRAVE, S. KOENEN, Dr. E.
F. KOSsALANN en V. R. II. CROESEN werd gelast met het uitvoeien van het werk, dat in twee hoofdstukken is verdeeld, het eerste
met gedichten in de Nederlandsche taal (blz. 1-88), het tweede
met gedichtenlt de Duitsche, Engelsclie en Fransclie talen
(blz. 6(-.174). De bundel moet gelezen worden, thuis in het
gezelligc \\ 0°1mA-trek. ot buiten, in de open lucht... % zegt het
voolbelicht. Il: zou er bij gevoegd hebben : de bundel zal gelezen
vorden door de Nedeilandsche landbouwers. Alochten onze
Vlaamsche landbouNN erg het ouk doer!
Niet zondcr belang is bet, meen ik, bier de titels der Nederlandsciie gedichten op te geven, waaronder weer dan een onzer
Vlaamsclie schrnveis, rianIelIjk LEDEGANCK, GUIDO GEZELLE,
JAN VAN BEERS, POL DE MONT, RENJ DE CLERCQ :
Oude Nederlandsche hederen : Laet ons den Landtman loven,

Als Vader Adam spitten, Wij boeren en boerinnen.
(Jude 17aa7lische liederen : 's \Verelds handel.
jAcoil CA {S . Lit Damon en Aspasia.
J. vAx DLX VONDLL : Rey van Eubeeis (uit Palamedes): Uit
Altaerg-eheimenissen.
_JAN LUYICEN ' Buvtenleven.
H. C. Pour Akkerleven.
"W. BILDERDIJK : Op de verzameling der weiktuigen van
a kkerbouw te Amsterdam.
C. Loom : Oogstlied aan St. Jacob.
A. C. -W. STAR ixci : Oogstlied.
H. TOLLENS : De gelukkige hoer, Oogstlied.
E. J. POT( ,IETER : s Daglooners eisch.
JAN VAN BEERS : fragment uit De Bestedeling.
K. L. LEDEGANC_ K • De boekweit, fragment.
j. 'WINKLER PRINS : Korenvelden, Maaiers, Trekos, Verdronken land.

(1) De Landbouw in de poèzle. 07-agave van de rationale en znternatzonale landbouwtentoonstelling gehouden te 's Gravenhage in 1913, 176 blz.
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GUIDO GEZELLE : De maaier zingt een zomerliedtje, Met
kloeken aime een hand vol zaad, Hoe schittert nnj die spa Loch,
Als ge naar het kooren luistert, Het gers, De avondtrompe, Twee
horsen, Terwe, Casselkoeien, Virago.
PROSPER VAN LAXGEXDONCK : Wezembeek.
Pol. DE MONT : Ploegen-Maaien.
CAESAR GEZELLE : De maaier.
RENI: DE CLERCQ : Jonge terwe, Het vlas staat in de blom,
Korenloop, Inhalen, Labeuren, Ik- ben van den buiten, Het lied
der terwe, Dorscheislied.
ALBERT VERWEY : Bewerkt den grond, De bluemenvelden,
Het Weiland.
EDIV B. KOSTER : Thans wordt geveld, Zij maaien stadig
met gelijke slagen, De ploegos.
FRAYS BASTIAANSE : 00gSt.
ADAMA VAX SCHELTEMA : De keuterboer.
C
j. F. E. CELLIERS : Die ossewa.

Menus Die us.
PIETER JELLES : Terskerssang.

Het uitgeven van een dergelijken bundel levert oils een
nieuw bewijs hoe men in Nederland, bij het inrichten van
Welke ondernemingen ook, niets nit het oog verliest. Het gold
bier een Tentoonstelling voor Landbouw. Welnu, zelfs daar
wordt aan de kunst eene plaats geschoriken, en de dicbters worden vereerd. Is (tit geen edel middel om den menschengeest
te verheffen, en aldus van het kwade te verwijderen' Is dit geen
onrechtstreeksche, loch doelmatige bijdrage tot het bestrijden
van de vervalsching van levensmiddelen?
VII.
Besluit.
In deze mededeeling heb ik gctracht, de boter- en kaascontrole uiteen te zetten, zooals die in Nederland, onder Staatstoezicht is ingericht. Mijn doel was deze methode tot bestrijding
van de vervalsching der levensmiddelen, aan de Vlaamsche
landbouwers te doen kennen, het was ook voor nu] een gunstige
gelegenheid om aan te toonen, wat de eerlijke handelaaar bij het
toepassen van het stelsel te winnen heeft.
De groote eer dit stelsel, na lange studie en na onverpoosden
arbeid, ingevoerd te hebben komt aan Dr. A. J. SWAVING toe.
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In hem treffen w ij een baanbreker aan, die als zooveel
andere in Nederland op den voorrang is getreden. Kunst en
letterkunde wil ik hier onbesproken laten — ik ben immers met
bevoegd em dadrover te handelen, — maar het client erkend
dat, op welk gebied ook der wetenschappen, de Nederlanders,
nieuwe theorien en nieuwe methoden gevonden hebben, die in
de geleerde weield opgang hebben geniaakt, en een grooten
invloed op den algeineenen vooruitgang hebben gehad.
Noemen \\,ij op het gebied der scheikunde, mannen zooals
VAN ' T HOF (1) met ziine onsteifelijke theorien over stereochemie en over osmotische druk,—BAKHuis ROOZEBOOM en zijn
leerhng HRLINEMAKERS met de phasenleer, — VAN BEMMELEN, den stichter van de kolloidenscheikunde,— FRANCHIMONT,
LOBRY DL HRUYN, HOLLEMAN, enz. — Op het gebied der
natuurkunde komen de namen voor van LORENTZ, en van ZEEMAN met de electronentheorie, — van VAN DER \VAALS
met de kinetische gastheorie en de toestandsvergelijking, —
van KA1vIERLIN(d1 ONNEs, die de laagste temperatuur (-2b(PC)
door het vloeibaarmaken an het helium heeft bereikt, enz.
— Op het gebied der biologic noemt men HUGO DE FRIES,
den man van de plasmolvse en van de erfelijkheid, — HAMBURGER den man van de haemolyse, — STOK-VIS, den schiijver
van het standaardwerk over pharinacodynamie, PEKELHARING, den underzneker der fermenten, — BEYERINCR, den
onderzoeker der gisten en der bacterien, enz.
op het gebied der toepassingen vmden wig thans denzelfden
gemalen, onvermoeibaren en oorspronkelijken geest. Het controlestelsel onder staatstoezicht dat door Dr. A. J. SWAYING werd
uitgevonden en dat hid door de Regeering wist te doen uitvoeien,
brengt een onbetwistbaar grooten vooruitgang merle in den moeilij ken strijd tegen de vervalsching van levensmiddelen (2); dit
(I) Over VAN ' T HOFF passen in hun boek J. H. van 't Hoffs Amsterdarner Periode 1877-1895 (Helder, 1912, 196 blz ), Dr. W. J. jORISSEN en
Dr. L. TH. REICHER deze woorden toe van ALPHONSE DE CANDOLLE :
convient en effet qu'on loue des homme,, dont la cêleonte n'a cuutê de larmes
a personne et dont les travaux agrandissent la sphere des connaissances au
profit de l'hurnanite toute entiere ».
(2) Hier is het misschien met van belang ontbloot het volgende of te
schrijven dat reeds in 1905 door Dr. A. BONN (Rusel) op het 2 e Intern.
Zuzvelconsres te Parys in 1905 werd medegedeeld
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stelsel een model waarup in de toekomst de eerlijke handel
zal kunnen steunen. De lof op alle internationale conressen uitgebracItt. den enschen meermaals in andere landen uitgesproken
om het Nederlands( he stelsel in to vueren, moeten your hem
aan wien mmtj het stelsel danken, de schuonste bekroning van
gloctc m erthen,ten uitmaken.

Notre conclusion peut, nous en aeons la conviction absolue, etre tres
nette : les beurres hollandats munts de la marque de garantie sont des beurres
purs, aosolument purs, et ne peuvent pas etre des beurres falsifies. It y a
impossibilite absolue de frauder ces beurres mums de la marque ue l'Etat.
Les stations de controle nous dounent une haute 'dee de ce que peut faire
pmee c.oabord, puts enstute encouragee, patronee, soutenue par
l'Etat. Elies ant repon(iu d'une facon tres simple et tres pratique, a taus les
desiderata rtes personnes ou aes groupements interesses a des titres divers,
la repress on absolue de la fraude des beurres et nous ne pouvons qu'applaus±r sincerement aux resultats obtenus
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE commissm VOOR AlIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

179. — WECH, WEGH WEEG (Wand).
\VIA_ II, of WE( ,H, is een andel e worm \ an het Wv1. WEE( EI
= WED ' , of, naai « frond, Muur van planken, van
vlechtm eik, van klei, tnz., in tegenstelling met eenen muur van
briken steenen E.,,emetseld . Zie ooh bid J. en V. Van Keirsbilck, Ambacht Na n den timmerman, ‘ 0 fraud. In eenen tekst
uit de ( .)stume Nan Roeselare, door De Bo aangehaald, is er
spraalc van een aei den ofie bardoen wee >. De ( Costume van
Ieperen Thu)) heeft inselijks den vorm WECH :

L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 104
« Die van
iimmeren ofte metsen wilt neffens thugs van synen gebuer,
makende iccgen (Ate ghevelen tsynen huyse alleen dienende, en sal
die niet molt en stellen naerder den iceelt ofte muer van synen ghebuer, clan op tw ee entwmuch du i men, soo dat elck voor syn osiedrop sal hebben elf duvmen vallende. . (Couiume homologuee, van
1619
In het Caine' primitif 0535) van genoemde « Costume >>,
luidt dit als volgt
Id., op. cit , I, 4.16 « Item, die van nieux timmeren of maetsen
tiville neffens den huusen van zinen ghebuer, makende weeghen of
ghevele tzmen huuse alleene dienende, en sal die niet moghen stellen
naerdere den weeghe of muei van zvnen ghebuer dan...
Timmei en en ilfei.sen of Madsen, uit de bovenstaande teksten, hel,ben elk een speciale beteekenis : TIMMEREN past
inzonderlield op de wooiden Mgen of WeeAlien, uit genoemde
teksten, — METSEN of MAETSEN, op Gheziele (Gevels) en Muer.
Trouwens, door TIMMEREN wordt ondersteld het oprichten
van een ICI ander bouwwerk, uitsluitelijk uit wegen (wanden)
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samengesteld, — door METSEN of MAETSEN integendeel, het
eigenhjk opbouwen van een stee pen huis of << ghev el . Het is
genoeg geweten, dat in vroegere dagen, kleine huizen met muren
uit leem werden opgetimmerd : dergelijke huizen zijn nog
wel op den buiten aan te treffen. In het Fr. beet dit Bousillage:
Melange de chamne et de terre detrempee, avec lequel on fait
des slurs de cro-ure. (Lithe.)
Up bet onderscheid tusschen Ti mmeren en Me/sell, werd
niet gelet door een schiiiver, die dan ook de boven aangehaalde plaats uit de « Costume » van 1619 verkeerd vertaalde
door . (,e/iii qui 7 1 elli cons!) izzi e ulle uouvelle malson, a pa/ ois et
murs opi es, (lei-I-a /awer entre sa malsoll et celle — en
de plaats tut het Callier » van 1535, door : Item, cellli qui veut
c(;/c" de la mamoll de son voisin, et &T y r des
cons/ill/re ou b(i11/1/Mrs (lit' 7 CAnd ou de /tirade...
Op « WLEG HEN ban Pal oi omdat dit \Noord ook

de beteekems heeft van C/o/son (maconnerie ou cliarpenterie), —
maar N an Mil/ de iclend, bij ons Annenmuur, is er volkstrekt
keen spraak. HU; do iefend is homers enkel en alleen : Mu qui
spare les pli'xces do dedans d'un batirnent, au lieu que les gros
muts en font le contour (LittrO.
Er is nicer.
WEECH word, ook ten onrechte, door Fr. Palissade veitaald.
Pad/Dade is iinmei Range de pikes de Bois, of C16'ture en planches, ill peiche on en Cehalas (Lithe) De tekst luidt :
L. Gilliodts-van Severen, op. cit , I, 416 « Item, in ghevalle dat
by eenen upgaende muer ofte weech niaecte ofte een gote leyde
zonder oziedrop, sal die moghen maken up ellevcn dumen naer den
muer ofte weech van zinen ghebuer. (1535)

—

HUUSBERECHT en HUUSBERECHTER.

Te Ieperen, waren « HUUSBERECHTERS geheeten, de twee
Schepenen, die van ambtswege belast waren met uitspraak te
does ov ei Mlle zaken of betwistmgen betreffende huizen of erf :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 226 :
Hoemen
precedent ende partien berecht voor scepenen ende huusberechters.
« Ten berechte van huusberechters ende erfscheeders binnen
der stele,.. van Ypre, zyn jaerlicx ghecooren..., uuten college van
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scepenen twee van hemlieden, diemen noemt scepenen huusberechters ende erfscheeders... > (Costume van 1535.)
Dat zij SCEPENEN HUUSBERECHTERS ENDE ERFSCHEEDERS
genoemd werden, wil met zeggen dat die Scepenen-huusberechters
als wezenlijke ERFSCHEEDERS, als afpalers van elven, als landinetets (I), optraden. Trouwens, tot het N errichten van de afpaling zelve, tot het doen van het stoffehik m erk, waren hun twee
,< MeeSieLS 'weld/cc/en >, d. w. z. twee bazen die in het werk
ervaren waren, toegevoegd, nl. , eenen maetsere ende eenen
temmerman s: :
Id., op. cit., I, 226 : 0 Item, toe hemlieden zyn ghestelt ende
gheeedt van ouden tyden twee meesters werclieden, eenen maetsere
ende eenen temmerman, metgaders de clercken vander weeserie
beneden ofte Beene van hemlieden. > 1535.)
In de Memorie van toelichtinp, betreffende de herziening
van de , Costume >> van 1535, wordt de vraag gesteld, « of bet
niet gheradich en is uut to laeten de rubriycque hoe Men pi ocedeert 7'007 schepenen huusberechters ende alle de proceduren dies
aengaende van nu voort to doene in camere, om redene dat de
questien van het zelve beach/ zyn dicwils de difficylste van rechte
ende over zulcx met en betaemt Batmen die late ter decisie van
wercklieden, op miens advys dikwils by schepenen ghewesen
wordt ,>. (L. Gilliodts-van Severen, Gout. d'Vpres, I, 593.)
Dat de Sa:PC1101 huusberechters niet enkel en alleen Echemsof Juges de untorellizete waren, zooals een schrijver gezegd heeft,
blijkt hiermt, dat zij 0 de kennesse ende berecht . hadden <, in
deerste instantie van alien questien ende gheschillen tussclien
partien, spruutende ter causen van erfscheedene van huusen
ende erven..., insghelycx van gheschillen spruutende om causen
van wercken ende edificien ghemaect ofte beghonnen maker, van
vriheden ofte onvriheden, van oziedropen, waterloopen, subvatic (2), resooten, ovenen, camfoeren (3), viersteden, glenden,
(1) Zie bij Verdam, v° Erfsceidere.
(2) Het woord SUBVATIE heeft met bestaan. Ongetwijfeld werd het
aldus verkeerd geschreven of gelezen, voor SUWATIE. Men zie over ait
laatste, onze Keure van Hazebroek, III, 14g.
(3) CAMFOER = Komfoor. Hetzelfde als Cafoor. (Zie bij Verdam.)
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mueren, haL, hen, necessal (I), van vriheden ende onvrilieden
van luchten, Nan weghen ende ganghen ende van alien anderen
vuheden, servituten ofte nieuwicheden concernerende huusen
ende erven bmnen der voorsevde stale ende scependomme ›>.
(L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 226, Costume van
1535.)
BERD_ HT of HUUSBERECHT

heette de terechtzitting door de

Scepenen-hllusherechiers gehouden. VoUr de uitspraak mochten
partiien om het Gtoote belichl of G roote huusbeiecht verzoeken.

Dit was als volgt samengesteld :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 228 : c Item, voor
vonnesse zullen eic van parties ofte ooc de selve scepenen huusberechters moghen verzoucken tgroote huusberecht, te wetene toe
hemheden Brie andere scepenen ende den clerck wander vierschare,
de \ elcke tsamen i echt does zullen naar tbevynt vanden sticke.
< Item partijen zullen moghen beroupen tvonnesse vanden voirse den grooten berechte voor vooght ende scepenen... ii (Cost.
van 1535.)
Zie ouk op. cit., II, 659 : HUVSBERECHT. (1741.) En aldaar
de Coutume homologuee van 1619, Rubriek III, art. L.

181. BESINGHEN EENE CAPELRIE.
In den tekst hieronder wordt bedoeld de kapelnij van
Onze-Lieve-Vrouw (' de Salve bij de kerb van Onze-LieveVrouw te Brugge gesticht ten jare 1282, door Gillis Dop, poorter
dezer stall, en waarvan spraak is in Inscriptions funeraires de la
Flandre Occidentale, door J. Gailliard, Ti e dee', Bruges, Eglise
de Notre-Dame, blz. 243 :
(I) 139 de vertaling is dat woord in de pen gebleven. NECESSARIE WiiSt
de Bestekamer, Fr. Cabinet, Cabinet d'aisances, Cabinet de nêcessit,es. Bij
Lacurne de Sainte-Palaye, Dict. Necessazre
hive, Chaise percee

Op

Necessaire a on (au) jardin
Oa l'en pourra, chascun matin,
Aier, une foes, par licence.
(Desch. f. 411.)

Vergeiijk bij Littre, v° Ne-cesszti Alier a ses necessites, Faire ses necessites = Satisfaire les besoins ci'evacuation.
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Archief der Onze Lieve Vrouwkerk, te Brugge, Charters, voorloopig n r i8 « Ende dat Gillis Dop gaf dese vors. c. scheleghen sjaers
ter capelrien behoef te Onser Vrouwen in Brugghe, bachten core,
diemen singhet Salve... De welke capelrie meester Jan Calf vorseit
besinghende es... » (Akte van 14 November, of van « sFrijnd. na
Se Martinsmesse in Smeermaent » 1287.)
De hieronder volgende teksten kunnen tot uitlegging van
ons BESINGHEN dienen :
« Quod capellanus et possessor dicte capellanie... teneatur singulis diebus hora octava celebrate nussant... Uit eene akte van 1444,
Inscr. fun., II ut supra, blz. 248, col. 2
«
constituere quandam capellaniam in ipsa ecclesia perpetue
...deserviendain ..» (Uit eene akte van 1360, op. cit., II, blz. 249, col. 1.)
« ... Et quod idem capellanus missam cotidie pro dictorum animabus ad dictum altare seu in ipsa ecclesia celebret seu decantet...»
(Uit akte
s op. et loc. cit.)
Sprekende van eene kapelnij, komt derhalve BESINGHEN
in den grond uit op het Bediellen daarvan (Fr. Desservir), en wel
inzonderheid op het plechtig celebreeren of zingen van de mis
aan genoemde kapelnij verbonden : Celebrare seu decal/fare ».
BESINGHENDE, uit den boven aangehaalden tekst, werd als
Reseghende gedrukt, naar een kopij van de akte van 1287, uitge-

geven door J. Gailliard, op.cit., II , 440 : « de welcke capellerie meester Jan Calf vorseit beseshende es ». Dit lleseghende is
ongetwijfeld foutief.

182. BESCHERMTE.
Dat woord beteekent Bescherming, Hoede. Vier voorbeel-

den daarvan bij Verdam. Hieronder een, uit het jaar 1309, met
BESCHERAITE E5DE HOEDE; bet is ontleend aan eene akte uitgegaan van Willem, graaf van Henegouwen en van Holland, en
gegeven te Zierikzee :

Staatsarchief te Brugge, Fonds der Abdij van Ter Doest, Charters, oud nr 6751, voorloopig blauw nr 1715 : « Die wi hebben in onse
beschermte ende in onse hoede . » (Akte van den Zaterdag na SintMarcusdag, of 26 April 1309.)

183. — WILLEN HEBBEN.
Is eene omsclirijving voor Haien
daarvan volgen

7L, Illen.

Vier voorbeelden
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10) Steven Egghelin wordt in rechten vervolgd, omdat hij
Lanseloot Blavoet, toen deze kwam om zijn goed aan te slaan,
7c/bile hebben
«
of had willen slaan :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. van den baljuw
s. tot 7 Mei daaropvolgende (Rol) :
van Veurne van 8 Jan. 1375
« Avencapelle. Steven Egghelin was ghecalengierd vandat hy Lanseloot Blavoet ghesieghen wilde hebben als hy daer cam omme te
pandene, daer of Steven bleef ten zegghene wander wet De wet wysde
hem den bailliu te ghevene vi. lb. »
) Niklaas de Muts wordt beschuldigd eenen banneling to
zijnent gehuisvest te hebben. Orndat hij echter een arm man is
en ,s heszcoren zcilde hebben », d. w. z. had willen zweren dat hij
niet west dat de man verbannen was, wordt de zaak bijgelegd;
3°‘) Jan Cadot wordt voor het gerecht gedaagd, omdat hij
een ineisje 7ieicracht zuilde hebben», of had willen verkrachten :
de zaak wordt ooh
41 Frans 1\Iaelgheer wordt insgelijks door den baljuw in
rechten aangesproken, omdat hij een jonge dochter « veal acht
wilde hebben : bijlegging als box-en.
De teksten luiden in dezer voege :
Staatsarchief en Fonds u. s., Rek. van den baliuw van Veurne
van 15 Mei tot 22 Sept. 1376 (Rol) « Clais de Muts was ghecalengiert
van dat hid Jan Ghiseline, die ballinc was, ghehuust ende ghehovet
soude hebben, daer of de boete es lx lb. Omme dat hij een arem man
es ende ghesworen wilde hebben dat hire niet of wiste, pais omme
xlinj lb.
« Jan Cadot was ghecalengierd vandat hy Machtelt Lorins vercracht allde hebben Omme dat zoe niet der over claghede ende ment
niet hackle ghemeughen prouven, pais omme v lb. »
« Frans Nlaelgheer ghecalengierd van dat hij Jakomine Roys
vercracht wade, hebben
»
n 184.

— ACHTERHALEN ENDE CONTELMACIEREN.

Jan van Gent, Lo y f. Aernouts Jacobs », en consorten,
\ or de vierschare van den Proost van Sint-Donaas to
Brugge, gedagvaaid geweest, order beschuldiging, dat zij uit
zekec proostland, in strijd met de keure, darinc » hadden gedolven. Reeds tweemaal hadden zij nagelaten, op den gestelden
dmgedag , voor den rechter te verschijnen en, nu de zaak
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voor de derde maal was opgeroepen, Madden zij nogmaals hun
plicht verzuimd. Zij werden dan ook door de « redenaers » van
het Proostsche, gneachterliaelt elide ghecontelmaciert », d. voor
weerspannig of « cuntumax verklaard :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche, Reg. nr 826,
of « Rege van zaken »1429-1439, fol. 18 vo o Prepositi Proostsche)
actum xvit' in Hoymaent a , xxx (1430), coram Marteel, Messeem
ende Hoghelande.
« In Slipen.
Jan van Gent, Loy f. Aernouts Jacobs... (en verschillende
andere personen), c. bailltu prepositi.
Dese voors. personen zijn gheachteraelt elute ghecontelmaciert
van hueren derden wetteliken dingedage, als van dat zij darinc vut
ghedolven zouden hebben vut pf oostlancle, contrarie den gemaecten
cueren...
Onmiddellijk daarop staat in het register vermeld, dat « ten
naesten dinghedage Baer naer, zo blez , ent Loy f. Aernouts Jacobs »
en anderen \< vanden voors. sticke up Heinric van Meetkerke...
ende Jan vander Woestine, elc up de pene van x nobelen, ende
de bailliu ooc op de boete van x nobelen
Een ander voorbeeld, fol. 32 : « ghewijst ghecontelmaciert
ende achtemelt vander naerede van j line lants...
Bij Stallaert, Gloss., komen teksten voor, waaruit blijken mag,
dat ACHTERHALEN Wei degelijk op Van schnid overtuigen wijst :
« so wijst rnenne achterhaelt van dusdaneghen fayte — « achterhaelt ende verwonnen », « up achterhaelt te wesene
van tghuend dat hem de scoutteete anzegghen zal willen ». Ook
teksten bij Verdant Men zie verdere voorbeelden in onze Keure
van Hazebroek, IVe deel, blz. Q5 (kol. 2) en 440 (kol. 2) .
185. — BIDDEN T'ENEGHEN BRUDE OF KINDE.
Dez?, uitdrukking beteekent : Om geschenken verzoeken ten
gunste van eene bruld of van een kerstekind, d. jonggeboren
kind. — en niet, at KINDE betreft, ten gunste van « enfants 7111. S
a fappientissae , zooals een sclirijver meende.
NN,

L. Gilliodts-van Sevei en, Cout. d'Vpres, II, 221: « Item, dat
memene moet hidden, t'eneghen bruden of kinde, eneghe ambochten
of hemleden tekenen of Moen tekenen omme yet van hemleden t'hebbene. stifle of lude, up x lb. » 11371.)
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186. — DANS =

Fr. Dom.

Is hetzelfde als het Fr. Dom, eeretitel van zekere geestelijke
personen. Fen voorbeeld van 1358 :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het klooster der Karthwzerinnen buiten Brugge, Charters, oud n r 10, voorloopig hlauw n r 2408 :
,< Dans Pauwels Arnoude, prioor vanden Chertreusen.. » (Akte van
den maandag na Allerheiligen, of 5 November, 1358.)
Andere voorbeelden, in de akte betreffende de hervorming
der Abdij van Maagdendale te Oudenaarde, in het jaar 1408 :
Auden. Mengel., I, 398 • « Hueren confessoer Dans Kerstiaen... »
— I, 404: « Dans Joes van Dormale ».
Zie verder bij Verdam. Over de Fransche vormen Dam,
v° Dom.
Damp, Dans, Danz, aanteekeningen o. a. bij

187. — ALTEMET DAT...
Verdam legt doze uitdrukking uit door Al naarmate, Al naar
gelang dat... In den onderstaanden tekst uit eene oorkonde van
8 April 1297 (n. s beteekent zij echter « Van met dat », Zoodra
dat, Zoohaast dat: Fr. Aussit,>t glue :
A. E. Gheldolf, Cout. de Gand, I, 194 « Van scepenen eede.
Ende de ghene die van den xxxix wesen sullen, moeten zweren ende
elc van hemlieden sonderlinghe, altemet dat sy anecommen ende
»
commen sullen in die
Het luidt in het Fr. A fait que
hieronder :

Zoohaast dat, in den tekst

Id., op. cit., I 499: Et ke chil ki de ores en avant seront des
xxxix, a tart kit entreront (Pores en avant, sour chou (assent sairement... q (1297.)
Chaquefois, zooals een schrijver vet taalde, zal
vooi zeker nooit beteekend hebben.

ALTEMET DAT

EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Weenschap /e bevorderen, door het nil even, in he/ Nea'erlandsch,
van nieuwe werken over Nalnur- of Geneeskun4,e Welenschappen, over Rechageleerdheid en over he/ Vak van den Ingenieur ».

Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken ou het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van cirie beoordeelaars, leden van de Reslend4 e Commissie poor Wieuzvere. Taal en Lelleren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
Met laten drukken van de aangeboden werken.

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het y olk to verspreidcn. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academic prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
#fr
J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Bcsluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academic 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 uitrchrijvrn van pihsvragen, hetzij tot bet uitgeven van lege.
zonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Aliddelnederiandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverkiaring, liturgie, zedeleer, catechese,
homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten,orciensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizer,
welke tot bet voorbereiden van uitgaven ais de onder littera if en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondrrnomen uitgaven in den aard van de onder littera G en c genoemde.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs•
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe to kennen aan den schrijver die, in die tijdrnimte, het beste
werk, zonder onderscheid van snort of onderwerp, zal vocrtgebracht hebben.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1 9 12, blzz. 884 885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt del halve
den 31 December 1 9 13 gesloten. Belanghebbenden worden
verTocht, twee exemplaren van hun werk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris, tcr Academie, Koningstraat, 18, to Gent — (met vermelding op bet aches : Voor
den Aug. Beernaert-prijs), — vOOr 5 Februari 1914
in to Tenden.
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Kleine Verscheidenheden :
I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
N r r88. IVolide int blote en blonde int bedecte,
door EDW. GAILLIARD
859
N r 189. Beleeder elide ommelooper, in zake van
visitacie » van lieden die « berucht zyn
van beziecktheden », door Id
86o
III. Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic.
Nr 7. De « stadsfirocessiën », le Brugge, door
EDW. GAILLIARD
863
Nr 8. Vergoeding aan een aftredenden stadsdienaar toegekend, door Id.
864
Nr 9. Ben opstoker, ten jare 1520, in een geschil
tusschen werklieden en bazen, door Id. . 865
Nr 10. Het gebed voor het eten, door Id. . . 865
N r I t. Het verliezen van een lid bij ongeval,
door Id
866
Nr 12. De « stoves » in vroegere dagen, door Id. 866
Nr 13. Dc blauwververs, te Brugge, in 1478,
door Id.
867
N' 14. De arbeidsongevallen en de onderstand
bij ziekte, door Id.
867
Nr 15. Het rekenen bij « hater noster's », door
Id.
868
Nr 16. Het « burghmeesterseafi , , te Brugge :
Ben aftredende burgemeester, wordt in
strijd met de keure, ten jare 1513 in bediening behouden, door Id.
868

3°) yoost van Ravelingen, botanist en dichtcr, door
IS. TEIRLINCK
871

Vergadering van 19 November 1913.
Aanwezig de heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder ; Kan. AMAAT JOOS, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestenchge secretaris ;
de heeren : Mr. Mr. NAP. DE ' PAUW,1 Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, eerw. Dr. JAN BOLS, KAREL DE FLOU,
Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Prof. Dr. WILLEm DE VREESE, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, eerw. Dr.
HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr. HUG. VAN ()YE, FRANK LATEUR, Dr. LEO
GOEMANS ea OmER WATTEZ, werkende leden ;
de heeren LEo VAN PUYVELDE;;DC. JULIUS PERSYN
en Ing. EDm. FABRI, briefwisselende leden.
De heeren TH. COOPMAN en Prof. Dr. J. MANSION,
werkende leden, en Dr. Is. BAUWENS, briefwisselend
lid, waren verhinderd de vergadering bij to woven.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de

October-vergadering, tat worth goedgekeurd.

Aangeboden boeken. Vervolgeiis legt de Bestendige Secretaris de hjst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door dc Regcciing :
Handel ingen 7,an het X.VXile Nederlandsch Taal- en Letterkundig
to litticei pen. 25, 26, 27, 28, 29 Oogst 1912. Antwerpen, z. j.
In-cent/Hies des archives dc la Belgique pubWs par ordre du gouvernement sous la di] ec Non de .1fluzinistration des archives gen&ales du
royaume. Ora; tcs et eartulaires des (lua's de Brabant et de Limboul
et des pays d'Outre-Meuse. Premiere partie, Tome V. Bruxelles, 1913.
C011,,1
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Bibliotheca belgica. Bibliographie generale historique des Pays-Bas.
Fondly Par FERD. VAN DER HAEGHEN Redigêe par VICTOR VAN DER
HAEGHEN, RAPH VAN DEN BERGHE, et ALPH. ROERSCH, de l'UniverFERD VAN DER HAE-

site de Gand. CXCe livraison. (In Memoriam
GHEN, 22 Jan. 1913.)

Tijdschriften. — Academie Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classc des
Beaux-Arts, nos 7-8, 1913. — Id. Bulletin de la Commission Royale
d'Ilistozre no s 2-3, 1913. — Bibliographic de Belgique. Premiere partie :
Livres, etc., no , 17-19, 1913. — Bulletin bibliogratihique et pedagogique
du Illusee beige, no 8, 1913. — Revue Sociale Catholique, ll os 10-12, 1913.
— Revue de l'Universite de Bruxelles, no 1, 1913-14 — Tooneclgids,
nt 2, 1913 - Arbezdsblad, n r 18, 1913. — Maandschrift van Land- en
Tuzubowv, 11 1. 2, 1913. - Annales des travaux publics, no 5, 1913.

Door de stall Antwerpen :
SCHUYTEN (Prof. Dr M. C ).
Stad Antwerpen. Paedologisch
arbock ondcr redactze van Prof. Dr. M. C SCHUYTEN, bestuurder
van den Paedologischen Schooldienst en van het Stedelijk Paedologisch Laboratorium. Achtste jaargang, 1913. Antwerpen-LeipzigParis.
Door de « Societe d'Emulation », te Brugge :
GILLIODTS-VAN SEVEREN (L.) — Essais d'Archeologie Brugeoises. — III. Memoriaux de Bruges. Recueil de textes et analyses de documents inedits ou pelt connus concernant l'etat social de cette vine, du
quznzibne all dix-neuvieme siecle, Par L GILLIODTS-VAN SEVEREN,

Docteur en droit, Conservateur des Archives. Tome I. Bruges, 1913.
Door den « Cercle archeologique, litteraire et artistique de
Malines »
Bulletin. Tome 23, 1913. Malines, 1913.
Door de « Kaniglich Bayerische Akademie der Wissenschaften s,
te Munchen
Abhandlung en. Philosophisch-philologische and historische Klasse.

XXVI. Band, 5 Abhandlung.
Sitzungsberichte. Id. Jahrgang 1913, 2.-8. Abhandlung.
Register zu den ersten 50 Jahrgangen der Sitzungsberichte der
philos -philol.
historischen Klasse 1860-1910.
Door de k Konigliehe "Gesellschaft der Wissenschaften », te
Gottingen :
Naehrichten. Philologisch-historische Klasse. 1913, Heft I.
,_Vachrtchten. Geschaftliche Atitteilungen. 1913, Heft 1.
Door den « Verein fur niederdeutsche Sprachforschung », te
Hamburg :
Ntederdeutsches Jahrbuch. Jahrgang 1913. XXXIX.
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Door de « UniversItets-Bibhoteket », te Lund (Zweden) :
Acta universztatzs Liindenszs. Nova Series. Lands Universitels
Arsskrzft. Ny fold. Foi sta a tclelningen. Teologi, juridik och
nistiska amnen. VIII, 1912. Lund-Leipzig.
°LAU'S MAGNUS. Historza om de Nordiska Folken. Andra Delen
(Siatte elfte boken). 1912.
Festski ift tellagnad M. V. ODENIUS pti Hans Attiofenuirsdag den
16 mars 1913. Lund, 1913
SJOBECK (PoNTus). — Program utgifna vid Lunds Universitet.
1667-1867 Btbliograji of PONTUS SJOBECK, forste Bibliothekarie. I-II.
Lund, 1912-1913.
KocK (AxEL). — Umlaut and Brechung irrr altschwedischen. Eine
Uebersicht von AXEL KocK. Lund, 1913.
Door de « Reale Accademia del Lincei » te Rome :
Rendtconti. Glasse di Sczenze moralt, storiche e filologiche. Serie
quinta. Vol. XXII, fasc. 50-60.
Door de < Acaclemie Imperiale des Sciences », te St. Petersburg :
Bulletin, nos 13-15, 1913.
Door den heel Dr. WOLFGANG SCHLUTER, buitenlandsch eerelid,
te Dorpat (Rusland :
SCHLUTER (Dr. NV.). Untersuchungen zur Geschichte der altsachsischen Strache von Di . W. SCHLUTER. I. Theil, Die schze'ache
Declination in der ,S'tz ache des Helfand and der kleineren as. Denklimier. Doi pat, 1892.
ScHLu TER (\V ). - Die Nozcgoroder Skra nach der Rigaer Handschrift, herausgegeben von W. SCHLUTER. JUIjeW (Dorpat), 1893.
SCHLUTER (W,). - Die Nowgoroder Schra in ihrer geschichtlichen
Entwicklung V0111 13 bis zu i;1 17. Jh. Vortrag, gehalten zur Fezer des
ahrestages am 18. 9 anuar 1910, in der Geleltrten Estnischen Gesellschaft, von Dr. W. SCHLUTER. (Aus den Sitzungsberichten der Gelehrten Estnzschen Gesellschaft zu Dorpat fur das Jahr 1910.) Dorpat, 1911.
SCHLUTER (W ). - Zit)/ altsachstschen Grammatik. (Separatabdruck aus clem jahrbuch des Vereins fur niederdeutsche Sprachforschung, Jg. 1891, XVII.)
SCHLUTER (W.). - it altsachsischen Granimatik. (Separatabdruck alas deem jahrbuch des Verezns fur nzederdeutsche Straehforschung, Jg. 1892, XVIII.)
SCHLUTER (W.). ).
den, altsachsischen Bibelbruchstucken.
(Separatabch uck au dem jahrbach des reruns fur niederdeutsche
Strachforschung, Jg. 1895, XX.)
SCHLUTER (NV.). — Leber die Umlautsbezetchnungen von o and a
in der Stockholmer Handschrift des JVisbyschen Stadtrechtes. Festschrift
Chrtstoph Walther zu salient stebzigsten Geburtstage gewidmet von dart
Veretn fur niederdeutsche Sprachforschung. Norden and Leipzig, 1911,
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SCHLUTER (W.). - Ueber M. Much's Werk Die Heintat der Indogermanen. Vortrag, gehalten zur Feier des Stiftungstages der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft am 18. 31. Jan. 1903, von Dr. W. SCHLUTER.

jurjew (Dorpat),

1903.
SCHLUTER (W.). - Ueber zwei Bruchstucke eines alteren

IVisbyschen

Stadtrechtes. Sonderabdi uck aus dem Sitzungsbericht der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft. Doi pat, 1906.)
SCHLUTER (W.). — Saxo Grammaticus and seine Kenntnis von
Norden Eurotas. Vortrag, gehalten zur Fezer des jahrestages ant 18.
Januar 1908 von Dr. W. SCHLUTER. (Aus dem Sitzungsbericht der
Gelehrten Estnischen Gesellschaft fur 1908. ) Doi pat, 1908.
SCHLUTER (\V ). - Ueber die Beetnflussung des Estnischen dutch
etas Deutsche, met besonderer Beruckstchtegung des Neederdeutschen.
Vortrag gehalten zur Fezer des jahrestages am 18. Januar 1909, von
Dr. W. SCHLUTER. (Aus dem Sitzungsberzcht der Gelehrten Lstneschen
Gesellschaft fur 1909.) Jui jew, 1910.
SCHLUTER (W.). - Len estnzscher Zauberstruch. (Sonderabdi uck
aus der Neuen Dorptschen Zeitung », 1882.)
SCHLUTER (W.). - Zur Geschechte der Deutsche,: auf Gotland.
Von W. SCHLUTER. (Sonderabzug aus Hansesche Geschichtsblatter.)
SCHLUTER (W.). — Adams von Bremen geographesche Vorstellungen vote Norden. AXEL ANTHON BJORNBO, Adam of Bremens nordensopfattelse. Kobenhavn, 1610, 126 S. 1,Separatabdruck aus
ger f. nordisk oldkyndeghed og historic 1909 )
SCHLUTER (W.).
Zur Erinnerung an Dr. Georg SchuL-Bertram. (Sondera bdruck.;
Merster S'telhans Schachbuch. Ein mittelniederdeutsches Gedicht
des vierzehnten Jahrhunderts. Mit sechszehn lahographirten Tafeln.
Separatabdruck aus den rerhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft. Band XI. Dorpat, 1883. — Id. Theil II : Glossar. Band XIV
del f rerhandlungen. Dorpat, 1889.
Door Z. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen :
La vie diosesatne. Bulletin du Diocese de Maleness Tome VII,

Case. VIII.
Door den heer Kan. Dr.

CH. CAEYMAEX, te Mechelen :
CAEYMAEX (CH.). - De Hetlige Mis. Voordracht gehouden op den
liturgtedag te Turnhout, den 1 September 1912. Turnhout, Z. j.
CAEYMAEX (CH.). - De Moeder Gods vereerd door de kanselwelsprekendheid. Door den H. E. Heer Kan. Dr. CH. CAEYMAEX, profes-

sor aan het Groot Seminarie te Mechelen. (Op Maria-Congres,
Maastricht, 1912.) Z. pl. Of j. (1912.)
CAEYMAEX (CH.). Een pleidooi voor de Nederlandsche kanselredenaars, door CH. CAEYMAEX. (Overgedi ukt uit La I rk deocesatne,

October 1912.) Leuven, 1912.

— 841 CAEYMAEX (CH 1. - Thgenschappen der katholieke Liturgic. (Over"t,'cot not II. Hart van jezus, 1913 )

druk uit 13)de

CH. - Liturgic op maatschatpellik gebied. (Overdruk
CAEYM
Fcbi Ltat1 1913.)
uit Bode -c,in lict 11 Hart Lian
1)c Fe.sper, door Kan. Dr. CH. CAEYMAEX.
).
CAE\ MALI\
Bode v,in den H. Fran, iscus van ..1ssislc, oyiezeel
■ an
(Ultti
1),I (IL Ord,: tzt der
anclskaansche Zendlni,en ) Mecheti^ dstiiIl}t
len, 1913.
CAL\ MAEX (CH. ). - De Priestericliding. Mechelen, z. j. (1913 )
CAE \ M \EX (CH.) - Liturgic. en geloofs-vcrelcdrging. (Overdi uk
tut 011:3 Gcluol. A ugu q i 1913
s
CH.
(Exti ait de La Vie
CAE\ M
( in dioc(2se do .1Iallnes, t
VIII, 1913.)
CAE\ \i \L \
-- La Doetl lne Luellari.,,tique:des Oraisons
U I. .1, lion 1:'11,11a1 zstmte, 1(2vri ,1913 )

Dow (IL I, EL I \\ I Lei A OEEREBAERT, S J, te B11_1S(21 :
).
Het rerkial on (ler (Jude ,S'ehruvers in de
(IELIU.B 1E1 , r
tic
Ltr,in,:,,en , , c/houclen op de NederHumanlo: a. I ott,,,n„c
landsche ra,antict,c; gauge): to L,uven, door .A. GEEREBAERT, S. J.
1909.
GELRE BAER r (A ) — F1C1' Eclogen van V,rgazus (I, /1—, I T, IX).
Bzblzograph lc, Inlelding, Vertallng, Aanteckentngen, door A. GEERELeLt\ en - Ain k,tct dam, 1910.
BAERT,
GEEREBAERT (A.). -- 1 loratzus Lzadlehten. Levngen gehouden op
do Nedtrlandst ho Fac,intecleergangot t, Leuven, door A. GEEREBAERT,
B1

S. J Lcu L11 - Am ,,tel dam, 191».
GI leksche en Latiinsche schooluitgaven.
GEEREBAER A )
d001' A. GELREBAERT, S. J.
BlOcinic,:ditc hit do Grit-LS(11C
IL (led. rekst. -- III deel :
aanteekenlngen. Lthk, 1913.
Hui-nal-11°1a, i e 1 eel, s : Philologiche Ver(J LE RLBAE1:I ( A ).
Vertallng, Aanzameh4, VI, ( ' hero ' s 1 ) 1,1trefiC voor
teekenln,;;en. Lem en-Bruel, 1912. — 2 e I ccks : Vow bereidinsbockies. Voorbere2,12ng op het He Bock van Vergthus . Aeneis. —
III, l'oorbercitizirg op het Bock van Xenophon s Anabasis. — IV, Voorbereidlng op di 1, 01) nth2sche Redevoereng van Demosthenes. — V, Voorberezdinsbockic op d 1,-, We , Ve en LIB Lt loge van Vergilzus. —
V I, Voorberczdlng op het Bock van IIonieros . Illas.— VIII, Voorbercidlng op het I le Boek van Vergazus Aencls. Leuven-Brussel, z. J.
Dom uen beer 11. DE HOON, advocaat-generaal aan bet Hof van
Beruep, te Brussel :
HOON ,H. DE). — Do l',".tat de neccsszt,; en droit penal et civil, par
H DE Ho ON, avoeat general a la Cour d'Appel, professeur a l'Universite libi c do 1)i u ekes Bruxelles, 1911. (Extract de la revue do droit
beige.)

- 84 2 Door den beer 1)r. J. AI,. PEETERS, te Turnhout :
PEETER, J. AL.) — Genoveva van Brabant. Dranzatische
schets a pt L'n beds yJ en in verzen, door Dr. j. AL. PEETERS. Turnhout,
1913.
Dooi den beer

HELM. RONSE,

bestuurder van 's Rijks Hofbouw-

school, le Gent :
RoN ,,E (II -- De Bende van Bo ylout. Vaderlandsch Verhaal, door
otgeloisterd met penteekeningen door konstschilder
PPoo-s r. Z. p1. of
(1913.) N r 184 der uitgaven van het
DavidsIoncls
De Toinbode,
1906-1912.

HERMAN RON ,,E,

Doer

den beer Kapitein Commandant C.

VAN SEGHBROECK,

te

Brussel :
SEGHBROECK (C. VAN). Bloentlezing nit de werken onzer beste
Nederlandsche schry pers, ten gebruike van de leerlingen der maitaire
school en andere onderaiusgesttchten van het leper, door Kapitein Commandant C. VAN SEGHBROECK, leeraar in de Nederlandsche taal aan
de militair e TN\ eerie uitgave, gansch omgewerkt en merkelijk
vermeerderd. Dit work is aan de 0 Commissies der regimentsbibliotheken . m "t blyzoncler aanbevolen geworden. Belgisch Overiicht
van militan c pers en geschriften (31 October 1909). Gent, 1912.
SEGHBROECK (C. VAN). — Ecole militaire de Belgique. Ouvrage
specialement signals a l'attention de toutes les Autorites militaires
par la cleN_'clle ministetielle, Cabinet militaire n o 227 du 3 Janviei
1913. Coors pratzque de Flamand par le Catitaine Commandant C. VAN
SEGIIBROEK,

maitre de langue flamande a Pecole militaire et a l'êcole

de grid i c 3, edition, revue, corrigee et mise a jour. La publication
de cet ouvl age a Etc autortsee par clepeche minister idle en date do
29 septembi e 1909 Cet ouvrage a Le assirrtile aux Hues recommandes pat le Conseil de perfectionnement de l'enseignement moven
(Depeche ministerielle, Cabinet mihtaii e, no 227 du 3 janvier 1913).
Gand, 1913.
Door den beer ALFONS SEVENS, opzichter der Levensverzekeringsmaatschappij « Germania », hooldopsteller van De Witte
Kaproen, te Gent :
De Witte Kaproen, Flaanzsch strijdblad . November 1910 tot Novembei 1913.

Dooi den beer Dr. F. LEVITICUS, leeraar te Amsterdam :
TROMP (C. G — Frolze Stunden. Deutsches Lesebuch for holltindische Lthranstalten. Von C. G. TROMP, Seminarlehrer in Nymegen.
Erstci tell, di itte Auflage. Groningen, 1711 Zweiter Tell, zweite
Auflage. Id., 1912.
TROMP (C. G.). - Oefeningen by Altena's Duitschc anonatica en
ilochdeutsche Sprachlehre, door C. G. TROMP, leeraar in de Hoog.
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duitsche taal aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te Nijmegen.
Derde druk. Groningen, 1912.
TROMP G ). — Wort und Satz Eine Sammlung deutscher
Uebungen zum Erlernen der g-ebrauchliclbsten 11, 7 (jrter und Ausdrucke
der Allkrgstrache fur Gymnasien, Hohere Burgerschulen, Lehrerseminare und andere Lehranstalten. Von C. G. TRomP, Seminarlchrer in
Nijmegen. Viei te Auflage. Groningen, 1912.
BRUGGE B. J. TER) en KOENEN (G. F.). — Hoogduitsche Sfiraakkunst voor Nelerlandsche scholen, door B. J. TER BRUGGE en G. F.
KOENEN, Leei area hi] het Micldelbaar Onderwijs te Amster dam en
te Hoorn. Eerste stuhie. Achtste diuk. Amsterdam, 1912.
BRUGGE I B. J. TER) en KOENEN (G. F.). — Oefeningen by de Hoog.
duitsche Sfiraakkunst, door B. J. TER BRUGGE en G. F. KOENEN, Leearen hij het Middelhaar onderwijs te Amsterdam en te Hoorn.
Eerste stukje. Achtste diuk. Amsterdam, 1912.
KUIPER (J. W ) en VERBEEK (R R. F.). — Die Hauttregeln aus
der Deutschen Grammatik von J. W. KUIPER, Lehrer an der Oeffentlichen Handelsschule in Rotterdam, uncl R. R. F. VERBEEK, Lehi er
an der H. B. S. 5 C in Suraba y a. (Deutsche Ausgabe der dritten Auflage.) Haag, 1911
GERZON (Dr. J ). Hundert Uebungsaufgaben von Dr. J. GERZON,
leraar in de Hoogduitse taal- en letterkunde aan het Nederlandsch
lyceum te s Gi avenhage Groningen, 1912.
GERZON (Dr. J ). — Latfaden fur den Unterricht in der deutschen
Gramniatik. I ron Dr. J. GERZON, leraar in de Hoogcluitse taal- en
letterkunde aan het Nederlandsch lyceum te 's Gravenhage. Groningen, 1912.
BEEKNIAN (F. A. R.) en GOOR (G. A. C. VAN). - Dultsch leesboek
vow, middelbare en andere scholen, door J. A. R. BEEKMAN en G. A. C.
VAN GOOR
stukje,
druk. Groningen, 1912.
BEEKMAN A. R.) en GooR (G. A. C. VAN). - Oefeningen in
het streken en schryven der Duitsche taal. Door F. A. R. BEEKMAN en
G. A. C. VAN GOOR. 3cie stukie. 4cle druk. Groningen, 1912.
LEOPOLD (H. M.).. — De begenselcn van het Hoogduitseli, door
M. H. LEOPOLD , leeraar aan de H. B. S. en het C.1 , mnasium te Delft.
Isle deeltie, 8' te di irk. Gi oningen, 1912.
SPRUY'I' (H. C.). — Meorctisch-tractische inleidtng tot de Hoogduitsche tool, door H C. SPRUYT, wijlen leeraar aan het Gymnasium
te Groningen i7 ,1 ' di uk. Herzicn door P. BROUWER, leeraar in de
Hoogduitsche taal en letterkunde te 's-Gravenhage. Gioningen, 1.912.
SUSAN ( S . Worter, ,Vriehworter und Redensarten. illrt besondeter Rucksicht auj gleichlautende Worter und Eigenhelto t der clodschen and der niederlandtschen Strachc, gesammelt von S. SUSAN, wet-

land Lehrer an der holm. n Burgerschule zu Groningen. Zehnte

— 8 44 —
Auflage. Revidiert von P. BROUWER, Lehrer der deutschen Sprache
und Literatur im Haag. Groningen, 1912.
BOER JZN. (G. DE) en KOERTS (K.). Eenvoudig leerboekje der
Hoogdurtsche taal ten dzenste van het gymnasiaal niiddelbaar en uitgebreid lager ondericus, door G. DE BOER J.ZN en K. KOERTS, Leeraren

bij het M. 0 to Amsterdam en Utrecht. Eerste deellje, tweede druk.
Utrecht, 1913.
KROES W. J.) — Zur Wiederholung. Kleine deutsche Grammatzk nut Cebungssatzen. Bearbeitet von H. W. J. KROES, Lehrer fur
deutsche Sprache und Literatur an der ersten Oberrealschule in
Rotterdam. Gouda, 1913.
Door de Reclaetie :
Mededeelingen van de Vereeniging voor beschaafde Nederlandsche

uitstraak, nt 1, November 1913. — Museum, n r 2, 1913. — De Vlaamsche Hoogeschool, n o s 9-10.1913. — Bulletin de la Societe tour le progi4s
des etudes filtzlologiques ct historzques, Seances du 18 mai 1913. — Repertoire (I - Art et Archeologie, n os 15 et 17, 1913.

Ingekomen boeken.
demie zijn ingekomen
BEP,SEI,

,

Voor de Boekerij der Aca-

Wallfahrten zu Unsever Licben Frau in Legende

und Gesell/le/11c. l'on STEPHAN BLI S SEL, S. J. Met 124 Abbildungen.

Freibui g

Bi eisgau, 1913.

Dc Guts, 1 November 1913.

Ruildienst. Tegen ruffling van de Verslagen en
Alededeeltngen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afieveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Nederlandsch Archdevenblad, nr 1, 1913-14. — Biekorf, Il rs 20-21,
1913. — Bijdrage/11 tot dc Geschiedenes, byzonderlzik van het aloude
Hertogdom Brabant, Aug -Sept. 1913. -- St -Cassianusblad, nr
1913. — De Viaamselte Guts, n r 6, 1913.
Onze Kunst, November
1913. — De.Maass
nr 10, 1913. — Neerlandia, n r II, 1913. - Het
Katholzek Ondericlis, n r r, 1913-14 — De 0,1)voeder, il ls 28-30, 1913.
De Opvoedm;,
1913. -- Chustene School, n r 23,1912-13; ro s 1-2,
1913-14. — De S, iwights, nrs 40 -44, 1 9 1 3 . Studeen, ni 4, 1913. —
I'ljdschrzft der Geineentebeturca, Ii rs 10-II, 1913. - Volkskiende, Ilrs 910, 1913. -- Di, tsche Wai antic en Bc1fort, n r Io 1913.
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Voor den AUG. BEERNAERT-prijskamp
(Tijdstip 1912-1913)
werden de hieronder volgende boeken ingezonden.
Door den heer

REIMOND KIMPE,

KIMPE (R.). -

te Lier :

Het Bateloos Offer. Gej5rirneerd tooneelspel in

Antwerpen, 1913.
Door den heer A. DE RIDDER, te Laken-Brussel :

3 bedrtjven, door

REIMOND KIMPE.

ELSSCHOT (W.). —

Villa des roses, door

WILLEM ELSSCHOT.

Bussum, 1913.

Ingekomen brieven, — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende ingekomen brieven :
1°) Naamfeest des Konings — Brief van 14 November, waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten den Bestendigen Secretaris bericht,
dat, aangezien de veriaardag van het overlijden van
H. K. H. Mevrouw de Graven van Vlaanderen met het
naamfeest van den Koning samenvalt, dit laatste, op
dezes bevel, voortaan op 15 November zal gevierd
worden.
2°) Te Deum. -- Brief van 6 November, waarbij de
Weledelgeboren heer Baron DE KERCHOVE D'EXAERDE,
gouverneur der provincie, het Bestuur en de heeren
Leden der Academie uitnoodigt, tot het plechtig Te Deum
dat, den Zaterdag, 15 November, te II uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs, ter gelegenheid van 's Konings
naamfeest, zal gezongen worden.
3 . ) Begrooting voor 1913. — Brief van den Weled.
Heer Minister van \Vetenschappen en Kunsten (28 October), houdende goedkeuring der begrooting der Academie voor het Saar 1913.
4 ) Lidmaatschap der Academie. — Brief van
29 October, waarbij de Weledele Heer Minister van

56
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Wetenschappen en Kunsten, aan den Bestendigen
Secretaris een afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van 15 October, houdende goedkeuring der verkiezing van den heer OMER WATTEZ, briefwisselend
lid, tot werkend lid der Academie, tot vervanging van
Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE zaliger.
De heer Bestuurder wenscht den heer OMER WATTEZ geluk met zijne benoeming. Reeds toen hij briefwisselend lid was, heeft de heer WATTEZ menigmaal
blijk gegeven van zijne verkleefdheid aan onze Koninkhike Instelling en meermalen ook heeft hij ons op puike
lezingen en studin over de Germaansche wereld vergast. De beer WATTEZ zij welkom! Meer dan ooit zal
de Academie nu op zijne steeds ijverige vverkzaamheid
mogen rekenen.
De heer WATTEZ spreekt zijn oprechten dank uit
gaarne zal hij zich ten dienste der Academie stellen en
haar zijn beste krachten wijden.
5 0 ) Borstbeelden voor het Museum der Academie.
— Brief van 6 November, waarbij de Weledele Heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten den Bestendigen Secretaris bericht, dat hij den heer H. VAN EMELEN, beeldhouwer te Leuven, belast heeft met het
maken van het marmeren borstbeeld van den heer
Dr. P.P. ALBERDINGK THUM, werkend lid der Academie,
overleden den 1 Februari 1 9 04, en dat hij ter beschikking der Academie zal stellen het marmeren borstbeeld
van den heer EMANUEL HIEL, ook werkend lid, overleden den 27 Augustus 18 9 9, dat door wijlen den beeldhouwer EMIEL NAMUR gemaakt werd.
De Heer Minister spreekt zijn spijt uit, dat het
hem vooralsnog niet mogelijk is gevolg te geven aan
de verdere voorstellen, welke door den Bestendigen
Secretaris, bij dezes schrij y en van 22 December 1911
werden gedaan.

— 847 -6 0 ) Het Antisemitisme te Byzantium, door E. DE
STOOP zaliger. — De Bestendige Secretaris heeft overdrukken van cleze studie laten geworden aan de geachte
famihe van den afgestorvene en aan den Z. E. Pater
VAN DE VORST, S. J., Bollandist te Brussel. — Bij
brieve van 20 October heeft de beer G. DE STOOP vader,
hoofd-conclucteur aan het Bestuur van Bruggen en
\Vegen, daarvoor zijn innigen dank betuigd.
Nederlandsche vertalingen van Oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers, door Z. E. Pater A DH.
GEEREBAERT, S. J. Bij brieve van 21 October, betuigt Pater GEEREBAERT aan de Academie dank voor
het -welwillend onthaal door haar aan zijn Bibliographisch refiertorium gedaan. Pater GEEREBAERT belooft
niets te zullen verzuimen, om zijn werk zoo volledig en
zoo nauwkeurig als maar mogelijk te maker. Hij spreekt
de hoop uit, dat de voorloopige uitgave zijner Proeve in
de Verslagen en Mededeelingen, de Vlaamsche geleerden
zal aanzetten om hem nuttige wenken te geven en hem
op het spoor van zeldzame boeken te brengen.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0 Van de pers gekomen uitgave. — Den 20 October is van de pers gekomen : Geschiedenis van het Onderwijs in de drie grader in Belgie tijdens de Fransche overheersching en odder de regeering van Willem den Eerste,
door A. SLUYS.
Op genoemden dag, werd een exemplaar van het
bock aan de heeren werkende en briefwisselende
Leden gezonden, alsmede aan den Z. E. beer 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 Salsinans-Fonds. De Bestendige Secretaris liet ook aan den Weled. Heer Minister van Weten-
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schappen en Kunsten de 74 exemplaren geworden,
bestemd voor de verschillende inrichtingen, Welke, door
tusschenkomst van zijn Departement, de uitgaven der
Koninklijke Vlaamsche Academie ontvangen.
De Bestendige Secretaris is zoo vrij zijn leedwezen
er over uit te spreken, dat, bij de beom deeling van
het prijsantwoord door den heer SLUYS ingezonden, er
niet werd op gelet, dat de schrijver de aangehaalde
Fransche documenten in het Nederlandsch heeft vertaald. Traduttore Iraditore, zegt te recht het Italiaansche
spreekwoord. Het is des te meer te betreuren, dat het
vooral documenten geldt uit de Fransche overheersching en dat de bombast die deze stukken kenschetst
in bet Nederlandsch niet weer te geven is. Onze uitgaven zijn geen leesboeken en richten zich meest tot
het intellectuel publiek. Derhalve zouden citaten, —
althans Fransche, Duitsche en Engelsche — alleen in
hun oorspronkelijke taal dienen opgenomen.
21 Commissie voor Rekendienst. Rekening over
het dienstjaar 1912. - De Commissie heeft den II November vergadering gehouden. Waren aanwezig de
heeren : Kan. AM. Joos, onderbestuurder; EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris; Prof. Mr. JULIUS OBRIE
en Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, leden. De heer V. DELA
MONTAGNE, bestuurder, was, door familierouw, verhinderd de vergadering bij te woven. — Dc Bestendige
Secretaris gaf lezing van de algemeene rekening door
hem opgemaakt : deze werd door de Vergadering
goedgekeurd.
3 . ) Borstbeeld van den heer Fr. de Potter zaliger,
eersten bestendigen secretaris der Academie. — De
heer HONORI"': VERWILGHEN, kunstschilder en beeldhouwer, te Brugge, heeft, den 21 October, aan de
Koninklijke Via amsche Academie geschonken het pleistermodel van het borstbeeld van den beer FRANS DE
POTTER zaliger, eersten bestendigen secretaris der
Academie, door hem korts na diens afsterven gemaakt.
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De Bestendige Secretaris heeft het stuk in de
Secretarie laten plaatsen.
— Op voorstel van den Bestuurder, zal, namens
de Academie, aan den heer VERWILGHEN een brief van
dankbetuiging gezonden worden.
4°) Karel Boury-Fonds Wedstrijd voor 194.
—Den7Novembr193,isngekomne bundeli ren (muziek), met kenspreuk De Toekontst hoort der
jeugd.

Den 1 4 November is ingekomen een bundel met
kenspreuk Voor 't Volk.
5°) Aug. Beernaert-prijskamp Prijs van duizend
frank. Het eerste tijdvak 1912-1913 zal den 3 1 December 1913 gesloten worden : de belanghebbenden moeten
hun werk of werken, bij den Bestendigen Secretaris
der Academie inzenden, uiterlijk binnen de vijf weken
volgende op den afloop van het tweejarig tijdperk,
derhalve vOor 5 Februari 1914, wat het eerste tijdvak
betreft.
Art. 2 van bet Reglement voor den Aug. BeernaertPrijs bepaalt, dat de wedstrijd wordt beoordeeld door
een jury, te benoemen onmiddellijk na verloop van
• elk tweejarig tijdvak ,. De Academie zou dus, in
hare vergadering van 18n Februari 1914, dienen over
te gaan tot de verkiezing van de vier door haar te
benoemen jurvleden.
Maar, gezien de Jury vervolgens moet worden aangevuld met een lid door de Regeering te benoemen, en
met het oog op de bepaling van het Reglement houdende dat <, de uitslag van den wedstrijd op de jaar« lijksche plechtige vergadering der Academie moet
• worden afgekondigd ,, is de Bestendige Secretaris
van oordeel, dat het raadzaam zou zijn aan den Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de hieronder volgende vraag te stellen : of deze hoogambte-
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naar er geen bezwaar in ziet, dat de Academie reeds
in hare Januari-vergadering zou overgaan tot het verkiezen van de door Naar aan te stollen juryleden. Mocht
die vraag gunstig worden beantwoord, dan zou de Jury
nog voor afloop van het tweejarig tijdvak kunnen zijn
benoemd en zou deze onmiddellijk daarna ziine werkzaamheid kunnen aanvatten.
(De Academie beslist dat in voorgestelden zin aan den
Hecr Minister zal geschre7,,en worden.)
De Bestendige Secretaris meent er de 1/4 aandacht der
heeren Leden te moeten op vestigen, dat tot nog toe
enkel acht werden voor den Aug. Beernacrt-prijskantt
werden mgezonden. Er mag nochtans verondersteld
worden, dat het stichten van den Beernaert-priis bij de
Vlaamsche letterkundigen genoeg bekend is. Ten anderen, op de achterste bladzijde van den omslag van
onze Verslagen en Mededeelingen staat er, sedert Januari
laatstleden, eene aankondiging met vermelding van de
voorwaarden van den Prijskamp.
(Er ze'ordt beslist, eene aankondiging in het Staatsblad
te filaatsen en in de bijzonderste Viaanische dagbladen een

ofiroep aan de schrijvers te does.)
1Viededeelingen namens Commission.
I°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De beer V. DELA MONTAGNE,,
secretaris, brengt als volgt verslag uit over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zij n aanwezig de heeren : Prof. A. DE CEULENEER, VOW"zitter; K. DE Fi.ou, Jhr. Mr. NAP. DE PAULA, Dr. JAN BOLS,
EDW GAILLIARD, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS 2 leden, en
V. DELA MONTAGNE, lid-secretaris.
Hct verslag over de September-vergadering wotdt goedgekeurd.
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Aan de dagorde staat :
a] Bestuur der Commissie. Verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris voor het t9dstzp 1 Januari 1914
tot 3 1 December 1915.

Op voorstel van den heer EDW. GAILLIARD, worden verkozen :
tot voorzitter : de heer 'hr. Mr. NAP. DE PAULA;
tot ondervoorzitter : de beer Dr. J. BoLs; en
tot secretaris : de heer V. DELA MONTAGNE.
ID] Kleine Verscheidenheden. — De heer ED-w. GAILLIARD geeft lezing van de volgende kleine verscheidenheden
De blauic7 ,etz ,ers, le Hi ugge, in 14 78; — Het « Burgbineesierscapx,
to Brugge een afire dende burgemeesier zvordi , ten dare 1513, in
strijd mei de kettle, in bedicning be/zouden; — De arbeidson;,,evallen
en de ondet slam/ b j ziekle (1425) ; — Het verliezen van een lid bid
ongeval (1440) — De sloz ,en ;> in vnoegere dagen (1520); — E'en
opsioker, lent )are 1520, inn een geschd lussch.en werklieden en bazen;
— De « Stadspi ocessicn , to Mugge ; — Bet rekenen bij « Paler
nosier »' s (z 433 ); — Het zwor bet eten (1 4 25) ; — Veioedingaan een ajitedenden stadsdienaar iocgekend (1520) ; — Rene echtschei ding, leer /ale 15 2o, door den geesielyken rechter uligesproken :
heihuwely'k door het zuercldl ijk gez,ag trz zvezen ,o,-ehouden.
—

De Commissie verzoekt dat die stukjes in de

Verslagen en itiededeclingen opgenomen worden. — Door
de Academie in j5leno vergaderd goedgeheurd.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, geeft lezing van het hieronder volgende verslag over de morgenvergadering, door de
Commissie gehouden :
aanwezig de heeren : Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
voorzitter; Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, ondervoorzitter; eerw.
Dr. JAN BOLS, Prof. AD. DE CEULENEER, Prof. Dr. W. DE VREESE,
Prof. Mr. J. OBRIE, Kan. Am. Joos, eerw. Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, leden, en G. SEGERS, lid-secretaris.
Het verslag over de September-vergadering wordt goedgekeurd.
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Aan de dagorde staat :
a] Lezing door den heer Kan. AMAAT JOOS : De rythmus in
ooze taal. — Kan. Joos houdt lezing van de inleiding eener vethandeling die y our titel heeft : De rythmus in owe taal.
onderzoekt wat rythmus is in 't algemeen. Rythmus,
zest ontstaat uit het weerkeeren van een reeks onderscheiden gewaarwordingen. Tot het wezen er van behoott de onderlinge gehjkheid van de reeksen en de onderlinge ongelijkheid
van de termen van ieder reeks.
Zoo beschouwd, woldt de rythmus ingedeeld in statischen
en dynamischen, van welken laatsten er nog enkel spraak zal
zijn.
Op de vraag of de rythmus zeker eigenschappen aan de
taal geeft, antwoordt de Steller, met bewijzen daarbij, het volgende : Geheel of gedeeltehjk geeft de rythmus aan de taal
vloeiendheid, zachtluidendheid, zangerigheid, harmome, bekoorhikheid, aandoenlijkheid of affectniteit.
Die som verheven eigenschappen leidt hem tot de twee
volgende besluiten :
J o Voor al \\le de taal met eenige volmaaktheid wil spreken,
schrijven, lezen en voordragen is de kennis van den rythmus
onmisbaar.
2 0 De ry thmus is been stof voor het hooger onderwijs
alleen, reeds m het middelbaar onderwijs thenen de voornaawste regelen aangeleerd en beoefend.
— De heer voorzitter wenscht den heer Joos geluk
met zijne lezing. De heer Joos zal deze in eene
volgende vergadering voortzetten : er zal alsdan voorgesteld worden, die in haar gelled in de Verslagen en
Mededeelingen en in het Bijblad to laten opnemen.

Letterkundige mededeelingen,
door den heer Dr. JAN BOLS : a) over verschillende liturgische werkjes van den heer Kanunnik Dr. CH. CAEYMAEX :
De geleerde Professor zet onverpoosd de reeds lange reeks
van zijne, lthagische schriften voort. ik kan niet genoeg zeggen.
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hoe degeliji-, en practisch ze opgevat zijn, hoe keurig en kernachtig vooigesteld.
In naain van Dr. CAEYMAEX heb ik de eer de volgende
schriften aan de boekerij van de Academie te schenken :
Ea,,,; (vischappen der Katlioheke Lanigie (nit : Bode van het
H. flail 13rug p,e, 1913).

Na de bepaling van de Liturgie, noemt de schrijver er de voordeelen van op en ontwikkelt hare eigenschappen, om tot aandachtige studie aan te wakkeren van al wat den eeredienst binnen en
buiten het kerkgebouw raakt.
2° De He/lige ifis (, Turnhout, 1912).
In deze beschouwingen — eene voordracht tot onderwijzeressen
over den hootdakt van onze Liturgie gehouden — moet hij zich tot
de uitbreiding van een paar punten dezer schier onuitputtelijke stof
bepalen, namehik van het belang dat er in 't onderwijs aan het
Centrum onzer Liturgie toekomt en van de practische middelen on'
aan de kinderen in de schoien den noodigen uitleg over de H. Mis
te geven en deze voor nu en voor later te doen waardeeren.

3 0 La Do, mile Euchai'istique des Oraisons du lJIissel (uit
L' Action Ellcharislique, fevrier 1913).
Hier toorit hij door uittreksels uit de Mis-oraties hoe rijk de
eucharistische luring van het Missale is en welke degelijke bewijsreden daarin is le vinden voor de veelvuldige Communie
4 0 b/w-gm op inaatschappel0 gebied (uit : Bode van het
H. Hai ./ 7 ,aii fezies. Brugge, 1913).
Than, zoo zegt de schrijver, « nu wederom een drang tot
vereeniging de maatschappij — den volksstand in 't bijzonder
voortstuwt, nu flikkert ook hij velen, niet alleen achter stille
kloostermuren, maar insgelijks bij mannen:van de daad, — de iever
voor liturgie weer op. Naar aanleiding van then toestand, wilde ik
hier het belang van de liturgic, in opzicht maar van het maatschappelijk wezen, eenigszins toelichten.... Beproeven wij eons aan te
duiden, hoe leerzaam en hoe verkwikkend het bijwonen van eene
Hoogmis ziin kan voor remand, die door zijnen stand betrokken is in
de oplos,ing van het maatschappelijk vraagstuk.... Verwijlen wij bij
de plechtigheden en bij de eigenlijke gebeden, en passen wij die
beknopt toe op den arbeider in onze nijverheid. »
En dan volgt die toepassing recht schilderachtig en dichterlijk
uitgedrukt, -- en zoo waar!
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5° De Vesper (uit : Bode van den H. Flanctscus van ibsiste,
Mechelen, ig13).
De schrijver handelt hier over het ontstaan van de Vesper of
Avondofficie, hare benaming en dezer beteekems, over den tijd en
de plaats dat zij gebeden wordt, hare populariteit en verval, over de
poging tot heropbeut mg, hare samenstelling, schikking en slot, enz.
6° De Pizesterzwithng (Mechelen, 1913).
c Niet een der Sacramenten wordt met zooveel plechtigheid
toegediend als het priesterschap. Voor het wijden van eenen priester
stalt de Keik, om zoo te zeggen, heel de pracht barer liturgie uit.
Niet ten onrechte : het geldt bier eene aangelegenheid van het
grootste belang, zoo voor den wijdeling als voor de geloovigen. Het
zal dezer ongetwijfeld voordeelig zijn de N‘ijciingsplechtigheden bij
gelegenheid bij te v‘onen en de beteekenis ervan te vatten. » Om
hun hies in behulpzaam te zijn, schr eet Dr, CAEYMAEX deze beknopte
ontleding van de aandoenlijke en zit-mike ceremonies dei priesterwij ding.
7 0 Littri,o' en Geloofsverdediginto, (uit : Ons Geloo/ Antwerpen, 1913).
In zijne inleiding beschouwt hij het onderling verband tusschen
liturgie en geloofsveiclecligIng.iVoorts duidt hij aan door voorbeelden uit onzen schat gebeden , en plechtigheden, dat de liturgie niet
vreemd bleef aan bedoeiingen van apologetischen aard. Geen woord
schier wordt in de lituigie gesproken, geese handeling verricht, of
zij drukken eene waai held van het geloof nit. De dogmatische beteekenis van onze liturgie schijnt wonderwel uit in de samenstelling
van het kerkelijk jaar. Bij de liturgie der hegrafenissen i aakt hij de
thans druk besproken kwestie van de lijk-verbranding aan, waar
Zijne Hoog yveeidtgheicl Mgr. de Hulpbisschop L J. Legraive eene
alleszins belangiiike bud' age over uitgaf en onze geieei de coilega
Dr. Is. Bauwens eene uitgebreide verhandeling over schiecf.
8° Calenduers hill/ gigues (uit : La Vie dioacsazne, Bulletin du
diocese de i\Ialines. 19i3)
« Les calendriei s liturgiques sont en quelque sorte l'histoire
abregee des Eglises. » Aldus eindigt het zeer belangt ijk attikel dat
Professor CAEYMAEX aan de Directoria of Kartabellen vooral van het
Aartsbisdom Mechelen Nvijdt. Hij bespreekt vet schillende soot ten
van Directoria, de opsteiters en drukkers, de geschiedkundige voorvalletjes en allerlei kleine verscheidenheden, die voornamelijk op de
witte bladziiden, in de kartabellen gelascht, door de pastooi s voor
eigen gebruik wet den geschreven, of bij de zondaagsche bekendmakingen nopens de goddelijke Diensten gevoegd.
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Een Pleidooi z'oor de Nederlandsche Kalisebedenaars (uit :
Vie diocersaine, oct. 191).

Alhoewel dit n r 9 en ook het volgencle n r to met tot de eigenlijke liturgische schriften behooren, zullen ze beide voor onze academie-boekerij welkom zijn, daar ze zich aansluiten, het eerste
rechtstreeks, het tweede onrechtstreeks, bij het in Igor door Kanunnik CAEYMAEX aangebodeli gewrocht over de Katholieke Kanselredenaars der Nederlanden (zie Verslagen en Mededeelingen, Igor, 2de halfjaar, blz. 247).
Moge dit Pleidooi een spoorslag zijn voor de opstellers van sommige vooral in Holland verschenen geillustreerde encyclopedieen en
Biographische Woordenboeken om hunne uitgaven, zoo et g gebrekkig lu opzicht van Katholieke voornameiijk Belgische — kanselredenaars, in 't vervolg zooveel mogelijk te volledigen!
To° De llioeder Gods veleerd door de kanselwelsprekendheid
(uit de veislagen van bet Maria-Conves te Maasticlit, 1912).
Wat schatten van belezenheid geven ons deze betrekkelijk weinige blacizijclen te bewonderen! Wat arbeid om enkel het allervoornaamste te doen kennen van hetgeen de kanselwelsprekendheid ons
in 't Latijn en 't Grieksch, in 't Hoogduitsch en 't Engelsch, in 't Italiaansch en 't. Spaansch, in 't Fransch en 't Nederlandsch als hulde
aan Maria nagelaten beett !

b] 0 ‘ er Ge7107'67`a zwn
abant, Dranzatesche Schas in c'c'n
bed;-iii en in z'ei zen, door Dr. J. AL. PEETERS (Tuinhout, 1913).
Met een bijzonder genoegen heb ik aangenomen dit gedicht vanwege Di . J. AL. PEETERS, Eere-Bestuurder der Kolonie van Gheel,
op de tafel van de Acadeinie te leggen : in de 5o par immers is
't geleden dat wtj samen student waren in hetzelfcle gesticht en
elkander tot den lateren strijd voor taal en yolk aanwakkerden. Wien
zal het dan verwonderen, dat ik altoos met gi etigheid de pennevruchten las van den vroegeren makker, die, niettegenstaande zijne
overtaliijke ambtsbezigheden, de Vlamingen van tijd tot tijd vergastte
met een schoon gedicht, met zijn boeiend verhaal Betty, met zijne
letter- en genee ,,kundige studie Btlderdlik als zenuzoluder, enz. Het
ontvangen van Genoveva van Brabant en het smaken van die
vloeiende verzeri heeft me weer eens deugd gedaan. Met innige
voldoening zie lk daarin dat mijn vriend Jong blijft van hert en
krachten. Als Eere-Bestuurder heeft hij nu tevens tijd genoeg. Wanneer schenkt hij ons weer lets ?
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Voorstel.
Verslag van een onderzoek naar Nederlandsche
Handschriften in Boheemsche, Oostenrijksche en
Hongaarsche Bibliotheken en Verzamelingen, door
den zeer eerw. Pater D. A. STRACKE, S. J., ter opneming
in de Verslagen en Afededeelingen aan de Academie aangeboden. - De beer Prof. Dr. 'WILLEM DE VREESE legt
genoemde verhandeling ter tafel. — De Vergadering
verzendt hot stuk om advies naar de Bestendige Cornmissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
— (Door het Bestuur dozer Continissie worden de heeren
Dr. \V. DE VREESE en Prof. Dr. C. LECOUTERE tot Verslaggevers benoond.)
DAGORDE.
Vaststelling
I • ) Plechtige vergadering van 1914.
van den dag waarop die vergadering zal gehouden worden.
— Wien als feestredenaar nit to noodigen

De vergadering wordt vastgesteld op Zondag 28
Juni. — Op voorstel van den heer Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, zal de heer H. P. G. QUACK, buitenlandsch
*erelid der Academie, beleefd verzocht worden een
voordracht te komen houden.
2°) Verkiezing van Bestuurder en van Onderbestuurder, voor het jaar 1914. (Zie Versiagen en Mededeelingen, j aarg. 1912, blz. 1244.) — De heer Prof. Dr.
JULIUS MAC LEON heeft het verlangen uitgesproken niet
in aanmerking te komen.
De Vergadering gaat tot de verkiezing over.
a] Verktezing van den Bestuurder
Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren Dr. Jan Bols en Karel de
Flou.
Wordt verkozen, de eerw. heer Kan. AMAAT JOOS.
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loll Verkiezing van den Onderbestuurder :
Worden tot stemopnemers aangewezen, de heeren
Prof. Mr. Julius Obrie en Prof. Dr. Willem de Vreese.
Wordt verkozen Jhr. Mr. NAP. DE PAULA.

3 0) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Lidmaatschap der
Commissie.
Verkiezing van een Lid, tot vervanging
van Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE zaliger.
Candidaten : de heeren Dr. L. SIMONS en Prof. Dr. J. MANSION.
De Vergadering gaat tot de verkiezing over.
Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen, de heeren Gustaaf Segers en Kan.
Dr. Jac. Muvidermans.
Wordt verkozen, de heer Dr. L. SIMONS.
4°) Lezing door den heer Is. Teirlinck : yoost van
Raveliugen, Botanist en Dicliter. — In het eerste deel
zijner voordracht onderzoekt hij wie de bewerker van
DODOENS ' Cruydt-Boeci-e (ed. 1608) was : JOOST VAN
RAVELINGEN of zij n broeder FRANS. Bibliotheca belgica
beschouwt de laatste als zijnde de commentator en vermeerderaar, tegen de algemeene aangenomen meening
die het auteursrecht toekent aan den jongeren JOOST.
De Heer TEIRLINCK bestrijdt de meening die in Btbliotheca belgica wordt verdedigd, en naar de door hem
uiteengezette gronden besluit hij dat JOOST, die zekerlijk de bewerker van de uitgave van 1618 is, ook die
van ed. 1608 zal geweest zijn.
FRANS VAN RAVELINGEN was boekdrukker to Leiden ; zijn broeder JOOST was medeeigenaar der drukkerij. Belden staan als geleerden bekend; zij waren
leerlingen van Justus Lipsius en beoefenden de Schoone
Letteren, en de Latijnsche poezie en philologie.
JOOST VAN RAVELINGEN was niet alleen een beslagen botanist; hij was tevens dichter en dit bewijst de
Heer TEIRLINCK in het tweede deel zijner voordracht.
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JOOST geeft inderdaad 4 vertaalde plaatsen uit VERGILIUS, 3 uit OV1DIUS, I lilt MACER FLORIDUS, 2 uit
THEOKRITOS, I uit HESIODOS en I uit TIBULLUS, te zamen
12 in gebonden stijl vernederlandschte plaatsen.
Sommige dezer vertalingen zijn inderdaad welgeslaagd. De voorlezer rijgt ze tot een snoer en levert
aldus eene merkwaardige bijdrage tot de Flora der klassieke Niet, zegt Spreker, dat de verzen van
JOOST VAN RAVELINGEN zeer sierlijk zijn — eenige zelfs
zijn onbeduidend, maar zij behooren tot de eerste proey en van poetische vernederlandsching van oude classieke schrijvers. Tevens bewijst hij dat onze oude
geleerden niet alleen de eigenlijke wetenschap bestudeerden, maar ook de voortbrengselen der dichters van
vroegeren tijd kenden, ja zelf bellettristen waren, en
dat het zoo vaak gebezigde cliche : « wetenschap sluit
poezie uit » niet met de waarheid overeenkomt en
slechts op dwaalbegrippen steunt.
— Op voorstel van den beer Bestuurder, beslist de
Vergadering, dat de lezing van den heer Is. TEIRLINCK
in de Verslagen en liededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
•• ■ •••••

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNI)E.

188. — WONDE INT BLOTE en
WONDE INT BEDECTE.
WONDE INT BLOTE wijst op deze in het aangezicht of aan de
handers toegebracht, d. w. z. in de naakte, ongekleede deelen van
het lichaam, — terwkil door WONDE INT BEDECTE bedoeld wordt
deze in deelen van het lichaam toegebracht, Welke met kleederen
bedekt zijn.

Te Veurne werd de WONDE INT BLOTE met 6 pond gestraft;
de WONDE INT BEDECTE echter alleen met 3 pond. Teksten
volgen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekeningvan den baljuw
van Veurne van 8 Jan. 1375 n. s. tot 7 Mei daaropvolgende (Rol):
« Lambrecht Lammins boette iij lb. van wonden int bedecte Diederyc
den Hamer Pais omme xliiij. s.
« Jan Lammin boette .vj. lb. van wonden int blote Diederyc den
Hamer. Pais omme .iij. lb. »
«... Gillis de Buc ghecalengierd van vj. lb., van wonden int blote
lb. »
Michiel Aernoude. Pais omme
a... Pieter de Baenst ghecalengierd van wonden int blote Frans
van Leinsele, daer of de boete es. vj. lb. Pais vor vonnesse omme
iiij. lb.
Id , id., Rekening u. s. van 7 Mei tot 17 September 1375 (Rol) ;
«... Colin boette iij lb. van wonden int bedecte Jan Elbode. Ontfaen
lix s. »
Id., id , Rekening u. s. van II Jan. 1378 n. s. tot io Mei daaropvolgende (Rob : a Relins capelle Roebin de tymmerman was ghecalengierd van wondene int blote Andries den Bliec. Pais omme v. lb.o
In de keure voor de « Terra Furnensis » of voor Veurneambacht, van het jaar 124o, heeten zulke wonden Vulnus quad
tegi non poles! en Vulnus quod te,p, i palest. De boete daarvoor aan
den graaf te betalen was, zooals hierboven, van 6 of van 3 pnd :
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L. Gilliodts-van Severen, Cout. ville et chdtellenie de Furnes,
III, 29 Vulnus quod tcgi non potest, ties libras vulnerato, et corniti
sex libras (sic) emendaii debetur. Vulnus quod tegi potest, vulnerato
xl solidos, et corniti ti es lib' as. ›)
In de Vlaamsche vertaling van genoemde keure, luidt dit,
Wonde die nict mach icesen A)hedeci en IVoude die mach zcesen
ghedect
Id., op. cit., III, 43 : Van wonden int blote. Item, wonde die niet
mach wesen ghedect, iij ponden den ghewonden, ende den gt ave vi
ponden es meat schuldich to beiterne. Item wonde die mach wesen
ghedect, den gewonden xl schelle ende den grave iij ponden.
Hetzelfde ondersclieid wordt gemaakt in de « Lettres des
previl&ges que Loos, contes de Flandres, donna a la chastellenie
de Fumes l'an mil CCCXXXII », maar bier wordt duidelijker
gezegd dat bet geldt Wonde toegebrdcht « en 7iisage on en mains,
oil en lieu qua ten ne piiet ou sent
en « Plaic que Pen pile/
COMM."' hots visa,;e et mains
De boete is evenwel grooter
geworden.
Id., op. cit ,
96 : u Item, qui bleche homme en visage ou en
mains, ou en lieu que l'en ne puet ou seut couvrir, it paiei a pour
libvres.
amende au navre x libvi es et au singneur
if Item, qui fait plaie que Pen puet couvrir hors visage et mains,
it paiera au navre vj libvi es, au conte x libvres. »
189. — BELEEDER ende OMMELOOPER,
in take van visitacie ,> van lieden die « berucht zyn
van beziecktheden ».
Voor en aleer tot de bespreking van bovenstaancle woorden
worde oveigegaan, dient een en ander gezegd over de samenstelling van het beheer van « der Lazerien ;y aw gezien
de teksten waatin genoemde woorden voorkomen aan reglementen van deze instelling ontleend zija.
De (< Lazo 7Y771 Plir lle » stond onder het beheer van eenen
deken, 7 1 (771 771IdelS ell 7 1(771 « becezreis (sic) >> (L. Gilliodts-van Severen, Cuut. Bruges, I, blzz. 368-369, aanhef en art. 6 van zeker
reglement uit de XIV e eeuw). Deken, of vindei-s of bezetiers,
luidt dit in art. 20 cit 22 van genoemd reglement (op. cit., blz. 371
en 372). — « De heet (Eed) vandal ziekeo » hebben wij daarvoor
in art. 23 (op. cit , blz. 372).
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Elke vreemde zieke, Wien het toegelaten was in de kasselrij
van Brugge ziin woon te vestigen, was verplicht alle jaar, « voor
ziin jaer gheilt (jaargeld) », 24 schellingen parisis te betalen, waarvan er 8 aan den beet ,) toekwamen, acht aan de « beleeders :> en
acht aan de v aerine zieken van Biugghe ›, (i ). (Op. cit., blz. 372,
art 23 van meergemeld reglement.)
Men lette nog op de bepaling hieronder uit art. 32 (op. cit.,
blz. 374) : het was den zieken verboden, in de stad « om rente,
noch om testamente, noch urn gheene almoesene » te gaan. Hun
was echter gegund, « b y gracien van den meester van den hove
(de Lazarij), te commen ter Marct voor de Halle » : « ende
sullen hare beleeders senden ter plaetsen da el t hemlieden behoufvelick es ,,, tenware dat het aalmoezen gold die de goedgunstige
lieden alleen , den zieken zelve » zouden willen ter hand stellen.
Eigenlijk was de « Eed » (x Heet ‘>) samengesteld uit den
deken, de winders en de c bezetters » : de << beleeders » stonden
daarbuiten. Inderdaad, art. 40 (op. cit., blz. 376) bepaalt, dat,
bijaldien een leproos het huis, « daer by woven sal », niet onderhoudt of herstelt « van mueren, weeghen ende van dake naer
dattet behouft », en ,, dekin met zinen heede of beleeders hem
dienaangaande vermaand hebben, de werken op zijne kosten
zullen worden uitgevoerd : de zieke zal daarenboven vervallen
in eene boete van 3 lib. par., « de welke zullen den heel ende beleeders deelen voor haer moeyte ».
Elders in het stuk, nl. in art. i, is er spraak van « den meeste,
van den hove van Sinte Marie Magdaleene » (op. cit., I. 368), in
wiens handen, vanwege de zieken alle khachten moeten worden
gedaan, — en van de « Poocha'en », aan wie de zieken mogen
schrijven, zoo de « meester » nalaat te doen « dat hij sculdich
es van doene h.
In art. 4b (op. cit. I, 378) vinden wij de vermelding : « De
meesters vanden hove . Het geldt de verdeeling van de boeten
« wart zijnde drie pont par. of daer onder », onder de « beleeders,
dekin ende ;line heet ende bezetters ),, met de bepaling : c Ende
die boven den drie pont draghen, zullen staen te deelene ter
discrecie 'vanden meesters 7'am/en hove ».

(I) Men zie onze aanteekeningen op Ghemeene leven, in Verslagen en
Mededeelingen, jaarg. 1913, blz. 690-691.
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Nogmaals luidt het alleen « Meester vanden hove », edoch
met bijvoegmg van de woorden « bij den ghemeenen hove », in het
art. 47, -- \\ at in het slot van dit artikel uitkomt op De Meester (I)
met :. linen hove » (op. cit., I, 378).
Men zal moeten bekennen, dat de in oogenschouw genomen
benamingen en de under elkander vergeleken teksten geenszins
van aard zijn om de zaak' te verduidelijken.
In het nieuw Reglement, « ghemaect int jaer IIIJ c LXXX >>,
hebben wij :
Den meesierc ende andre daertoe gheordonneirt int voornoomde godshuus , (op. cit., II. I To) :
« l'oochden elide meestre van den voorseyden godshuuse
(Id., II, ilo);
De Meestere vande voorseyde godshuuse ende andre die
de visitacie hebben » (Id., II, iii);
Voocliden van der Magdaleene » (Id., II, 113).
Uit al het voorgaande kan moeilijk opgemaakt worden, wat
eigenlijk de BELEEDER was. Het woord werd zelfs, door een
schniver, op twee verschillende manieren vertaald, te weten door
assesseur en door sur-eillant.
\Vat er van zij, de Beleedeis ontvingen een derde van zeker
jaargeld door de vreemde zieken te betalen; zij mochten door
de zieken belast worden met het inzamelen van aalmoezen; zij
waren gerechtigd aan een zieke op te leggen, het huis « daer by
wonen sal degelijk te onderhouden of te herstellen; — ten
slotte, hadden hun deel in zekere boeten, waarin zieken vervallen waren.
Uit den luerondei volgenden tekst blijkt nu, dat de beleeders
ende ommeloopers twee groten genoten voor elken persoon dien
zij, ghevisiteirt... te wordene voor de meesters van
de Lazarij zouden dagvaarden :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Bruges, II, iii : « Item. dat de
meestei s vande voorseyde godshuuse (« ter Magdaleenen, of de
Lazarij van dien naam. buiten Brugge' ende andre die de visitacie
hebbel), omme de gbene te visiterene, die beruclit zun of fame hebben
van be.:,-1:cktheden, \ an dien nict hebben ofte nemen en zullen ter

(I} Bid unsslag gelezen :

Jleesters.
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causen van dat die ghevisiteirt of bezien zal werden ; uteghedaen dat
de beleeders ende ommeloopers vanden voorseijden ziecken hebben
zullen twee grooten van elcken persoon, die zij, omme ghevisiteirt
ende bezien te wordene, dachvaerden zullen ten voorseyden hove. »
(Reg'. van 1480.)
Wat ( )AtAIELOOPERS betreft, het schijnt oils toe te wijzen op
hen die belaq waren de zieken op te zceken. Fr. de Potter, in
zijne studio De Leproos in de middelceuwen (Het Belfort, jaarg.
1890, II, 330), schnift hetgene volgt :
« In zekere gewesten, als te Boulogne, waren de burgers
« verplicht de zieken aan de overheid te doen kennel' : te Luik
« en te Brugge was er tegen hen zelfs eene wezenlijke jacht. Te
« Brugge werden de leprozen opgezocht door de pijnders. « Mais
« avent qui ies pourchacent... » (Pail de Waroux, 1355.)
Te Luik werd, zekeren dag, de genaamde « Pierre de
Grauz >, van lazarij aangeklaagd : « encoulpeis qu'il estoit
meseauz ». De stad dwong hem, zich in het « maison de Corneillon ». d. w z. in het Leprozenhuis aan te bieden, om onderzocht te worden :
Raikem e t Polain, Coutumes du Pays de Liege, I, x41 : « Il
advint a Liege que ung horns, que on appelloit Pierre de Grauz,
fut encoulpeis qu'll estoit meseauz; sayer (essayer = mettre a
l'eprenve) se fist en la maison de Corneillon pai cohertion que faite
li fut de pai t le vile; trouveis fut malade par esprueve; termine
11 fut assicse d'entrcir en le maison de Corneillon... . (« Li Paweilhars ».)
EDW. GAILLIARD.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
BIO- EN BIBLIOGRAPHIE.
7. — DE

,K

STADSPROCESSIEINT x, TE BRUGGE.

Ten huidigen dage nog zijn de Processie van het Allerheiligste Sacrament en die van het Heilig Bloed, te Brugge onder
den naam van Stadsprocess/M ;, gekend, omdat de gemeenteoverheid ze officicel volgt. Zou (lit reeds in de X-V e eeuw het
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geval zijn geweest ? Althans weten wij dat toen ter tijde de
ambachten en gilden verplicht waren ze bij te wonen. Zoo leest
men in de keure voor de arbeiders (1425), dat al de gildebroeders
aan deze twee plechtigheden moesten deel nemen :
L. Gilliodts-van Severen, MemoriauN de Bruges, I, 12 : 0 Item,
dat elc ghildebroedre ghehouden wordt up den dach vanden ommeghanghe vanden Heleghen Bloede ende ooc vanden weerdeghen
Heleghen Sacramente te comparerene sdekins huus ende metter
ghilde te gane ende wederomme metter ghilde te keerene sdekins
huus... .
8. — VERGOEDING AAN EEN AFTREDENDEN
STADSDIENAAR TOEGEKEND.
Tusschen x Janne vander Haghe, die executeur vander
justicie » te Brugge , plach te zijne, aan deen zijde, ende Karels
Dierman, die nu executeur es, an dander zijde », was, ten jare
1452, den 20 Juli, zekere « vriendeltke voorwaerde ghemaect
ende ghesloten •, geweest, luidens dewelke genoemde Jan vander Haghe ettelijke « proffijten der voorseide officie angaende »
zijn leven lang zou blijven genieten. Karel Dierman weigert de
gesloten overeenkomst te onderhouden : hij wordt er echter bij
vonnis van het college van schepenen toe gedwongen. -28 April 1454. — (Bid L. Gilliodts-van Severen, Memoriaux de
Bruges, I, 22-23).
Den 16 Juni 1520, wordt door het college van schepenen der
stall Brugge, zekere Augustijn Doossche tot « castelein ende
q conchierge vanden scepenhuuse » benoemd, tot vervanging
van <, meester Claeis vander Eecke, de welcke, overmids zijnder
< oudde, ziecte ende crenchede, tzelve officie niet meer bedienen
K en kon ,. Aan Augustijn Doossche wordt toegekend een jaarlijksche wedde van 5 pond grooten, « metgaders zulcke andere
- emolumenten ende proffyten alsser toestaen ende zyn voor<, sate ghehadt heeft ,> : hem wordt evenwel, « volghende den
consente b y hem daertoe ghedaen » voor zijne benoeming, de
verplichting opgelegd, aan « Claeis van der Eecke, zyn leven lanc
gheduerende ende niet laugher », alle jaar « de helft vanden
, voorseide vyf ponden grooten >, of te staan. (Id., op. cit., I,
14o-140.
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9. — EEN OPSTOKER, ten jare 1520,
in een geschil tusschen werklieden en bazen.
Te Brugge was er een geschil ontstaaii tusschen Antoon
Pieters, deken vanden itemmakers cnapen >, aan de eene zijde,
en « deken ende eedt an d e n arnbochte vanden riemmakers
« binnen del zelver stede aan de andere zijde.
Deken en eed voornoemd hidden aan Antoon Pieters verboden antba( lit nit te oefenen, « oin dat by eeneghe cnapen,
, daerof hv deken es, zo gheinduceert hackie, als da,t zy niet
« welchers en wilden >2.
De oorzaak van het geschil was nogal zonderling deken en
eed hadden, zooals Haar oude gewoonte, op Heilig Bloed- en
op Heilig Sacramentsdap„ « den maent grooten » niet betaald
aan de knapen int voorseide ambocht werkende », omdat tusschen lien en het ambacht van de beurzenmakers zeker questie
« ende proces onghedecideert » liangende was.
Het collek, e van schepenen beveelt, dat Antoon Pieters
« ende de cnapen zo langhe de patience hebben » zullen « alzo
« wel als de verweerers (deken en eed u. s.) hebben moeten
Aan Antoon Pieters wordt evenwel toegestaan « zyn ambocht te
« doene , maar hem wordt streng verbod gedaan meer eeneghe
« cnapen te inch"( erene ende persuaderene... niet te ‘villen werc« kene, of eeneghe andere quade upsetten of moeyten te makene,
« al up purse van dies arbitrairelic ghecorrigiert te zyne ter dis« crecie van scepenen. , (Uit een vonnis van 28 Jum 1520, btj
L. Gilliodts-van Severen, Almoriaux de Bruges, I, 143-144.)
1o. — HET GEBED VOOR HET ETEN.
Op bijeenkomsten werd vroeger dat schoone gebruik niet
vergeten. Zoo bepaalde de keure voor de « arbeiders te
Brugge (1425), met het oog op de vergaderingen der Ode, het
hieronder volgende :
L. Gilliodts-van Severen, Memoriaux de Bruges, I, 13 : « Item, zo
wanneer de _J inide veigadert ende tsamen ect, zo wordt den deken
ghehouden, z() ilae q akt ghezelscip ghezeten ende de tafle ghedect
es, te doen leene de 01 donnancie vander ghilde ende voorts bevelen
elcken ghildebi oedre ende sutre te lesene eenen patre nostre ende
ave maria omme alle levende ende dooden; ende vervoorderde hem
yemandt te spi ekene eer hid ghelesen hadde, zoude verbueren vj
mijten. »
>>
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ii. — HET VERLIEZEN VAN EEN LID BIJ
ONGEVAL.
Den 18 November 1430, werd te Brugge, het kind van
Romboud van der Straten en van Elizabeth, zijne vrouw, het
slachtoffer van een deerlijk ongeval. Door onachtzaaniheid
van de min (« nutticis »), was dit kind, met name Ztgerus, toen
ongeveer een jaar oud, in het vuur gevallen en waren zijn rechter
oor alsook een groot deel van het rechter kakebeen totaal atebrand : co modo quod auricula ejus dextra et magna pars
K dextere maxille totaliter combuste fuerunt ».
Opdat zulks later tot geen kwade vermoedens aanleiding
zou kunnen ;even, nl. < ne id altero casu aut tpsius maleficio
imputetur ,, verklaren de schepenen van Brugge, order den
zegel ter zaken der stall, dat « sic casus perditionis dicte am icule
,, dextre accidit et non alias ». Waarvan akte de dato 4 1\laart
1440 (n. s.)— (Bij L. Gilliodts-van Severen, Menioriaux de Bruges, I, 17-18)
12. —

DE « STOVEN ‘> IN VROEGERE DAGEN.

Vele « stover ,, waren vroeger echte bordeelen geworden.
Men hoore naar de getuigenis van Christine Heyns, een meisje
van 12 jaar, dat langhen tyt » met Alardin Reverse's viouw,
< haer inette ,, die te Brugge stove hield, .< ghewuent hadde » :
c by daghe ende b y nachte » had zij zich « ghevoucht ten
, dienste » van hare meter « ende vanden ghuenen die daer frequenteerden aizowel by nachte als by daghe »; het arme kind
muest echter het huffs ontvluchten, « omme tquaet exemple van
levene datse dace- sach ende twelcke haer niet langhere an en
si stoat ,>. Het musi c had haar goed teruggeeischt. Maar Alardin
Reverse beweerde dat Christine Heyns geen recht daartoe had
en had « gepresenteert » zijn gezegde « by eede te vervanghene » :
daar hi] « infames » was, werd IA, door de Wet, « tsynen cede
<; niet gheadmitteert 2). (Lilt een vonnis van het college van schepenen te Brugge, Nan i9 )uni 1520 [I], bij L. Gilliodts-van Severen, 111moriaux de Bruges, I, 141.)
(1) Genoemd vonnis betreft geenszms 4: Uri mauvais menage de man
et femme », zooals door een schriper gezegd werd.
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13. — DE BLAUWVERVERS, TE BRUGGE, in 1478.
Zekere Geoffrov de Chaulne, marchant de Corbie, tenant
party contiaire a munseigneur le duc clAustriche, de Bourgogne
et de Brabant, Comte de Flandres... had uit dien hoofde zijn
goed \ eibeurd. Welnu, < plusieurs bourgeois et tainturiers de la
ville de Bulges war en den genoemden Geofiroy de Chaulne
plusieuis et diverses sommes de deniers » verschuldigd, Welke
sornmen deihal\ e verklaard waren « foul fail et confisquiez »,
ten bate \ an den puns. Voor cle schepenen van Brugge had
diens\ olgens messire Olivier de la Marche, chevalier, conseiller
et chambcilan et maistre dostel de mon tre y redoubte seigneur et
prince , op bedoelde sommen beslag gelegd. Vandaar proces.
De ourkonde door den beer L. Gilhodts-van Severen, in
zijn 1\1("ArioliauN de Bruges, I, 38-39, uitgegeven, is klaar en duidehjk. Het zou clan ook veilceerd zijn te zeggen, dat in dien de
Brugsche Liam\ y en ers accuse's de tioubles -waren.
14. — DE ARBEIDSONGEVALLEN EN DE
ONDERSTAND BIJ ZIEKTE.
De bepaimgen, elke dienaangaande in de keure der < aerbeijders te Brugge (I425) voorkomen, verchenen aangehaald.
Naar men \\ (Jet, \\ men de aerberiders » zip die (< ter brugghen »
stonden )rnme blood te w innene Welnu, rn genoemde keure
lezen Wn :
L. Gilltudts-van Se \ ei en, Memoriaux de Bi uges, I,
, Item,
wierde eenich ghildebt uedi e ghequest ondei eenich \\,ei binnen
zonnesdiljne, ()IL. cat hij quame te iigghenc. \ an ziecheden, ende
tzelve den ek a LnCe /oigheis to kennen gaven, dat hrj vanden
uj d e n daghe at dat hij an zulckei quetsw en (Ate zkecte
ligghen,
V001 WC( el hebl)L sal aehthijene muten sdaechs tottcn nit dat hij
vuter duel en \\ andelen '‘ mag umme zijn blood te \\ innc.ne.„ »

Moest alter de hjder berecht wolclen en \\ ercl hem het
toegediel,(1, .( van dien tijt at' » sal hij iiebc ben eene blancke sdaechs naer dat hij gheolijet z(ti hebben
« gem eest . lie vrouw van een glidebioec er, die (le laatste
gerechten had ontvangen, kreeg ook i8 mijten ± , ags. Wat een
ongehuwde gildezuster betrof, die genoot denzelfden onderstand
als de gildebroeders.
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15. — HET REKENEN BIJ « PATER NOSTER's ».
In den Schauwboec der stad Brugge, van 1433-54, fol. 223,
komt proces-verbaal voor over het verdrinken van twee personen
in dc waters der stad. Men leest aldaar : « La volu faire eager,
,‘ la prenuit sur sun dos, et ambedeux se sont allez au font, y
« demeurant bien truisfialres noires, et clue ledit grand alors sest
muntrc flottant sur lean . (Bid L. Gilliodts-van Severen, Memoriaux de Bruges, I, biz. 1S )
i6. — HET « BURGHMEESTERSCAP », TE BRUGGE :
Een aftredende burgemeester, wordt in strijd met
de keure, ten jare 1513 in bediening behouden.
Den 2 September 1513, vergaderden de commissaussen
door den Prins aangesteld « au renouvellement des loos du pays
de Flandres et mcsmement de la ville de Bruges », ill het schepenbuts oin tut de veinieuwing van de \Vet of van het magistraat (1(21 stad over te gaan.
,dat de aftredende wet, « assavoir les bourgmestre et
eschevins », Madden verklaard lesdis commissaires souffisa« ment Iondez puur povoir relaxer ladicte loy de leurs sermens
« et et (' er autre nouvelle >, — doze laatsten, commissarissen alsboveii, ci I pro( e(lant illico lexec ution » van hunne updra.eht,
« deportrent ladicte buy et chacun en particulier de son seiment,
« en pubhant presentement de par mon seigneur la nouvelle loy
Daar echter, als chef et bourgmestre des eschevins was
aangesteld Jai oh van Halewyn, schildknaap, beer van Maldeghem, welkc pas als dusdamg was afgetreden, « ce qui sembloit
grande nouvcilite 2, deden Jacob van Halewyn en de andere
afgetreden magistrates opmerken, dat zulks was in stqd met de
keure der stad, welke bepaalt que nulles continuations lie se
doivent faire, airs que bourgmestres et tresoriers doivent,
« apses la deposition et deportement de leur office, vaguer sans
« estre en luv du mums par deux ans :
requeroient... en.
« toute
pleust ausdis commissaires de procôder
• nuu\ else election dung bourgmestre » en, in Bien, de vuorrechten \ an tie stad niet to buiten te gaan.
Do commissarissen gaven aan de geopperde bezwaren geen.
« pour le bien de sa ville...
gehuor : de keizer, antwoordden
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< requeroit et voulloit l'annêe coutante oudit estat de bourg« mestre estre set vv dudit seigneur de Maldeghem ,), en. was
overigeus bereid aan de stad , lettres de non prejudice , te verleenen, c en la meilleure forme que ladicte ville les scavoit
t demander ».
De beer van Halewvn vroeg acht dagen uitstel, om ztjne
bezwaren aan Zijne Majesteit te kunnen voorleggen : maar de
commissarissen weigerden en eischten, dat hij dadelijk zijnen
eed zou afieggen, hem \-etklarende « quilz avoient charge de non
<' le laisser partir avant 'acceptation >,.
_Jacob van Hale\\ yn thong echter aan en beloofde, zich
binnen acht dagen vrii willig in arrest te begeven, indien Z. M. er
niet in toesternde hem te ontslagen.
Niets te doer.
Ten slotte, de Meer van Maldeghem, <, pour non encourir
( crime de lese majest ,, nam aan, under beding dat « ce quon
K lui voulluit faire faire estoit contre sa vouleate et requist seulle« meat acte declatatoire du demene des susdit, sur espoir que
e par icelle pat ladicte 1. M t ' ii se pourroit faire descharger ',
wat hem werd toegestaan. (Lie bij L. Gilliodts-van Severen,
Memorlaux de Bruges, I, 67-70.)
Jacob van Halewvn werd « tot drie Caren ghecontinueirt
zijns . gro(•ten regrette, j eghens zynen danck ende wine, burgh« meester vandei zelver stede ›>. Om de door hem bewezen diensten te erkennen, om de « daer mne ghenomen mo) te..., achter« dee' , vcrlies ende cost >,, nl. c festierende ende ontfaende
« tydelic ende spade alzo wel ambassaden, groote meesters ende
« alle lieden van eeren als hooft vander wet ende justicie ,,, werd
hem, door de stad Brugge, op voorstel van « hooghe edele ende
« moghende heere, mvnen heere van Fiennes, gouverneur van
« Vlaendren », voor , elc vande voorseide drie jaeren van zynen
« burghmeesterscepe , de somme van 50 pond grooten toegekend. (Id., op. cit., I, 76-77.)
EDW. GAILLIARD.
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JOOST VAN RAVELINGEN
BOTANIST EN DICHTER
(lour Is. TEIRLINCK.

VAN RAVELINGEN, de vertaler en verrneerderaar van.
DODOENS ' Pei/Wades se.i (I), was vooinemens hij schrijft

dit in i(x)8 — den 4( Neder-Duytschen Cruydtboek (2) van
dezen botanist « wederom te laten wtgaen , ende te veimenwen voigens den eersten Bruck (3) the van hem (4) (Weer meer
dan viiftich Laren tot Antwerpen wtgegeN en is geweest
Doch ghemerct darter nae dien tit seer vreemde ende
nutte Cruyden bekent gheworcien meest door de gioote
naerstichevt ende diepsinnich ondersueck », van den edelen
hoochgeleerden Carolus Clusius ende cock van den wiitvermaerden D. Mathias de Lobel ende van meer ander : veel van
welcke Cruyden naemaels van den selven Rembert Dodoens
(met de ander die van hem selve rider toe ge ‘ onden zijn) in
eenen La tiinschen Cruydtboeck (5) aengeteeckent ende in 't lang
beschreven
(i) Renzberti Dodonaez illechlmzenszs Medici Caesarea Stzrpzvm
Hzstorzae Pemptades Sex. Szve Lzbrz XXX. Antw. CHR. PLANTUN, 1583;
- 2 e uitg. Antw. BALTH. en JAN MORETUS, 1616.
(2) 1k citeer bier naar de voorreae van de ungave van 16o8 CruydtBoeck van Rembefr tvs Dodonceus, volgens sine laetste verbeterznge : Met
Blzvoegsels acnter elck Capittel, wt verscheyden Cruydtbesehryvers
Item zn 't tactile een Beschfr yvznge vande Indzaensche Gewassen, meest
getrocken wt de schrzften van Carolus Clvszvs. Tot Leyden, Inde Plantynsche Druckerye van Francoys van .Ravelzns, en. 1608.
(3) NI. den druk van 1554, Antw. JAN VANDER LOE 2 e uitg. 1563, oij
denzelfden drukker.
(4) Hier wordt R. DODOENS bedoeld.
(5) De boven vermelde Pemptades sex.
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Daarom c10( ht het VAN RAVELINGEN t< datmen den voorsevden Neder Duvtschen Cruydtboeck seer lichtehick de heeft
grooter soude connen maecken >,;
En bijgevuig heeft hij « heel raetsaem gevonden den Latijnschen Cruycltbouck te weten soo hij (i) den selves onlanx voor
sijn clout verbetett heeft (2) , in onse spraeck over te setten ,' ende
dat bij nae van woort tot woort (3) / sonder daer let van te vergeten of nae te laten ,>;
Daarmede was VAN RAVELINGEN verzekerd « dat niemant
iet van tgene dat in den eersten druck van den Neder Duytschen Cluvdtboeck geweest is i ontrocken sal worden / maer dat
den Leser daer in al tselve dat Inj te voren hadde / ende nosh
veel weer sal genieten »;
Hid verhoupte tevens « dat alle de Cruydtbeminners die de
Latijnsche tae' vv el ende volcomenthjck verstaen / desen verduvtschten Cruy dtboek hebbende / den cost versparen sullen
mogen van eenen Latinschen Herbanus te coopen »;
Dodi. <, um de gene die op den eersten oft ouden Neder
Duvtschen Cruvdtboeck heel gewent zip 1 niet met alien vieemts
voor oogen te stellen , elide ouck om in Rembert Dodoens werck
niemants wouiden 'lever dan de sijne te gebruycken / soo hebben wig den Laninschen Cruydtboeck veiduytschende : meest
alle de woorden van den eersten druck daer tusschen bevden in
gevoegt suu N eel als 't oils mogelick was : behalven alleen wanneer hi] ergens veel langer in 't vertellen viel / clan in 't Neer
Duvts( h : ende daer het scheen dat hij sijn eerste mevning oft
gevoelen , door eenige goede ende gewichtige reden daer toe
gedreven zunde verandert oft verbeterd had >>;
<, Mae' aengesien datmen nae het overlijden (4) van Rembert Dudoens veel ende menige soorten der cruy den gevonden
heeft wiens gehicke tot sime kenms noint gecomen en zijn »,
(I) DODOENS nl.
(2) Over dit door DODOENS zelf verbeterd exemplaar schrijft Bzbl. berg.
(D 118, io), naar eene mededeeling van MAX ROOSES : . Par son testament,
Dodoens legua a Plantin un exemplaire revu et annotê de cet ouvrage, ainsi
qu'un exemplaire revu et corrige de l'edmJn neerlandaise de 1563 v.
(3) Dat is wel een weinig overdreven, zooals tut deze studie wel blijken
zal; overigens wordt dit ook aangewezen door het vorige woordje c bij nae ..
(4) io Maart 1585,

— 8 73 —
zoo heeft VAN RAVELINGEN achter elk kapittel van zijne bewerking een bijvoegsel gesteld, dat dikwijls niet veel corter » is dan
't kapittel zeif I).
« Beneffens al tvoorseyde » heeft hij in 't laatste van zijn boek
gesteld een Beschrijving van de Indiaensche oft Wtlantsche
Gewassen ende Drogen », naar GARCIAS AB HORTO, NICOLAUS
MONARDES, CHRISTOPHORUS A COSTA en anderen, somtijds
naar den eersten Nederduitschen of Franschen (2) druk van
DODOENS ' werk zeif, doch vooral naar de schriften van CAROLUS
CLUSIUS;
Daarenboven heeft hij aan het einde van 't werk « lange
Registers oft Tafelen van de Naemen der Cruyden gestelt »;
En « om de Cruydtbeminners nosh meer to helpen », heeft
hij de Crachten Nutticheden ende oock Schadelickheden
der Cruyden bij een versamelt » en een seer groot Register
oft Tafel » opgemaakt.
Hetgene voorafgaat is genomen uit de voorrede van de uitgave van 1608, en men mag er uit met zekerheid besluiten dat
een VAN RAVELINGEN de bewerker van de uitgaven van 1608
en 1618 is, want deze laatste heeft heelemaal dezelfde voorrede.
Deze komt nog voor in de uitgave van 1644: doch toen was de
bewerker der twee vorige uitgaven reeds gestorven (3).
**

Ik zeg : een VAN RAVELINGEN is de bewerker'.Doch Welke
persoon uit dit geslacht (4) moet als de vertaler en vermeerderaar van DODOENS ' Pemptades beschouwd worden ?
(I) Echte waarheid ! Zoodat, behalve de vertaling zeif, wel de helft van
alles wat de mtg. van 1608 (ook die van 161[8 en zelfs die van 1644) ons aanbiedt, intsluitend het werk van VAN RAVELINGEN is.
(2) Wordt bedoeld de Fransche vertaling van CLUSIUS : Histozre Des
Plantes, etc. Antw. 1557.
(3) Zie beneden.
(4) Een twijg van den hier bedoelden geslachtsboom :
Christofel
Francois
Elisabeth
joost
t 1600
t 1643
t 1628
1
1
_Francois Raphelengzen
(van .Ravehngen); geboren 1539;
gestorven 1597 ; getrouwd
met illargareta Plant .ljn (in 1565).
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Naar de algemeen aangenomen meening is het JOOST VAN
RAVELINGEN, de 3 e zoon van FRANS VAN RAVELINGE:\.7
Thch hiertegen werden bedenkingen gemaakt in Bibliotheca
bel/( a (2). FRANS VAN RAVELINGEN (de Oude) (3), geboren te
Lannov in de kastelmj van Rijsel (17 Fehr. 1539) was de schoonzoon van CITR. PLANFIJN en, sedert 1585, zijn opvolger in de
Plantiinsche drukkerij te Leiden. Hij was ook leeraar in de
Hebrecuwsche taal aan de hoogeschool te Leiden. Bij MARORM PLANTIJN W011 Inj vier kinderen : CHRISTOFFEL, FRANS
(de fonge), 1()01' en ELISABETH Na zijnen dood (20 Juli 1597),
stuurden zi i ne vier kinderen een verzoekschrift naar de curatoren der Leids( he hoogeschool, ten einde de vastgestelde wedde
als di ukkei der hoogeschool te blijven genieten; de curate Oren
handelden echter enkel met CHRISTOFFEL, den oudsten zoon,
n11 ,s( hien NI el omdat deze protestant was (4). CHRISTOFFEL en
FRANS de it nige) zetten de drukkerij voort; JOOST werd geneesheer Na den dood van CHRISTOFFEL (17 Dec. 1600) bleef zijn
broedei FRANS drukker, doch een zekei JAN PAEDTS JACOBSZOON verkreeg den titel van drukker der Leidsche hoogeschool.
FRANS drukte van I(o0 tot 1619 (dit jaar werd de drukkerij
gesloten); evenwel reeds in 1613 verkoopen FRANS en JOOST
aan de MoRETth, ,,EN van Antwerpen een deel van hun drukkersrnaterieel ; in 1619 verkoopt Frans, publiek, het overblijvende
deel van 't materiC. el en de overblijvende boeken. Hetzelfde jaar
laat hi ) de Oosten,che drukletters over aan THOMAS ERPENI us,
den opvolger van zijnen wader aan de Leidsche hoogeschool.
Eindelijk verkoopt hij, in 1022, aan BALTHASAR MORETU ,, <, les
figures des herbieis (5) et ioo livres de types » (6).
(1) Vormen van dezen geslachtsnaam zijn de Fransche RAPHELENG(HAEN, RAULENG(H)IEN; de Nederlandsche : VAN RAVELING(H)EN ; de
Latijnsche : RAPHELENGIUS.
(2) D t8, 7-9.
(3) Lie oNer hem Brost'. natzonale i. V. RAPHELENGIEN (art. van
MAX ROOSES).
4) FRANS VAN RAVELINGEN (de Oude) was te Leiden protestant
geworden; CHRISTOFEL en ELISABETH waren ook protestant, doch FRANS

(de jonge) en joosT waren katholiek. Bzogr, nat.
(5) c< Les herbiers de Dodoens et de Clusius * kwamen na den dood van
PLAN IIJN (I589) toe aan zijnen schoonzoon FRANS. Biogr. nat.
(6) Blov-. nat. Zie over al het voorgaande : ROOSES, L'Im_prznzeulPlantin, 2 e el. 1890; — Bzbl loth. belg.; — P. A. TIELE, in Bzblzopizzle
belie,

IV, 157-59.

— 875 —
Uit voorgaande gegevens blijkt dat, in 1608 (jaar van 't verschijnen der eerste uitgave van het bier onderzochte boek),
FRAN', (de jonge) drukker was te Leiden, loch dat zijn broeder
JOOST wel eenigszins aan de drukkerij verbonden bleef — nl. als
med6hgenaar van een gedeelte van het materieel. Beiden staan
als geleerden bekend; zij waren leerlingen en later vrienden van
JUSTUS-LIPALS (I); zij beoefenden de Schoone Letteren (2), de
Latijnsche Poezie en Philologie (3); SCALIGER schonk hun zijne
vriendschap en verkoos ze als testamentuitvoerders (4).
En \\ ie van die beide bekwamen moet als de vertaler en
vermeercleraar van de Pemptades, dus als de bewerker van de
uitgave van 16o8 beschouwd worden?
Rthhothec(t belvCa denkt dat het FRANS is en zij steunt die
meening op de vulgende worden :
I° Het opschrift van de voorrede van uitg. 1608 luidt : « Den
Drucker totters Leser », en in die voorrede wordt venter gezegd :
K, Ende volgens dien soo hebben wij heel raetsaem gevonden den
Latijnschen Cruydtboeck .... in onse spraeck over te setten >›,
zoodat men denken mag dat de drukker (5) van het boek, nl.
FRAYS i de jonge), ook de vertaler moet zijn;
Bovenal omdat de anomeme (6) schrijver van de voorrede voortgaat met den eersten persoon meervoud w te
gebruiken ,
3" ( )mdat in de uitg. van 1618 het opschrift van de voorrede
van ioo8 wordt gewijzigd en er staat : 4: Tot den Goetgunstigen
Leser », want, joosT Been drukker zijnde, zoo moest het woord
Drucker verdwunen;
4 Orndat een der twee bekende FRANS VAN RAVELINGEN'S
— d e Oude (de varier) of de jonge (de zoon) — zich met botanic
bezig hield en wel speciaal met het Kruidboek van DODOENS :

(t) Biblzoth. bell . D 118, 10. Opmerkelijk is het dat JoosT den voornaarn van LIPSIUS heeft ontvangen. Was deze zijn dooppeter?
(2) TIELE, loc. cat.
(3) Blogr. nat.
(4) TIELE.

(5) Op het titelblad der uitg. 1608 staat uitdrukkelijk : 1 Tot Leyden,
Inde Plantijnsche Druckerije van Francoys van Ravelingen. 1608.
(6) Want deze voorrede van f6o8 is niet onderteekend.
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dat wordt bewezen door een onuitgegeven handschrift dat in de
Leidsche universiteit berust en beet Dodanai (Renzberti) icones
shrpium propmr, hoc cs/, quce in hbro IC01211711 stiipium Lobelictno
anni 1581(1), 11011 1 ePC111111/1117 dit handschrift (2) was begonnen

door een FRANS en voortgezet door JoosT (3).
Doch deze beweegredenen schijnen mij niet afdoende te
zijn :
Het 1" alleen kan met gegrondheid worden ingeroepen om
de uitgedrukte bewenng te staven; en toch kan men tegenwerpen dat, uit bestaande bewijsstukken (3), blijkt dat JOOST medeeigenaar van een gedeelte van het drukkerijmaterieel was;
Het 2 0 houdt, meen ik, geen steek;
Het kan veeleer worden gebezigd om te bewijzen dat
JOUST wel de beweiker van ed. 1608 is geweest; indien FRANS
als de bewerker moet worden beschouwd, dan ligt de bewering
v6or de hand dat hij, nog levend en nog drukker in 1618, niet
zou toegelaten hebben dat zijn broeder JOOST zichzelf, zonder
het mmste voorbehoud, als de vertaler en vermeerderaar zou
hebben aangestelcl, want dat duet JOUST wel degelijk en onvoorwaardelijk door zun handteeken dat hij onder de voorrede
van 1618 — deze!fde als die van 1608 — plaatst; en dat men met
zegge dat JOUST aldus uitsluitend de uitg. van 1618 bedoelt : de
, roote arbeid voor bade uitgaven — is de vettaling der Pemplades en het schriiven der uitgebreide kapittelbijvoegsels; al het
nieuwe (4) dat men in ed. 1618 vindt, vergeleken met then
(I) Het hier bedoelde werk is : Plantarunz sev Stzr.plvm 'cones. Antw.
Chr. Plantij n, 1581. Zie hierover Bib/. belt. L, 12o, I.
(2) Zie hierover VAN AIEERBEECK, .Recherches hzstorzques et critiques
sur la vie et les ouvrages de Rembert Dodoens, 1841, blZ. 102 ; belg. loc cat.
(3) Zre boven.
(4) Een bericht op het verso van het titelblad maakt ons met dit nieuwe
bekend In het iaer 1618 zijn hier noch weinige ander schilderijen Ingevoegt ; mitsgaders de Nieuwe beschrijvinge van sommighe vreemde cruyden,
wt de schriften van Carolus Chisius s. g. onlanx nae sijn doot wtgegeven, ende
ettehcke Egyptrsche cruyden wt Prosper Alpinus, ettelicke Lahaensche wt
Fabius Columna getrocken : met eenige Indische, nae het overlijden van
Clusrus tot onse kennisse gecomen, door het toedoen van goede vrienden, op
heur plaetse genaemt.. Zie over deze gel-Inge vermeerdenng Bzblzoth. bels-.
D, 120, 1-5.
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en Frans zou zich zulken grooten en zwaren
arbeid, is
arbeid — die naar de voorrede zelf den eerstert Nederduitschen
Cruydtboeck wel de heeft grooter heeft gemaakt -- met zijne
goedkeuring en toestemming, zonder den niinsten tegenstand,
want hij leende er toe zijne drukkerij, door zijnen bioeder laten
ontrooven hebben ? Dat is onwaarschijnlijk!
En het 40 bewijst stellig niet dat het FRANS (de Jonge) is die
bedoeld handschrift heeft begonrien; het kon ook de vader
FRANS (de Oude) zijn (1), die een zeer geleerd hoogleeraar en
tot zulk werk wel bekwaam was; overigens dat JOOST het hs.
heeft voortgezet, bewijst dat hij in de botanic zich thuis voelde,
zoodat dit argument zoowel ten bate van JousT als ten bate van
zijnen broeder FRANS (indien deze de begil ner van 't hs. is) kan
worden ingeroepen.
Op vaster gronden, denk ik, steunt de meening dat 'COST
Diet alleen de bewerker van ed. 1618 is geweest dat ten minworden betwijfeld — mar ook van die van 1608.
ste kan
Behalve wat boven tegen de bewering van Bibliotheca belgica
werd gezegd, kan nog worden aangevoerd :
I° De voori ede van de uitgave 1618 is wel en uitsluitend
onderteekend door « Joost van Ravelingen, van Antwerpen
2° Een exemplaar van 1618, door TOOST geannoteerd, diende
tot de uitgave van 1644, zooals blijkt nit cle verklaring die op
verso van het 4e Iiminarisch blad dezer laatste uitgave voork-omt :
c Nu in desen Druck is ghevolght gheweest (2) een exemplaer
van 't voorseyde iaer 1618. in het welcke D. Ioost van Ravelinghen s. g. verscheyden plaetsen verbetert, verandert, verset oft
vermeerdert hadde. » Het is inderdaad wel aan to nemen dat,
indien FRANS de veitaler en vermeerderaar van ed. 1608 ware
geweest, hij ook die van 1618 zou geweest zijn, en ook wel de
niehg ,*

met

(1) Hij stierf in 1597, dus i6 jaar na het verschijnen van het werk van
LOBELIUS (1581).

(2) Wie de bewerker dezer uitg. van 1644 was, weet men niet. Zie
Bzblzoth.belg, D, 121, 5-6, waar men aangegeven vindt wat dezen bewerker
toekomt. E( kleine vingerwijzing vindt men in den brief-voorrede die deze
uitg. voorafgaat BALTHASAR MORETUS verklaart er dat ettelijke Poorters
en Ingezetenen der stad Antwerpen door zijnen 4 last ende chrectie tot desen
nreuwen druck van den Cruydt-boeck Dodont hunne neerstigheyt hebben
gedaan v.

58
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annoteerder van het exemplaar van 1618 dat voor de uitgave
van 1644 werd benuttigd;
3 0 loos er was niet alleen botanist — dat blijkt uit de voortzetting van het bovenvermeld Leidsch handschrift — maar
tevens doctor in de medicijnen, dus goed aangelegd om de werken van DODOENS, kruldkundige en geneesheer, te vertalen, te
verbeteren, te vermeerderen.
Indien JoosT, naar mijne meening en naar het bovenstaande betoog, als de bewerker der uitgave van 1608 moet
worden beschouwd, toch blijft het bezwaarlijk de reden te ontdekken waarom dezelfde JOOST zijnen broeder FRANS heeft
toegelaten boven de voorrede dezer uitgave te plaatsen : « Den
Drucker totten Leser ». Deze drukker zet wel niet zijnen naam
onderaan deze voorrede, dock het opschrift blijft een niet ontwijkbaar bezwaar. Er zal dus wel eene ons onbekende reden
bestaan hebben, die JoosT heeft aangezet om zulk opschrift
goed te keuren. Of werd dit buiten zijn weten gedrukt? Dat
evenwel JOOST een tiental jaren later, zofider twijfel met de
goedkeuring van FRANS, zijn auteursrecht terugeischt met het
opschrift der voorrede te veranderen en onderaan deze zijnen
naam te plaatsen, blijkt me een bewijs te zijn dat het auteursrecht hem wel inderdaad moest toekomen.
Men zou nog kunnen bev,eren dat FRANS en JoosT te
zamen de mtg. van ibo8 hebben bewerkt, want er zijn bewijzen
dat zij te zamen gewerkt hebben : In 1613 lieten zij verschijnen
het Arabich Woordenboek van hunnen vader (I), en zij verrijkten met taltijke nota's de S1'110/1yilli a Latino-Teutonica, waarvan
het hs. in het Plantijn-museum berust en dat door E. SPANOGHE
en J. VERCOULLIE voor eenigen tijd werd uitgegeven. Doch
indien men deze 3 e meening aanneemt, zal het toch altijd zeer
waarschijnlijk blijven dat aan JOOST het grootste aandeel in het
gezamenlijke werk toekomt, vermits io jaar na die samenwerking FRANS toelaat dat JoosT uitdtukkelijk verklaart, door zijn
onder de voorrede der 2 e uitg. (1618) geplaatst handteeken, de
vertaler en vermeerderaar, de eenige bewerker te weten.
Ik denk dus dat — zoolang men geen beter en doorslaande
bewijzen N oor het heele of gedeeltelijke auteurschap van FRANS
(1) Franczscz Raphclengii lexicon arabicurn. Lezdae, ex ogiczna aucIons . 1613. Z. Bzogr . nat .
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heeft bijgebracht — men JOOST als de bewerker van de beide
uitgaven —1608 en 1618 — beschouwen mag.
Hij stierf in 1628.
**

En nu kom ik tot het tweede punt van mijne voordracht.
In de Pemptades haalt DODOENS menigmaal verzen uit ouder
classieke dichters aan om den plantnaam, die in de aangevoerde verzen voorkomt, te verklaren, of om de « oorsaeck » of
etymologie van sommige plantnamen op te vorschen, of om eene
plantensage te vermelden, of enkel om de geciteerde verzen,
uit botanisch oogpunt, te onderzoeken en duidelijker te makers.
Deze citaten in de Pemptades zijn talrijk; ik heb 93 plaatsen
opgeteekend. Niet medegerekend zijn : i° De vier verzen die
DODOENS (Pempt. 3 vo) in zijn lange opdracht aan de magistiaten
van Antwerpen aanhaalt; 2° het lofdicht Laus rei herbaiiae auctore Francone Estio Gorcomio (Pem_pt. 5 en vgg.); 3° het « schoon
Latijnsch gedicht » (I) van HADRIANUS JUNIUS over den Phallus
of de 4: Ungers eyeren (Pool. 483) ; 4° de twee verzen in den
brief van DODOENS (De Faba) aan fULIUS ALEXANDRINUS
(Pempi., einde van het 4 e vijftal); 5° het vetus versiculus over
Pimpinella en Saxigra'a (Penzpt. 314) — omdat niets van I°,
20 en 4° in de uitg. van 1608 voorkomt, 3° er enkel wordt vermeld en 5° niet tot een classiek poeet kan gebiacht worden en
overigens bij VAN RAVELINGEN in proza is vertaald. De aangevoerde verzen behooren tot een groot aantal dichters, hetgene
bewijst dat DODOENS een Iitterair opgeleid man was : VERGILIUS
(31 citaten), OVIDIUS ( I I), MARTIAL'S (7), HORATIUS (6), COLUMELLA (7), NTKANDER (3), HOMEROS (3), THEOKRITOS ( 1/54 ), CATULLUS (3), PLAUTUS (2), TIBULLUS I), MACER FLORIDUS (2),
STRABUS (GALLUS) (1 ), AURELIUS NEMESIANUS (I), JUVENALIS (I), CLAUDIANUS ( I ), MNESITHEUS ( I), HENRICUS STEPHANUS (naar ANAKREON) ( I), HESIODOS (2), DAMOKRATES (I),
PRUDENTIUS (I), TITUS CALPURNIUS I), QUINTUS SERENUS
SAMMONICUS (I ). Ofschoon VAN RAVELINGEN in de voorrede
verklaart dat hij den Latijnschen Kruidboek van DODOENS.

bijna van woord tot woord heeft overgezet (2), toch vertaalt hij
(I) Aldus DOD. 1618, blz. 786.
(2) Zie boven.
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al de boven vermelde verzen niet; eenige worden zelfs in 't geheel
niet vermeld; eenige worden vermeld, zonder ze aan te geven
noch te vertalen; eenige worden vertaald in proza of in Nederlandsche verzen. Deze laatste zijn niet talrijk : ik tel er 12 -I- een
4 Cluppelgedicht ‘> in de uitg. van 1618 (die van i6o8 heeft er
maar 11). Die vertalingen in Nederlandsche verzen mogen JOOST
VAN RAVELINGEN toegeschreven worden :
I o Want indien hij als de vertaler van den Latijnschen
Kruidboek mag beschouwd worden — zooals blijkt uit het voorafgaande — zoo moeten hem ook (en niet zijnen broeder FRANS)
de Nederlandsche verzen worden toegekend ;
2° In den eel sten Nedeilandschen Kruidboek van DODOENS
(uitg. 1554 en 1563) is geen enkel Nederlandsch vers te vinden;
VAN RAVELINGEN heeft dus zijn Nederlandsche verzen niet bij
DODOENS gehaald ;
30 Ooh niet bij Nederlandsche dichters die vOor 1608 vertalingen (I) in gebonden stip van classieke dichters hebben
gemaakt, zooals blijkt uit hetgene zal volgen;
4° Ovengens laat VAN RAVELINGEN OM, op zekere plaats (2),
bepaald weten dat hij zelf de door hem aangehaalde verzen uit
VERGILIUS (Georg. 4) heeft « willen oversetten ».
De in dicht vertaalde plaatsen zijn :
4 lilt VERGILIUS; — 3 uit OVIDIUS; — I lilt MACER FLORIDUS , — I Lilt TIBULLUS, — I lilt HESIODOS; — en 2 Lilt THEOKRITOS.

Hier volgen ze :
I.
In het tweede Capittel (i c Boek, l e Deel) zijn beschreven
< de deelen ofte stucken der gewassen (3) » en van de « Tacken
luidt het :
( I) De Heer GEEREBAERT S. T. is mij, door de opgave dezer vertalingen,
behulpzaam geweest, en ik blur er hem dankbaar voor.
(2) Blz. 425 van ed. 1608.
(3) Hier en in 't vervolg citeer ik naar de uitg. van 1618, omdat Jo0sT
VAN RAVELINGEN in deze uitg. eenige geringe wijzigingen aan de verzen van
de uitg. 1608 heeft aangebracht en het mij geraadzaam schijnt den laatsten
vorm 'lever dan den eersten aan te geven : memand toch, meen ik, kan beweren dat ten minste deze iaatste vorm aer verzen niet het eigendom van jooST
VAN RAVELINGEN zou zijn. Inaien de wijziging van belang is, vermeld
ik echter ook, in nota, den eersten corm uit de uitg. van 1608.
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« De Tacken (int Latin Rand) zijn die deelen vande boomen
oft heesteren de welcke wt de struycken oft stelen spruytende
gheltjck de armen wt den lichame menichvuldichlijck wtghestreckt ende over al verbrevdt worden ; gehjck den poeet Virgilius
de boomen beschrtjft seggende :
Men siet de boomen sterck heur tacken seer verbreyden,
En die noch min noch meer als armen vvijt vvtspreyden. »
Het Verg,iliaansche viers dat bier bedoeld en vrij door VAN
RAVELINGEN vertaald wordt, 1 ,, :
Titill fortes latt'. ramos, et brachia tendens.
(Pempt. [1], blz. 5; Ed. 1618, biz. 6;

Ed. i6o8, blz. 6-7.)
2.
De Alsem (2) van het landschap Pontus is bitterder dan de
Italiaansche, zegt PLimus. Ook OVIDIUS betoont dat de
Alsene van Pontus seer bitter is, seggende aldus :
Dit is bet bitter lant, het can my met behagen :
Want bier de veiden grits niet dan droev' Alsen draghen. »
Aldus vertaalt VAN RAVELINGEN de Ovidiaansche verzen
in de Pemptades als volgt opgegeven :
Tztrpia deforines gignunt absintltia campi,
Terraque de fructu pant sit amara docet.

(Pempt., 23; Ed. 1618, 26;
Ed. 1608, 30.)
3
Sprekende van Netelen (3) verklaart DODOENS,in zijne Pemplades , dat de Latijnsche naam Urtica gekornen is « ab urente
eius ac mordicante potentia ». En tot staving van zijne bewering
haalt hij twee verzen van den « Poeet ende Medicijn » MACER
aan :
— nec immeritO nomen sumpsisse videtur,
Tacta quad exurat digitos Vrtica tenentis.
citeer de Latijnsche verzen van de 2 e ed. 1616, die naar een verbevermeerderd exemplaar van ed. 1583 (de nota's waren van de hand
van DODOENS zelf) gemaakt werd. Zie Bzbl. belg. D 119, 7.
(2) Artemzsza absznthzum L.
(3) Urtzca plulifera L., U. dzozca L. en U. urens L.
(i) IK

terd en
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Hetgeen VAN RAVELINGEN vertaalt :
Vrtica heeft den naem gecregen van het branden :
VVatit alsmen die aenraect, ontsteeckt sij onse handen.
En liij voegt er bij :
,< Daer van is oock den Neerduytschen naem ghecomen :
want men noemt dese cruyden hier te lande Brandende oft
Heete Netelen / ende somtiits oock Bern-netelen ).,.
(Pempt., 152; Ed. 1618, 224; Ed. 1008, 240.)
4.
De Viool (I) heeft — « immeis soo de Poeeten verzieren >, —
haar Griekschen naam Ion gekregen naar Io, JUPITERS geliefde :
, Want naedemael dat Juppiter sijn beminde In in een Coe
verandert hadde / om lieur alsoo voor sijne huysvrouwe Juno te
verbergen / soo heeft de Aerde tot voetsel ende nootdrutt van
heur dese bloeme voortghebrocht : ende daer van hebben de
Violetten altiit den naem van die ionckvrouwe Ion behouden » (2).
En eenigen ineenen, zegt nog DODOENS, dat Viola niets
anders is dan Vitula d. Lionge koe of kalf, « mits de letter I wechworpende » (3).
Naar SERVIUS, de commentator van VERGILIUS, zou de
Viool in 't Latin ook Vacczniunz genoemd zijii geweest, « want
het woort Vacca een coe beteeckent ». SERVIUS haalt als bewijs
aan een vers uit de Ilucolica van VERGILIUS :
Alba Lzgustra cadent, Vaccinta nigra leguntur.
, Nochtans op ander plaetsen van Virgilius », merkt VAN
RAVELINGEN aan, ,< schijntet dat hij (4) de Violen van de Vacci-

nia verscheyden heeft / als tweederhande bloemen wesende :
want hij schnift daer aldus van in sijne tiende Ecloga :
Die Violen zun svvart, en die Vaccinia mede.

>>

Viola odorata L.
(2) Natuurlijk is dit een naamverklarende sage. Gr. ion schijnt in verband
te staan met itnaz, part. ion, en het zou beteekenen zooveel als de eerst
komende . bloem. Fk. KANNGIESSER, Die Etymologie tier Phanel og-amen-Nomenclatur, 1908.
(3) cc Atque inde etiam Latinis Viola, quasi vitula, extrita littera t, dici
putatur. ) Pempt. 157.
(4) NI. VERGILIUS.
(I)

4
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Hetgene VAN RAVELINGEN ' S vertaling is van :
Et nigrae Violae suet, et Vaccinia nigra.

Het bier eerst aangehaalde Vergiliaansche vers vindt men in
de Pemplades, doch VAN RAVELINGEN heeft het niet vertaald.
(Pempt. 157; Ed. 1618, 231; Ed. 1608, 247.)

De roode of purpere Lelien (I) ontvangen, bij OVIDIUS
(Illetam. X), « den naem van HYACINTHUS, nae den longhelinck
Hyacinthus I van wrens bloet hij verziert dat dese bloeme gesproten soude wesen ter wijlen hij met den Godt Apollo spelende starf oft omghebrocht wiert : welcke loot dien Godt soo
seer mishaegde dat hij de teeckenen van sijn. droefheyt ende
clachten in dese bloeme heeft willen betoonen / alsmen aen de
punctkens oft plackskens diemen daer in siet aenmerken can :
Dit betuygt hij met diergelijck gedicht :
Aenmerct hoe dattet bloet, t y,-elck stortende opder aerden
Bespi ae dde het gi oene was, geen bloet en is gebleven :
Man ci'Aercle heeft daer voor een schoone bloem gegeven,
De Lelie heel gelijek van maecksel 2) en van waerden;
Behalven dat sib is (3) gantsch pm per root van schijn,
De Lelie heel sneewit bevonden wort te zips (4).
Het Acitilick (5 ) biocht heur vow t, door Phcebus sterck gebodt
Die willende over al betoonen zijn goet herte
Dat hij sign viiendt toe droech, heeft als een machtich Godt,
Int midclen \ an lees bloem tot teecken van sign smerte,
(1) Lzlium buzbiferum L., en wellicht ander roodbloemige Lelien.
Alhoewei DODOENS Kier met s,chijnt te twijfelen, weet men tech met stellig.
welke plant de Ouden door den naam Byacznthus bedoeld hebben. Behalve
de mode Lelien komen nog in aanmerking germanica L., I. feetidissana L., Gladiolus communes L. var. triphyllus, Gl. byzantenus L., later nog
Delphinium iliac-is L. en Hyacinthus orzentalts L. Zie KANNGIESSER,
Etym. d. Phanerog ; G. BISSINGER, Welche Blume hat man sich witer deist
Uakznthos der Alten zu denken (188o).
(2) Ed. 1608 : ,05-edaente, dat, om prosodische reden, min goed was.
(3) Ed. 1608 : is komt na root; het vers van ed. t6181s beter.
(4) Ed. 1608 heeft voor dit vers Duar de Lelie sneewit bevonden word
le zijn, en het is met zoo goed als dat van ed. 1618.
(5) Ed. 1608 : De Aerde (met zoo goed als [Jet Aertrjck).
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Gedruckt sun swaer geclach, met trecken die noch blijcken,
En alsmen die aensiet, niet dan Ay Ay (1) gelijcken.
De overeenkomstige Latijnsche verzen ziin :
Ecce Crlt011 , qui fusus hum° signauerat herbas,
Deszna esse cruot , Tyrioque nztentzor ostro
Flos orttur, ormanique capit, (pain Liha, si non
Purpurcus color Ns, argenteus esset zn ales.
Non sates hoc Plicebo est, (es ell1111 fleet auctor honorts)
I/se suos genittus folizs inscrzbet, et at ai
Flos habct zitscrtptuni, funestaque lttera tlucta est.

Vondel (2) vertaalt als volgt :
Terwijl Apol dus kermde en schreide,
Begonnen druppels van dit bloed, hetwelk de weide
Besprenkelde, gees bloed te schijnen maar een bloem
Rees schooner uit den frond der aarde, die den roem
Van Tyrus' put per doott, doch liefelijk van geuren
Schijnt, als een 'elle, het hoofd omhoog te beuren,
En trekt alleen den worm der wine lelie aan ;
Maar wat de vet f belangt, zip pronkt inet purpre blaan.
Dit docht Apollo met genoeg; want God vereerde
Hem met deze eere, en schreef van rouwe, die hem deerde,
Zips kei men op de Wadi], daar leest men nog o ai ai »!
Men net de boekstaaf van den lijkrouwe en 't geschrei.
Geteekend op decs bloem. .

Ofschoon, in der waarheid, de verzen van
de Vondeliaansche statigheid en zwier wel eenigszins missen,
toch mag men beweren dat zijne vertaling niet slecht geslaagd is.

VAN RAVELINGEN

* *

Bij
den Grieckschen Poeet », vindt men
deze zelfde bloem « met den naem Hyacinthus beschreven »,
nl. « in sijn Grafdicht oft Epitaphion twelck hij maect ter eeren
van Bion in het 19
». De verzen uit dit grafdicht (3)
staan bij
vernederlandscht :
THEOKRITOS, <<

VAN RAVELINGEN

(t) In de roode bloemen van deze Lelien ziet men inderdaad c veel
cleyne swarte plackskens als stickelkens geteeckent ende bespreyt / de trecken
oft merckteeckenen van sommige letteren eentchsins naecomende ende gelyckende y>. Ed. 1618, blz. 304.
(2) Mtg. VAN VLOTEN, II, 936, b.
(3) Zie den Griekschen tekst, Pempt., 200.

— 885 —
Hyacinthe uwen naem is in u bloem gebleven :
Want Baer in staet Ay Ay, als met u bloet geschreven.
*

De Pemjilades geven bier, na vorige verzen van VERGILIUS
en THEOKRITOS, nog de volgende citaten :
1° Uit VERGILIUS (Bucol., Eclog. 3) :
Et me Pliwbus amat, Placebo sua seinper apud me
Munera saint, Laura et suave rubens Hyacinthus.
VAN RAVELINGEN vertaalt dit niet in verzen; hij vermeldt
het wel : « Insgelijx vermaent Virgilius van desen Hyacinthus,
in de derde Ecloga van sijne Bucolica segghende dat die schoon
root (suave rubens) van verwen is ».
Uit NEMESIANUS (Bucol., Eclog. 2) :
Te sine me, misero iirilai Lilia nigra videntur
Pallentesque Rosw, nec dulce rubens Hyacinthus.
At sz to venias, et candida Laza fient,
Purpurewque Rosce, et dulce rubens Hyacinthus.
VAN RAVELINGEN vergenoegt zich met te zeggen : « Nemesianus schrijft oock in sijn tweede Ecloga dat den Hyacinthus
lieffelijck root (duke rubens) wort bevonden ».
3° Daar sommigen meenen dat deze purpere Lelien « den
toenaem van Hyacinthus ferrugineus » voeren, stelt DODOENS, in
zijne Penzptades, een onderzoek in om te weten wat de Latijnsche uitdrukking ferrugineus color beteekent. En hij citeert verzen
uit VERGILIUS (Ends 6, 8 en 9; Geoag. 4), uit CLAUDIANUS,
uit COLUMELLA, nit CATULLUS en uit OVIDIUS.
Dit onderzoek van DODOENS wordt, verkort, door VAN
RAVELINGEN bijgevoerd; de teksten uit deze dichters worden
niet aangegeven noch vertaald, wel eenvoudig vermeld.
40 Om de puntjes of vlekjes, die men op de bloembladen
van deze Lelie ziet, zou men ze kunnen noemen _Hyacinthus
scriptus, <, al oftmen seyde Hyacinth met punctkens oft stickelkens geplect oft den Geteeckenden Hyacinth », zegt VAN
RAVELINGEN, naar DODOENS ' Peanplades, waar men vervolgens
een very nit THEOKRITOS (EidUll. 9) aangevoerd en in 't Latijn
als volgt vertaald vindt :
Et viola nigra est, et scriptus Hyacinthus.
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VAN RAVELINGEN vertaalt dit vers niet, alhoewel hij het ins
proza ornschrijft en de verklaring er van, naar DODOENS ' Pemplades, geheel aanhaalt.
(Penzp., 200-1 ; Ed. 1618, 306; Ed. 1608, 324-25.)
*
* *

Boven heb ik gezegd dat in den Nederduitschen Kruidboek
van DODOENS (1554 en 1563) geen enkel Nederlandsch vers
voorkomt en dat bid gevolg VAN RAVELINGEN daar zijne berijmde
vertalingen niet heeft gevonden. Een enkel bewijs — en dat wel
ter gelegenheici van deze roode Lelien mag als steun voor
zulke beweimg filer worden aangevoerd. Ziehier wat ed. 1554,
ccxl, over den boven geciteerden, onderzochten en vertaalden
tekst nit OVIDIUS aangeeft :
<, Van den Roo 'ellen scrijft Ouidius dat zy ghegroeyet sijn
van den bloede van den Jonghelinck Hyacinthus 1 dyes Apollo
met hem spelende ghequetst ende doot gheworpen hadde alzoo
dat die cruyden van sijnen bloede root gheworden sign / waer
of terstont duer tbevel van Apollo die aercle bloemen voort ghebrocht heeft , den Lelieii van fatsoene glielijck maer root , als
Ouidius seyt scrijuencle in deser manieren. Metamorphoseos X.
'Zee'," Cr1101 qui fuses humo
Desznit

CSSC CI1G01",

signauerat herbas.
tyrtoque nttentior ostro

Flos orttur, formanique capit quam Lzlia, si non,
Purpureus color his, argenteus esset in tilts w.

Ende dese bloemen heeft Apollo ter ghedenckenisse van
den ionghelinck Hyacinthus ,' oock ilyacitithos dat is Jacinten
ghenaeinpt.
b.
HESIODOS, sijn boeck Dagen ende Wercken », vermeldt
de Affodillen (2) en de Maluwe (3), en zegt dat het dwaze menschen zijn, die met en weten oft niet en bevroeyen wat een
nuttichevt in de AI-Iodine! ' ende Maluwe is ».

(I) Dus enkel vier verzen, niet zeven als in de Pemptades.

(2) Asphodelus ramosus L.
(3) Malva.
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In zijne Pemptades geeft DODOENS de twee verzen uit
HESIODOS aan en vertaalt ze in 't Latijn als volgt :
Stulti neque smolt, panto plus dimidzuin sit Coto,
Neque pant magnum in Malua et Asphodelo bonum.

Deze verzen van HESIODOS luyden bijnae in deser voegen », zegt VAN RAVELINGEN :
< Tzijn dwaesen onbedocht : want sij niet wel bemercken
Dat dickwijls beter is de heift dan 't heel te willen:
En dat de Maluw slecht, en oock de Affodillen
Seer nut zijn en seer goet, en crachtich in heur wercken. »
(Pempt., 207; Ed. 1618, 318; Ed. 1Oo8, 341.)

Flos ailicus (I) of het Sterrekruid met de fraaie paarse lintbloempjes wordt door sommigen beschouwd als zijnde nos
Amellus, waarvan VERGILITJS (Georg. 4) als volgt spreekt :
Est etiam flos in pratzs, cui noinen Aniello
poor: e agrtcolce, faczlis quffrentibus herba.
Namque vno (2) ingentem tollzt de cesfitte siluant :
Aureus zpsc, sed zn folzis, quce plurima circum
Funduntztr, vzolre sublucet purpura nigrw.

Deze verzen, naar VAN RAVELINGEN, zeggen in 't Nederlandsch bijnae aldus :
Daer is een bloom' in 't velt, bekent in alle hoecken,
Die van den lantman bier Amellus wort genaemt :
Ghij suit heur vinden haest, end'hoeft met lang te soecken;
VVant sij wt een clevn' zoy bid nae een bossch versaemt;
Van verwe is sij goutgeel : dan heuren kant besetten
Veel bladei s blinckend blaeuw peersch wtten violetten.
Men vergelijke met VONDEL' S (3) vertaling :
Een bloem ook, in een beemd gegroeid en lang beroemd,
Licht vindbaar, die op 't land woi dt starrekruid genoemd;
Want uit den wor tel steel bid steel heel groeizaam spi uiten.
Z'is geel van kleui, doch blinkt, hoe dicht de bladers sluiten,
Als een viool van bruine en donki e purperverf.
(i) Aster amellus L.

(2) FEE, Flare de Virgzle, schnift imo.
(3)

463,
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Men kan de taal van VONDEL boven dle, van VAN RAVELINGEN stellen; loch dezes vertaling komt ten minste zoo dicht
bij den oorspronkelijken tekst als die van den eersten.
Men vergehike ook de vertaling van VAN RAVELINGEN met
die van zijnen voorganger K. VAN MANDER (I) om overtuigd te
zijn dat VAN RAVELINGEN met naar VAN MANDER heeft
vertaald :
In beemden vast noch eendetley gheblomt
Van Boeten t' cruyt wort sterre-cruyt genoemt /
Om vinden goet ist voor den soecker lichtich /
Sijn wortel-cluvt geeft uyt een bosch seer dichtich
Van stam en loof : goutverwich is de blom /
Op bladers welck Baer veel al wasscen om
Een purper bhickt als een bruyn vtolette

VAN RAVELINGEN voegt, na zijn vertaling, de volgende
opmerkehjke verklaring :
, Welke woorden wij wt sijn Latijnsche dichten hebben
willen oversetten om dat sij dit cruyt eenichsins beschrijven. »
Neemt men deze woorden letterlijk op, zoo mag men er uit
besluiten — ander argumenten, zooals men weet, pleiten voor
die gevolgtrekking — dat VAN RAVELINGEN we! de « oversetter »,
de vertalende dichter zal zijn.
(Pempt., 267; ed. 1618, 425; ed. 1608, 453.)

8.
In zijne verhandeling over het wonderlijk ding Hippomanes
door 't welcke de peerden dul ghemaeckt worden », geeft
DODOENS de verschillende me .mingen der oude schrijvers aan.
THEOPHRASTUS beschouwt Hippomanes als een soort van
Mhymalus of Wolfsmelk. (2).
(1) Bvcolzca en Georgica, Dat is f Ossen-stal en Landt-werck P. Virgzliz Maronzs, Prince der Paten. Nv eerst in Rijm-dicht vertaelt I door
K. V. Mander. Haerlem, i597, biz. 16o. Dit is de eenige ons bekende vertahag van VERGILIUS ' Bucol. en Georg., die your 1608 is verschenen.
(2) LINNEUS ook dacht dat het een Wolfsmelkachtige was : Hippomane mancznella L. Manschenillenboom, Giftappelboom. Doch hij deed
wel verkeerd met dezen Griekschen naam op een Amerikaansche tropenplant over te brengen.
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De dichter THEOKRITOS beweert ooh dat het wêl een kruid
is. De twee Grieksche verzen die men in de Pempades (blz. 372)
vermeld vindt, worden door V AN RAVELINGEN in dezer voege
vertaald :
Arcachen bringt voort Hippomanes met hoopen,
Het Nvelck de peerden doet dui langs tgeberchte loopen.

Doch « Virgilius ende Tibullus i beyde Latijnsche poeeten '
en hebben het Hippo/nal/es voor geen cruydt oft ander aerdtsch
gewas gehouden „' maer voor een vergiftich ende dootlijck slijm
oft schuym twelck wt tgemacht van de meirien vloeydt oft traent
/ soo wanneer sij beet loopich / oft met ritsicheyt bevangen zijn;
ende bij nae dul zijn door grooten lust ende begeerte die sij
hebben am besprongen te worden ».
De bier bedoelde verzen van VERGILIUS (Georg. 3) zijn
Hine demum Hippomanes, vero quod nomine dicunt
Pastores, lentuni destillat ab inguine virus
Hippomanes, quod sale, make legire novercae.

Zij worden door VAN RAVELINGEN overgezet :
Als clan meugdij aensien van heur gemachte vloeden
Een taey vergiftich dat dick\\131s W01 t versaemt
Van menich quade vrouw, om ons te doen verwoeden,
Van ons lantluy met recht Hippomanes genaemt.

Een tiental jaren vroeger vervlaamschte K. VAN MANDER (I)
het gansch anders :
Ten laetstcn noch door 't hefdich rasen gloeyend /
Smelt of en valt van Meerijs heupen vloeyend
T'langsaem Ienijn dat welc van d'herdet s naem
Heelt Hippoman te recht dit hebben t'saem
Ghee wept al clicks stijfmoeders onghenadich /
Jac cruvden quaet / en ooc met weynich schadich
Snoo oorden al in een vermenght.
TIBULLUS ' verzen zijn (2 bock. 4 elegia) :
Et quod, vbi indomitis gregibus Venus alflat mores,
Hippomanes, cupida' stillat ab inguine equw.

( 1) Op. cit., 131-32.
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En de vertaling van VAN RAVELINGEN luidt :
Hippomanes dat pleegt de merrien t'ontvloeden,
\Vanneer des liefdes brant heur door lust doet verwoeden.
Andere meeningen werden hier nog door DODOENS en VAN
RAVELINGEN onderzocht : nl, die van SERVIUS, ARISTOTELES,
PLINIUS, JULIUS SOLINUS, COLUMELLA, PAUSANIAS, loch ik
zwijg hierover omclat het met mijn onderwerp in al te los verband
staat. Nochtans en can ick niet nae-laten 't is VAN RAVELINGEN die spreekt, « te verhalen tgevoelen van sommighe
Cruvdtbeminners die de VIIlvaria oft Stinckende Melde (I)
anders Garosmus geheeten voor den oprechten Hippomanes
houden : om dat de selve insonderheyt in heete landen gegroeyt
zijnde sulcken vreemden stanch van heur geeft dat de onredeliike dieren dat gewreven cruyt rieckende tot iitsicheydt verwect werden >>.
(Pempt., 372; Ed. 1618, 605-6; Ed. 1608, 637.)
9.
OVIDIUS (Afetam, 10) verhaalt ons den oorsprong van de

bloem van Adonis :
Sic fata cruorent
Nectare odorato sparsit, qui tactus ab
Intumuit, sicut fultto perlucida ewlo
Surgere bulla solet, nec plena longior Nora
Facta mora est, Min flos de sanguine concolor ortus,
Qualein, qua- lento cwlant sub cortzce granum,
Punica Jerre solent; breuis est tamen vsus in illo :
..Vanzque male hcerentenz, et ninzia levitate caducunz,
Excutiunt
qut perstant omnia, venti.

Ovinius schunt in deze verzen onse Anemone te bewimpelen ende beclecktelii ck te verstaen willen geven »; en hoor nu
hoe VAN RAVELINGEN het gedicht zoetelijk heeft vervlaamscht :
Al, Venus Karen vriendt Adonis aldus sach
Vcislagen op het welt, quam bij hem, daer hij lath,
En heeft hem lang beclaegt : iae had sun diepe wonden
Bunae met eygen handt mistroostelijck verhonden :

Chenopodium vulvarza L.
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Maer dat was al te laet (I) : des goot sii op het bloet,
Dat wt sign wonden quam, welrieckend Nectar soet :
Hier door soo is dat bloet heel bobbelwijs gesvvollen;
En eer geleden was een torte stondt ten vollen,
Wierdt dat een schoone bloem, van verwen bloedich root,
Oft sulcx als een Granaet, van sijne schorsse ontbloot,
In sijne keernen toont. Dan sij is cort van Leven,
Mits dat sij aen den stain met vast en pleegt te eleven.
Den wint. die bier en Baer de lichte dingen drift.
Is oorsaeck dat lees bloem met Lange staende blijft.

Zeer opmerkelijk is bet dat in de ed. van 1608 deze Nederlandsche verzen niet te vinden zijn : de metamorphosis van
Adonis in Anemone wordt er in proza verhaald. Daar JoosT
zonder twijfel de bewerker van ed. 1618 is, moeten dus, met
zekerheid, hem deze Nederlandsche verzen toegeschreven worden. En dat slag als een bewijs te meer gelden dat tevens al de
ander verzen die in beicle edifies voorkomen, en zelfs de heele
bewerking van 1608 hem, en niet zijnen broeder FRANS, toebehooren.
(Pempt., 436; Ed. 1618, 714; Ed. 1638, 777-8.)
JO.

Volledigheidshalve vermeld ik hier nog het « oud Latijnsch
tauppelgedicht » :
Illa ego Borago
Gaudia semper ago.

Of, naar de Pervades,
Ego Borago
Gaudia seiner ago,
, dat bij

VAN RAVELINGEN

luidt :

Ick die men noemt Bernagie (2)
Geef thert altijt coragie.

En dit anti quits vein' cubes doelt op de buitengewone kracht
van het welbekende blauwbloemige kruid; want , Bernagie ,
(I) Wat voorafgaat, komt niet in de Pempt., ook niet aldus bij OVIDIUS
voor. Wat volgt, is de vertaling der Ovidiaansche verzen in de Pempt. opgenomen.
(2) Borago officinalis L.
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schrijft Dioscorides in den wijn geworpen / wort gelooft blijscap
des herten te maecken : Galenus ende Plinius versekeren oock
tselve seggende dat Bernagie in den Wijn gedaen veroorsaect blijschap / ende N rolickheyt can maeken soo men meynt /
ende het gernoet verheugen : ende daer van is den naem
Euphiosiviou oock gecomen die soo veel beduydt al oftmen
Blijmakende cruydt sevde
(PeMpi., 027; Ed. 1618, ()79; Ed. 1608, 1064.)
Ik heb gedacht dat het niet teenemaal van belang ontbloot
kon zijn, hier deze weinige Nederlandsche verzen van JoosT
VAN RAVELINGEN te vermelden en aan een snoer te rijgen. Niet
omdat al deze verzen zeer sierlijk zijn — eenige zelfs zijn onbeduidend of hortend wel omdat zij behooren tot de eerste
proeven van poetische vernederlandsching van oude classieke
schrijvers; ook omdat zij ons een geringe loch onthoudenswaardige bijdrage leveren tot hetgene men zou kunnen noernen « de
Poetische Flora » en bepaaldelijk « de Flora der Classieken
Mijne voordracht zal tevens bewijzen, hoop ik, dat onze oudere
geleerden niet alleen de eigenluke etenschap ernstig en met
goed gevolg bestudeerden, maar ook de voortbrengselen der
dichters van vroegeren tijd kenden, ja, zelf bellettristen waren,
en dat de thans nog zoo vaak gebezigde machtspreuk « wetenschap sluit poezie tut 2 eenvoudig eene dwaalspreuk is.
October, 1913.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Thal en
Wetenschap le bevorderen, door hal uilgeven, in het Nederlana'sch,
van nieuzve werken over Na/um-- of Geneeskuna'ige Wetenschappen, over Rechlsgeleerdheid 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 Besiendige Commissie voor Nieuzvere Taal en Lefieren. pia kennisneming van
de uitgebrachte versiagen, beslist de Academie over het al of
niet iaten drukken van de aangeboden weaken.
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met bet doel Vlaantsche
Liederen onder het y olk to verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
**

J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, hon.
dende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, sal de jaariijksche 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 Inge.
sonden werken op het gebied der Nederlandsche taaikunde;
b) hetzij tot bet uitgeven van Middelnederlancische tcksten op bet gebied der
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese.
homiletiek , hagiographie, ascetiek, geestelijke liecieren en gedichten,ordensregelen ;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizer.,
weike tot het voorbereiden van uitgaven ais de co l der 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.

KONINKLI JKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdrnimte, het beste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voort.
gebracht hebben.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarcien, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg.1912,blzz. 884-885.

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en vvordt de! halve
den 31 December 1913 gesloten. Belanghebbenden worden
verTocht, twee exemplaren van hull werk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent — (met vermelding op het adres : Voor
den Aug. Beernaert-prijs), — v6Or 5 Februari 1914
in te Tenden.
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N r IS. Het begraven « met de croon », door Id. 919
N r 19. Het beschermen der jonge meisjes, door
920
Id.
3 °) Ben oudtestamentisch bijbelmotief in Brabant en
921
Vlaanderen, door A. DE COCK
4°) Register : I. Zaken
II. Woorclregister
III. Personen
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Vergadering van 17 December 1913.
Aanwezig de:heeren : V. DELA MONTAGNE, bestuurder ; Kan. AMAAT joos, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, ; Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, eerw. Dr. JAN BOLS. KAREL DE FLOU,
Dr. L. SIMONS, Prof. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Prof. Dr. WILLEM DE VRF,ESE, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD, eerw. Dr.
HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Dr. EUG. VAN OYE, FRANK LATEUR, Prof. Dr.
J. MANSION en OMER WATTEZ, werkende leden ;
de heeren LEO VAN PUYVELDE en
briefwisselende leden.

Ing. EDM. FABRI,

De heeren TH. COOPMAN, werkend lid, en Dr. Is.
BAUWENS, briefwisselend lid, waren verhinderd de
vergadering bij to wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
November-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Universite de Gand. Liber Meinorialis.1 Notices biograj5hiques.
Tome I : Faculte de Philosophic et Lettres. Faculte de Droit. --Tome II : Faculte des Sciences et Ecoles speciales die Genie civil et des
Arts et Manufactures. Faculte de Midecine. Gand, 1913.
Wool denboek der Nederlandsche taal. Zevende deel, 2 de aflevering : yagen-jcugdig. Bewerkt door Dr. A. BEETS. 's-Gravenhage
en Leiden, 1913.
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Bibliographie de Belgique. Premiere partie
TIJD S C HR I I , TEN.
Livres, etc n o, 20-21, 1913. — Bulletin des Commissions royales d' Art
et d'Archeologze, no 5, 1913. — Revue Neo-Scolastique de philosopitie,
novembr e 1913. — Revue Sociale no I, 1913 — Revue de
l'Universzte de Bruxelles, n o 2, 1913. — Sommaire zdeologique des
ouvrages et revues de philosophie, novembre 1913. — Bulletin des
Musees royaux, no io, 1913, — Bulletyn der :Vlaatschappy van Geschieden Oudlteidkunde to Gent, n r 6, 1913. — Arbeidsblad, nr 23, 1913.

« Koninklijke Akademie van Wetenschappen », te
Door
Am ,,terdam :
Fe/ hantic/ingen. .Afdeeling letterkunde, nieuwe reeks. Deel XIII,
n r 2; — Deel XIV, n r 1.
I -erslagen en Alededeelingen. Afdeeling letterkunde, Vierde reeks,
Elfde deel,
7‘ tarbock 1912.
Beschreibung der griechischen autonomen Munzen im Besitze der
KOn Akademie der TVzssenschaften zu Amsterdam. Amsterdam, 1912.

Door cle « Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse ^ , te Weenen :
Sztzungsberichte. 170. Band 4, Abhandlung u. — 172.
Band, 4. Abhandlung. — 173. Band, 2. u. 4. Abhandlung. — 174.
Band, I. Abhandlung,
Denkschriften. Band LV, n r V.
Door de R. Accademia Belle Scienze dell' Istituto di Bologna,
Classe di Scienze morali ^ , te Bologna :
111entorre Serie I, tomo VII, 1 9 1 2 -1 3 . Sezione dz Scienze StorieoFilologeche. Fascicolo unico. — Id. Sezione di Scienze Giuridiche.
Rendzeonto, Serie prima, vol. VI (1912-13).
Door de Academie Imperiale des Sciences ^ , te St-Petersburg :
Bulletin, n o 16, 1913.
Door den « Oudheidskundigen Kring van het Land van Waas
te St.-Niklaas :
Annalen, 32 ste deel, 1913.
Door den beer V. DELA MONTAGNE, bestuurder der Academie,
te Mechelen :
Inset-Almanach auf das Jahr 1914. Leipzig.
Door den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, briefwisselend lid, te
Gent :
Katliolteke Vlaantsclie Hoogeschooluitbreiding te Brussel. 13de jaar,
1913-1914.
Id. te Antwerpen. I6de jaar, 1913-1914.
Id. te Diksmude, Lier, Tongeren, Veurne.
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Lifst der Vlaantsche sprekers, die in de Hoogeschool-uitbreiding
fitraden : 1898-1911.
Id Eel ste VCrVOlg : 1911-1912.
Id. Tweede vervolg : 1912-1913.
Wereldtentoonstelling te Gent 1913. Congres voor Hoogeschooluitbreiding- zngericht door de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, 11. arindag en Dinsdag, 18-19 Augustus 1913. Programma en Verslagen. Gent, z. j. (1913.)

Door den heer Dr. P. J

BLOK,

buitenlandsch eerelid, te Leiden :

BLOK CP
- Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, door
P. J. BLOK. Tweede druk. Tweede deel. Leiden, z. (1913.)

Door Z. Em. den Kardinaal-Aartshisschop van Mechelen :
La Vie dzocésaine, Tome VII, fast. IX. 1913.
Door den heer Em. GIELKENS, letterkundige, te Hasselt :
GIELKENS EMILE). - La jeunesse du ,Canzoens. Bruxelles, 1913.
Door den beer F.-V. TOUSSAINT - VAN BOELAERE, ambtenaar aan
het Ministerie van Justitie, to Brussel :
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.-V.). - De Bloeiende Verwachting.

Brussel, 1913.
Door den heer Osc.
Athenaeum, to Gent :

VAN HAUWAERT,

leeraar aan het Koninklijk

[HAUWAERT (0. VAN)]. - Onuitgegeven Brieven van K. L. Ledeganck. (Utttreksel uit : De Vlaarnsche Gids, November 1913.)

Door den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, te Gent :
VANDEVELDE (A.-J.-J.) en BERESTEYN
-J VAN). - Repertorium der werken over levensmiddelen door Belgische schrtivers tot
einde 1912 in het licht geg even, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, be-

stuurder van het chemisch en bacteriologisch laboratorium der stad
Gent, professor aan het hooger instituut voor gistingsnijv:rheden
en aan de voedingsvakschool te Gent, en Jhr. Dr. H.-W -J. VAN
BERESTEYN, adsistent aan het chemisch en bacteriologisch laboratorium der stad Gent, scheikundige van den stedelijken waterdienst
te Gent. (14 de Mededeeling tut het Stads'aboratorium en de Voedingsvakschool te Gent.) Gent, 1913. (Overdruk uit de Versl. en
Meded., Oct. 1913. )
VANDEVELDE (A.-J.-J.). - Nederlandsche boter- en kaascontrole
wider staatstoezicht, tot bestrzfding van de vervalsching der levensmiddelen, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder van het chemisch

en bacteriologisch laboratorium der stad Gent, professor aan het
hooger instituut voor gistingsnijverheden en aan de voedingsvakschool te Gent, algemeen secretaris van de Internationale commissie
tot cenwording der methoden van levensmiddelenonderzoek. (15de
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Mededeeling van het Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium en,
de Voedingsvakschool der stall Gent). Gent, 1913. (Overdruk uit de
Versl. en Meded , Oct. 1913.)
Door den heer Dr SIGISMOND NAGY, hoogleeraar te Debreczen
in Hongarije :
NAGY (th ZSIGMOND). - Lucifer, szomortijcitik of felvondsban
irta Joost van den Voudel, Hollandus eredetibol forditotta Dr. NAGY

Debi eczeni ref. kollegiumi Tandr. Budapest, 1913.
Door de Redactie :
Museum Alaandblad voor thilologie en geschiedenis, Dec. 1913. —
Leuvensche Bijdragen, Me ig., I sle afl. en Tienjarig Register : I (1896)
tot en met X 19131, bewerkt door Dr. JAN GESSLER, leeraar aan het
Koninklijk Atheneum te Hasselt.
Zentralblatt fur Bibliothekswesen, November 1913. — De Gids,
December 1913.
ZSIGMOND,

Tegen ruffling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Ruildienst. —

Biekorf, n rs 22 en 23. — St -Cassianusblad, nr 12, 1913; Bijvoegsel, nr 20. - Ooze Kunst, Dec 1913. — De Vlaamsche Kunstbode, nr 6,
1913. — De Maasgouw, nr II, 1913. — De Opvoeder, n rs 31-32,1913. —
De Opvoedzng, ni 12, 1913. - Christene School, n r 3, 1913. — De
Schoolgids, n rs 45-47, 1913. — Dietsche Warande en Belfort, nr II,
1913. — Schwezzerzsches Archl y fur Volkskunde, Heft 4, 1913.

4

**
voor den AUG. BEERNAERT-prijskamp
(Tijdstip 1912-1913)
werden de hieronder volgende boeken ingezonden.
Door den E. H. C. VERSCHAEVE, kapelaan te Alveringhem :
VERSCHAEVE (CYRIEL VAN). - De Van Artevelden. I Jacob van
Artevelde. II. Philips van Artevelde, door CYRIEL VERSCHAEVE.
Brugge, 1913.
Door den beer R. KIMPE, letterkundige te Lier.
KIMPE (REIMOND). - Verzen door REIMOND KIMPE,

1913.
--k-

>r, 4-

Antwerpen,
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Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende ingekomen brieven :
I°) Aug. Beernaert-prijskamp : Prijs van duizend
frank. Eerste tijdvak 191,2-1913. — Brief van 27 November, waarbij de Weledele Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten den Bestendigen Secretaris bericht, dat hij er geen bezwaar in ziet dat de Academie
reeds in hare Januari-vergadering overga tot de verkiezing van de vier juryleden, door haar aan te stellen.
2°) Plechtige vergadering van 1914 (28 Juni).
—Briefvan28Novembr,wa bijdeWld.herH.P
G. QUACK, ons geacht buitenlandsch eerelid, zijn leedwezen uitspreekt, dat, gezien zijn hooge jaren, het hem
niet mogelijk is aan de vereerende uitnoodiging der
Academie te voldoen, om op de plechtige vergadering
van 1914 een voordracht te komen houden.
3°) Het gedicht «Van den Vos Reinarde». Door den
heer Prof. Dr. J. W. MULLER, hoogleeraar te Amsterdam,
ter zettgave aangeboden verhandelzngen. Mededeeling
wordt aan de Vergadering gegeven van den brief van
I n December 1913, waarbij de heer MULLER de inzending van zijne verhandelingen aankondigt. « Dat ik
mij
aldus schrijft o. a. Prof. MULLER - voor de
« uitgave dezer geschriften tot de Koriinklijke Vlaam« sche Academie wend, vindt zijn grond eensdeels in de
« omstandigheid, dat ik eenige jaren geleden mijne ver« handeling Een menu, handschrift van den Reinaert, —
« een voorlooper van den hierbijgaanden arbeid — in
« eene zitting van Uw geleerd lichaam mocht voordra« gen en in de Verslagen en Mededeelingen uitgegeven
« zien. Anderdeels echter en voornamelijk in mijn
wensch om met Uwe Academie, die mij tot buiten« landsch eerelid heeft willen benoemen, samen te wer‘« ken in de bestudeering onzer gemeenschappelijke mid-
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« deleeuwsche taal en letterkunde, inzonderheid door
« de uitgave, onder uwe auspicien en in een waar dig
« gewaacl, van het meesterstuk Bier letterkunde, dat
« Vlaamsch van oorsprong, alien Nederlanders, van
« Noord en Zuicl, na aan 't hart ligt. »
Naar aanleiding van deze mededeeling verkrijgt
Prof. Dr. WILLENI DE VREESE het woord. Hij spreekt
zijne en aller vreugde uit over het gaud min magnum,
dat der Academie verkondigcl wordt, en wijst er op,
dat de uit den brief aangehaalde passage geen phrase
is, maar hooge ernst. « Allen die Prof. MULLER kennen,
weten, welke hooggestemde vaderlandsliefde hem bezielt, en week warm hart hij Zuid-Nederland toeclraagt.
Het ter uitgave aanbieden van dit werk, de vrucht
van jarenlangen arbeid en nadenken, » — aldus besluit
Spreker, — « is daarvan een meuw bewijs. Moge zijn
voorbeeld vele navolgers vinden! »
+.) Rijksuniversiteit te Groningen : Feestviering
van haar Driehonderdjarig bestaan. — Bij brieve van
4 December, verzoekt de Senaat dies Hoogeschool de
Koninklijke Vlaamsche Academie, een harer Leden te
willen afvaardigen tot het yubelfeest, den 29-3o n Juni en
I n Juli 1914 te Groningen te houden.
De Academie beslist den heer Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE, die daartoe bereid bevonden wordt, deze
opdracht te vereeren. Verder belast zij den Bestendigen
Secretaris, te samen met genoemden beer en Prof. Mr.
JULIUS OBRIE, een adres op te stellen, dat, op dat
Jubelfeest door haven afgevaardigden zal afgelezen
worden.
5 0) Internationale Ausstellung fur Buchgewerbe
and Graphik, te Leipzig, in 1914. — Bij brieve van
November wordt de Academie verzocht, om aan die
tentoonstelling cleel te nemen. — Bij nadere gelegenheid zal dienaangaande eene beslissing genomen
w orden.

21
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Mededeelingen
door den Besten.digen Secretaris.
I .) Van de pers gekomen uitgave. Den 25 November is van de pers gekomen Bestendige Commissze voor
het Onderwzjs in en door het Nederlandsch : Handelingen
(Bijblad), Tweede reeks : n rs 1-6. — \Verden daarin
opgenomen : 1°) Hoe moeten de Vlantingen, als ze Fransch
spreken, lion eigen Vlaainsche fainilie- en plaatsnamen nitspreken ?, door den eerw. heer Kanunnik AMAAT JOOS;
2°) Hoe dienen vreenide nanten in onze taal te worden uitgesproken ?, door den heer Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN;
3°) Verbastering en Verfranschzng, door den heer EDW.
GAILLIARD ; - 4°) De ritbriek « Kleine Verscheidenheden
(als vervolg op 3 f)), door den beer EDW. GAILLIARD; —
5° De Foertaal van het Lager Onderwijs ; de tweede taal in
de Lagere School, door den heer GUSTAAF SEGERS;
6°) Pedagogische betrachtingen, door den beer GUSTAAF
SEGERS.
Deze aflevering weed gestuurd aan de verschillende
inrichtingen en bijzondere personen, die tot nog toe het
Bijblad hebben ontvangen.
2°) Aug. Beernaert-prijskamp Bekendmaking.
— Om te voldoen aan den wensch in de November-.
vergadering uitgesproken, heeft de Bestendige Secretans den beer Bestuurder van het Staatsblad verzocht,
eene aankondiging betreffende den prijskamp in dit
blad te laten opnemen. (Deze aankondiging is in het
Staatsblad van 13, 1 4 , 15-16 December verschenen.) —
Verder stuurde de Bestendige Secretaris eels gelijke
aankondiging aan de redactie van de meeste Vlaamsche
dag- en weekbladen en tijdschriften, met belcefd verzoek om opneming in haar blad, alsook aan een aantal
letterkundigen in VIaamsch-Belgie. In het geheel werden omtrent 4 00 bekendmakingen verzonden.
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3°) Borstbeeld (pleistermodel) van den heer Fr. de
Potter, eersten bestendigen secretaris der Academie.
— Bij brieve van 8 December, heeft de Bestendige
Secretaris den Weled. heer Minister van Wetenschappen en Kunsten in kennis gesteld met de schenking van
genoemd borstbeeld, door den heer HONORE VERWILGHEN aan de Academie gedaan. Hij heeft er op gewezen,
dat het werk van den heer VERW1LGHEN bijzonder geslaagd is en dat deze de kenmerkende trekken van den
heer FR. DE POTTER zeer wel heeft weten terug te
geven.
4 . ) Karel Boury-Fonds. Wedstrijd voor igi4.
—Den25Novembr193,isngekomen bundel
liederen, met kenspreuk Voor onze jeugd.
Den I n December, een bundel (zonder begeleiding
voor piano), met kenspreuk Laat de ktnderen zinger.
Den 4n December, een bundel, met kenspreuk Om
van mijn yolk, ont van mijn land, een ware noon te blipen I
Den 6 n December, een bundel met kenspreuk Voor
Taal en Volk.
Den 8 n December, een bundel met kenspreuk Schild
en Vriend.
Den Io n December, vier bundels met kenspreuk :
I°) Tot Itioeders genoegen, 2°)
De Kabouters klabettren
Zingen en schettren,
3°) Vlaanderen ten beste, en
4°) Vertrekken.
5°) Medaille, ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der Academie. (Lie Verslagen en Mededeelingen,
jaarg. 1912, Register van Zaken, biz. 1331.) Op verzoek
van Jhr. NAP. DE PAUW, werd een ex. daar van vereerd
aan den heer P. BURGGRAEVE, advocaat te Gent, ten behoeve van diens verzameling van Gentsche medailles.
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6°) Eeuwfeest Nic. de Keyser : Medaille. — Vanwege het Bestuur der Koninklijke Academie van.
Schoone Kunsten, te Antwerpen, heeft onze Koninklijke Instelling ontvangen een ex. van het prachtig Gedenkboek te dezer gelegengeid uitgegeven en van de
Medaille, die ter eere van den genialen kunstenaar weed
geslagen. — De Bestendige Secretaris heeft daarvoor
aan genoeiud Bestuur den oprechten dank onzer Academie betuigd.
Mededeelingen namens Commission.
1°) 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 0-ehouden
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE, vcorzitter; Is. TEIRLINCK, ondervoorzitter; Tim Mr. NAP. DE PAUW,
EDW. GAILLIARD, Prof Dr. WILLEM DE VREESE, Kan. AM. JOGS,
leden, en KAREL DE FLOU, lid-secretans.
Het verslag over de October-vergadering worth goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
a] Naamvalsverbuigingen tijdens de 14 e eeuw. Verhandeling door eerw. beer C. Buv, pastoor te Bost, aan de
Academie, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. — Door het Besluitr naar de Comnzzssie om advies
verzonden. — Verslag door de heeren Dr. DE VREESE en Dr.
C. LECOUTERE.
— Daar het advies der heeren verslaggevers ongunstig is, en gezien het werk van den heer BuvE niet van
aard is um in de Versiagen en illededeelingen te kunnen
opgenomen warden, beslist de Vergadering diens aanbod niet aan te nemen.

b] Verslag van een onderzoek naar Nederlandsche
Handschriften in Boheemsche, Oostenrijksche en Hon-.
gaarsche Bibliotheken en Verzamelingen, door eerwe
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Pater D. A. STRACKE, S. J., ter opnerning in de Verslagen enMededeelingen aan de Academie aangeboden. — Door het Restuur
naar de Commissie onz advies verzonden. Tot verslaggevers aangesteld, de heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE en Prof. Dr.
C. LEC OUTERE.
— De bespreking van dit punt wordt tot de eerstvolgende vergaderiug der Commissie verschoven.

(-] Door Dr J. W. MULLER, hoogleeraar to Amsterdam,
buitenlandsch eerelid der Academie, ter uitgazw aa/vboden
verhandellnA,en a) Van den Vos Reinarde (Reinaert I),
critisch uitgegeven; p) Critisch-exegetische Commentaar op den Reinaert (Reinaeit I) — Door het Restuur
naar de COMM/SSle OM advzes verLonden. Benoeming van twee
verslaggevers.
De Secretaiis geeft lezing van den brief van I n December,
waarbii de beer Di. MULLER zijne hierboveii genoernde verhandelingen aan de Academie ter uitgave aanbiedt. — Er wordt
beslist dat dit sc hiii ven aan de Academie in pleno vergaderd
zal medegedeeld worden. —Vervolgens worden de heeren Prof.
Dr. WILLEM DE VREESE en Is. TEIRLINCK tot verslaggevers
aangesteld.
dj Kleine Verscheidenheden. Worden door den heer
Emv. GAILL1ARD medegedeeld : Dansschole; — Mellen schoonen daghe, Under den hane, Metten have; — bide stithchert ;
Besluutsele ,--11oeden trecken —Drone : den eersten (hone hebben
Vulle, Vulva/ — Water staen — Ten coste vanelide nemen ,
Melte
Wale/ en ;
tint eender
den on,s;heheke ; — l'ernoech
hand t; — (Theo/yet elide gheinuenicht. EENIGE VERKEERDE
LEZINGEN : Bo/mike, Inneghetic, Bonnettewalckei , Verzuzchten en
Wedzerene.

Prof. Dr. WILLEM DE VREESE deelt enkele oude teksten
over horoscoop en voorteekens merle, afgeschreven door Pater
D. A. STRACKE, S. J.; ze zouden z. i. in de Klezne Verschezdenheden kunnen opgenomen worden.
— De Vergadering beslist dat de medegedeelde
Kleine Verscheidenheden in de Verslagen en Mededeehngen mogen opgenomen worden.
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2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal
en Letterkunde. — De heer Dr. MAC LEOD, voorzitter,
brengt als volgt verslag uit over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden :

Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. JULIUS MAC LEOD,
voorzitter; eerw. Di. JAN I3oLs, ondervoorzitter; Pi of. Mr. JULIUS
OBRIE, Prof. Dr. WILLEM ,DE VREESE, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, OILER WATTEZ en Dr. L. SIMONS, leden.
Het verslag over de October-vergadering wordt goedgekeurd.
Aan de dagorde staat :
a] Erasmus Colloquia : De vroegste vertalingen
van Erasmus Colloquia, door den beer Prof. Dr. H. DE
VOCHT. - INLEIDING. - Versiagen door de heeren Dr. DE
VREESE, LOGEMAN en BAN(7.

— Dit punt wordt tot de eerstvolgende vergadering aangehouden.
h] Noi siamo Fiammingi. Eene mededeeling, ter opneming in de lerslagen ell Medededingen, door den heer TACO H.
DE BEER, buiteitlandsch
Commissie
adz)zes 7'er:;onden.

— Door het Besiuur naar de

— De Vergadering beslist dat dit stukje onder de
Kleine Verscheidcnheden mag opgenomen worden.
c] Taaltoestanden in Luiker-Duitsch-Belgie, door
den heer J. LANGOHR. In de Verslagen en Mededeelingen op to
nemen, krachtens beshssing.,, van 6 Augustus 1911. (Verslag-gevers
in 1911, de heeren Is. TEIRLINCK en Dr. MUYLDERMANS. Hunne
verslagen, jaaig 19 11, blzz. 206-208 en 715.) — Op zijn verzoek,
het handschrift, in 1012, aan den Schrijver ter aanvulling gezonden. Het stuk in Juni 1913 terug ontvangen en naar de Commissie
om advies gestuuid. Twee nieuwe verslaggevers aangesteld : de
heeren Mr. A. PRA VON-VAN ZUYLEN en Dr. L. SIMONS. Hunne
verslagen, jaarg. 1 9 13 , blzz. 524-529. De opneming in de Verslagen
en Mededeelingen, den 6 Augustus 1912 goedgekeurd, rnits inachtDeming door den Schuiver van de aan- en opmerkingen door
de veislaggevers gedaan. Mans naar de Commissie orjz laatste
advies verzonden.
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De eerste verslaggevers hebben den wensch uitgesproken,
dat het stuk met de daarbigevoegde platen en taalkaart zou opgenomen worden. Azar de kosten nos;.- al aanzienqk zullen zijn,
wenscht de Bestendige Secretaris dat de Commissie beslisse, of
al de platen dienen opgenomen, of alle bij het betoog wel noodig
zijn. De heeren verslaggevers kunnen best daarover oordeelen.
— De verhandeling van den heer LANGOHR wordt,
om laatste advies, naar de heeren PRAYON-VAN ZUYLEN
en Dr. L. SIMONS verzonden.
3°) Commissie van Beheer voor het SalsmansFonds. — De heer KAREL DE FLOU, secretaris, legt het
hieronder volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : EDW. GAILLIARD, Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Z. E. Kan. AMAAT loos,
Prof. Mr. JULIUS
OBRIE en KAREL, DE FLOU.
Aan de dagorde staat :
Door den heer HUYGHEBAERT, koster en gemeentesecretaris
to Lapscheure, wordt aan de Academie, ter opneming onder de
uitgaven van liet SALSMANS-FONDS, eene verzameling teksten
aangeboden, betreffende Oude Kerkgebruaen. Het Bestuur heeft
het stuk naar de Commissie om advies verzonden.
De heer K. DE FLOU geeft enkele uitleggingen over den
inhoud en de wijze van bewerking van het aangeboden gewrocht.
De Commissie stelt de heeren Kan. AMAAT joos en KAREL
DE FLOU tot verslaggevers aan.
4°) Comrnissie voor Incunabelstudie. — Vergadering van 9 November. — De heer EDW. GAILLIARD,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel :
Zinn aanwezig : de heeren Prof. Dr. WILLEM DE VREESE,
1700i zitter, EDW. ( \HIT 1.RD, secretaris; K. DE FLOU en V. DELA

MoNTAGNE, leden.
De Commissie heeft in de eerste plaats kennis genomen
van den brief van den heer Minister van Wetenschappen en.
Kunsten, gedagteekend 20 Juli 1913, waarbij deze hoogambtenaar laat weten, dat het hem niet rnogelijk is de Academie de
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door haar gevraagde buitengewone toelage, ter bestrijding van
de kosten van het inventariseeren der in Belgie aanwezige
incunabels, toe te staan, alsook dat « de ter beschikking van
(ons) geleerd genootschap gestelde gelden alleen (mogen) gebruikt worden tot doeleinden behoorende tot de bevoegdheid
van dat genootschap, zooals dit omschreven is in het artikel
van het Koninklijk Besluit van 8 Juli 1886 ,>. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, 1913, blz. 399-400.)
De Commissie is eenstemmig van oordeel, dat haar voorloopig niets antlers te doen staat, dan den aangevangen arbeid
met eigen krachten gaande te houden en voort te zetten; alsook,
dat er in geen geval sprake kan van het staken van het
werk.
Prof. Dr. WILLEM DE VREESE legt een lijst ter tafel van
de « oude boeken » door hem geinventariseerd in het Begijnhof
te Herenthals. Er zip II incunabels en 5 postincunabels. De
incunabels komen overeen met de volgende nummers van
HAIN : *652, *3543; *3613; *5395; 5435; *5632; 8268; *8495;
*8565; *9510 ; 15173. Deze nurnmers zijn geboekt in een der
registers van de Commissie.
De heer K. DE FLOU is begonnen met het inventariseeren
van de incunabels op de Stadsbibliotheek te Brugge, en zal dat
werk met bekwamen spoed voortzetten.
De heer V. DELA MONTAGNE zal zich op de hoogte brengen
van den toestand op de Stadsbibliotheek te AntANerpen.
De Voorzitter der Commissie zal hetzelfde doen voor de
bibliotheek der Bollandisten te Brussel en in de eerstvolgende
vergadering een eerste hist mededeelen van incunabels op de
Boekerij der Hoogeschoul te Gent.
Letterkundige mededeelingen.
I*) ) Door den heer FRANK LATEUR, over De Bloeiende
TOUSSAINT VAN BOELARE.

Verwachting, door F. V.

Hiermede heb tic het genoegen K De BloeiendeVerzvach/ing>>,
van F. V. TOUSSAINT V. BOELARE, aan de Koninklii ke Vlaamsche Academie aan te bieden.
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Na het Lande AfinnesPe/ » van den zelfden auteur, zal
het niet noodig zijn de innerlijke weerde van dat nieuwe bock te
doen uitkom en .
Bij dit Wilde alleen wijzen op de volmaaktheid van den
uiterhjken vorm, z:)( ') dat het dienen kan als toonbeeld van
't geen men heeten moet : een schoon bock !
2") Door den beer Prof. Dr. C. LECOUTERE, over :
Dr. C. DE BAERE en Dr. J. GESSLER, De Roode Roos.
Geschiedenis der Hasseltsche Rederijkerskamer (Hasselt,
Sint-Quintinus-drukkerij, 1913, in-8°, 120 blzz.)
De Roode Roos is een bekende Hasseltsche Rederijkerskamer, die betrekkelijk laat werd opgeticht, eerst in het begin
der 16e eeuw 05151 en thans nog blijft voortleven, « hoewel
vervormd en met een gansch ander karakter,.... in de huidige
Rhetorica, Koninkhjke tooneel- en harmoniemaatschappij ». Als
rederijkeiskamer hield zij feitehjk op te bestaan gedurende de
Fransche overheersching; na opgeheven te zijn in het jaar IV
der Republiek (1796), verrees zij opnieuw, drie jaar later, maar
« ander Repuhlikeinschen en Franschgezinden vorm » en werd
<0 in de han, len van vreemdelingen een wapen... om te slechten
wat ze had helpers opbou wen, orn de kietnen van ongodsdienstigheid en franschgezindheid neer te leggen en te doen ontwikkelen
in de harten der burgers, die ondanks alle y, den vaderlande en
den godsdienst der vaderen getrouw bleven !
Over hetgene de leden van die Kamer op het gebied der
letterkunde hebben gepraesteerd waren wij al tamehjk goed
ingelic ht, en verschillende tooneelwerken, van hen afkomstig,
werden eenige wren geleden uitgegeven, door 0. Van den I)aele
en Fr. Van Veerdeghem is hun bundel De Roode Roos (1899) en
door R. Ceyssens zijn Basselische historthel spelen (1907). Maar
de lotgevallen der Kamer had tot dusver nog niemand nagegaan,
en daarom hebben twee leeraren aan het koninkl. Athenaeum
te Hasselt, de heeren De Baere en Gessler, de taak op zich
genomen hate geschiedenis te schetsen: immers, naar hunne
meening, « zijn nod' haar ontstaan, noch hare ontwikkeling van
belang ontbloot >‘. Trouwens, de geschiedenis << der aloude
Kamer... is met alleen van stedelijk belang, mar verdient tevens
hare plaats in de algetneene gesclnedenii onzer letteren en vooral
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in die der periode, gedurende welke de Rederijkerskamers in ons
land wortel schoten en weelderig opgroeiden
Tot het schrijven van hunne verhandeling konden de twee
samenwerkers beschikken over een aantal geschreven documenten, te Hasselt zelf aanwezig, als archiefstukken en bundels met
tooneelwei ken ; daaibij kwamen allerlei min of meer belangrijke
voorwerpen, die den « schat ,> van De Roode Roos vroeger uitmaakten en nog he(len door de « Rhetorica 'bewaard worden,
zooals 0. a. de halshand van den voorzitter, verschillende bekers,
het uiteinde van een kreeftenpoot, het Rhetorica-peerd », de
« Lange man een soort van reus (Goliath) die in de ommegangen werd rondgedragen en reeds in 1549 vermeld wordt, het
blazoen Van de Kamer en dergelijke meer.
In een drietal hoofdstukken worden dan de lotgevallen van
De Roode Roos geschetst. Het eerste deelt bijzonderheden mede
over hare stichting, naam, zinspreuk, patrones; over bet blazoen,
het herkenningsteeken, bet vaandel ; voorts worden nog het
lokaal en de wetten der Kamer besproken. -- In het tweede
hoofdstuk liandelen de schrijvers over de werkzaamheid der
kunstbroeders : hunne deelneming aan de procession; hunnen
tooneelarbeid ; hun medehelpen bij de intrede der Prins-Bisschoppen en, ten slotte, over de verhouding der Roode Roos tot de
andere Limburgsche Kamers. — Het derde hoofdstuk bevat een
uitvoerig onderzoek aangaande de vertooningen, die de kamerleden of « Rosieren , gaven « tot stichtinge ende nut der ganschen
gemeynten >, en uit allerlei inededeelingen, zoowel in officieele
stukken als in de tot ons gekomen tooneelspelen, wordt nagegaan
waar en wanneer gespeeld werd, hoe het deyoratief er uit zag,
welke de kleederdracht, de houding, de mimiek der spelers
waren, enz. Ofschoon veel van de bier aangeraakte onderwerpen
ons weinig leeren, toch zullen bij de geschiedschrijvers sommige
bijzonderheden welkom zijn. Aldus — otrilmaar iets te noemen —
wordt op blz. 53 vlgg. de zooveel moa,elijk volledige lijst afgedrukt van alle bewaarde en gespeelde stukken (met een paar
aanvullingen op blzz. 114-116); zij omvat de jaren 1565-1787 en
verrijkt toch eenigszms onze kennis.
Bij de bloote verinelding van feiten hebben de schrijvers het
natuurlijk niet gelaten, maar nauwgezet onderzocht in hoeverre
zij betrouwbaar waren en een zekere beteekenis hadden, met
andere woorden, zij zijn critisch te werk gegaan. Hun vlijt ver-
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dient stellig geprezen te worden, ook al kan men niet altijd
hunne meen n ig aannemen. Waar zij b.v. willen aantoonen, dat
er voor 1515 reeds eene ,< Kamer van Rhetorica » te Hasselt
bestond (blz. 14-15), leveren zij geen eigenlijk bewijs. En als zij
(blz. 51) in de tooneelspelen der « Rosieren » « de personages
bloot als metaphysische wezens ,) doen optreden, zullen wij die
wel op te vatten hebben als allegorische wezens, gelijk in de
overige zinnespelen der Rederijkers.
Dergeliike klernigheden moeten niet veel in de schaal
wegen ; zij verniinderen de waarde van de verhandeling niet, die,
naast de weinige bestaande, een welkome bijdrage is tot de
gescliiederns van onze elgene, rationale letterkunde. Gaarne
voldoe ik derhalve aan den wensch van de schrijvers in hunnen
naam een exemplaar van hun werk aan de bibliotheek der
Koninklijke Vlaamsche Academie aan te bieden.
i°) Plechtige vergadering van 1914 (28

yuni).
—Wienalsjtrd oigen?

Op verzoek van het Bestuur, neemt cle eerw. beer
Dr. HUGO VERRIEST bereidwillig aan, op deze vergadering een feestrede te houden.
2°) Wedstrijden voor 1914. -- Wedstrijden waarvoor
bepaald werd , dat dc antwoorden uiterlijk 10 December 1913
lnoeten worden zngezonden. — Ingekomen prijsantwoorden. Samenstelling van de Keurraden.
a] TWEEDE PRI JSVRAAG : Dialectstudie. —

Gevraagcl wend : Klankleer van het Hasseltsch dialect. —
Prijs : 600 fr.
Steller van de vraag, de beer Prof. Mr. PAUL BELLEFROID.
Is ingekomen (9 December) een antwoord met
kenspreuk :
Het daghet in den Oosten.
Het lichtet overal.
In overleg met den beer BELLEFROID, steller der
vraag, worden tot leden van den keurrraad aangesteld,
de heeren : Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION
en PAUL BELLEFROID
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b] VI JFDE PRI JSVRAAG : Folklore. — Gevraagd
werd : Een onderzoek naar de volkswijsheid over het weer
in de volgende gewesten (spreitken, gewoonten, bijgeloof

enz.) : West- en Oost-Vlaanderen; Antwerpen, met de
Antwerpsche en Limburgsche Kempen; Klein Brabant, ZuidBrabant, Hasfiegouw en Zztid-Limburg. Prijs : 200 fr. per

onderdeel.
Steller van de vraag, Prof. Dr. W. DE VREESE.
Is ingekomen (io December) een antwoord voor
Heel 't Vlaamsche Land, met kenspreuk Vliegt de blauwvoet, Storm ofi zee!

In overleg met den beer Dr. W. DE VREESE, worden tot verslaggevers aangesteld, de heeren : Is. TEIRLINCK, ALF. DE COCK en Dr. JAN BOLS.
c] ZESDE PRIJSVRAAG : Vak- en Kunstwoorden. — Gevraagd werd : Een vakwoordenlijst van de
Garenspinnerij (met inbegrip van den Garenbleek, enz.),
met ()have van de Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen. — Prijs : 600 fr.
Steller van de vraag, de heer TH. COOPMAN.

Is ingekomen (22 November) een antwoord met
kenspreuk : Carte diem.

Op verzoek van den Bestendigen Secretaris, en in
overleg met den heer TH. COOPMAN, heeft de heer EDM.
FABRI, ons geacht briefwisselend lid, zich zeer bereidwillig tot verschillende vakmannen, te Gent, gericht,
om, tot bet beoordeelen dezer prijsvraag, hunne medewerking te bekomen. De heer FABRI stemt er gaarne
in toe als eerste verslaggever op te treden : de heeren
BEKAERT, technisch bestuurder der Vlasspinnerij SintSalvator, en PIPYN, leeraar in de (katoen)spinnerij aan
de Nijverheidsschool, te Gent, stellen zich ook volgaarne ten dienste der Academie. Deze heeren zij
daarvoor de dank der Academie betuigd.
De heer Bestuurder zegt den heer EDM. FABRI
hartelijk dank voor de door hem gedane stappen. Op

6o
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zijn voorstel, beslist de Vergadering genoemde heeren
tot verstaggevers aan te stellen.
cl] Karel Boury-Fonds. Wedstrijd voor 1914
(Toondichters) : Het o,b inuziek brengen van 10 der 25
gedichten, die door de Academie, in vergadering van 17 juli
1912, bekroond werden.
12 prijsantwoorden ingekomen, met kenspreuk .
Imnier zingen ;
De Toekomst hoort der jeugd;
Voor 't Volk ;
Voor onze jeugd;
Laat tie kinderen zingers;
Om van inijn volk, oni van lnijn land, een ware zoon
te blijven! ;
Voor Taal en Volk ;
Schild en Vriend;
Tot moeders gcnoegen ;
De Kabouters klabettren,
Zingen en schettren;
Vlaandere;iten beste;
Vertrekken.

Voor de beoordeeling van den BOURY-WEDSTRIJD
(muziek) werden, in het jaar 1911 (zie Verslagen en Mededeelingen over dit jaar, blz. 778), door de Academie verzocht, de heeren LEO VAN GHELUWE, oud-bestuurder
van het Muziekconservatorium van Brugge, KAREL
MESTDAGH, bestuurder van genoemd Conservatorium,
en OSCAR ROELS, toonkundige te Gent : met de meeste
bereidwilligheid, hebben die heeren toen deze opdracht
aangenomen.
De Bestendige Secretaris heeft zich tot genoemde
heeren gericht, met beleefd verzoek hem te willen
berichten, of onze Koninkhjke Instelling, voor den
BOURY-WEDSTRIJD van 1914, nogmaals op hunne hoogst
gewaardeerde medewerking mocht rekenen.
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Den 4 December heeft, jammer genoeg, de heer
LEO VAN GHELUWE laten weten, dat een droevig ongeval hem niet toelaat aan den wensch der Academie
gevolg te geven.
Bij brieve van 5 December heeft de beer OSCAR
ROELS een toestemmend antwoord gegeveil.
Aan zijnen kant heeft de heer KAREL MESTDAGH, den
6 n December bericht gezonden dat hij gaarne zou aangenomen hebben, maar dat hij door ziekte verhinderd
is de Academie in dezen ditmaal ter zijde te staan.
Om aan de Vergadering bepaalde voorstellen te
kunnen doer, heeft de Bestendige Secretaris zich vervolgens gewend tot de heeren EMIEL WAMBACH, bestuurder van het Muziekconservatorium te Antwerpen, en
AUG. DE BOECK, leeraar te Brussel. Beide heeren
hebben aangenomen.
De Bestendige Secretaris stelt derhalve voor, de
jury voor den Bortry-Wedstrijd uit genoemde heeren
WAMBACH, DE BOECK en ROELS samen te stellen.
—(DordeVgain kurd)
3 0 ) Lezing door den heer A. de Cock : Een Oudtestamentisch Bijbelinotief in Brabant en Vlaanderen (I
SAM., VI. 7 . 12). — In het Brabantsch Sageizboek van A. DE
COCK en Is. TEIRLINCK wordt de legende medegedeeld

van de H. Verona, met het vervoer van Naar lichaam
naar Bertem (bij Leuven). Aan die legende ligt dit
hoofdmotief ten grondslag : een dies wijst, nit eigen
vrije beweging, de onbekende begraafplaats aan. Een
dergelijk volksthema vindt men in een viertal andere
dorpen van ons land : te Meetkerke, te Heist-op-denBerg, te Opitter en te Onhaye, — en op honderd verschillende plaatsen van het buitenland. Het thema is
van heidenschen oorsprong en wordt insgelijks in de
Grieksch-Rumeinsche en de Germaansche Oudheid aangetroffen. Menig Bier, doch vooral het paard, en in de
eerste plaats het Witte paard, had bij de Germanen

— 912 —
een waarzeggend karakter, zooals TACITUS getuigt;
de Liboessa-sage, in Bohemen, geeft ons daarvan het
meest kenschetsende voorbeeld. In later tijd heeft het
kristendom het heidensche paard meestal vervangen
door het rund of den ezel, — dieren welke door den
Bijbel en vooral door het Nieuwe Testament een soort
wijding hebben gekregen. Vandaar zoovele legenden,
waarin de os of de stier, de koe of de vaars of de ezel
een bouwplaats aanwijzen. Ook vogels (de duif, de raaf,
de arend, enz.) komen als dusdanig voor, en de klassieke Oudheid biedt ons van dat alles voorbeelden aan.
Somtijds geschiedde de kerstening door het Oudtestamentische Bijbelverhaal (I SAM., cap. V en VI) bijna
in zijn geheel aan het thema aan te passen ; dit is b. v.
het gee al met de Verona-legende.
— Op voorstel van den heer Bestuurder, beslist de
Vergadering dat de lezing van den heer A. DE COCK in
de Verslagen en Afededeelingen zal opgenomen worden.
De vergadering wordt te 4 1/2 gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDE N.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
190. — VERSCHOONINGHE VAN PENNINGHEN.
In onze nota over de uitdrukking Buyt om buyt (Verslagen
en Mededeelingen, jaarg. igi I, blz. 827), hebben wij gezien, dat,
in zake van ruiling van goed, er geene aanleiding tot het uitoefenen van het recht van naasting kon bestaan, wanneer de ruiling
gedaan werd « buil om bur/ , , d. i. namehjk « Solider iet toe le legghen », of Zonder dot « de Boise onilenoopt » was. ZONDER BATE OF
VERSCHOONINGHE VAN PENNINGHEN OF ANDERE GOEI)E heet
zulks hieronder :
L. Gilliodts van Sevei en, Cout. d'Ypres, I, 402: « Item, van
purer laghe ende manghelinghe van huusen of erve, zonder bate of
verschooninghe van penninghen of andere goede, en sal naerhede
gheen stede houd en. » (1535.)
VERSCHOONINGHE VAN PENNINGHEN is het Fr. Soulte, of Ce
qu'on donne de retour dans un partage ou un echange, pour
-egaliser les parts. (Dupin et Laboulaye, Gloss. de l'ancien droit
francais.)
De nadere uitlegging van bovenstaande bepaling kan uit den
tekst hieronder opgemaakt worden :

Id., op. cit , I, 404 : « Item, waer laghe of manghelinghe ghebuert
van huusen ofte erve, indien deene partie vande voirseide huusen
ofte erve bevonden ware meer dan tvierde betre dan dandere ende
men zo vele in penninghen ofte anderen mueblen goede inoeste toegheven,

en Avert niet ghehouden voor laghe, maer als coop, ende sal naerhede
stede hebben.. n (i535.)

191. — GHELAG.
Een geschil was tusschen zekerepartijen ontstaan; zij komen
overeen, de vereffening daarvan over to laten aan « aerbiters »
door de wet aangesteld : deze beslissen, dat elk van beide partijen de helft der kosten of van het c ghelaglze » zal betalen :
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Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche, Reg. n r 826,
of « Rege van zaken » 1429-1439, fol. 81 v o : « Daer of ghewijst biden
voors, aei biters, dat... Ende beede part), en betaelden elc deene belt
vanden ghelaghe. Actum den–.
Vgl. met Gelach 70, bij Verdam.
192. - MAERSCH.

Een oudere vorm van het huidige Meersch = Grasland (Zie
bij De Bo). Teksten bij Verdam. Een voorbeeld, in eene akte
verleden voor de schepenen van Maldeghem, den 3 Juli 1343 :
Archief der Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, voorloopig n r 320:
Van viere linen maei sche... Vanden vorseiden viere linen maei sche.

4(

In eene oorkonde van Ib Mei 1345, in het Latin gesteld
(Archief u. s., voorloopig n r 324), houdende een beknopt overzicht van genoemde akte, heet MAERSCH, Ten-a nzanzschali s :
« Super quatuor linens terre maraschalis ».
193. — ENEN BECLAGHEN.
Dat beteekent Iemand in rechte aanklagen. Teksten bij Verdam. Ter wille zijner oudheid, verdient de hieronder volgende
tekst bijzonder in aanmerking te komen.
Archief der 0.-1, -Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig
nr 18 : Jan Calf « beclaghede wettelike Bernardus Priem, Janne,
linen broeder, Sconen ende Celien, sire susteren, ende arleder vogheden..., omme enen wetteliken hoefman van hondert scheleghen...
sjaers renten..., liggoende binden ambochte van... » (Akte van 1287,,
sFrijnd. na S. Mai tinsmesse in Smeermaent », of 14 November )
z94. — TEGHELANDE en TEGHENLANDE.
Men leze TEGHENGHELANDE. Het woord wijst op hem wiens
land aan een anders grond grenst of paalt. Daardoor wordt derhalve bedoeld de Aanpalende, Aangrenzende, Belendende
gelande (zie bij De Bo, v° Geland).
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 306 : « Ende dale by
(die een ander . te naer delft n) de teghelande schade, sal datte cepareren... Item, wie paler weer t, verstelt... ter schade ende buuten
wetene vanden teghenlanden, zal boeten... » (1535.)
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195. — BOETEN VAN AERMOEDE.
« De ghyselboaen ofle poor/hoe/en, die men noemt BOETEN VAN
AERMOEDE luidt het in den hieronder volgenden tekst :

L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres. I, x : « Up 't versouc
van den heere hoochbailliu, ghedaen an cue wet, omme in recompense (1) van den ghyselboeten ofte poortboeten, die men noemt
boeten van aermoede, die de heere heift gheploghen t' hebbene
naer de groote van der scult van den debiteurs, ende mids dat die
nu... heel achterghelaten zyn, dat men hem ten minsten toewysen
soude de boete van iij lb. p. van elcken pet soon, die hem laten contumaceren ende zyn porterscip afwinnen » (1535.)
Woidt niet bedoeld het weinige dat zulke boeten opbrachten, die wellicht maar een « armoedje », d. zeer gering waren?
196. — VREESELIC.
VREES werd ook gebruikt in den zin van Gevaai •

Dangiere

ende vreese:

Audenaerdsche Mengelingen, V, 296 Item ghegheven D...,
dieneere van mer Simoene (van Lalaing), ter causen van dat by ghesonden was in 't belech van der stele by onsen gheduchten heere
ende prinche, omme van hem secours ende bystandichede thebbene;
ende, mids den dangiere ende vreese vanden weghe, hem ghegheven
xij lib. par. » (1452.)
VREESELIC DER ZIELEN beteekent Gevaarlijk voor de ziel :

L. Gilliodts-van Severen, Coutume de la Salle et ChAtellenie
d'Ypres, I, 354 « Item, omme dieswille dat dusance van vijf eeden...
vreeselic zyn lei zielen, so eist dat die by desen te nieuten ghedaen
zyn.... (Keure van 1503.)
197. — MOORTELTARDERE.
Hoe dient dit woord uitgelegd ? In den tekst hieronder hebben wij het als familienaam, of althans als benaming van een
beroep, aangetioffen :
Staatsat chief te Bi4ge, Fonds van het Proostsche, Reg. n r 826,
of « Reg e van zaken » 1429-1439, fol. 25 « Cornelis de Moorteltardere...
(i) Fr. Compensation
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198. — « ATTACHE ».
ATTACHE is een oud-fransch woord, dat ten huidigen. dage
Ache luidt. Bij Dupin et Laboulaye, Gloss. de l'ancien droit
francais : Attaches = Affiches, d. ons Aanplakbiljet (Wvl., Plakkaat, of, naar De Bo, Plakaat). Teksten volgen :

L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypre, I, 396 « Vercoopinghen ende verhuetinghen gheclaen by verhooghinghen ende voorgaende halleghebot metgaders attache .. » (1613.)
Een schrijver vertaalde den bovenstaanden tekst door :
« Ventes et locations a l'enchere, faites sans attache, apres une
publicatfon prealable a la halle ». — Er is integendeel duideltjk
spraak van Ventes faites apres cri prealable a la Halle et avec
attache (affichage) ». De Coutume homologuee van 1619 luidt
overigens :
Id., op. cit., I, 92 : Vercoopinghen, ofte vethueringhen ghedaen by vet hooghen, ende naer voorgaende hallegheboden, attachen,
ofte andere publicatten. . »
Een VOD1beeld met PLACKEN VAN ATTACHEN :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Iperen, Charters, oud n r 6176,
voorloopig blauw iv' 1120 : By publycke voluntaire vercoopinghe
ende Vplacken van attachen, ghelvck men ordinait elyck van voluntaire
vercoopinghen ter haulche es doende... » (Akte van 9 Oct. 1655.)
AFFIXE BY BILLIETE weer op het aanplakken van zulk biljet :

L. Gilliodts-van Severen, op. cit., I, 624 : (.< Doende dat of oock
affixe by billiete, zoo ande deure vander pt ochiekercke ais van der
Halle de' voorseider stele...
Het luidt hierunder AFFIXIE :
Staatsarchief u. s., fonds Kortrijk, Charters, voorloopig blauw
726 « Hebben zy verweerders vut ct achte van. . het voorseyde
recht publicquelick verpacht, naer dordinau e affixie geheel de casselrye dew e » ( 14 Juni 1644.)
ri r

199. — JULET.
JULET

juli. Een voorbeeld uit eerie akte van 1432 :

Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche, Reg. n" 826,
of a Reg' vari zaken 1429-1439. fol. 52 : a Actum xij in Julet a° xxxij 0.
(1432).
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200. -

DIEN DACH AL.

Beteekent Dezen dag ook ingesloten, medegerekend; Fr.
Ce jour inches, Ce jour inclusivement

Staatsarchief te Brugge, Foncls van het Proostsche, Reg nr 826,
of u Regzstere van zaken a 1429-1439, fol. 179 : « Vrede tusschen Bouden Oliviei s, of een ende Jan f Jans Scoonlinx, of ander zijde,
tote verzworen mae-idaghe naer Midwintere (9 Januari 1436 n. s.),
ende dien dach al. Actum xxvi in November ao xxxv (1435).
« Vrede ghenomen tusschen de voorscreven personen, tote
Onser Vrauwen llchtmisse, ende then dach al. Actum xj in Lauwe a°
voorscreven (II Januar]. 1436 n. s. .
201. -

RAET VANDER DOOT van enen.

RAET komt voor met de beteekenis van Plan, Maatregel,
Onderneming, inzonderheid van Geheim plan, Aanslag (zie bij
Verdam, v° Rae/ 8°). — RAET VANDER DOOT VAN..., uit den tekst
hieronder, wijst op een wel beraamden aanslag, nl. op een aanslag
tegen Michiel Hoene met voorbedachten rade gepleegd en
waaronder deze om het leven werd gebracht :

Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. van den baljuw van
Veurne van 20 Sept. 1378 tot 10 Jan. 1379 n. s. (Rol) : a Stavele.
Maroye Riquaerds was ghecalengierd van dat zoe gheweten mochte
hebben vanden rade vander loot van Michiel Hoene. Omme dat zoe
met Baer bi was ende bet een arern wiif was, pais omme xij. lb. *
202. -

OUTAER DECKEN.

DEN OUTAER DECKEN, uit den hieronder volgenden tekst, is
Het altaar, voor de te doene ceremonie, mis of lof, — van
het vereischte linnen en de noodige ornamenten voorzien :

Archief der Onze-Lieve-Viouwkerk, te Brugge, Charters, voorloopig nr Izoz : « Dies werden zy ghehouden, up elken dach, jeghen
datmen beghinnen sal de \ oorseide daghelicsche messe, te deckene
den voorseideu outaer, elide deer ghelyke ooc tsnavens jeghens
datmen beghinnen sal tvoorseide ende telkent, de voorseide
messe ende tvoorseide lof ghehend synde, den selven outaer weder
te ontdeckene ende de ornamenten van dienwel te bestedene ende
huerlieder bewarenesse te nemene... >> (Akte van in Februari 1493.)

Men zegt ook wel ten huidigen dage Het altaar kleeden, ontEeeden. Vroeger werd, na afloop van mis of lot, het linnen dat de
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tafel delete, van het altaar weggenomen. Trans echter wordt
bo y en het lumen een deksel gelegd, zoodat Outaar ollidekken
tegenwooidig op het wegnemen van dit deksel zou wijzen.
203. EENLOOPTE ENDE ONGHEHUWED.
EENLOOPTE is lietzelfde als EENLOPE, dat Ongehuwd beteekent. Zie bij Verdam.

Item, ende
L. Gilhodts van Severen, Cout. d'Ypres, II, 451
als van den ghezonden pi ovenen ,( ten Hooghen Sleeken d. w. z.
ter Lazaii.), to Iperen), zoo wanneer die ghevallen zullen, men zal
daerof voorzien eenloopte ende onghehuweden vveeilicke persoonen
ende gheen anclei e, ende die provenen gheheele ofte halfve gheven
oude miser able peisoonen...» (1520.)
EEN-LOOPENDE PERSOON : « Onghehuwde ende een-loopende persoonen v, 111 de Costume van Ninove, van 1563 (Les
Coustumes de Flandre, Cambrai, 1719, l e deel, Ninove, blz. 6,
rubriek III, art. 12); EENCLIPTE LIEDEN, in de Gout. homol.
van Veurne, van 1615 (bi) L. Gilliodts-van Severen, Cout. y ule et
chfitellenie de Fumes, II, 174, 34 e Wel, art. 5 en vlgg.),—EENLooPIG = Niet gehuNN d, bid Joos, Waasch Idioticon.
EENCLIPP1CH PERSOON in den tekst hieronder :
L. Gilhodts-van Sever en, Memoriaux de Bruges, 1, 10 : Item
man code \Nut zullen ghee en van incommene ( inde ghilde) vijf
grooten... ende een eenelippichen persoon twee grooten... » (1425 )

Over « Proz'erreri />, zie men onze aanteekeningen op Beciebrief
en op Proveriper (I ). Wat « heheele ofte halfve uit den aangehaalden tekst heti eft, de uitlepging daaivan ligt in de volgende
plaats uit eerie oorkunde van 1498, betreffende de « Lazarie
der stall Iperen :
L. Gillioclts-van Severen, Cout. d'Ypi es, II, 409: Desquelles
six provendes de bow geozz scans, les alts advoe et eschevins d'Ipre

avoient a leur disposition . les deux et non plus, pour icelles deux
provendes entzNyinent. ou une entlêre, et deux denims, on quatre
denues provendes pour les deux entzeres, quant aucunes escherroient
estre donnees par eulx. . en aumosne ou auti ement a ceulx qui en
seroient dignes... Et les autres quati e provendes... (1498.)
EDW. GAILLIARD.

(1) Verslagen en Aledeaeelzngen, jaarg. 1912, blz. 918.919.
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III.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
BIO- EN BIBLIOGRAPHIE.

17. — HET LOSSEN VAN GESCHUT ONDER
PROCESSIEN.
Het is een aloud gebruik de procession met geschut te vereeren. Daarvan getuigen de hieronder volgende teksten :
Staatsar chief te Antwerpen, Fonds der gemeente Schrieck, bevel
van 19 Juni 1699, urtgaande van « le seig r de Scrieck » « Ter ordonnantie vanden heere ende schepenen soo \%ordt geoi donneert aen
Adrian Scherens te coopers voor sesse guldens groff poeder ende
voor eenen gulden fiju poeder voor de jonckhyet van Scrieck, om
daermede te vereer en de processie ter eeren van St. Jan.
« Actum 19 Juny 1699.
« le seigr de Scrieck.
In de kerkrekeningen van genoemde gemeente treffen wij
dienaangaande de hietonderstaande posten aan :
Id., id., kerkrekening over het jaar 1668, fol. 64 « Betaelt aen J.
dry gulden ende dry stub vers, over eenich poyer aldaer gehaelt om
te verschiten ride pi ocessie opden kermisdagh.,. .
Id., id., Rek. over 1669, fol. 43 : 0 Over vyffthien pont poeder...,
dwelck vvegens de kercke is gegeven aende joenghmans, om de processie op den kersmis ende H Saciamentsdagh met schiten te vereeren... »
— HET BEGRAVEN « MET DE CROON ».
In zekere streken van West-Vlaanderen, te Brugge onder
anderen, werden vroeger de jongedochters « met de kroon » begraven en met in 't wit gekleede « maagden » rond het lick : een
pelder, uit witte stof met groot kruis tut blauwe zijde, werd op
de kilt gelegd en daarop werd, al den kant van het hoofd, een
verheven Onze-Lieve-Vrouwktoon gesteld, welke uit gernaakte
blauwe en witte bloemen met zilveren blaadjes vervaardigd was.
Werd vroeger dezelfde eer aan jonkmans bewezen? Althans
sprak 4( den eersaemen Lenaert Adam Leijs, jonghman », in zijn
testament van 15 September 1764, den wensch uit « met de
croon » in de parochrekerk van Meir begraven te worden :
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Staatsarchief te Antwerpen, Fonds van Hoogstraten, Bundel
Testamenten, testament ut supra : 0 Willende begraven worden in
de parochiaele kercke van Meir, met de croon, beste baercleet,
cruijs ende viertien pont witte wasch, gelijck het gebruyck is in een
kercklyck. »

Een twaalftal jaren geleden werd, op bevel van den bisschop
van Brugge, dit aloude gebruik afgeschaft. Sedert dien, worden
de jongedochters met de hieronder volgende plechtigheid begraven : 24, 18 of
maagden », naar beliefte, behoorende tot
eene of andere « congregatie », dragen brandende flambeeuwen
rond het lijk; zij zijn in 't zwart gekleed, met witte tullen muts en
witte sluier over het lioofd en hebben witte handschoenen aan ;
de pelder is uit zwart taken met groot purperen kruis ; voor het lijk
gaat een der « maagden \›, dragende op een witzijden kussen de
verheven Onze-Lieve-Vrouwkroon van vroeger, welke, onder
den dienst op een « staantje » voor de lijkbaar wordt geplaatst.
Witte pelder en kroon op de kist molten nog alleen voor kinderen van zeven jaar of daaronder gebruikt worden.
12 <<

19. — HET BESCHERMEN DER JONGE MEISJES.
Voor het jonge, onervarene meisje is het te alien tijde gevaarlijk geweest, zich op straat op den verkoop van kleine waar,
zooals fruit b. v., te moeten toeleggen. De schepenen van Brugge
verboden echter aan « alle jonge dochteren, die beneden den

xxv jaren oudt zijn ,, voortaan eenig fruit « achter strate » te
verkoopen :
Archief der stall Brugge, Fonds der Hallegeboden, Register over
de jaren 1542-1553, fol. cxxxuij v° : « Voort, overmids dat daghelicx
zo lane zo meer groote menichte van jonghe meyskins ende dochters
hemlieden gheneeren met alle manieren van fruute, musselen,
harynck ende alle andre ware te coope te draghene achter strate van
deser stede, daei ute dat niet dan ledicheyt vanden zelven meyskins
en spruut, ende te hecluchtene es huerlieder gheheele desolacie ende
distructie, zo ey4t dat, omme hemlieden van dien te preserverene,
men verbiedt wel ende scerpelick alle jonghe dochteren, die beneden
den xxv jaren oudt zyn, van nu voordan hemlieden te gheneerene
met appelen, peel en of eenich andere ware te coope te draghene
binnen deser stede achter de strate, up de peyne van x s. par., te
verbuerene alzo wel den ghuene die tzelve fruut of andere ware
alzo te coope draghen zullen, als de ghuene die hemlieden dat zal
-doen doen, of hemlieden ute zenden. » (13 Oct. 1544.)
EDW. GAILLIARD.

EEN
OUDTESTAMENTISCH BIJBELMOTIEF
in Brabant en Vlaanderen,
door A. DE COCK (I ).

In de zoo dichterlijke legenden, die de beelden van onze
Brabantsche heiligen, Veronus en Verona, omzweven, komen
enkele trekken voor, die ik thans van nabij wil onderzoeken.
Volgens de sage, doch in strijd met de historie, waren de
HH. Veronus en Verona tweelingkinderen en hadden koning
Lodewijk den Duitscher tot vader. Veronus vluchtte van huis
weg, omdat men hem Wilde doen trouwen, en ging als boerenknecht wonen te Lembeke bij Halle, in Brabant. Eenige jaren
nadien stierf Veronus; denzelfden dag kreeg Verona hiervan
kennis door het omvallen der groote boomen voor 't vaderlijk
huis, en de kruinen wezen tevens de richting aan, waar haar
broeders graf zich beyond. Op een wager' met twee ossen bespannen trok ze den Rijn en de Maas over en kwam te Bertem
(bij Leuven) bij een kapel, aan het H. Kruis toegewijd. Daar
hielden de ossen stil en weigerden verder te gaan; des nachts
zeide haar een engel : « Hier zal uw laatste rustplaats wezen >>.
Nadat zij Veronus' graf had bezocht, keerde zij terug naar
Duitschland.
Toen zij haar einde voelde naderen, plaatste zij zich, gansch
alleen, op haren wagen en twee ossen voerden haar weg naar
Maintz. Daar stierf ze na weinige dagen. VOor haar dood had
ze verzocht dat men haar lijk op den wagen zou leggen en de
ossen in voile vrijheid laten gaan. De bisschop en het yolk wilden
haar lichaam behouden, doch dat mocht niet : de inwoners
werden ziek en de St.-Pieterskerk viel om. Dan werd het lijk op
den wagen geplaatst en vreedzaam gingen de ossen heen. Ze
(t) 1k betuig bier mijn besten dank aan den E. H. DELEHAYE, te Brussel,
en aan de HH. Dr. JoH. BOLTS, te Berlijn, en 0. SCHELL, te Elberfeld, voor
de verstrekte inlichtingen.
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kwamen eindelijk v(Y)r de H.-Kruiskapel te Bertem en bleven er
stilstaan. De dorpsbewoners namen het hik en begroeven het
met groote eer in de kapel.
Van al dat legendarische is bij den elfde-eeuwschen, ernstigen geschiedschrijver, OLBERT, abt van Gembloux, nog geen
spoor te vanden Op veizoek van Reinier IV, graaf van Henegouw, schreef deze, oinstreeks 1020, het verhaal van de ontdekking (in ioo4 gedaan) van Veronus' lichaem, begraven in de
kerk te Lembeke: hij voegde er het verhaal bij van het overbrengen (in 1012) van diens relikwieén naar de kerk van Sinte
Waldetrudis, te Bergen. Hoewel OLBERT III betrekking stond
met de bewoneis del street:, en in een tijd leefde, wanneer aan
't wonderbare algemeen we'd geloofd, toch weet hij omtrent de
afkomst of de (laden van St. Veronus niets te vertellen, en hij
vermeidt zelfs den naam niet van Verona; eerst MOLANUS (in
zijn Nalales sanctorunz Reign, van 1595) plaatst haar onder het
getal der Belgische heiligen (i).
De oudste bron voor het legendarische Leven van Veronus
en Verona is Die aldez excellenste Cronycke van Brabant. Gheprent 6v Rolant vanden Doib, tHantwerpen 1497, laetste (lack van
Febrztarius, — sindsdien te Antwerpen nog tweemaal herdrukt :
in 1518 en 1530.15it de laatste uitgave schrijf ik deze voor mijn
Joel belangrijke passage over :
Ende doe (bij Verona's dood) werden die clocken van selfs
ludende die ender stadt waren ende alrehande siecke menschen werden ghesont. Doen meynde die bisscop ende alle dat volck vander
stadt dat lichaem van sinte Verona te behouden / mer si en conden
dat niet gedoen / want si cregen vreese en beuinghen. Ten lesten
so wert hi rade vanden wijsen dat heylige lichaem mit siden clederen
bedect ende opten waren gheleyt ende lieten die ossen dat vueren.
Ende ten lesten so quamt ter voorseyden plaetsen vanden heyligen
cruyce dye nv heet sinte Veronen berghe hi Louen / ende met groter
eerweerdicheit werttet Baer begraven ende rijckeliken alsoot wel
betaemde ter aerde gedaen . (2).
J. HACHEZ, La Lekende Meuse de Lembecq (in Annales d. Cercle
archeolog. de Hons. XXXI. (1902.)
(2) Van Brabant dze excellente Cronike. Van Vlaenderen, Hollant,
Zeelant int generael Gheprent tot Antwerpen bi mi Jan Doesborch int jaer
ons heren M.CCCCC.xxx. in Junio. Verg. A. DE COCK en Is. TEIRUNCK,
Brab. Sagenboek, II, 314 vlg.
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Hier is nog geen sprake, zooals men ziet, van het omvallen
van St.-Pieterskerk te Maintz; waar deze bijzonderheid voor
't eerst in de legende opduikt, is mij onbekend (i). Ik vestig de
aandacht op de hoofdelementen der sage : Verona sterft toevallig te Maintz; daar die stad echter niet bestemd is tot haar begraafplaats, en men weigert het lijk te laten wegbrengen, worden
de bewoners en de stad zelve zichtbaar gestraft; op aanraden van
wijze mannen, legt inen het lichaam op een wagen met ossen
bespannen en laat de dieren vrij gaan ; zij voeren het aldus naar
de H.-Kruiskapel, te Bertem, bij Leuven.
Al die trekken vindt men terug in het bekende Bijbelverhaal uit het l e Boek SAMUEL (5 e en be kap.), waar sprake is van de
Ark des Vetbonds, die in Heli's tijd door de Filistijnen was ge-nomen en naar bun land gevoerd. Ook daar werden de inwoners
met plagen gestraft, zoociat ze eindelijk, na raadpleging van hun
priesters, de Ark Gods lieten wegbrengen op een nieuwen wagen
door twee zoogende koeien getrokken, die nooit een gareel gedragen hadden, — de dieren geheel aan zichzelf overlatend : deze
gingen recht naar 't Land van Israel. Let hier op de nieuwe
elementen nieuwe wages en zoogende koeien, die nog geen
juk te totsen kregen; (lie ttekken ontbreken in de Brabantsche
legende, maar komen, eenigszins gewijzigd, op andere plaatsen
van ons land voor. Aldus in de legende van St. Walterus te Onhaye, bij Dinant.
Geboortig van Bouvignes (12 e eeuw), word Walterus pastoor
te Onhave. Zll n neef, pastoor te Hastiere, wiens wangedrag hij
gispte, gooide hem in de Maas, waar de heilige man verdronk.
Burgers van Bouvignes wilden zijn lichaarn meenemen, maar
konden het niet optillen. Eenige personen van Onhaye legden
het op een wagen met kloeke paarden bespannen, loch deze
verroerden zich niet. Dan liet een arme weduwe van Onhaye
haar twee witte vaarzen inspannen, die nog nooit een last te ver(I) De Eerw. pater DELEHAYE schreef me daarover het volgende De
bron van het gezegde (invallen van St.-Pieterskerk) is ongetwijfeld de legende
afgedrukt in de Acta Sanctorum, Augusti VI, 526 . 529. Daar staat te lezen
(biz. 529, n° 16)
Insuper terrae motus magnus factus est, ita quod templum
sancti Petri corruit
Bovendien had er een hevige aardbeving plaats, zoordat de Sint-Pteterskerk inviel).

— 924 —
voeren hadden gekregen. En deze gingen, zonder geleider,
dwars door het struikgewas, over de steile helling der Maasboorden, regelrecht naar Onhaye, hielden eventjes stil op de
plaats gezeid Bon-air, waar eene kapel te zijner eer werd opgericht, en togen vender door het veld naar de oude kerk van
Onhaye, w aar zijn lichaarn ter ruste werd gelegd (i).
De witte kleur der trekdieren bier vaarzen verdient
onze aandacht. Anders weer te Meetkerke bij Brugge. Mar
berust een wonderdadig Mariabeeld, dat, volgens de legende,
door visschers uit de Noordzee werd opgevischt. Vruchteloos
droeg men het beeld naar een kapelleken en vervolgens naar
twee verschillende kerken uit de buurt, het keerde telkens terug
naar de duinen, waar het gevonden was. Toen werd er beraadslaagd en men kwam overeen het beeld te laden op een jongen
ezel, die nog nooit als lastdier werd gebruikt, en hem vrij te laten
gaan waar 't hem lusten zou. Het Bier ging recht naar Meetkerke en bleef v66r de kerk staan (2).
Hier onderscheidt het trekdier zich niet door zijn witte kleur,
enkel door zijii jeugdigen leeftijd, die nog geen last te torsen
kreeg. Eenvoudiger nog is de legende te Heist-op-den-Berg. De
H. Lambertus, bisschop van Maastricht, ging het geloof verkondigen in de Kempen en drong door tot in dat Antwerpsche dorp.
Hij predikte op den berg, die toen met een bosch bedekt was,
waar de heidensche bewoners aan hun goden kwamen offeren.
Weldra werd er op den berg zelf, aan den God der kristenen,
een kapel opgericht. Toen er later een kerk noodig bleek, Wilde
men ze, gemakshalve, beneden den berg bouwen, doch zie, de
bij dag opgebouwde muren werden elken nacht tot in de grondvesten weer afgebroken. Wat nu gedaan? Men besloot eindelijk
een kar met stee p en te laden, er een ezel voor te spannen en
hem te laten gaan, waar 't hem behaagde : waar hij stilbield,
zou men de kerk oprichten. De ezel trok met de kar den beig op
en bleef te midden staan. Z6o kwam aldaar de kerk van St.Lambertus (3).
in Wallonza, XX, 316-319.
P. STEPH. SCHOUTENS, 111-arza's (West)-Haanderen, 109. Vgl. Ons
Volksleven, XII, 220.
(3) FR. COECKELBERGS, Slrookjes, Legenden....,blz. 125-127.
(I) 0. COLSON,

(2J
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In dit geval is er slechts nog een hoofdelement der sage
aanwezig : een dier wijst, uit eigen vrije beweging, de bouwplaats
aan van een kerk. Dat motief, trouwens, vormt eigenlijk de kern
der sage; de nieuwe wagers der Filistijnen, van geheel ondergeschikt belang, wordt nergens aangetroffen, de zoogende koeien
evenmin (i). En in de Brie vcrige lezingeii is ook geen sprake van
overgezonden straffen, dewijl er werkelijk geen overtreding is,
zooals in het Bijbelverhaal en de Verona-legende.
In tallooze sagen van Europa komt bewust motief voor van
het wijzende dier, gemeenlijk een plaats aanduidend, waar lets
plechtigs of zeer belangrijks moet gebeuren. Nu, dat motief is
van heidenschen oorsprong. Lange eeuwen, zooals men weet,
werd het dier op eene lijn gesteld met den mensch; evenals
deze, werd het aansptakelijk gernaakt voor zijn daden en dan
ook voor het gerecht gedaagd en gevonnist. Hoort men in de
volkstaal nog lieden niet gewagen van « den tijd als de beesten
spraken »? Meer nog : in de volksvertelsels, waarin vaak bezinksels van vroegere beschavingstoestanden zijn neergelegd, ziet
men soms het dier den mensch in macht en wijsheid overtreffen;
het dier kan en weet meer dan de mensch en leest zelfs in de
toekomst. Dergelijke volksvoorstellingen vindt men reeds in de
hoogste Oudheid, zooals blijkt uit het Egyptische sprookje van
De twee Broeders, dagteekenend uit de 13e eeuw voor Christus, en
uit de geschiedenis van Melampos bij de oude Grieken. De
vogels golden als de meest bevoorrechte onder de dieren ; men
denke slechts aan onze spreekwoorden : Het vogelken heeft het
?nil verteld ; de vogelen van de litchi zullen het ultbrengen ; alles kozizt
nit, al moesten' 1 de kraai en ui tbrengen. Van bijzonder gewicht is
hier de getuigenis van TACITUS omtrent de zeden der oude
Germanen. In het toe kap. zijner Germania spreekt hij van het
bekende waarnemen van vogeistem en vogelvlucht, als Neil- of
onheilspellend teeken, en gaat dan voort : <4 Maar lets geheel
eigendommelijks is bij hen om to letten op voorspellingen en
aanmaningen, waarbij paarden de voorwerpen der waarneming
zijn. Tot dat Joel worden voor gemeene rekening in dezelfde
(1) De zoogende koeien, de bouwplaats voor een kerk aanwijzend,
komen voor bid MULLENHOFF, Sagen, Ilicirehen... aus Schleswig, Holstein
u. Lauenburs, 112 vlg.

6i
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heilige wouden en bosschen witte door geen aardschen arbeid
ontzvilde paarden gehouden ; men spant ze voor den heiligen
wagen en de priester, vergezeld van den koning of het staatshoofd loopt naast hen voort en let nauwkeurig op hun gehinnik
en gebriesch. En geen voorteeken geldt voor zoo betrouwbaar,
niet alleen onder het yolk, maar ook bij de aanzienlijken en de
priestess; want dezen houden zich zelf slechts voor dienaren, die
paarden daarentegen voor vertrouwden der goden » (i).
Men bemerke dat de paarden moesten wit zijn en ontslagen
van alien arbeid, en oordeele dan, in hoeverre zulks overeenstemt met de hoedanigheden der trekdieren in de bovenvermelde legende. Bij het Licht dezer Oudgermaansche voorstellingen
wordt ook de bekende Liboessa-sage aanstonds duidelijk voor
ons.
Liboessa leefde in 't begin der 8 e eeuw en werd, na haar
vaders dood, regentes van Bohemen. Gevolg willende geven
aan het algemeen verlangen van hare onderdanen om haar een
echtgenoot te zien kiezen, zond zij dertig mannen uit, om den
gewenschten koning te zoeken en zeide hun : « Neemt mijn wit
rijpaard, laat het los voor u loopen, het zal den rechten man
opsporen en door zijn gehinnik aanwijzen. Gij zult hem vinden,
etende aan een ijzeren disch... ». Den derden dag na hun vertrek
vonden zip te Staclicz een hoer, die met twee bonte ossen zijn
land aan 't ploegen was. Het paard hinnikte. En nu zagen de
mannen dat de boer den ploeg omgooide, een stuk brood met
kaas op het kouter lei en at. Deze boer, Przemysl genaamd,
werd koning van Bohemen en stamvader van het huis, dat tot
1306 regeerde (2).
De oudste worm van die sage komt voor in de Latijnsche
kroniek van den domdeken COSMAS, Chronica Boenzorum, lib. I,
cap. 5-b (1 i e eeuw) (3). COSMAS, uit een naar Bohemen over(i) TAC1TUS ' Germania, uit het Latijn door Dr. B. H. STERINGA
KOYPER, blz. 19.
(2) SLOET, De Dieren in het Germ. Volksgeloof, 152.
(3) Zie Moniimenta Germaniae historzae, scriptores IX, 36. = MIGNE,
Patrologza latina, CLXV, 65. — Deze bibliogr. aanteekening evenals die
betreff. DALIMIL en HAGEK, heb ik te danken aan mijn vriend Prof. Dr.
JOH. BOLTE, onzen collega uit Berlin.
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geplante Poolsche familie gesproten, had in zijn jeugd in de
Nederlanden gestudeerd (I), en is de oudste vertrouwbare bron
voor de Boheemsche geschiedkunde. Bij hem heeft echter de
Liboessa-sage nog niet den bovenstaanden vorm : het ros buigt
zich voor den boer, maar hmnikt niet, en er is ook nog geen
splake van het maal op het ploegijzer. Die ijzeren disch wordt
voor 't eerst vermeld in de Tzechische rijmkromek van den
kanunnik DALIMII, (15° eeuw) (2). WENC. HAGEK, die als de
belangrijkste der oudere Boheemsche geschiedschrijvers bekend
staat, schreef ornstreeks 1540 een kroniek in de Tzechische
taal (3), waarin de verbreede Liboessa-sage als een historisch
felt wordt aangegeven. HAGEK vertelt voor 't eerst dat het witte
paard van Liboessa bij het zien van den boer hinnikte en nederknielde : « Alssbald fieng der Libussen Ross an zu schreyen and
fiel auf die Kniehe ».
Die zoo geheel heidensch-Germaansch gekleurde sage verdient onze beste aandacht : het lastdier is bier os, noch vaars,
noch ezel, maar het edele witte ros, ons herinnerend aan
Wodan's paard, dat wij terugvinden bij St. Niklaas en St. Maarten, op wie het geschenken-uitdeelend karakter van Wodan is
overgegaan. En van TACITUS weten wij dat bij de Germanen het
paard het waarzeggend dier is bij uitnemendheid. Ook in de
Scandinavische landen treedt het in die hoedanigheid op. Zoo
zien wij in de Oudnoorsche sage de beide kolonisten, Bergdis
en Por rir, op 'Island aangekomen, bun schrandere merrie Skhlm
volgen. Waar die zich onder hare vracht zal nederleggen, dâar
willen zij hunne hoeve bouwen. En twee zomers Lang volgen zij
het vooropstappende d y er, door de gansche streek, tusschen de
Breidi- en Borgarfjord Eindelijk, cEtar waar twee roode lavaheuvels oprezen, ging SkAlin onder haar last liggen. En daar nam
Nrir dan ook land in bezit (4).
(t) EM. GRIGOROVITZA, Lzbussa in der deutschen Lztteratur. Berlin,
1901, blz. 1 I.
(2) Zie de berijmde verduitsching Chronik von Bahmen, uitg. Hanka
1859, blz. 27.
(3) Zie Bolzmi,sche Chronica, Duitsche vert. van J. SANDEL, Prag, 1596.
(4) SCH6NFELDT, Das Pferd in der zsldndzschen Saga-Zeit, blz. 62.
— Bij J. v. NEGELEIN, Zs. fzir Volkskunde XII, 380. — Vgl. nog GRIMM,
D. Myth., 547.
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Zelfs in Oud-Indie zien wij aan het paard dat karakter
toekennen; zoo lezen wij bij HILLEBRANDT, in zijn Ritual-Lilleratur, 183 : « Wanneer voor het opbouwen van het Oudindisch
vuuraltaar de noodige leemaarde gegraven moest worden, verwachtte men van het vooraanschrijdende paard het teeken,
waar men diende te graven (I) \,. In Oud-Griekenland daarentegen zien wij dat een koe aan Kadmus, stichter van Theben,
de plaats aanwijst voor zijn volkplanting, en een raaf wijst aan
Battos den weg naar Cyrene, waar hij, op bevel van het orakel
van Delphi, een Grieksche kolonie gaat stichten. De zoogende
koeien der Filistijnen, de ark Gods ter plaatse hares bestemming
brengend, leerden we reeds kennen.
Aan die gansche reeks aloude sagen ligt ten grondslag het
waarzeggend karakter van het dier, en dat in het heidendom
wortelend karakter bleef tot op onze dagen in tallooze lezingen
behouden, ofschoon, door de opkomst van het kristendom, de
sage, in andere opzichten gewijzigd en aangepast, dikwijls een
eigenlijke legende is geworden.
De kerstening is tweevoudig
i°) Het heidensche paard diende plaats te maken voor een
of ander dier, dat de Bijbel of het kristendom eenigszins hadden
geheiligd. Het paard, immers, was Wodan's geliefdste offerdier,
en hieruit is in het N.-W. van Duitschland het gebruik ontstaan,
dat nog met geheel is verdwenen, om de gevels der huizen met
een paardenkop te versieren. Het witte ros, door Wodan bereden, was ook het rijdier van Wittekind en van de Saksen, na
hem, en is nog heden het wapenbeeld van Hannover en Brunswij k (2). We weten insgelijks dat het eten van paardevleesch
door de geloofspredikers ten strengste was verboden. Er waren
dus redenen te over, om het paard in de Liboessa-sage te
vervangen door den os of den stier, de koe of den ezel, songs
ook wel door de duff. Hadden de zoogende koeien ten tijde
van Heli en de ossen in David's tijd de ark Gods niet vervoerd? (3) Was Jezus niet geboren tusschen een os en een ezel,
en had Christus zijn zegepralende intrede in Jerusalem niet
Zs. fur Volkskunde XI (1901), blz. 408.
Natursogen II, (Leipzig, 1909), blz. IX.
I SAM. VI, 7 vlgg. en 2 SAM. VI. I vlgg.

(I) Bij J. v.

NEGELEIN,

(2) 0. DafINHARDT,
(3)
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,gedaan, zittend op een ezelin ? Had zich de H. Geest Met vertoond in de gedaante van een duif ?
2 0) Het thema werd tevens aangepast aan kerkelijke zaken
en aangelegenheden : het bouwen van kerken, kapellen en
kloosters: het vervoeren van Mariabeelden, lichamen van
gen, enz. Merkwaatdig mag het heeten dat aan de Veronalegende schiei het volledige Bijbelvethaal (I SAM., V. 1-9 en
VI. 1-12), met mbegtip der stiaffen en den raad der wijze
mannen, is aangepast geworden, hetgeen wij in 't buitenland
nergens hebben aangetioffen. De ossen treder, er evenwel in de
plaats van de zoogende koeien, en de bepaling dat de gebruikte
lastdieren door geen awdschen arbeid mochten ontwijd zijn,
gelijk TACITUS en het Blibelverhaal ons leeren — en waarmee,
tiouwens, ook te Onhave en te Meetkerke de legende overeenstemt — ontbreekt in de Verona-legende, zooals wij reeds
weten.
*

Thans wil ik door een reeks lezingen van het thema der
wegwijzende dieren trachten aan te toonen, welke vervormingen
het in later tied in verschillende landen heeft ondergaan, in
enkele gevallen nog min of meer zuiver heidensch bltivend,
elders een ntengel vertoonend van heidensche en kristelijke
elementen, tei wij l het dikwij ls een volledig kristelijk gewaad
heeft aangett okken.
Zoo ziet men bij den oorsprong van de stad Lobau het witte
ros, het heilig cher der oude Germanen nog optreden : Toen
men bouwstoffen had aangebracht voor het opbouwen dezer
stad, werd het materiaal door een wit paard naar een andere
plaats gesleept, waar de tegenwoordige stad gelegen is (1).
In een sage tut Gelderland is geen sprake van die witte
kleur, en er komt een gansch andere bepaling in de plaats :
Dicht bij het Solsche gat, in de Veluwe, doodde een herder
een argeloozen vreemdeling, die een groote som gelds droeg, en
verstopte het lick in het struikgewas. Het werd evenwel spoedig
ontdekt, dock de moordenaar bleef onbekend. Toen deze stierf
en begraven werd, vond men den volgenden morgen de kist
(I) KOHLER, Volksbrauch, Aberglauben.
(Leipzig 1867), blz. 605.

zm Vozgtlande
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losgewoeld uit den grond, en recht overeind naast het graf
staan. Andermaal begraven, stond ze 's anderen daags opnieuw
naast het graf. Men begreep dat er iets niet in den haak was met
den dooden schaper. Het lijk werd nu op een grindhor gelegd,
en men spande twee paarden zonder gebit of toom er voor. De
paarden liepen rustig en zeker alsof ze bij den loom geleid
werden en ze sloegen den weg in naar het bosch. Maar toes ze
op de open plek bij het Solsche gat aankwamen, bleven ze plotseling angstig staan, snoven in de lucht en beefden over al
hunne leden. Le wilden niet verder voorwaarts en nu wisten
de menschen wie de moordenaar van den vreemdehng geweest
was. Op die zelfde plaats werd de schaper begraven en sindsdien
doolt zijn rustelooze ziel daar rond (i).
In een nauw verwante Zwitsersche sage zijn het stieren, die
het hjk van den inisdadiger wegbrengen :
Te Baden, in Aargau, leefde een rijk graanliandelaar, die
de acme liedcn bedroog en in Wen van liongersnood menigen
zak, sours tot de ilea met kaf gevuld, voor koorn verkocht. Na
zijn dood deftig op het kerkhof begraven, weigerde echter de
aarde hem in haar schoot te bergen : elken morgen vond men
den doodsboom omgeworpen en de lijkkist blootgelegd. Op
aanraden van den predikant laadde men nu de doodkist op een
wagen, en waarheen de voorgespannen stieren het brengen
zouden, daar zou men bet lijk ter aarde bestellen. De stieren
voerden het in 't \,, erwuderde dennenwoud en bleven daar vir,6r
een groeve staan, die een onbekende hand pas gegraven en met
kaf gevuld had. Hierin legde men de kist en dekte ze met kaf,
en sindsdien is ze niet meer te voorschijn gekomen (2).
Zijn die drie sagen nog geheel heidensch gekleurd — door
het motief van 't witte ros, benevens de oude voorstelling van de
heilige moederaarde, die weigert een booswicht in haar schoot
te ontvangen — zoo bestaan er andere lezingen van onze sage,
waarin heidensch en kristelijk dooreen zijn gemengd. Ziehier
twee voorbeelden
De Zwitsersche gemeenten Erschmatt en Bratsch wilden
een kerk bezitten, doch twistten over de bouwplaats Na veel
(I) VAN DE WALL PERNE, Veluwsche Sag en (Amst. 1909), blz. 96 vlgg.
(2) ROCHHOLZ, Schwezzersagen aus dem Aargau (Aurau 1857), II,

129 vlg.
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geharrewar besloten zij een muildier met kalk te laden en wort
te drijven; waar het stilhouden zou, zou men bouwen. Te
Erschmatt werd het beest geladen en dan op den weg naar
Bratscli gejaagd. Doch na eenige schreden reeds, werd door
een onzichtbare hand de last van het dier neergeworpen; het
bleef staan en hinnikte. Op die plaats, te midden van Erschmatt,
veirees weldra de kerk (I).
De graaf Fuchs von der Jaufenbuig wenschte een kerk te
bouwen en verlangde door een teeken te vernemen, waar hij
dit best does zou. En zie, bij St.-Leonhardt stand paard
stil en knielde seder; en eerst nadat de ridder beloofd had daar
te zullen bouwen, richtte het dier zich weder op (2).
In dat hinniken en knielen van het paard — of muildier
vindt men dadelijk de Liboessa-sage terug, al is ze anderzijds
in een knstelijk kleed gestoken. Omtrent den Stefanus
vertelt een Duitsche legende dat, na zijn dood, zijn lichaam op
een paard eid gebonden, en de plaats waar dit stilliield, werd
zijn begraafplaats (3). Op dezelfde wijze hechtten de bewoners
van Delve (Holstein) een Mariabeeld aan een paard vast, en
lieten het vrij gaan ; het bleef staan bij een brambeziestruik en
char bouwden zij de kerk van 0.-L.-Vrouw-op-het-paard (4).
Ook de katholieke kerk van Dudingen (kani:on Freiburg) heeft
een dergehiken oorsprong (5).
Tot lnertoe vermeldden wij enkel het heidensch paard als
orakelcher, een enkele maal slechts een muddier of een stier;
muilezels wezen ook aan, waar het klooster Maulbronn in het
Zwarte Woud diende gesticht te worden, en volgens een Zwabische sage werd het klooster Allerheihgen op aanwijzing van
een ezel gebouwd (0).
(I) JEHERLEHNER, Sagen 21. Mdrchen aus dem Oberwallzs (Basel 1913),
blz. 158 vlg.
(2) ZINGERLE, Sagen, Marchen u. Gebr. 021S Tirol (Innsbruck 1859),
blz. 96 vlg.
(3) JaHNs, Ross it Reiter zm Leben... der Deutscnen (1872), I, 390.
Volkskunde XII (1902), biz. 382.
(4) NEGELEIN,
(5) VERNALEKEN, Aipensagen (Wien 1858), n o 229.
(6) GRIMM, D. Myth.,
330; BIRLINGER, Volkstumliches aus
Schwaben (Freiburg i. B. 1861), I, 389.
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Veel talryker zijn de legenden, waarin het rund de hoofdrol vervult; vooral ossen ziet men optreden ea Viet zelden
ondersclieiden zij zich door het kenmerk, in liet Bijbelverhaal
en bij TACITUS vet meld, dat zij nog nooit een last te vervoeren
kregen Ziettier 1). v. de legende van den Bretonschen heilige,
St. jug,on
Toen de knaap io jaar oud was, zeide hij ems tot zijn oom :
Gij zelf zult me dooden en het zyn uw jonge, nog met underjukte o s sen, die me ten grave zullen voeren en u de plaats zullen
aanwyzen, waar ik rusten W11 » En liet geschiedde zoo : zijn
o r)m bracht hem, gatisch unviijwillig, met zijn spade een doodelijken toe, en een ossengespan voerde het lichaam naar
't ketkhoi. Duch ', andel en daags be yond men dat een arm van
het lijk boven den grond uitstak. Toen werden de jonge ossen
weer ingespannen, en, aan zichzeif overgelaten, brachten zij
het lijk 'mar de wellaticlen, waar de knaap vtoeger zijn kudde
heenleidde. D:tar Nk erd zij n kapel opgeiicht (i).
Een valiant vet telt dat hid op zijn sterfbed zijn ouders bad,
om zyn lyk to laten ‘etvoereti door zijn ooms Witte ossen, en
het te begtaven, waar deze uit vrije beweging zouden heengaan (2).
St. Sebaldus, kluizenaar en patroon van Neurenberg, wordt
met twee ossen afgebeeld, omdat hij na zijn flood in een woud
bij Neurenberg, Waal hid laatst veibleef, naar de stall gebracht
door twee ossen, die nooit een juk hadden getoist. Ook de
afbeelding van den koorbisschop St. Fuisy, tusschen tm,,ee neergehurkte ossen, heeft denzelfden grond.
Sante Noluenn, een Bretonsche heilige, besloot een kapel te
bouwen en liet door een landbouwer twee jonge stieren inspannen, die nog nooit gewerkt hadden ; ze beval hem naar de steengroef te ridden, zijn kar met steenen te laden en dan de dieren
vrij te laten Ter plaatse waar ze stilhielden, in een diepte bij
een vijver, richtte zij een kapel op (a).
NA- e rd

(I) Dr. FOUQUET, Legendes du Morbzhan, 42 vigg.; bid P. SEBILLOT,
Petzte Lekende aoree de la Haute Bretagne (Nantes 1897), biz. 168 vig.
(2) P. SEBILLOT, Pet. Lek. doree, 166.
(3)
CH. CARtER, Caracteristiques des Saints (Paris 1867), I, 138b
en 139a.
(4) FR. MARQUER, Petztes Lek. Chre'tzennes, in Revue des Trad. pop.,
XIV (1899), blz. 248 vlg.
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Was er zooeven, in de legende van St. Jugon, sprake van
Avitte ossen, in de legende van de kerk te Kreuz, in Esthland,
zien wij sneeuwwitte kalveren opdagen, een dubbele herinnering dus aan TACITUS ' witte rossen :
Eerst dacht men de kerk te bouwen, niet op haar tegenwoordige standpldats, maar wijd van daar, bij een kruis. De
bouw was reeds een eind gevorderd, teen de duivel er bericht
van kieeg. Nu kwam hij tijdens den nacht omwerpen wat bij
dag was opgericht. Daar men mettemin voortwerkte, brak de
duivel alles tot in den grond af. Toen gingen de werklieden bij
een wizen man te lade. Den nacht der verwoesting had een
koe twee sneeuw\Nitte kalveren geworpen. Deze zou men
opkweeken, Lei de man, en, wanneer ze volgroeid waren, ze
vOor een wagen spannen waarop een kruis lag; dan zou men
ze in ‘ olle \ iii li ei d laten gain. Ter plaatse, waar ze stilhielden,
zou men het kuns planten en beginners te bouwen. De duivel
zou er met aan taken. En het geschiedde zoo werkehjk (1).
In de legende van Ste Edigna, zien wij bij uitzondering,
naast de gewone ossen, een haan een rol spelen. Dat Bier,
immers, had in het verliaal van Christus' lijden een gewijd
karakter geklegen en in menige sage weet de haan door zijn
gekraai den duivel te verjagen.
Ste Edigna, maagd van Buch (Beieren), kwam uit verre
gewesten, zittend op een 1,Nagen met ossen bespannen. Ze zocht
een plaats, waar God wenschte vereerd te worden; op haar
wagen had ze een haan en een klok meegenomen en ze had
God gebeden haar nieuwe woonplaats door os, haan en klok
te willen aanwlizen. Te Buch, bij een holle linde gekomen,
hielden de ossen stil, de haan kraaide en de klok luidde. Hier
steeg Edigna af en be\A oonde voortaan die linde (2).
Het hier beliandelde motief was vooral een geschikt thema
om aan verscheidene, soms naijverige kerken een wonderbaren
oorsprong te geven, of om uit te leggen op welke mirakuleuze
wijze de patroonhellige ter plaatse was gekomen. Een en ander
(I) FR. BIENEMANN, Livlandisches Sagenbuch (Reval 1897), no 156.
-Ook JANNSEN, Aldrchen 1i. Sagen des estnischen Volkes, II, 90.
(2) FR. PANZER, Bayerzsche Sagen u. Brduche (Beitrag z. deutschea
Myth. -- Munchen 1848.1855), II, 49-52 en 405.
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bleek reeds, voor ons land, uit de legenden van Bertem, van
Onhaye, Meetkerke en Heist-op-den-Berg. In zijn Legendes
kagiographiques, toont ons de geleerde Bollandist, pater DELEHAYE, hoe in de middeleeuwen sommige heiligschrijvers er
minder aan hechtten de waarheid te zoeken dan wonderbare
dingen te vertellen (i). Zoo bewijzen b. v. de Bollandisten dat
de HH. Vetonus en Verona onmogelijk van koning Lodewijk
den Duitscher kunnen afstammen en dat die vrome legende vol
dwalingen en tegenstrijdigheden is; naar hunne 'p eening waren
beide godvruchtige personen afkomstig nit Vlaamsch-Brabant,
de een uit de omstreek van Lewbeke, de andere uit den omtrek
van Bertem. Omtrent hun levee was niets bekend, doch gebrek
aan goede bronnen of volksoverleveringen hinderde den middeleeuwschen haglograaf maar weinig, en hij wist er spoedig
zelf iets op te veizinnen, of ontleende eenige trekken en motieven aan andere heihgenlevens, aan den Bijbel, of zelfs aan het
heidendom. Ook het y olk handelde in dies zin en schreef zijn
geliefden patroonhethge, vaak deugden en mirakelen toe, die
eigenlijk een ander tuebehoorden (2). Van dat alles vindt men
bij pater DELEHAVE overvloedige bewijzen. Daaibij kwam nog
dat er in vroeger eeuwen tussclien de kerken sums een zekere
wedijver bestoud, waardoor ze in het zingers van den lof en het
roemen van de wonderdaden hunner wederzijdsche patronen
elkander de loef wilden afsteken. Geen inirakel in Oud of Nieuw
Testament of het werd op het krediet gebracht van den vereerden patroon. Dat verklaart waarom dezelfde mirakelen zoo dikwijis aan veischealene heiligen worden toegeschreven, en het
verklaart ook, ill het bij zonder geval dat ons heden bezighoudt,
waarom de bouwplaats van zoovele kerken en kapellen op
dezelfde wonderbaie wlize door een dier werd aangeduid.
Ook in de Limbuigsche legende van 0. L.vrouw van Opitter
wordt dat thema tetuggevonden :
Twee lunge heeren van ()pater. als pelgrims naar Jeruzalem
getrokken en door de 'Turkel' gevangen genomen, wilden uit
dankbaaiheid, Maud ter eere, een kapel bouwen. Toen zip nu
echter met de volg,eladen karren op de plaats kwamen, voor de
(I) H. DELEHAYE, Lekendes hag zogr. (Brux. 1905), biz. 87, 91 vlg.; 100.
(2) H. DELEHAYE, Legencies hagiogr., 103 vlg ; 1 t I vlgg.; 168 vlgg.;
215; 241 vlgg.; 251 vlg.
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kapel bestemd, weigerden de ossen, trots alle geweld, te blijven
stilstaan. Men liet ze dan geheel vrij hun eigen weg gaan, en
eindelijk hieldeii zij stil op een hoekje land \ an den eigendom
der twee gebroeders, waar nog heden de kapel zich bevmdt (i).
In Friesland hoort het thema eveneens thuis :
In 1275 wilden de boeren op Nyland, bij Bolsward, een
kerk bouwen, dock men be y ond, tot ieders \ ei bazing, dat due
achtereenvolgende nachten het dagwerk telkens werd afgebioken. Het y olk zag daarin een schikking van God en den vierden
avond spande men een juk ossen voor eene slede, met g arde en
steenen geladen en men zei tot de dieren : « Gaat nu in Gods
naam; waar gib morgen gevonden wordt, zuilen wij onze kerk
bouwen ».
's Anderendaags vond men de ossen op een moerassigen
grond, en ze droegen elk een brandend waslicht op den kop. De
grond werd opgehoogd en diende tot bouwplaats voor de
nieuwe kerk (2).
Volgens een nude volkstraditie getuigen ook de overgebley en muren van een vervallen gebouw, bij Matten, een dorpje uit
het Berner Oberland, y an een dergelijk geval. Zeer lang geleden
wou de gemeente aldaar voor St. Stefanus eon kerk oprichten,
doch binnen den nacht werd al het werk van daags te voren vernield. Toen liet men een ossengespan al het werkgereedschap
voor den keikbouw vervoeren waarheen het \\tide : het trek den
stroom over en bleef staan, \vaar zich thans de kerk van St. Stefanus verheft (3).
In de legenden van twee andere Zwitsersche kerken, nl. te
G'steig en te Schattdorf, vervullen de ossen dezelfde rol; voor
een andere, die van Chables, in Beneden-Wallis (15 e eeuw)
werd de aanwlizing gedaan door twee geblinddoekte stieren (4).
In Opper-Oostennik zijn het eveneens stieren. Op de rots Hoc hwendstem stand in de Ib e eeuw een ridderslot door chic gebroeders bewoond. Fens, in nood zijnde, beloofden zij due kerken te
Marla' s Lzrnburg, 101 vlg.
(2) J. W. WOLF, Aizederl. Sagen, n° 348.
(3) GRIMM, D. Sagen, n° 350; VERNALEKEN, Aipensagen, n° 226.
(4) VERNALEKEN, Allensagen, n° 34; J. MULLER, Sagen aus Uri
(in Archives Suzsses XVI, 27 ), COURTHION, Les Veille'es des Al:aye/is,
II vgl. Zie een variant bid JEGERLEHNER, Sagen aus Unterwallzs, 165.
(I) SCHOU FENS,
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bouwen : zUo ontstonden de kerken van Schardenberg, Esternberg en St. Roman. Voor Oeze laatste was men het omtrent de
bouwplaats met eens. Men bond twee krachtige stteren. samen en
jaagde ze voort : ze stormden in westelijke rtchting het woud in,
totdat eel), der dichtste boschgedeelten stilstonden. alar
bouwde men de kerk van St. Roman, en het dorp dat zich daarom been vorinde, heette en heet nog Altentorf (i).
Op de Nooldkost van 't eiland Dago staan drie kerken, die
van Roiks, Keinis en Puhhalep, -waarvan de bouwplaats op aanwijzing van een ossengespan werd gekozen. « Pulthalep a beteekent in het listionsch « heilige els », doelend op liet felt, dat het
knstenclom aldaar een lieidensch elzenbosch had doers uitroeien,
waar het yolk zip bodes offerde, met behoud nochtans van een
overouden, heerlriken els, in welks nabijheid de kerk werd opgericht. Te vergeefs poogde de niidige duivel die keik te vernielen (2).
De stad Herford met haar nonnenklooster werd door een
heer Welder, een bekeerling, op aanwijzing van een os gesticht (3). Voor bet klooster Heisterbach kreeg een ezel die
opdracht. Het behaagde de monniken niet 'anger den woesten
top van den Stioomberg te bewonen en ze gingen een andere
woonplaats opzoeken. Ze kwamen overeen hun relikwieenschat
op een ezel te laden en zich char te vestigen, waar het Bier zijn
last zoo atwerpen. Bid een beck aangekomen, waar een moot
heestergewas gtoeide, liet de ezel zich neervallen en wierp zijn
last op den grond. De plaats der nederzetting was gevonden
en werd « Heister am Bache », later kortaf « Heisterbach
geheeten (4).
Ook legenden, die het overvoeren van lichamen van heiligen behandelen, moeten ons bier nog een oogenblik bezighouden.
Volgens de overlevering had St. Ronan, een heilige uit
Bretanje, een zonderling en grillig karakter, en boezemde een
zekere vrees in. Toen hij stierf, wist men niet waar hem te
(I) GLONING,
(2)

Oberdsterreichzsche Volkssagen, (Linz 1912), blz.

BLENEMANN,

(3) KUHN,

op. cit., n° 167; JANNSEN, op.

Westfalzsche Sagen, n° 305.
Bergzsche Sagen, blz. 513.

44) SCHELL,

cit., II,

88.

17.
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begraven, zonder hem te misnoegen. Een der dorpshoofden
zeide : « Laten wij eenige boomen vellen, er een wagen van
maken en vier ossen voorspannen. Ronan zal ze wel brengen,
waar hij wil begraven worden >>. Allen keurden dat goed. Men
vervaardigde uit de zware eiken een wagers en lei er den heilige
bovenop. De ossen gingen recht vOor zich uit. Te midden van
't bosch, ter plaatse waar de grootste eiken groeiden, hield het
gespan stil. Dear begroef men den heilige en bouwde er zijn
kerk (I).
De H. Ludgerus predikte het geloof in Westfalen en kwam
met zijn gezelschap te Werden op de Ruhr. Hij voorzeide dat
hier een groote stad zou verrijzen. Toen zijn gezellen dat betwijfelden, sprak hij : « Was nicht ist, kann noch werden >>. Vandaar
kreeg de stad den naam Werden. — V6or zijn flood, had de
heilige bepaald dat men zijn lijkkist door twee ossen zou laten
vervoeren. Dat geschiedde, en de dieren brachten ze naar Werden. Nu hoorde men een stem : « Hier wil ik rusten ! >> De heilige
werd er dan ook begraven (2).
Een variant vertelt : De H. bisschop Ludgerus, die in 809 te
Billerbeck stierf, weld te Munster begraven. Doch, elken morgen
lag de doodkist boven op de grafterp en een stem riep : < Hier
wil ik niet begraven zijn \>. Toen herinnerde men zich een vroeger verzoek van den heilige om zijn lijk door twee ossen te laten
wegbrengen en het ter aarde te bestellen, waai ze rusten zouden.
De doodkist werd dan ook ontgraven en op een wagen gezet met
twee ossen bespannen. Deze mochten zich vrij bewegen. Den
tweeden dag kwamen ze to Werden en weigerden verder te
gaan (3).
Tusschen Duren en Keulen, op den weg van Eschweileriiber-Feld naar NOrvenich, ziet men links een kleine kapel,
aldaar gebouwd om het lichaam van den H. Temmelinus te ontvangen. Het werd er gebracht door ossen, die los en vrij uit het
bosch kwamen en stilhielden, waar zich thans de kapel bevindt.

(1) E. RENAN, Souvenirs d'Enfaiice et de jeunesse (Ed. Nelson, s. d.),
blz. 7i 76 ; Bulletin de la Societe d' Anthropologie de Brux., 1913, blz.
CCXXVI vlg.; Is. TEIRLINCK, Plantenkultus (Antes, 19o4-'13), b lz. 357.
12) KUHN, Westfal. Sa,..en, n° 96; SCHELL, Bergische Sa4en, blz. 8.
(3) SCHELL, op. cit., blz. 8.
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De boeren duiden nog heden den gevolgden weg aan : de planten zijn er kleiner en minder tierig (I).
Tot hiertoe heb ik enkel sagen en legenden vermeld, waarin
paarden, ezels of runders als aanwijzende dieren voorkomen;
ook duiven treden in die rol op, zooals ik boven reeds zeide.
Volgens de sage had, bij Marschlins, de H. Priminius aanyang geinaakt met den bouw van een klooster. Dewijl echter
een der timmeilieden zijn hand gewond had, nam een witte duif
een der bloedige houtspaanders in haar snavel op, vloog er mede
over den Rij n, en liet het spaandertje, in het woud, uit den top
van een lorkeboom neervallen, Priminius zag hierin den vinger
Gods en begon ter plaatse den bouw van het priesterklooster.
Vaildaar voerde dat klooster in zijn wapen een vliegende duif (2).
De witte kleur der duif dient bier de aandacht te vestigen ;
in de volgende Vlaamsche legende wordt de kleur niet aangeduid : Fen Mariabeeld uit het klooster van Teroanen, ontevreden omdat het aldaar niet meer werd vereerd, verplaatste
zichzelf op den kerkmuur en wanneer men het wegnam, keerde
het er terug. Dan kwamen twee duiven met wierook aangevlogen, en men besloot die diertjes in hun vlucht te volgen en
daar, waar ze zouden neerstrijken, het beeld over te brengen. De
duiven vlogen naar een wildernis te Hulsterloo (wijk van Kieldiecht) en begonnen daar, op een boom, een nest te bowmen.
Naar die eenzame plaats werd het Mariabeeld overgebracht en
men riclitte er later een bidplaats op, aan 0. L. Vrouw gewijd.
Thans berust dat mirakuleuze beeld in de parochiekerk van
Drongen (3).
Al weten wij nu dat de duif door het kristendom een soort
wijding heeft ondergaan, toch is het bekend dat zij ook in de
Romemsche Oudheid als aanwijzend dier voorkomt. Zoo zien
wij in het 6 e Bock van VIRGILIUS ' Eneas hoe een duif aan Eneas
(I) P. MENZERATH, in Bull. de la Soc. d' Anthrop. de Brux. 1913,
blz. CCXXVII.
Alpensagen, n° 227.
Maria's ( Oost) Vlaanderen, 45 .4 8 ; DE POTTER en
BROECKAERT, Gesch. v. d. Gemeenten der Pra y. Oost- Vl. : Kzeldrecht,
30 vlg.; Is. TEIRLINCK, Toponymze v. d. Reinaert, 95 vlg., ED. SPEELMAN,
Belgium Marianum, 198.
(2) VERNALEKFN,

(3)

SCHOUTENS,
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de plaats in het woud wijst, waar de misteltak groeit (I). In de
middeleeuwen wordt dat duivenmotief eveneens aangetroffen,
zooals men bij GRIMM kan nagaan (2). En 't is die vogel alleen
niet, die in de sagenwereld tot wegwijzer dient. Bevreemdend
mag het evenwel heeten dat ook de ekster en de raaf als dusdanig in een Fransche kerklegende optreden
Lang geleden, toen de kerk van Vieux-Bourg-Quintin tot
puin was vervallen, besloten de inwoners op dezelfde plaats een
nieuwe te bouwen. Maar een onzichtbare hand wierp elken nacht
de pas gemetselde muren omver. Ze begrepen dat de Heer een
andere bouwplaats wilde, loch waar ergens? Toen zag men
eksters op de muren nederstrijken, den kalk losmaken en vier
kilometers verder dragen; daarin erkende men den vinger Gods
en bouwde er de tegenwoordige kerk (3).
Een variant uit dezelfde streek vervangt de eksters door
raven (4). Hier vindt men dus nogmaals een vrij zonderling
mengsel van heidensche en kristelijke elementen, want de y olkstraditie beschouwt beide vogels nog heden als demonische,
onheilspellende dieren, in welker gedaante duivel en heks zich
gaarne vertoonen. Hoe is 't dan te verklaren dat zij in een
kristelijke sage voorkomen, ten zij als een « overleefsel » uit fang
vervlogen eeuwen ) Waren de raven niet Wodan's heilige, alleswetende dieren, en vindt men ook in de Uslandsche volksoverlevering de raaf niet als aanwijzend Bier? Staat de wolf, nog een
van Wodan's dieren, niet in dezelfde hoedanigheid bij STRABO
geboekt? (5) De raaf van BATTOS vermeldden we reeds.
De aclelaar geeft ons een ander voorbeeld uit de Grieksche
Oudheid; het wordt ons medegedeeld door PLUTARCHUS, in zijn
Theseus. De groote Atheensche held lag begraven op het eiland
Skyros, dock de plaats werd door de bewoners zorgvuldig
geheim gehouden. Op bevel van het orakel van Delphi, trokken
de Atheners, geleid door Cimon, zoon van Miltiades, naar
Skyros om Theseus' gebeente te gaan halen en over te brengen
( i ) In VONDEL' s vertaling ; Eneas, 6° Bk., vss. 282-314.
D. Myth. III, 330.
(3) B JOLLIVET, Geographie des Cotes-du-Nord I. 384; bij P. SEBILL0T,
Leg. donce d. 1. H" Bretagne, 102.
(4) P. SEBILLoT, Les;,-. locales de la Haute-Bretagne, II, 8.
(5) GRIMM, D. Mir th, II, 954 en III, 329 vlg.
(2) GRIMM,
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naar hunne stad. Cimon overmeesterde het eiland, en toen hij
nu de grafstede ging opzoeken, zag hij een adelaar die hem met
bek en klauw de piste plaats aanwees (I).
Naast die voorbeelden lien ik nog het hoen, den specht
en den leeuwerik als wegwijzende vogels te vermelden (2).
Word ik echter met te uitvoerig? Welk nut zou het overigens hebben nog andere voorbeelden te geven? Ik heb niet eens
alles aangehaald wat ik kon ; zoo heb ik b. v. niet gewaagd van
de koeien uit de Zweedsche sage, die de bouwplaats voor een
kerk aanwijzen OM WIESELGREN, 508); van den zwarten stier
uit Sleeswijk Holstein, op Wiens aanwijzing tot den burchtbouw
wordt besloten (bij Al ULLENHOFF, I T 3) (3); van de stichting van
het Brigittenklooster, te Reval, waarop een sneeuwwitte koe, die
met Brie witte reegeitjes aan den uier gevonden werd, een beslissenden invloed oefende (4). Verder is ook het lijstje der wegwijzende dieren niet uitgeput, want GRETA' noemt nog hert en
hertin, beer en zeug (5). Doch, we gaven ieeds meer dan genoeg
om dit volksthema toe te lic}iten, en het in zijn oorsprong, vervorming en verspieicling te kunnen nagaan. Volledigheid was
ons duel niet, en in zulke onderwerpen, ten andere, is die
volstrekt onbereikbaar.

(1) H. DELEHAYE, op. cit., 183. Vgl. GRIMM, D. Myth., II, 955.
(2) GRIMM, D. M. III, 329.330; D. Sagen, n n 5i6; MONE, Anzoger,
1834, blz. 148.
3) GRIMM, D. M. III, 329 vlg.
(4) BIENEMANN, op. cit., L o 159.
(5) GRIMM, D. A LII, 955 en III, 329.
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Plechtige Juni-vergadering : 29 Juni, 349.

I. — ZAKEN (i).
Aan de Academie
aangeboden boeken. Zie beueden op
Boeken.
AANGEKOCHTE BOEKEN. Zie op Boeken.
Aanteekenzngen, of letterkundige mededeelingen betreffende aan de Acauemie
aangeboden boeken. Zie Deneden
op Bibliog-raphische aanteekenzngen.
Aardrykskunde. Instelling van een pnjs
voor Aardrij kskunde. Zie beneuen op
Staatspryskampen.
Aardrykskundige handboeken. Zie beneden op Ultspraak.
Academia Regia Disciplinarum Neerlandica. Zie op Akademze.
Academie
AcadeMie inipe'riale des Sciences, te
Sint-Petersburg. Schenkt boeken aan
AANGEBODEN BOEKEN

de Academie. 9, 46, 107, 118, 166,
279, 397, 75 8 , 839, 894.
Bibhotheek van deze Academie. Een
hs, hereidwillig aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie medegedeeld.
122 (n' 21 en If' 23) en 123 (n r 25).
— Acadc'inie Royale d'Arche'ologie, te
Antwerpen. Schenkt boeken aan de
Academie. 8, 166, 578.
— Koninklbike Academie der Schoone
Kiinsteiz, te Antwerpen. Schenkt een
boek aan de Academie. 395.
Schenkt aan de Academie een ex.
van het Gedenkboek ter gelegenheid
van het Eeuwfeest van Nic. de Keyser,
alsook van de Medaille ter eere van
dien kunstschilder geslagen. 901.
— Zie ook op Accademia en op Akademze.
ACADEMIES, Hoogescholen en geleerde
genootschappen enz., waarmede de
Koninkluke Vlaamsche Academie in

(I) Behandelde woorden zijn overgebracht onder het lemma Woordregister, dat op het Register van zaken volgt.
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letterkundig verkeer is. (Zie jaarboek
Antisemitisme : Het Antisemitisme to
der Academie, voor 19[3, DIzz. 266Byzantium onder Basilius den
269.) — Zie op Academie, Accademia,
Macedonier, door E. DE STOOP, doAkademie,Cercle, Genootsch.zp, Hoocent aan Hoogeschool van Gent.
geschool, Krzng en Univer,iteit, als(Zie Versl. en illetied., jaargang 1912,
mede op Ritildienst.
blz. 1311, kol. 1.) — De heer E. DE
STOOP, den 7 April 1913 overleden,
Accademza
nog voordat min werk ter pers was
— Reale Accadeinza dell! Science dell'
kunnen gaan. De Bestendige Secretaris
Istituto di Bologna. Schenkt boeken
neemt het gaarne op zich, alle noodige
aan de Academie. 894.
middelen te treffsn, opdat genoemde
— Reale Accademia del Lincez, te Rome.
stuclie toch het Licht zou men : hem
Schenkt boeken aan de Academie.
de geleerde medewerking toegezegd
10 7, 2 79, 397, 5 1 7, 579, 839.
van den Z. Eerw. Pater C. VAN DE
AFGESTORVEN LEDEN DER KONINKLIJKE
VORST, S. J., bollandist te Brussel.
VLAAMSCIIE ACADEMIE ;Zie het jaar449 .45 0. — De studie in de Versl. en
both voor 1913, biz. 157-158.) — Zie
Jfeded. opgenomen. 451-311. — Mehet Register van personen op de Gheldedeeling dienaangaande door den
dere en Vail der Hzegken.
Bestendigen Secretaris. 583. -- Pater
C. TAN DE VORST den dank der AcaZte op Hoogeschool.
demie betuigd. 583. — Overdrukken
Akademze
aan de familie DE STOOP en aan Pater
VAN DE VORST vereerd. 847.
— Akadenzie te Amsterdam : Koninklzike
Akademie van Wetenschappen (AcaAntwerpen : Gemeentebestuur. Schenkt
demia Regza Disciplinarum Neereen boek aan de Academie. 395, 838.
landica). Mededeeling betreffende den
Zie op Academie, Acatie"mie, AntwerpWedstrijd 4, ex Legato Iltvziftiano
sche Genootschap, Hoovoor 1913 en voor 1914. 122.
geschooluitbreaing, Katholieke
Schenkt boeken aan de Acad. 894.
de en _h-ring.
— Akademze, to Berlin:
preusAntwerpsche te n t werpen.
szsche Akademze der Wissenschaften.
Het Genootschap schenkt boeken
Schenkt boeken aan de Academie. 46,
118, i66, 278, 396, 517, 579, 758.
aan de Academie 8, 278.
— Akademze, te Munchen :
Arbeicisongevallen. 867.
Bayerische Aka ienzie der WissenArckief Ryksarchief te 's Gravenhage.
schaften. Schenkt boeken aan de AcaSchenkt boeken aan de Academie. 117.
demie. 278, 838.
— Akatienzie te Prag Ceska Akademze
ARTHUR
MERGHELYNCK-LEGAAT.
Czsare Frantzska josefa pro vedy,
Zie op .11e, glielynck-Stichting.
slovesnost a umenz. Schenkt boeken
aan de Academie. 118.
Associations internationales. Z. op Ogce.
Akademze, te Weenen Kaiserliche AkaAubel. Zie op Taaltoestanden.
demze tier Wissenscholten. Schenkt
boeken aan de Academie. 46, 118.
Audenaerde. Zie op Oudencterde.
397, 894.
A UG. BEERNAERT-FONDS. Zie beneAlcofribas Naszer. Le op Reznaert.
den op Beernaert.
Amsterdam. Zie op Akademze.
Ausstellung Internationale AusstellungAntialcoolische Bond van Oost- Vlaandefiir Buchgewerbe and Graphik, te
ren, te Gent. Schenkt boeken aan de
Leipzig. (1914.) De Academie verzocht
Academie. 8,
om daaraan deel te nemen. 898.

-
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B
Bakkersbedrff. Zie op Wedstrilden.
Baszlzus de Macedonu'r. Zie boven op
Antzseniztzsme.
Bayerische Akademze. Zie op Akademze.
Bedevaart. Eenige aanteekeningen. 691.
Beeldspraak. Zie op Kunstvorm.

BEERNAERT : AUG. BEERNAERTFONDS. Om de twee jaar, Prijs
van dnizend frank. - jAARLIJKSCH
VERSLAG. VerJlag over het azenstjaar 1912. Zie op Fondsen.

— Eerste tijdvak . 1912-1913. Wordt
den 31 December 1913 gesloten. De
belanghebbenden moeten hunne werken voor 5 Februarz 1914 inzenden.
849.

Voor dien prijskamp ingezonden
boeken. 109, 121, 167, 398, 518, 580,
845, 896.

VerkieztnA, van de vier juryleden,
door de Acadenzze aan te stellen. Voorstel door den Bestendigen Secretaris,
den Minister van Wetenschappen en
Kunsten om oorlof te verzoeken, reeds
in de januarz-vergadering 1914 (in
plaats van Februarz) tot die verkiezing over te gaan. 849-850. — De
Minister verklaart er geen bezwaar in
te zien. 897.
Publzatezt. 85o. (Elke maand, een
bericht geplaatst op de vierde bladzijde van den omslag van de maandelijksche afleveringen der Verslagen en
Mededeelzngen.) — Bekendmaking.
Aankondiging in het Staatsblad en in
de meeste Viaarnsche weekbladen en
tijdschriften geplaatst. Verdere bekendmaking. 899.
Beets : Nicolaas Beets. Lezing door den
heer GUSTAAF SEGFRS Dich.ter,

Kindervriend en Pedagoog. Een
lau.werblad voor Nicolaas Beets,
ter gelegenheid van het eeuwfeest
zijner geboorte. (1814-1914.) 5455. — De cure verplichtingen jegeus
den edelen man, van alien die de Ne-

derlandsche taal liefhebben, 57. —
Er bestaat een dubbele reden, om het
eeuwfeest van NICOLAAS BEETS plechtig te herdenken. 58. — Wij huldigen
BEETS als dichter, ook als moralist,
vooral als vriend der jeugd, als bevorderaar van een degeliik onderwijs.
59-91BEGROOTING DER ACADEMIE. - Begrootzng- voor het dzenstjaar 1913. Door
de Commissie voor Rekendienst vastgesteld. In de Februari-vergadering
ter tafel gebracht en, na kennisneming,
door de Academie aangenomen. Zal
aan den Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten ter goedkeuring worden voorgelegd. 53. —
Goedgekeurd. 845.
Belgze. Zie op Taaltoestanden.
Belszsche gemeenten. Z. op Bzbliographie.
Berlin. Zie op Akademze.
Beschermingskomitezt. Zie beneden op
Werkmanswonzngen.
BESTENDIGE COMMISSIEN de Academze.
Lie beneden op Commisszin.
BESTUUR DER ACADEMIE VOOR 1914

Verkzezzng van Bestuurder en Onderbestuurder. 856-857.
Bzbliograph le :
Over Bibliographie. Voordracht van
den heer V. DELA MONTAGNE, bestuurder der Academie, op de plechtige vergadering van 29 Juni 1913.
354 en 362-364. — Eenige woorden
over de Biblz5graphze Gantozse van
Jhr. FERD. VAN DER HAEGHEN zaliger. 362. — Het belang van dergelijken arbeid voor de lokale geschiedenis. — Hoe het te bejammeren is dat
voor andere onzer Vlaamsche steden
een dergelijke documenteering niet
bestaat. 362, — Eenige wenken inzondeiheid over de Antwerpsche en de
Leuvensche bibliographie. 363-364.

Historische Bibliographie der Belgische gemeenten aoor FRAN S DE
POTTER. Voortzettzng der urtgave
door den heer VICTOR FRIS, leeraar

—
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aan het Koninklijk Athenaeum te
Gent. (Lie Verslagen en lifededeelingen, jaargang 1912, Register van zaken, biz. 1312.) De Bestendige Secretans wordt gemachtigd, de nota's van
FRANS DE POTTER zaliger aan den
heer FRIS te behandigen. Gestelie
voorwaarden en verdere beslisst4-,, 20.
— Op veizoek v_in den p eer FRIS,
hem, den 9 Se ptember 1913, genoemde nota's overhandigd. 583.
— Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd, door TH. COOPMAN en
JAN BROECKAERT. Inz,amelen van de
stukken daarvoor bestemd. Oproep tot
mededeeling van stukken tot de heeren
Leden gericht, 759.
— Nederlandsche Biblzosraphie, door
WOUTER NIJHOFF. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaargang 1912, blz.
1236-1237.) Schniven van den heer
NIJHOFF. Antwoord daarop. 20-2 I .

Bibliographische aanteekeningen, of
Letterkunalge aantee genzngen, betreffende aan de Academie aangeboden boeken :
— Door den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over : Op den wandel met
Taalgzdsen, van R. SCHRIJVERS. I I 2.
(Zie ook jaarg. 1912, blzz. 710-712.)
— Door den heer G-USTAAF SEGERS, over :
Bronnen van de historische romans
van Conscience, door VICTOR FRIS.
284-288.

Door den heer Prof. Dr. C. LECOUTERE,
over : Geschzedenis van Geeraardsbergen, door VICTOR FRIS. 531-532.
— Door Id., over : Geschiedenis van het
Onderwys te Hassell, door CYR IEL
DE BAERE, 532-533.
— Door eerw. heer Dr. J. BOLS, over verschillende liturgische schriften van
Kan. Dr. CH. CAEYMAEX, en over
Genoveva van Brabant van Dr. J.
AL. PEETERS. 853-856.
— Door den heer FRANK LATEUR, over :
De Bloezende Verwachting, door den
heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELARE.
—

905-906.

— Door den heer Prof. Dr. C. LECOUTERE,
over : De Roode Roos, door de heeren
Dr. C DE BAERE en Dr. J. GESSLER.
906-908.
Biblzophilen. Zie op Ant werlsche.
Biblzotizeca National, te Bogota (Colombia) Schenkt boeken aan de Acad.' 19.
Bibliottleek ;
— Sradtbibliothek, te Bremen. Schenkt
boeken aan de Academie. 5 17.
— lioninktyke Bibliotheek, te 's Gravenh ire. Schenkt een boek aan de Academie. io6.
— Bibliotheek der Acade'inie des Sciences
te Sint-Peteisburg. Zie op Academie.
— Zie op HoogesV'zool.
Hrencorf : (< De Btei corf der H. Roomscher Kercken van Isaac Rabboienu v.
Uitgeschreven prijsvraag. b84.
By'bellizotief : Een oudtestamentisch

Bijbelmotief in Brabant en Vlaanderen. Lezing door den heer A. DE
911-912. — in de zoo dichterluke legenden van de Brabantsche
heiiigen Veronus en Verona, komen
eenige trekken voor, die Spreker van
nabij wil onderzoeken. 921. — De
legende van die heiligen. 921 . 922. —
De bronnen voor het legendarisch
Leven van Veronus en Verona. 922923. - Al de trekken die genoemde
legende kenmerken vinat men in het
Bijbelverhaal terug, waar sprake is
van de Ark des Verbond,, die in
Hell's aid door de Fiiistijnen naar
hun land was gevoerd. 923. - Trekken uit die legende, weike in de
Brabantsche ontbreken : zij komen
echter, eenigszins gewijzigd, op andere
piaatsen van ons land voor. 923-925.
— Het motief van het wrizenae dier,
nl. van het dier, dat, uit eigen vrije
beweging, b. v. de bouwplaats van
eene kerk aanwijst, wordt in ta,looze
sagen van Europa teruggevonaen. 92592b. — De Liboessasage. 926-927.
—Diezo geh l eidnsch-Gerna sch
gekleurde sage verdient onze beste
aandacht. Waarom. 927-928. — Het
COCK.
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waarzeggend karakter van het deer in
het heidendom. De kerstening daarvan. 928.929. — Thans wil de heer
A. DE COCK, door een reeks lezingen
van het thema der wegwijzenie dieren, aantoonen Welke vervormingen
het in later tijo in verschiliende landen
heeft ondergaan. 929-931 — Ook
andere dieren dan het heidensch paard,
werden als orakeldier vermeld. 93193 6. — Legender, die het overvoeren
van lichamen van neihgen behanaelen,
moeten ons ook bier nog een oogenblik bezighouden. 936-94o. — Slot.
940.
Bijblad tot de 7erslagen en iWededeelingen : Handelin.gen van de Boston-

dige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch.
Zie beneden op Commissien by de
Academie, IV, en op Lezingen in de
Academie.
— Voorstel door den Bestendigen Secretaris het Byblad van de Commissie voor
Onderwijs, tot een Bijblad voor de
vier BestendiA3e Commissiè'n te bestemmen. 128-132.
Rio. en Biblio-Yraphie. Zie beneden, op
Commissien, III.
Bzsdom. Zie op Kameryk, op Kenlen en
op Utrecht.
Blaztwververs (De), te Brugge. 867.

Blijde intrede van Z. M. den Koning,
to Gent. 'Lie op IConing.
List der aan de Academie aangeboden boeken. 7.10, 44-46, io5-io8,
115-119, 165-166, 277-280, 395-397,
-844, 8 93 5 16 - 5 18 , 577-579, 757, 837-844,
896.
— Boeken voor de Boek ,ry fier Academie
aangekocht. to-1 1, 4b-47, 1o8, 120,
167, 28o, 398, 5[8, 579-580, 758, 844.
— Zie verder op Beernaert : Aug. Beernaert-Fonds, op _Riiildienst en op
dschrften.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. -- I. BOEKEN.
Zie boven op B mken „
Jaarlijksch verslag door den Bestendigen Secretans. 52-53 en 92.
BOEKEN :

— II. AFDEELING HANDSCHRIFTEN. Opgave der handschriften, in 1912, door
den heer Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, ten hehoeve der Academie, bereidwillig gephotographeerd. Daarvoor aan
Dr. DE VREESE door de Academie
dank betwgd. 53.
Boerin : De moedige boerin. Lie op Halewy n-liederen.
Bogota. Zie op Bibliotheca nacional.
Boheemsche Bibliotheken. Zie op Nedezlanasche Handschriften.
Bohemen. Zie op Prag.
Bond. Zie op Antialcoolische.
BORSTBEELDEN VAN AFGESTORVEN LEDEN, VOOR HET MUSEUM DER ACADEMIE. - Borstbeeld van Prof. Dr.
P. P. ALBERDINGK THUM en van
EMANUEL HIEL, door ae Regeering

ter beschikking der Academie gesteld.
846.
— Schi liven van den Bestendigen Secretaris, van 22 December 191 1, betreffende
het maken van het borstbeeld van afgestorven Leden. De Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten, bij
brieve van 6 November 1913, spreekt
zip split wt, er vooralsnog geen verder gevolg te kunnen aan geven. 846.
— Borstbeeld (pleistermodel) van den heer
FRANS DE POTTER, eersten bestendigen secretaris der Academie. Door
den neer HONORE VERWILGHEN,
kunstschilder en beeldhouwer te Brugge, aan de Academie geschonken. 848.
— Door den Bestendigen Secretaris
in de Secretarie geplaatst. 849. —
Dank aan den heel VERWILGHEN namens de Academie betnigd. 849. —
De Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten met die schenking in kennis gestela 900.
Botercontrole : Nederlandsche Boter-

en Kaascontrole, onder Staatstoezicht, tot bestrijding van de vervalschin.g derlevensmiddelen, V erhanueitlig door den beer Dr. A. J. J.
VANDEVELDE, ter opneming to de
Verslagen en illededeehngen, aan de

— 94.6
Academie aangeboden. Naar de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde orn advies verzonden. Twee
verslaggevers aangesteld. Brengen een
gunstig versiag ult. Tot de opneming
beslist. 762. — De studie opgenomen.
793-828.

BOURY : KAREL BOURY-FONDS. JAARLIJKSCH VERSLAG Verslag over
het dienstjaar 1912. Zie op Fondsen.

— Wedstrijd voor toondichters, voor
1914 nitgeschreven. (Zie Verslagen en Jlededeetingen, jaargang 1912,
716, 753-754 en 946.) Vei wending van
de op initzlek te brengen ,;>edichten.
Lijst der inrichtingen en personen, aan
wie de tek;t der gedichten wend
gezonden. 15-16. — lize,conden lry'santwoorden. 759, 849, 9 , o — Samenstelling van den keurraad, 910-911.

— Wedstrijd voor 1919, voor Dichters. v enangd worcien tier nederen,
waaronder vijf inzonderheld voor
meisies. b85.
Bouwkunde. Prijsvraag. 685.
Brabant. Zie op Bybelizzotief.
Brabantsch. Prijsvraag. 680.
BRANDWEERDIENST. 109-110.

Bremen. Zie op Stadtbibliotizek.
Zie beneden
op Lanzaahcilap der Academie.

BRIEFWISSELENDE LEDEN.

Briefzedsseling. Zie op Conscience.
Ingekomen iTh rieven. 11-12, 4748, 109-110, 121-122, 281-282, 3q8400, 519, 58o-582, 845-847, 897-898.
Brugge. Zie op Societe:

BRIEVEN.

Brusselsch dialect. Prijsviaaz. 678.
Buchtg-ewerbe. Zie op ..
BUITENLANDSCHE EERELEDEN.

Zie op

Lamaatschap der Academie.
Burgemeesterscha_p : Het « Burghmeesterscap » te Brugge. 868-869.
Byzantium. Zie op Antisemitisme,

C
CANDIDATEN VOOR DE OPENSTAANDE
PLAATSEN VAN BUITENLANDSCH
EERELID EN VAN BRIEFWISSELEND
LID. Zie op Lzdmaatschap der Aca-

demie.
Carlsbergfondet, te Kopenhagen. Schenkt
boeken aan de Academie. 48.
Cata/ogus. Zie op Handschrzften.
Cercle :
Cercle arche'ologique, httiraire et
artistique, te Mechelen. Schenkt een
boek aan de Academie. 838.
— Cercle archecologique et historzque, te
Oudenaerde. Sctienkt boeken aan de
Academie. 117, 578.
Colombia. Zie op Bogota.
Comenzus Invloed van Comenius' werken
op het onderwijs in de Nedeilanden.
Priisvraag. 685.

COMMISSIEN bij de Academie : Bestendige Commission en andere.
Bestendige Commissien, Reeks
Tabelien, in het Jaaiboek voor 1913
opgenomen,vermeldende voor elk der
vier Bestendige Commissie3 haar
huidige samenstelling; — de lijst der
Leden verkozen bij de stichting der
Commissie en sinds ellen ; — de last
van de besturen der Commissie sedert
hare stichting ;
de lijst harer tutgaven. 123-124.
Wetten der vier Bestendige COM-

124.
Tijdelijke Commission, Hunne

772 1SSZen.

samensieding, 124.
— De vier Bestendige Commission.
Byblad. Voorstel door den heer EDW.
G.AILLIARD, bestendigen secretaris
der Academie, het Byblad van (le Bestendige Commissie voor Onderwijs,
tot een Bpblad voor de vier Bestendige Commissié'n te bestemmen. 128132.

I.
Bestendige Commissie voor
Middeln.ederlandsche Taal- en
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Letterkunde. Koninklijke Besluiten
van i n December 1845, betreffende de
stichting van de Commzsszon pozir la
publicat ton des anclens monuments
de la lztte't attire /lamande, waarvan
de Commissie de vooi tzetting is. 124.
LmmA.A.rscilAP Openstaattde plaats
van Lid der Commi,sie, door het afsterven van Jhr. Dr KAREL DE GHELDERE. Voordratht van candidaten.
761. — De heer Dr. L. SIMONS tot lid
verkozen. 857.
- VERSLAGEN. Verslagen door den heer
KAREL DE FLOU, stcretaris der
Commissle, uitarebracht over tie vergaderingen door de Commissze gehoiden. Verslag over de vergadering van 19 Februari 1913. 50-51. —
Id., van 30 April. 125-126. — Id , van
18 Juni. 282 283. — Id., van 6 Augustus. 521-522. - Id., van 15 October. 760-761. — Id., van 17 December. 901.902.
- AAN DE ACADEMIE TER UITGAVE AANGEBODEN VERHANDELINGEN, DOOR
HET BESTUUR NAAR DE COMMISSIE
ADVIES VLRZON DEN .
TER OPNENIING IN DE Verclagen
en .1.1etiede,i
I . ) Naamvalsverbuigingen ti,j dens de IV eeuw, door eerw. C.
BUVE. 701. -- Lie order op Naamvalsvei
2°) Verslag van eon onderzoek
naar Nederlandsche Handschriften, door Z E Parer STRACKE, S. J.
856. — Zie op Uersla:,,.
TER OPNEMING ONDER DE UITGAVEN DER ACADEMIE

A–
Van den Vos Reinarde enz.,door
Prof Dr J. \V. HULLER. 902. — Zie
op Reznaert.
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN. Mededeelingen, in de Commissie. Zie beneden op Alczne l'ersineidenn, tido.

-

*,

— Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde.
VERSLAGEN. Verslag en door den heer
COOPMAN, sect etarzs tier Com-

missie,uitgebracht over de vergaderzngen door de Commissie gehouden.
— Verslag over de vergadering van
19 Februari 1913. 51-52. — Id., van
30 April. 126-127. — Id., van 18
Juni. 283-284. — Id., van 6 Augustus. 522 . 529. — Id., van 15 October.
761-762. — Id , door den heer Prof.
Dr. JULIUS MAC LEOD, over de vergadering van 17 December. 903.904.
VERSLAG OVER DE FONDSEN BIJ DE
ACADEMIE, waarvan het beheer door
de Commissie root dt waarg-enomen
KAREL BOURY-FONDS, VANDE VENHEREMANS-FONDS en AUG. BEER-NAERT- FoNDs.Verslag over het dienst-

jaar 1912. 53-51 en 93-95.
-

AAN DE ACADEMIE TER UITGAVE AANGEBODEN VERHANDELTNGEN,
DOOR HET BESTUUR NAAR DE COMMISSIF. OM ADVIES VERZONDEN.

a) TER OPNEMING IN DE Verslasen
en Mededeellngen
101 Over het berekenen en voorstollen van de waarde van normale
en vervalschte melk, door den heer
Dr. A. J. J V ANDEVELDE. I26. — Zie
verder op Melk.
2 0 1 Luciferiana. Een korte be-

working van Vondel's Lucifer,
door den heer LANGOHR. 127. verder op Luciferzana.

3 e 1 Repertorium der werken over
Levensmiddelen...., door de heeren
Dr. A. T. T. VANDEVFLDE en Jhr.
Dr. H W. J. VAN BERESTEYN. 522.
- Zie verder op Levensmuldelen.

40 ] Taaltoestanden. in Luiker
Duitsch-Belgie, door den heer J.
JANGOHR 284. - Z. Taaltoestanden.
5 0 ] Taaltoestanden in de ge-

meente Aubel, door den heer J.
LANGOHR 529 -- Zie verder op
l'aalto ,-.standen 20.

Nederlandsche Boter- en
Kaascontrole, door den heer Dr A.J.j. VA NDEVELDE 762. - Zie verder op Bolercontrole.
b) TER OPNEMING ONDER DE UITGAVEN DER ACADEMIE :

94 8 —
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(Vervolg op een reeds van de pers
2ekomen uitgave.) Inleiding op de
Erasmus Colloquia, door den beer
Dr. H. DE VOCHT. 762. — Zie vender
op Erasmus.
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN. De
Commissie neemt het voorstel van
den Bestendig, en Secretans aan, een
rubriek Klezne Vefrseherdenheden te
openen. 52.
Medegedeelde stukjes. 52, 127, 903
Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie
BESTUUR DER CO'MNIISSIE : 1 Januar/
1914 tot 31 December 191. Worden
verkozen tot voorzitter, Jhr. Mr.
NAP. DE PAUW ; tot ondervoorzitter,
Dr. JAN BOLS ; tot secretans, V. DELA
MONTAGNE. 851.
LIDMAATSCHAP. Openstaande plaats
van Lid der Commissie, door het
afsterven Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE Voordracht van axialdaten. 58 4 — Wordt verkozen de
beer Prof. Dr J. M 1NS1ON 762 763.
VERSLAGEN 07' e r de ver.?-ad'rrnezz
door de Cumin/Acre eciwriden. Ver.
stag door den beer V. DELA MONTAGNE, secretaris der Commissre, over
de ver-;4 adering ‘ an
Januin 1913.
19-21. — Id , van 19 Maart 110-1 t
— Id., v -in 21 Met. 1.09-171 - Id.,
van 18 Job 401-402. — I van 24
September. 584-587. — Id., van 19
November. F50.851.
KLEINE VER c,CI-IEIDENHEDEN. De
Commissie neemt het voorstel van
den Bestencle2 en Secretaris een
rubriek Kleine VerseheLitnizeden te
openen. 40.
Medegedeeide stukjes. I I t, 851.

,,*,, —

-

-

-

** I V. — Bestendige Commissie voor
het On.der wijs in en door het
Nederlandsch.
VERSLAGEN over de vergadernwen
door tie Comm/p re A)ehozzden. Versiag
door den heer &USTAAF SLGERS,
secretaris der Commissie, over de ‘ ergadenng van 15 Januar' 1913. 21, -

Id . van IQ Maart. — Id , van
21 Mel. 171 - 172. — Id., van 18 Juli.
402 . 404. — Id., van 6 Augustus. 53o.
— Id. van 24. September. 587 . 597. —
Id., van 19 November. 851 - 85z.
— Prrjsvragen namens de Commissie voorgesteld. 404.
- HANDELINGEN DER COMMISSIE Bijblad tot de Verslas7en en lliededeelin„crew, Eigen oroaan der Commissie. Zie
bene ien oD Lezin4ren.
De Commissie stemt er in toe, dat
twee stukken, uitgaande van de heeren Kan. AMAAT JOGS en EDW.
GAILLIARD,in bet Bzjblad opgenomen
worden. De Academie, in pleno vergaderd, keurt goed. 48.
Nrs 1 - 6 van de Tweede reeks, van
de pers gekomen. 899.
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN. De
Commissie neemt het voorstel van
den Bestendigen Secretaris aan, een
ruhriek Klezne Verschezdenheden te
openen. no.

* V. — Commissie tot voordracht van
Candi daten voor het Lidmaatschap
der Academie. (Met het Bestuur
—(Briefwicselende Leden en Burtenlandsche Eereleden.) — Benoeming
der Commissie voor het jaar 1913. 53.
— Mededeeling door den Bestendigen
Secretaris. 128.
— Eene plaats van Briefwisselend Lid
open. Voordracht van een dubbeltal
voor die pl aats. Verslag namens de
Commrssie Bespreking der canchdaturen. 176.
4 Commissie voor Prijsvragen :
Commissie belast met het voorstellen
van tut te schniven prijsvragen. —
Benoeming der Commissie voor 1913.
Verslag namens de Commis404.
ste. 534-536.

VII. Commissie voor Rekendienst,
voor het jaar 1913 Berroeming. 23.
Rekening over het dtenstjaar 1912, door
den Bestendigen Secretaris aan de
Commissie voorgelegd. Goedgekeurd.
848.
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*** VIII. — Commissie voor Incunabelstudio. Verslag over de vergadering
van to Mei 1913. 172. — Id., van
9 November. 904-905. Zie beneden op
Incunabel-biblioRraplize.

*** — Commissie van beheer voor
het Salsmans-Fonds. Zie op Fondsen en op Salsmans-Fonds.
Commission d'ente'rinenzent des di4Mmes
acadenziques. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1912, Register
van zaken, rubriek u. s., biz 1318,
kol. i.) Antwoord van den Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten. 12. - Mededeeiing dienaangaande door den Bestendigen Secretaris. 13. — Schriiven van den
heer Minister, van 12 Februar y 1913.
109.
Commission pour la publication des anczens monuments de la littêrature amande. Zie boven op Conzmisszen bzj
de Academie, onder littera I.
Communie : Het toedienen van wijn en
koek na de Heilige Communie. 573.
Congres :
— He Congres voor Taalkunde en Geschiedenis, te Gent (20 22 September
1913). De Academie verzocht zich op
eta Congres te laten vertegenwoordigen. De beer Prof. Mr. JULIUS OBRIE
daarmede belast. 121.
— XVI. Vlaamsch Natitur- en Geneeskundig Congres, te Leuven (21, 22,
23 September 1912). De Vereeniging schenkt een boek aan de Academie. 278.
- Ille _Konv-es der Vlaamsche Bedienden van de 0_penbat e Bestztren,
Schenkt een t)oek aan de Acad. io6.
Conscience : Briefwisseling van, met

en over Hen.drik Conscience, nit
de jaren 1837 tot 1851, met een
inleiding en aanteekeningen, door
Dr. A. JAcoB Het Eerste cteel, den
26 Augustus 1913 \ an ae pers gekomen. 582.
COYPUS,

Zie op Necierlandsche woo, den.

D

Danmark : Danmarks Folkeminder, te
Kopenhagen. Schenkt een boek aan
de Academie. 107.
Dat : Het voegwoord dat in het Middelen Nieuwnederlandsch. Uitgeschreven
prijsvraag. 679.
Delft. Zie op Hoogeschool en op Studentenalmanak.
Dialect :
— Gentsch dialect. Zie op IVedstrjden.
— Limburgsch dialect. Zie op Wedstqden.
Dzalectstudze. Uitgeschreven prijsvragen :
— Brusselsch dialect. 678.
— Geldersch-Overijselsch dialect. 68 t.
— Gentsch dialect. 680.
— Gentsch idioticon. 682.
Hollandsch dialect. 678.
Topographische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch. 680.
Dietsche Kalenders. Zie op Kalenders.
DiplOmes academiques. Zie op Commis.
szon d'enterinement.
Dominospel. Over eenige Vlaamsche bens.
mmgen onder bet Dominospel. i8.
Durtsch. Zie op Litiker-Duitsch.

E
Een oudtestamentisch BOelmotzef. Zie
boven op Bjbelmotzef.
EERELEDEN. Zie beneden op Lzdmaatscha_p der Academie.
Eeuwfeest Nic. de _Keyser. Gedenkboek
en Medaille. Een ex. daarvan door de
Academie van Schoone Kunsten, te
Antwerpen, aan de Koninkhike
Vlaamsche Academie vereerd. 901.
Eglantierken. Zie op Rederykkamer.
Encyclopecizsch Onderzeys Eerie Proe-

y e van Encyclopedisch Onderwijs. Verhanaeling, aoor den heer
L. MICHEL THIERY, onder wyzer te
Gent, aan de Academie ter uttgave
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aangoboden. (Zie Verslagen en Meekdeehngen, jaarg. 1912, Register van
zaken, blz. 1321, kol. 2.) — Niededeeling en voorstel door den Bestendigen Secretaris : de zaak nogmaals
aan de Commissie voor Onderwijs
onderworpen. 48-50. Bespreking
in de Commissie. Benoeming van Brie
nieuwe verslaggevers. 171-172. - De
zaak tot de September-vergadering
verdaagd. 402. Uitgebrachte verslagen. 587-597. — Bespreking en
stemming. 764-765.
Erasmus- : De invloed van Erasmus op
de Engelsche Tooneelliteratuur in
de 16" en 17 e eeuwen. KIJLAGE :
De vroegste Engelsche vertalingen van Erasmus Colloquia, door
Prof. Dr. if. DE V OCH INLEIDING.
(Zie i rerslaAren en Jlededeelmgen,
jaarg. 1912, biz. 1321, kol 2.) - De
kopij ingezonden. Naar de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde om advies verzonden.
58 4 . — Due verslaggevers aangesteld.
762. — Dit punt in de Decembervergadering tot de eerstvolgende vergadering aangehouden. 903.
Eyck : Van Eyck-Col/welt. Inzoijdzng
van het Van Eyck-gedenkteeken. De
Bestendige secretaris tot de plechtigheld uitgenoodigd. 519.
— Een exemplaar van de te dezer gelegenheid geslagen medaille, aan de Academie vereerd. 759.

F
Familienamen. Zie op Uits.praak.
FEEST.MAAL DER AC kDEM1E. Zie beneden
opjaarWeselz Feestmaal.
Flandrue descriptio Zie op Vlaanderen.
Folklore : Vlamische voiksspelen. Uttgeschreven prijsvraag. 683.
FONDSEN BIJ DE ACADEMIE : Karel
Boury-Fonds Van de Ven -Heremans-Fo nds Salsmans-Fonds
Aug. Beernaert-Fonds ell BlergheAaru en bcarag der
lyn.ck-legaat.

schenking; koninklijke besluiten houdende aanvaarding van de schenking;
reglement ; uitgeschreven prusvragen ;
reeds verschenen uitgaven. 124.
Verslag over Fondsen.
1 0 ) Door de Bestendise Commissie
voor iVieziwere Taal- en Letterkunde,
over de Fondsen waarvan het beheer
door Naar wordt waargenomen : KAREL
BOURY-FONDS, VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS en AUG. BEERNAEKTFONDS, over het dienstjaar 1912. 53-

54 en 93-95.
2 0 ) Door de Corm missze van beheer
voor het SALSMANS-FONDS, over het
dienstjaar 1912. 54 en 96 97.
Afschrift van beide verslagen aan
den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten gezonden. 54.
Bericht van ontvangst. 121.
Fransch
— Fransche overheersching. Z. Geschzeciems van het Onderwy's in Belgze.
— Fransche plezade. Z e op Plez'ade.
Frlesch. Zie op Genootschap.

G
Gayer : De slag bij Ga yer (22 juli 1453).
Miniature. 14.
Gebed (Het) voor t eten. 865.
Gedicht : Het gecizcht « Van den Vos
Reznarde Zie op Reznaer t.
Geldersch. Zie op Dialectstiidie.
Gemeentelaboratorzum, te Gent. Zie op
Voedingsvakschoo
Gemeenten. Zie op Biblzographze.
Geneeskundig Congres, Zie op Congres.
Genootschap :
Algenzten Paedologzsch Genootschap,
te Antwerpen. Schenkt boeken aan
de Academie. 166, 5 i6.
Friesch Gezzootchap van Geschzed-,
Oudheld- en Taalkunde, te Leeuwarden. Schenkt een bock aan de Academie. 396.

- 95 1 Thstorzsch Geno9tschap, te Utrecht.
Schenkt boeken aan de Academie. 117.
Provznczaal Genootschap van lizinsten
en Wetenschappen in Noord-Brabant,
te 's Hertogenbosch. Schenkt boeken
aan de Academie. 517.
— Zeeitzvsch Genootscizap der T.Vetenschappen, te Aliadelburg. Schenkt
boeken aan de Academie. 107.
Gent : Stad Gent. Het Stedeluk Bestuur
noodigt de heeren Bestuurder en Bestendigen Secretaris uit tot het banket door de Stad aangebocien, ter gelegenheii van de inwij ling van het Belfort. 395.
der stad
— De « vray i,ortrtraictitz e
Gent. (1534.) LI.
— De voetval der Gentenaren, na den slag
b9 Ga y er (22 Juli 1453). Miniature. 14.
- Zichten der stad Gent, tut het midden
der 15 e eeuw. 14.
—

Bijdragen tot de topographic en de
geschiedenis van Gent in de 15de
en 16de eeuw, door Prof. Dr. WIL-

(Lie Verslagen en
illededeelingen, jaargang 191o, Register van z.iken, bit. 1051, kol. 2 ) -Oncier een anderen verschenen.
Zie beneden op Leekebydrwn.
— Zie op Werkinanswoningen.
Gentsch : Gentsch dialect. Zie op Wedstrijden.
Pujivraag. 682.
— Gentsch
Gernzaansch. Zie op Gotu k.
Germanzsnzen. Prijsvraag. 679.
— Zie op TVedstry len.
Geschiedenzs, Bzo- en Bibliographie. Zie
boven op Commissien, III.
Gescinedenzs. Uitgeschreven prijsvragen.
679, 682, 684.
Zie op Staatspryskampen.
LEM DE VREESE.

Geschiedenis van het Oridenvijs in de
drie graden. in Belgic tijdens de
Fransche overheersching en onder de regeering van Willem den
Eerste, cioor A. SLUG'S. (Door de
Acaaemze met goud bekroond.) Van
de pets gekomen. 847-848.

— Aanmerking door den Bestendigen Secretans, betreffende het vertalen, door
den Schrijver, van de documenten door
hem aangehaald. 848.
Gesellschaft :
— Zdaigliche Gesellschaft der TVzssen•
schapcn, te Gottingen. Schenkt boeken aan de Academie. 118, 838.
— Konzglich Seichszsche Gesellschaft der
TVissenschaften, te Leipzig. Schenkt
boeken aan de Academie. 8, 397.
Getijden- en Gebedenboeken. Zie beneden
op Middelnederiandsch.
Gezelle : Guido Gezelle als leeraar. Lezing door Dr. 1-1
.-UGO VERRIEST. 403.
— Eerst twee bemerkingen bij GEZELLE was er geen kwestie van stelsel ; de onderscheiaene deelen van
GEZELLE ' s werk liggen overal zoo
dicht bij malaaar, dat de beschruving
van zun leeraarswerk dikwijts zal moeten op hetzelfde uitkomen. 434. —
Om een klaarder zicht te geven, wil
Spreker eerst een deel van GEZELLE'S
werking groepeeren. 434-44 0 - — Dat
anders denken, en spreken, en leeren,
en zun, vincit men veel netter en
klaarder in GEZELLE ' s onderncht of
'lever in zijn wekken Nan poézle. 440443 . — GEZELLE beminde zij ne leerlingen. 443-445 . — S_ lot. 445.
Glide. Zie op Katholzeke Gzlde.
Glossen : Oude Glossen en hun beteekenis, door Dr. RUITENRUST H ETTEMA. (Lie Verslagen en :114edeelin gen, j aargang 1912, blz. 1324, kol. 1.)
Voorstel de verhandeling onder de
gewone klein-8° uitgaven der Academie te laten verschunen. Door ue Academie goedgekeurd. 288.

den Germaanschen oork
GoizeOver
sprong en de ontwikkeling der
Gotiek . _I ..ezing door den beer CMER

WATTEZ. 536 en 598-600. — Vat is
ue Gotiek? Waar heeft zij haren oorsprong? 'Welke van de vele benamingen, waaronder zij gekend is, is de

beste, de nauwkeurigste? 637.— Verre
van mij de meening, zegt Spreker, dat
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ik nu bepaaid die vragen zai oplossen.
Hij zal alleen spreken over de uiteenloopende meeningen van eenige algemeen bekende denkers of akmannen,
zooals Henri Stein, Lubke, Ruskin,
Fenelon, Chateaubnand, en anderen.
638-642. — \Vie kin er wys warden
uit then warboel van begriopen' Soreker stelt eenige vragen, over het uiteenloopen van de door hero aangehaalde
uitspraken. Eenige van die vragen wil
hij beantwoorden. 642-643, — Eerst
en vooral zil iril spreken over den
naam Czrzstelyke kunst, en onderzoeken of die naain past om alleen de
kunst der Milleleeuwen, tusschen de
Xe en de XVI e eeuw, aan te (linden,
643-645. — De Roinaansche styl.
Germaansche styl ware een betere
benaming. Hateiyke uitvallen tegen de
Gotische kunst. 645-6 48. — Hoe zich
de natuur van het Germ tansche Noorden in al de werken der beeldende
kunst heeft getoon f i. 648-650. —
Eenige woorien over de ontwikkeling
van den geweif000g en (ten Gotischen
bouwtrant. Naar neeft deze zyn oorsr_rong gehad 650-65 t. — Algemeen
karakter der Gotiek. 65 (-653. — Het
is de natuur van 't Noorden, die invloed heeft genad op de bouwkunst
der Noordervolkeren 653-656. — In
den gewelfbouw lag de sleutel voor
de middeleeuwsche tempelbouwkunst.
656-658. — Na de meeningen van
enkele beroemde schryvers over de
Gotiek te hebben getoetst, wil Spreker
tegenover elkander stellen de twee
grootste Duitsche lynekers, Goethe
en Heine. 658-b66, — Een vvoordje
over de Goten van Welke men gedurig
herhaald heeft, dat zit den Gottschen
styl p oet hebben uitgedacht, noch er
'nets mee te stellen hebben. 666 668.
Veil meenen maar al te gauw dat
wij, Germanen, onze beschaving uit het
Zuiden hebben. 668-676. — Slot. 676677.
Glitttngen. Zie op Gesellschaft.
's Gravenhage. Zie boven op Archzef en
op Biblzotheek.

6-'neksche Schrjvers. Zie beneden op
Nederlandsche vertallizgen.
Gronziz,;!n. Zie op ildo;reschool.

II
1 zleaujiz-lzederen ; De oorsprong van
do Halewijn-liederen. Leung door
SilioNs 175-177.
u n neer Dr.
)e de billade van Halewjn de belangstelling heeft ultgelokt. 259. —
Spreker neemt zich voor een nieuwe
verklat mg van I/dew/ te geven. 259.
— Vet telling of snrookje, De moedige
boerzn, dat een onverwacht licht doet
opgaan over den duisteren oorsprong
van flalewyn Lau) nsche vertaling
uit het Gneksch van Hermes Trzsmegistus. 260•261. — Op twee byz mderheien de aandacht gevestigd.
26 — Hermes Trzszn6gzstus was
een verdicht persoon, eigeniyk een
Egy6tische gooheid. Verkeerue denkbeeiden daarom:rent. 26 t-263. Litt
weike bron wend genoemde vertelling
geput? 263-264. — Over de overeenstemming tussctien die vertelling aan
den eeuen, en de Halewyn-liecieren
aan den anderen kant. 20,4-274'
Besluit. 274-275Hambur;-. Zie op Verein.
Handel en nziverhezd. Zie beneden op Neder/ 7ndsche PrOVMCle.12.

Handelingen der Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door
het Nederlandsch. Lie op Lezingen.
Handelsbescherming. 575.
Handcchrzften : Een catalogus der

Handschriften in Nederlandsche
kloosters, nit het jaar 1487. Lezing aoor (ten neer Prof Dr. WILLEm
337-348. Een beknopt
overzicht over deze lezing, op blzz. 282283.
— Zie op Nederlandsche Hancischrzpen.
_Hassell Zie op Soczet6r.
Heil/ en Legenden. Zte boven op By'belmotzef.
1)E VREESE.
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Hermes Trzsmegistus. Zie boven op Balewiln-leederen.
's Hertogenbosch. Zie op Gehoot.schap.
Historische Bibliographie der Belgische gemeenten. Zie bosen op Bebleographze.
Holland. Zie op Nederlanden.
Hollandsche 1?egeerzez.;7. Zie op Gescheedenes van het Onderwyv en Belgd.
Hollandsch :
— Hollandsch dialect. Prijsvraag. 678.
Hollandsch tualgebzed. Hs., omstreeks
1460, op de oostehike 2rens van dit
taalgebied 2 eschreven. 122.
Zie op Woo? denschat.
Hongaarsche Bibizotneken. Zie op Nederlandscize Handschrziten.
Hoofdrederykkanzer . Konenkl.ejke Hoofdr,
rederykkamer Het liersonwken, te
Leuven. Schenkt een boek aan de
Academie. 278.
Roogeschool, Uneverszteet, enz. :
Schenkt
— Unzverszte.
boeken aan de Academie. 517.
Teciznesche Hoo reschool, te Delft.
Schenkt boeken aan de Academie. 396.
Hoogesch9ol, te Gent : 13zblzotheek der
Hoog-eschool. Twee hss door haar aan
de Academie bereidwitlig medegedeeld. 122 en 123.
— Ryksunzversztell, te Groningen •
Feestviering.Isar Drzehonderdiarz„; bestaan Ju g t-juli 1914.
De Academie verzocht een hater Leden tot hetizebelfeest of te vaardigen.
898. — Den p eer Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE dese op iracht vereerd.
898. — Adres namen, de Academie
op het Jubeifeest voor te lezen 8q8.
Beblzotheek der Reile.-Unzver.sztezt,
te Groningen. Schenkt boeken aan de
Academie. 106-107, 117.
- Katholzeke Uneversztezt, te Leuven.
Schenkt boeken aan de Academie. 116.
— Unzversztets-Bebleoteket, te Lund (Zweden). Schenkt boeken aan de Academie. 839.

Kungl. Universitets-Biblioteket, te
Uppsala (Zweden). Schenkt boeken
aan de Academie. 9, 118,
Hoog-eschoolitztbreedmg. Zie op Vlaamsch.
Hoogstraten. Zie op Rederykkam5r.
Hoppeteelt. Prijsvraag. 680.
Hulde aan Dr. Hugo Verriest. Zie het
Register van personen, op Verrzest.

I
Ideoticon. Zie op Dealectsteicize.
— Zak' -Oostvlaandersch Idioticon,
door Is. TEIRLINCK. Tweede deel,
eeiste atlevering : 11.-Los, den 2 September 1913 van de pers gekomen. 582.
Incunabel - bzbleographze Commissie
voor Incunabel-bibliographie. v erslag over de vergactermg van to Mei
1913. 172, - Id., van 17 December.
904905.
- GELDM1DDELEN. Vertoog tot den Weled.
Heer 21.Izezzster van Wetenschappen
en lizensten gerzcht (Met 1913) :
Opdracht der Commissie; bij gebrek
aan geldmiddelen, heeft de Commissie
nog geen noemenswaardigen arbeid
kunnen verrichten ; wat de kosten
zouaen oeloopen; hoe de arbeid zou
dienen veideela; het 15 een dure plicht
voor de Academie, aan de gewenschte
inventariseering mede te werken ; een
met gering te schatten voordeel aaaraan verbonden. 172-175. — Het ontwetp van dit vertoog aan de Academie, in vergadering van 21 Mei 1913
medegedeeld, en door haar goedgekeurd. 172. — Antwoord van den
Heer Minister. (12 Jul' 1913.) 399.
antwoord aan den voorzitter der
Inceinabezcommzssze, den beer Pref.
Dr. WILLEM DE \ REESE, medegedeeid. Naar genoemde Commissie om
advies verzonden. 400. — De Commissie houdt vergadeting den 17
December 1913 zij is eenstemmig
van oorueei den aangevangen arbeid
met eigen krachten gaande te houden
en voort te zetten. 904 . 905.

Werk-

- 954 van de Leden der Commissie. 905.
Zaamheid

Voor de boekerij
der Academie ingekomen boeken. Zie
boven op Boeken.
Intrede. Zie op Bliiide intrede.
INGEKOMEN BOEKEN :

Jaarboek voor 1913. Den 23 April van

-

de pers gekotnen. 122.
Overzicht van de bijzonderste stukken,
die er in voorkomen. 122-125.
Verzending daarvan aan Belgische en
vreemde tijdschriften. 760.

JAARLIJKSCH FEESTAIAA:, DER ACADEMIE : 29 juni 101 j'. De inrichtmg

daarvan aan den Bestendigen Secretaris opgedragen. 175. Het instellen
der heildronken geregeld. 175. Lijst der aanzittenaen. 38b. - Heildrunk ter eere van Z. M. den Koning
en der Koninklijke Familie. 386-387.
- Telegram aan den Koning gezonden. 387 - 388. (Antwoord namens Z.
M. 391, 398.) - Andere heildronken.
388-390.

Jaarlijksche plechtige vergadering,
op Zondag, 29 Juni 1913. - De
heer Dr. J. VERDAM, buitenlandsch
aan, op
eerelid, neemt
die vergadering als feestredenaar op
te treden. 15.
Programina. Het programma der vergadering vastgesteld. 23-24, 175.
- Voorlezing van tie voorcirachzen op
die vergadering te houden. 297.
*** VERSLAG over de ver,;aderinN. Aanwezige heeren Leden, 349. - Namen
der hoogambtenaren cue beurtelings
in het eeresalon ontvangen worden,
349 - 350. - Om 1 t uur worden de
genoemde hoogambtenaren door het
Bestuur naar de feestzaal geleid. Lust
der aldaar aanwezige personen. 350351. Commissarissen bij de piechtigheid. 351. - De vergaderzng
vangt aan. Toespraak door den heer
Bestuurder. 352. -- De Bestendige

Secretaris deelt aan de Vergadering
de lust mede van de hoogambtenaren
en van de personen, die schriftehjk
bericht hebben gezonden, dat zt) verhinderd zijn de vergadering bij te
wonen. Voordracht van
den beer V. DELA MONTAGNE, bestuurder der Academie : Over Bibliographie. 354. (Zie de voordracht, op blzz, 362 . 364.) - De feestredenaar door den Bestuurder aan het
geeerd publiek voorgesteld. 354. Voordracht van Prof. Dr J. VERDAM,
buitenlandsch eerela der Academic:

Een en ander over en nit het Middelnederlandsch Woordenboek.
Beknopt overzient. 354 -355. (Zte
geheele voordracht op blzz. 365-385.)
- illetiedeeizngen door den heer
EDW. CTAILLIARD, bestendigyn secretarzs: a) Mededeeling van den uitslag
der wedstrijden voor het jaar 1913
uitgeschreven. 356.359. 11 b) Hulde
gebracht aan Minister van Staat AUG.
BEERNAERT, den milden stichter van
het Aug. Beernaert-Fonds, en aan
de in 1912 afgestorven Leden. 359360. II c) Bekendmaking van den uitslag der jaarlijksche verkiezing in de
Academie. 360-361. - De Bestuurtier ye? klaart de velgadering voor
gesioten. Een woord van oorechten
dank tot de aanwezigen gericht. 361.

Jaarlijksche plechtige vergadering
van 1914. Zal op Zondag, 28 Juni
gehouaen worden. De Academie beslist den beer H. P. G. QUACK, buiteniandsch eerelid, als feestredenaar
uit te noodigen. 856. - De beer
QUACK spreekt zijn leedwezen dat
het hem met mogehj k is aan die vereerende uitnoodiging te voidoen. 897.
- Op verzoek van het Bestuur neemt
Dr. HUGO VERRIEST aan, een feestrede te houcien. 908.
Joden. Zie op Antiseinitzsme.

Joost van Ravelingen, Botanist en
Dichter. Lezing door den beer Is.
857 - 858. - Er mag met
zekerheid gezegd worden, dat een
4 VAN RAVELINGEN » de bewerker

TEIRLINCK.
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is van de uitgaven van i6o8 en 1618
VAN DODOENS ' Pemptades. 871-873.
Doch, Welke persoon ult dit geslacht moet daarvoor beschouwd worden? Is het JOOST of FRANS VAN
RAVELINGEN a Spreker is van meening oat het JOOST is en bewijst dezes
auteurschap. 873-879. — Van de
verzen nit ouder classieke dichters
menigmaal in de Pentptade,s door
DODOENS aangehaald. De vertalingen
daarvan in Nederiandszhe verzen mogen JOOST VAN RAVELINGEN toegeschreven worden. 879-880. — Overzicht van oe in dicht tiertaaide plaatsen. 880.892. — Slot. 892.

K
Kaart. Zie op Vlaandei en.
Kaartspel. Over eenige Vlaamsche benamingen, onder het kaartspel. 18.
Kaascontrole. Zie op Botertontrole.

Kalenders : Dietsche Kalenders. (Zie
Verssl.
Jaarg. 1912, blz.
863, kol. 1; J aarg 19 t i. blz 603, koi.
Diets-die. Katendet s (met
1; enz )
een
studio van Prof. Dr.
()it

WILLEM DE VREE ,,E en EDW GAILLIARD), in het /aaiboek year 1913
tot en met 26.
opgenomen Nrs
122-123.

KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, te Brussel. Lie op
Kameryk Btaam liameryk. Dietsche
Kalender van cm bisdom, in hetjaarboek voor 1913 opgenomen. 122.

KAREL BURY-FONDS. Z. op Boury,
Kasselryen. Lie op Vlaandertn.
liathelzeke Gila,' • Vtaamit /le liatizolteke
Gzicie , Eigen Taal Eiger) Zeden te
Antwerpen. ..)crienkt eon hoek aan de
Acatienne. 758
keel, te Leuven. Le
boven op Hoogescnool.
Eatoenweverq. Prijsvraag. 679.

Kerkgebruzken Onde Kerkgebruiken,
door den heer HUYGEBAERT, foster
te Lapscheure. Verhandeling, ter opneming onder de uitgaven van het
Salsmans-Fonds, aan de Academie
aangeboden. 904. — Naar de Commissie van beheer van het SalsmansFonds, om athies verzonden. 904. —
Benoemmg van twee verslaggevers.
904.
Kersouzeken. Zie op Hooftirederijkkamer.
Keztlen Aartsbisdom _Kaden. Dietsche
Kalender van sit bisdom, in het Jaarboek voor 1913 opgenomen. 123.
Keurboekeril, te Mechelen. Schenkt een
bock aan de Academie. 758.
KInderhteratuur in de Nederlanden. Uitgeschreven prijsvraag. 681.
Klankleer. Uitgeschreven prijsvragen
— Brusselsch dialect. 678.
— Geldersch-Overijselsch dialect. 68i.
— Gentsch dialect. 680.
— Holiandsch dialect. 678.
Limburg-ch dialect. 684.
Klanknzetrum. Zie op Kunstyorm.
Kleine Verscheidenheden.Voorstel door
Gen lacer Emv. GAILLIARD, bestendigen secretaris, gedaan aan de Bestendige Commission voor Nieuwere Taalen Letterkunde, voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie en your het Onderwijs in en door het Nederlandsch,
in de Verslven en itlededeelingen
een rubriek KLEINE VERSCHEIDENHEDEN te opener, naar het voorbeeld
door de Be:tendig, e Commissie voor
Middelneoerlandsche Taal- en Letterkunde gegeven. 16-19.
De Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde neemt aan. 52, 127.
De Commissie voor Onderwijs
neemt msgelijks aan. 10.

— De rubriek Kleine Verscheidenheden ”. Moue door den heer EDW.
C4

GAILLIARD 112-114.

waarvan
het opnemen 000r de wederztjdsche
Commission, en vervolgens door de

MEDEGEDEELDE ARTIKELS,

-
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Academie in pleno vergaderd, werd
goedgekeurd :
BESTENDTGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDsCHE TAAL- EN LETTERKUNDE li lededeelin 2 van Kleine

Verscbeidenheden doer den beer

EDW.
GAILLIARD. 50, 125-126, 522, 761,

902.
Id. door den beer Prof. Dr.

WILLEM

DE VREESE. 522. 902.
2°) BESTENDIGE COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE. Me-

dedeeling van Kleine Verscheidenheden, door den beer Is TEIRLINCK.
52. - Door den beer Dr. L. SIMONS.
127. - Door den beer Dr. T. BoLS.
529. - Door den beer TACO H. DE
BEER, buitenlandsch eerelid. 903.
3°) BESTENDIGE COMMISsIE VOOR GESCHIEDENIs, Rio- EN BIBLIOGRAPHIE.

Mededeeling win Kleine Vercheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD.
1, 851.
(Vervo1g op
Verslagen en ilfededeehngen, jaargang 1912. Register van zaken, biz.
1327-1328):
i e) BESTENDIGE COMMISSIE VOOR

OPGENOMEN ARTIKELS

MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE

-

136. Het uutgheven van de laz g russen, door den beer EDW. GAILLIARD.

-

137. Vat (Dootvat), door den heer Dr.
K. VAN DEN HAUTE. 36-37.
138. russchen,o, ilf: r, door Emv. G. 37.
139. Uutgeleet 'o rde n en Uutleedzegize. Id. 38-4o.
140. Aelspeez e, Steken met aelspeeren
en Stzeken. Id. 55-56.
141. Aerd en Art. Id. 56.
142. Lirden ten brzt/ochte leeden en
Leeder. Id. 98 99.
143. Veynsters vervseren ende glasen, of Bevred, n met staende glas.
Onder mans lazz,;de en Bunten nzannen stage. Id. 99-101.
144. Hanzerze. Id. 101-102.

31.36.

-

-

145. * Tynede,
Optién, Ferwoede uptzen. Id. 102-104.
- I 4 5bis, Buten bande van ysere, en Onder den blaztwen hemel. Id. 140-142.
- 146. Behevelthezt en Illesquaem. Id.
146.
- 147 Vermenzgen e Id. 178.
- 148. By vermeneg-hen; Vernzenzcht
worden ; By vermeneghen van stemmen; By pluralzteit van stemmen. Id.
178-184.
- 149. Hem (zich) bevreesen. Id. 184.
- 150. Jelly-zed bevreesen. Id. 276.
- 1;1. Slaen ende lunmen, en Beyaerden.
Id. 300-308. - Mededeeling over
Beyaerden. 688.
- 152. Ad clepszdram vendere. Id. 308.
- 1 53. By zunne sczne. Id. 336.
- 154. Pennznc of Halltnc. Id. 392.
- 55. Elcken ghereedtscepe doen. Id. 414.
- 156. *Anders meznende. Id. 414-415.
- 157. Verwaten. Id. 415.
- 158. Gheganst werden. Id. 416.
- 159. Onderstaen : De « waerhede . van
iets onderstaen Id. 446.
- 160. Streek (Lajn). Id. 446.
- 161. Kersbus (Kerskins). Id. 447.
- 162. Zyn goedt qualzcken overdoen en
Zyn vet qualick verdoen. Id. 447.
- 163. Toverare en Toverwhe. Id. 447.
- 1.64. Weren en Verduysteren. Id. 448.
- 165. Iemand een « bastaerde kynd up.
gheven ende toedraghen Id. 448.
- 166. 4/1.qf (Ov erhiden). Id. 512.
- 167. Ghestrepte taken. Aanteek. door
Prof Dr. W. DE VREESE. 56b-567.
Reeftere.
- 168. *Reestere. Te lezen
Aant. door EDW. G. 567-570.
- 169. Tzssen. Id. 570.
- 170. Beyaet den. Zie op nr 15 1.
- 171. Ghenzecee levee. Aant. door EDW.
G 690-691,
172. De naeste zzjn van zznen /muse
en Persoon van scadelzeker ende lastzgher conditze. Id. b92-694.
-- 173. In faulten van... Id. 694.
-

-

-

-
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174. Clapper. Id. 694-695.
175. Verdiendelic man, Id. 696.
176. Bewachten. Id. 696.
177. Dootscauwinghe. Id. 696.
178. Wedemaent. Id. 792.
179. Wech, Wegh = Weeg (Wand).
Id. 829-830.
180. Huusberecht, Huusberechter. Id
830-832.
18 t. Besznghen eene capelrze. Id. 832
182. Beschermte. Id. 833.
183. Willen hebben. Id. 833-S34.
1 84. Achtez halen ende contelmacieren.
Id. 834-835.
185. Baden t'enegken brude of kznde
Id. 835.
186. Dans (Dom). Id. 836.
187. Altemee dat Id. 836.
188. Wonde zizt blote en IVonde znt
bedecte, Id. 859-86o.
189 Beleeder ende Ommelooper, in
zake van ,( visitatie . van lieuen die
. berucht zyn van beziecktheden x.
Id. 86o-863.
t9o. Verschooninghe van penninghen.
Id. 913.
191. Ghela9- Id. 913.
192. Naersch (Meets*. Id. 914.
193. Lnen biclaghen. Id. 914.
194. Tegnelande, Teghenlande. Id. 914.
195. Boeten Van aermoede. Id. 935.
196. Vreeselic (Gevaariijk). Ia. 915.
197. Moortellardere. 11.915.
198. Attache (Aanplakbitjet). Id, 916.
199.Jukt (Jule). Id. 916.
200. Dien dach al. Id. 917.
201. Raet wander deal van enen. Id.
917'
202. Ovtaer

HeinrichHeine en Halewiin, door
Dr. L. SIMONS. 162-164.
- 3. Noi szamo Fiammingi, door Dr. J.
BOLS. 571.
3°) BESTENDIGE COMMISSIE VOOR
GESCHIEDENIS, Bio- EN BIBLIOGRA-

- 2.

PHIE :

-

-

-

-

-

decken. Id. 917.
- 203. Eenloopte ende onghehuwed. Id.
918.

-

2°) BESTENDIGE C0MM1SSIE VOOR
NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE :

-

1. Het wandeltoertje eener lees- of
drukfout . Bosschaert offeren, vlees,
door Is. TEIRLINCK. 143-144.

-

-

1. Een moord verzoend : Verplzchtingen aan den moordenaar opgelegd.
Aant. door EDW. GAILLIARD.572-573.
2. Paaschgebruzken. Het toedienen van
win en it, eperkoek na de H. Communze. Id. 573-574.
3. De handelsbeschet ming in vtoegei e
dagen. Id. 575.
4. Spaansche 7ev'n tot miswiliz gebi mkt. Id. 575.
5, Het woord , Proficzat,. Id. 575-576.
6. Palmenzondag. Het werpen van noten aan de kinderen. Id. 576.
7. De « Stadsprocesszen , te Brugge.
Id. 863-864.
8. Vergoedzng aan een aftredenden
stadsdzenaar toegekend. Id. 864.
9. Een opstoker, ten fare 152o, in een
geschz l tusschen werklzeaen en bazen.
Id. 865.
10. Het gebed zoor het eten. Id. 865.
II. Het verizezen van een lid by' ongeval. Id. 866.
12. De « sloven ) in vroegere dagen.
Hoe de besproken tekst, door een
schrijver verkeerd werd uitgelegd. Id.
866.
13. De b!auwververs te Brugge, in
1478. Heeft vanwege eenen sat-liver
tot een verkeerde uitlegging aanleiding gegeven. Id. 867.
14. De arbezdsongevallen en de enderstand bi zzekte. Ia. 867.
15. Het 7 ekenen bij <, Pater nester's s,
Id. 868.
16. Het . burghmeesterscap a te Brugge. Id. 868 869.
17. Het lessen van geschut ender processzen. Id. 919.
18. Het begraven 4 met de kroon v. Id.
919.
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— 19. Het besehermen tier jonge meisjes.
Id. 920.
Klinkers : de spelling der lange klinkers in
het Micidelnederlandsch. Prijsvraag.
682.
Kloosters. Zie op Handschriften.
Kongres Zie op Congres.

Lazarussen. Zie de Woordenlijst, op Ghenieene leven en op Clapper.
LEDEN DER ACADEMIE. Zle het Register
van personen, en verder op Lidinaatschap tier Academie, alsook op Staat
der Academie.
— Overzicht der lezingen, verslagen en
itio-aven van de Leden. 124.

BONING : ZIJNE MAJESTEIT DE
BONING. Blij de intrede van Z M.
te Gent 22 hind 1Q1 ? ^ : Ontvangst
der Burgerlijke en Militaire Overheden. Dc Acalernie ungenoodigi.

Leekebijdragen tot de Geschiedenis
van Vlaanderen, inzonderheid van
Gent, door Prot. Dr. WILLEM DE

281. — De Academie officieel ontvangen. 393-3Q4.
Naamfeest des Konings. Zal voortaan
(len 15 Nov ember gevierd worden. 845
Kopenhagen. Zie op Danmark en op
Carlsbei/ilo ndet.
Kring :
— Oudhezdkundige Arms-, te Antwerpen.
Schenkt een bock aan de Acad 578.
— Oudhezdkuntii“, Kring van het Land
van Maas, te St.-Niklaas. Schenkt een
boek aan de Academie. 891.
Kunstgeschicdc. is. Prijsvraag. 680.
Kunstvorm : De kunstvorm (beeldspraak,
wooraenschat en klankmetrum) in de
Nederlandsche letterkundesedert 880.
Prijsvraag. 680.
Aunstwoorden. Zie op Vak- en Kunstwoorden.

L
Laboratorzum. Zie beneden op Voedingsvakschool.
Lager Onderwys
— Wetsontwerp op het Lager Onderwijs.
Zie op Ped,zpogiscize betrachtingen.
— Zie op Voertaal.
— Geschiedems van bet Lager Onderwijs
in Belgic onder de Oostenrijksche
Regeering. Prijsvraag. 679.
Lakenwevery. Prijsvraag. 680.
Latifrische schryvers. Lie beneden op Art.derlandsche vertalingen.

VREESE, den t3 Januari 1913 van de
per, gekomen. 13-15.
Leerplicht Invoer111,C, van den leerplicht.
Zie o p Pedagogic.
Leeuwarden. Zie op Genootschal).
Legenden. Zie op Bybelmotie f.
Leiden. Le op illaatschappy".
Leib:Jig Zie boven op Ausstelzung en op
Gesellschaft.
Letterkunde. Op dat gebied uitgeschreven
prusvragen. 68o, 681, 682.
Letlerkundige gesciletienis. Uitgeschreven
prijsvraag. 684
Letterkundige mededeelingen. Zie op
Bib/lographische aallteekezzliz,gen.
Leuven. Le op floo,ge.school en op Ker-

souwken.

Leven en werken der Zaidnederlandsehe sehrijvers. (Zie Verslagen en
illededeelingen, j aargang 1912, Register van zaken, biz. 1329, kol. 2.) —
Voorstel door den beer V. DELA
MONTAGNE, de urtg-ave te hernemen.
Bespreking. Een gemotiveerd voorstel
zal ❑ edergeiegd worden. 20. - Nederlegging van het voorstel. Bespreking
over de middelen tot uitvoering. 110.
— Verslag door den beer V. DELA
MONTAGNE. 169-171.
— Hernenzing des uitg-ave : Sub-comnzissie. Benoemmg van eene Subcomrmsste, belast met de uttgave te
bezorgen. 171. — Deze Commisste
aangevuld. 401.
— Alphobetzsche ly'st door FRANS DE
Pol. TER zaliger, eersten bestendigen

- 959 secretaris der Academie, opgemaakt
De heer FR. DE POTTER zoon verzocht, deze lust op to zoeken, in de
papieren door zip varier nagelaten.
401.

Levensberichten van afgestorven Leverscrielleii Le71,'11S0,)1102den. R
ten. Zie de . ./-aar boeken der Academie
(Register).
Levensbericht van Ridder ADRIAAN
DE CORSWAREM. 125

Levensmiddelen R,epertorium der wer-

ken over Levensmiddelen, door
tot 19/2)
Belgische Schrijvers
in het licht gegeven. Verhandeling
door clen A. J. J. VANDEVELDE en Jhr. Dr. H. W. J. VAN
BERESTEYN, ter opneming in de
Verslagen en ilietiedeelingen, aan de
Academie aangeboden. Naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde door het Bestuur
om advies verzonden. Verstagen door
de heeren Prof. Dr. JuLlus MAC LEou
en IS. TEIRLINCK, 522-523. — De
Commisste beslist tot de opnerning.
Door de Academie in pleno vergaderd
goedgekeurd. 523. — Het stub opgenornen. 697-756.
— Bestrijding van de vervalsLhing der
levensmiddelen. Zie op Bate? controe.
Levensschetsen der Viaamsche Schryvers.
Lie op Leven en we? ken.

Lezingen in de Academie.

ON erzicht

der
lezingen, aooi ae Leven, in de Academie seders hate stichting g-houlen.
I24.

*** MAANDELI JKSCHE VERGADLRINGEN.

— Hoe moeten de Vlanien, als ze
Fransch spreteen, hun Ulaam.sche familienanien en plaa:siLlinell
ultslreken dooi den nee ' Kan
ANIAAT loos. 24 en 25-30.
.
,n
---Iiindervru
Ben laziwerblad 7'001 NICOLAAS
BEETS, tcr (;)-ele,;) elint id van net eel sic
eeuwfeest zzg net geboot to (1814-1914),
G1 RS. 54
door den heer GusTAAT,
en 57-91.

— Hoe dienen vreemde nanzen in onze
tail to warden uitgesproken?, door
Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN. 132
en 133-139.
— De oorsprong van de Halewiln-liederen, door Dr. L. SIMONS. 176-177 en
259-275.

De beteekenis der Nederlandsche
Rechtswetenschap voor den Vlaamschen rechtsgeieerde, door Prof. Mr.
JULIUS OBRIE. 297-299 en 321-335.
— Jets over IF apenkunde, door Mr. A.
PR \YON-VAN ZUYLEN. 299, 309-320.
— lets over het Stuiententype in de Letterkunde, door Dr. JULIUS PERSYN.
4 12 -4 1 3 en 417-433.
— Over den Gernzaanschen oorsprong en
de ontwikkeling der Gotiek, door
den heer OmER WATTEZ. 536, S98boo en 637677.
— [Vane spreektmen het sch9onste Necierlanascii', door heer Dr. HUGO VER-

-

RIEST. 763-766 en 767-774.
— _post van Ravelingen, botanist en
dichter, door den heer Is. TEIRLINCK.
857-858 en 870-873.
— Een outitestanzentiscii Bjbelmotief zn

Brabant en Vtaanderen, door den
beer A. DE COCK 911-912, 921-940.
*** IN COMNIISSIE-VERGADERINGEN :
- COMMISSIE VOOR .MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LET TERKUNDE :

Een catalogus aer Handschriften
in Nederlandsche kloosters, nit het
Saar 1487, door Prof. Dr. WILLEM
DE VREESE 282-283 en 337-348.
- COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN
EN DOOR HET NEDERLANDSCH :

De Voertaal van het Lager Underwas : de tweede tact in de lagere
school, door den neer GUSTAAF

SEGERS 402-403 en 537-565.

Pedagogiscne betracntingen, door
den heer G SEGERS. 597 en 601-636.
Guido Gezelle als leeraar, door
Dr. HUGO VERRIEST. 4 0 3, 434 445.
DIGE COMR
Handelingen _er _ESTE
MISSIE VOOR HET UNDER WIJS IN EN
DOOR HET NEDERLANDSCH, of Bij.

— 96o
blad tot de Verslagen en Mededeelingen.UITGEGEVEN HANDELINGEN.
Ultbreiding van het Bijblad. (Zie
Versl. en Meded., I9i3, biz. 128-132.)
Uitgave van de TWEEDE REEKS
N" 1-6 (25 November 1913) van de
pers gekomen. 899.
Lichaamslid. Zie op Lid.
Lid (lichaamslid) : Het verliezen van een
lid bij ongeval. 866.
Staat
der Academie Januari 1913. Werkende Leden, Briefwisselende Leden
en Buitenlandsche Eereleden. 123.
List der Werkende en Briefwisselende
Leden en der Binnen- en Buitenlandsche Eereleden der Academie, sedert
hare oprichting in 1886. 123.
— Commissie tot voordracht van candidaten. Zie op Commisszen : V.
LIDMAkTSCHAP DER ACADEMIE.

,,,*. Verkzezing van een werkend lid, tot
vervanging van Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE zaliger. Prof. Mr. JULIUS
OBRIE beveelt de candidatuur aan van
den heer 0. \VATTEz. Dc heer Dr.
BAUWENS stelt zijne candidatuur voor.
Wordt verkozen de beer
597-598
OaneR WATTEZ. 598. - Zie het Register van personen, op Wattez.

*** 1913. Jaar/ijkscie verkzezing. Eene
piaats van briefwisselend lid open.
Uitslag der vetkiezing. 297. — Goedkeuring. De verkiezing bij Koninklijk
Besluit van 3o Juni goedgekeurd. 399.
Liederen. Uitgeschreven prijsvraag. 685.
Lzmbourg. Zie op Socte'tel.
Limburgsch dialect. Zie op Wedstrylien.
Lincei. Zie op Accadcznia.
Liturgie, Prijsvraag. 686.
Lzturgzsche boeken. Prijsvraag 686.
Luciferiana. Zie op Vondel.
Litiker-Duitsch-BelgW : Taaltoestanden
in Litiker-Dults.ch-Belgie.. Zie beneden op Taaltoestanden.
L'illti (Zweden). Zie op Hoogeschool.

rs
MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN

in

1913. Zie bovenaan blz. 941.
illaastricht. Zie op Societe.
Maatschapiq der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. Schenkt b'eken aan
de Academie. 107, 516-5[7.
Marseille. Zie op Hoogeschool,
Mechelen. Zie boven op Cercle en op
Keurboekery..

Medaille, ter herinnering aan het 25jarig bestaan der Academie. (Zie
Verslagen en Mededeehngeii,jaargang
Register van zaken, blz. 1331.)
Twee exemplaren daarvan aan het
Penningkabinet van de Kamer der
Volksvertegenwoordigers vereerd. 12.
— Een ex. aan den beer P. BURGGRAEVE, advocaat te Gent, vereerd.
900.
1912,

Mededeelingen Letterkundige mededeelingen. Zie boven op Bibliographiseize aanteekenzngen.
Melaatschen. Zie op Lazarussen.

Melk : Over berekenen en voorstellen
van de waarde van normale en vervalschte melk. Verhandeting, door
den Beer Dr. A. J. J. VANDEVELDE
aan de Academie, ter opneming in de
Verslagen en Mecledeehngen aangeboden. (13 e mededeeling van het Gemeentelaboratorium en de Voedingsvakschool, te Gent.) — Naar de Bestemitge Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde, om advies verzonden. Uitgebracht advies. De Comrnissie beslist tot de opneming. De
Academie in pleno vergaderd keurt
goed. 126-127. — De verhandeling
opgenomen. 145-161.
Melophiles. Zie op Societe'.

MERGHELYNCK-STICHTING of Jhr.
ARTHUR MERGHELYNCK - LEGAAT. Zie op Fondsen.
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Made/burg. Zie op Genootsclzap.
Middeleewwsche
prijsvraag. 686.

Uitgeschreven

Middel- en Nieuzemederlandsci. Uitgeschreven prijsvragen. 679, 681.
Middelnederlandsch. Uitgeschreven pupvragen. 678, 681, 682.
Middelnederlandsch :
— Middelnederlandsche Get jden- en Gebedenboeken. Prijsvraag. 686.
1111ddelnederlandscizWoordenboek:Een.

en ander over en nit het Middelnederlandsch Woordenboek. Voor-

-

dracht van Prof. Dr. J. VERDAM, op
de plechtige vergadering van 29 Juni
1913. 354-355. — Eenige woorden ter
inleiding. 365-366. — Het is voorwaar een schoone en ruke taal,
Vlaamsch-Brabantsch, het Middelnederiandsch. Hoe zij zich gevormi heeft,
weten wq niet; hare lotgevallen. De
veelzgdige werkzaamheici van Maerlant. 366. — eigensc iappen die
het meest in de taal van once NIIddelnederlandsche dichters en prozJsctinjvers aantrekken. 366-368 — Een
voorbeeld v in hefetlike poezie. 368369. — Een voorbeeld van symmetrische poezie. 369-370. — Een bladzijde verheven proza van Ruusbroec en
een voorbeeld van kinderlijk-,:envoudig proza 37o-371. — Eenige bijzonderheaen medegedeeld over de wordingsgeschtedenis van het .11ildeinederlandsch Woordenboek 371-375. —
Een en ander uit dat boek z2lt vertetd. 375.383. — Slot. 383 - 385.
illiddelnederlandsche Taal en Letterkunde. Zie op Commissieiz, I.

Miniature voorstellende den Slag bid Gayer
(22 Jun 1453) en den daarop gevolgden
voetval der Gentenaren. 14.
Miswijn. 575.
Moon' : Een tnoord verzoend. Kleine verscheldenheid door den heer EDW.
GAILLIARD. 572.573.
Munchen. Zie op Akademie.

N
Naamvalsverbuigingen tijdens de 14e
eeuw. Verhandeling, door den eerw.
heer C. BuvE, ter opneming in de
Verslagen en Mededeelingen, aan de
Academie aangeboden. Door het Bestuur naar de Commissie voor Middelnederlandsche Taa!- en Letterkunde
urn advies verzonden. Twee verslaggevers aangesteld. 761. — Hun verslag : het stuk is niet van aard om in
de Verslagen en Mededeelingen to
kunnen opgenomen worden. 901.
Namen Vreenzde narnen. Zie beneden
op Uitspraak.
Nat/cur- en Geneeskiinkg Congres. Zie
b p ven op Congres.
,Vederlanden : Het onderwijs in de Nederlanden. Zie op Comenius.
— Zie op Soler- en Kaascontrole.
Nederlandsch

- Waar spreekt men het schoonste
Nederlandsch? Lezing door Dr.
HUGO VERRIEST. 765-766. Mijn
antwoord is klaar, zegt Spreker : Hier,
in de Koninklijke Vlaamsche Academie ; bier in Vlaanderen, en in geheel
Zuid-Nederland. 767. — In Holland,
verklaart Dr. VERRIEST, heeft hij nowt
schoon algemeen Nederlandsch hooren
spreken ; in de Nederlandsche Congressen evenmin : Been algemeen Nederlandsch ; Hollandsch ja. 768. —
Spreker handelt over de uitspraak van
het Hollandsch en wil nog maar de
mindere fouten ervan aanteekenen.
768-772. — Daartegen stelt hit Ons
Nederlandsch. 772-774. Besluit.
774.
Ouderwjs in en door het Nederlandsch.
Zie op Commissien, IV.
Nederlandsche :
— Nederlandsche Bibliographie. Zie bo•
yen op Bibliograpnie.
— Nederlandsche Handschriften : Ver-

slag van een onderzoek Haar Nederlandsche Handschriften in Boheemsche, Oostenrijksche en Hon-
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gaarsche Bibliotheken en Veramelingen, door den zeer eerw. Pater
D. A. ..tIZACKE, S. J. Verhandeling, ter opneming in (le Verslagen en
illededeelinAren, aan de Academie aangeboden. Door Prof. Dr. Wild,Em
VREESE ter tafet gelegd. 856. — Door
de Academie, naar (le Bestendige Commissie voor Miadelne , iertandsche Tamen Letter kunde advies vet zonaen.
856. — Het Bestuur deter Commi,sie stelt twee versiaggevers aan. 856.
— Tot de eerstvolgende vet gadering
verschoven. 902.
Zie ook op Handwizrzflen.
— Nederlandsche kloosters. Zie Do y en op
Handschrlften.
— Nederlandscize LetierA.'unde. Verhandelingen en bijiragen betreffende de
Nederlandsche Letterkunde : Lb' tot
begin 20' eeuw. Uitgescnreven prusvraag. 682.
— .Nederlandsche Provinczen : Toestand
van hamlet en nijverheia in de Nederlandsche Provincidn, ten tide van de
Oostenrijksche Heerschappij. Prijsvraag. 682.
Nederlandsche rechtswetenschap : De

beteekenis der Nederlandsche
Rechtswetenschap voor den
Viaaniscnen rechtsgeleerde. Lenng

(lour Prot. Mr. juLtues UBRIE. 297299. — De ‘ ergeniken,le rechtswetenschap hier te tanue noegenaaind
met beoefend. Waal or] ae schuld biervan ligt. 321. -- In Frankrijk maakt
de zoolang gekoesterde zelfgenoegzaamheid voor nieuwete opvattingen
plaats . men begint aok aiddar naar
het buitenland het oog te richten. Te
Panis vctscrnint, in 190o, eene vertahng van Prof. P. LABAND ' S standaarawerk . Siaatsrectzt des deutsc hen
Rezones. Onze Belgische recntsgeteerden schenken enter wernig of geene
aandacht. 321-323. — Van de onvoldoende optelding van ooze aai staande
rechters van instructie en ambtenaren
van het openbaat ministerie. 323. —
Van de onverscniliigheid, weike bier
tegenover de vreenicte wetgevingen en

de vreemde rechtslitteratuur wordt gekoesterd. 323-324. — Van alles wat in
het Oosten en in het Noorden, en wel
inzonderheid in Nederland te vinlen
is, schtint men nog Steeds een heihgen
afschuw te hebben. Waarvan dat het
gevolg is. 324 - 327. — Het verschil
tussclien de Beig, ische rechtsgeleerde
werken en tiyischriften, en de Nederlandsche. De afgodische vereering van
alles wat op het gebied van het recht
van zuiver Franschen oorsprong is.
Het krantg, optreden daartegen van
een niagistraat tilt het Walenland, Mr.
A. OLIVIERS, rechter, te Bergen. 327329 -- De wet tot bescherming der
kinderen hier to lande in voege gebracht en de Nederlandsche Vereeniging Pro fuventute. 33o - 33 1 . Wat
Spreker zei over de betreurenswaar(lige veronachtzaming van het NederIan ische Strafrecht is ook van toepassing op de andere vakken van het
Recht, en wel inzonderheid op het
Burgerlijk Recht. 33 t - 333. — Niet alleen voor a ivocaten en magistraten,
zou uit de kennismaking met de Nederlandsctie rechtswetenschap veet te
leeren vallen, maar ook voor notarissen, evenals griffiers en deurwaarders.
333 - 335. — Eene . bloemleztng uit
de werken van Nederlandsche rechtsgeleerlen zoo urtmuntend geschikt
zip, am bij onze jonge Viaamsche
rechtse4eleerden in de Nederlandsche
rechtswetenschap belangstelting te
wekken. Daardoor zou tevens gewerkt
warden aan het verwezenlijken van
« Hooger onderwijs en Rechtsbedeeling in eigen taal a. 335.
— NederlandR;he tooneellellerkunde. Zie
Peneden op Staatsprriskamp.
— Nederlandsche vertalingen van oude

Grieksche en Latijnsche schrijvers, loor eerw. Pater ADH GEEt(ES. J., leeraar aan het SintMicntelscottege, te 13z ussel. VerhandeIi
de Academie ter uitgave
aangeuodcn. — Naar :re Besteneuge
Commissie voor Geschieutnis, Bio- en
Bibhographie om advies verzonden.
281. -- Twee verslaggevers benoemd,
BAER 1 ,

963 402. - Uitgebrachte verslagen. 5 8 5587. — De Academie beshst dat deze
verslagen in diuk aan de Leden zullen
medegedeeld worden In een v )1gende
vergadering, stermning daarover. 585.
Bespreking der vetslagen en stemming. De Vergadering 1).slist tot de
opneming in de Vers/ 7Arell era ..liededeclingen. Wensch tan den S,_hrti Ter
over te brengen. 763 761. studie
opgenomen 775-791. — c van
21 Octol)er I () I ;, beruigt Pater GEEREB ERT zip dank. 847.

Nederland, ne ai ,Horden : Cor p us van
Ne ierland ,-61e wool den, voorkomende
in Latimsche en Fransche t2ksten tilt
de Middeleeuwen Prijs ‘ raag. 684.
NzederdeutRhe ,S7,rachforwhitn7. Zie beneden op ri'rern.
Nzeziwere Taal:- ear fetterkunie Zie boven
—

op C01111111orcii,

II,

Nienwnederzonds,I. Lie op Hid
en
,V,,enwnederlanis,11.
Nyv rizezd. Zie op ilOndel.
Nthlaas
Lie op Afr
Yoord-Brabant. Zie o p Genootsehop.
zVormaalscholen ,Vormaalscholenvoor Regenten en Regcntessen.
Ver y laamscluns; daarvan. Redenkinzen door (ten beer
SEGERS 21.
— Voorstel do ,r de Bestendige Coinmissie voor 0:derwtjs. r„ Verzoekscnrift (9 April 1913) door de
Academie tot den WP1-(1. Heer Minister van Vv'etensch i p pen en Kunsten
gericht TE4-ne afv,ialdl,,4 ing tier Academie door den Minister in gehoor out\ angen (1 I Met 1913). 111-_-,,de
hieromtrent door den Bestial: ter ier
Academie 167-169.

0
Of. Het voegwoord of,

in het Mid lel- en
Nieuwnederian iscn Prtisvraag 681.

Office central des _Issociatrons znternationale.s. Schenkt een bock can de Academie. 106.

Onderstand btj afekte.

867.

Onderwils :
Onderzvy's in en door het Nederlandsch.
Zie op Commusdn, IV.

Comenzus, Encyclobedzsch Onderwns L7s,, a r Onderwjs, Normaalse izolen en Voertaal.
La;rere Onderewgzers
0 zderzoi.; 'is :
Hoe noodz ikellik het is, hunnen
Zie on

stoffajlcn toestand te verbeteren.
602 601. — Zie verder op Pet-log-ogle.

Odstenriiks,lz
- Oositearzrescize Bzblzotheken. Zte op
N4erlontische
— 0 Tsienryks,iie R ,A,eering. Zte op Handel en ny'verneld en op Lager On27er:!,y5.
Pujsvraag. 680.
0 ,s t- Vidanleren.Zie beneden op ProvznClale Road,
OPENS l'AANDE PLAATSEN VAN EERE- EN
BRIE14 WISSELEND LID Zie boven op

Lidnzaatschab der Academie.
E . n opstoker, ten lire 1520, in
een geschtl tusschen werklieden en bazen. 865.
O'ide Glosses. Zie op Glossen.
Oude Kerk„;ebruzken. Lie boven op Kerkgebruzken.

Ouden qarde. Zie op Cercle.
Oudizezdsieundige Krzng. Zie op Kling.

Over berekenen en voorstellen van de
waarde van normale en vervalsch.
te melk. Zie op Jfelk
Over .1selsch. Zie op Dialectstztthe.

Paoscizgebrulken. 573-574.

Pcedologle. Lie op Genootschap.
Palmenzondag. Een ou I gebruik. 576.

Pater noster
Het
p oster's. 868.

rekenen bu

Pater

Pedagogische betrachtingen, naar aanleiding van het

Peciagos;le
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a Wetsontwerp op het Lager Onderwijs 71, door den Minister van
Wetenschappen en Knnsten in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, den 24 Januari 1913, ter tafel gelegd. Lezing door den heer
GUSTAAF SEGERS 597. — Da wetsontwerp zal tot eindeloos politiek gekibbel aanleiding geven. De pedagogische kant zal echter warden verwaarloosd. Spreker bezit de vereischte
onpartijiigheid om in dezen het genoemde wetsontwerp te bespieken :
hij wil alleen de belangen van ons
volksonderwijs bestudeeren 601-6o2.
— De verbeteringen door het Wetsontwerp tot stand gebracht : verbetering van den stofIeluken toestand der
lagere onderwijzers; invoering van den
leerplicht ; invoering van den vierden
graad. 602-604. — 1)e Schoolplicht
de 1 i eerste artikels van het Wetsontwerp betreffin den leerplicht. De bekrachtigingen door het ontwerp voorzien zijn streng genoeg. 1-32denking,en
daarover. 604-607. — Het begnp
wetensbezwaren Moeilijkhe,ien welke de toepassing der wet zal opleveren. 607-609. -- Wat, in zake leerplicht gebeurt in Zwitserland, waarmede men ons land gaarne vergehjkt.
609-610. — Utislagen in Zwitserland
bekomen met de strenge voorschriften, aldaar in voege. 610-611. — De
Schoolbywoning in Noord-Nederland.
611-612. — Id., in de verschilien3e
provincien van Belgié. 612-614. — De
schoolbij woning in de verschtlien le
graden van het Onderwijs De abnormale kznderen. 615-616. — De onregelmatzge schoolbywonzng. Wat het
Driejaarlijksch verslag ons dienaangaande leert. 616-618. — Het overladen der programma's. Het onderricht
der tweede taal. 618-622. — Het onderricht in de moedertaal. 622-626.
— De utilitanstische, matenalistische
strekking in ons Lager Onderwijs. 626629. — Het « bewijs van lagere studien s door het Wetsontwerp voorgeschreven, is hoogst nuttig. 629. — De
lagere school heeft haar karakter afge-

legd. De « conferenties 629-634. —
Het onderricht in de moedertaal. 634.
— De opvoeding, de nationale, de zedelijke opvoeding vooral, wordt al te
zeer vervyaarloosd. 635.636.
Peperkoek. Het toedienen van wijn en
koek na de Heilige Communie. 573.
Persoonsnamen. Zie op Uztspraak.
Petersburg (Sint-). Zie op Academie.

Photographietoestel der Academie, ten
behoove der Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Prof. Dr.
WILLEM DE V REESE. (Zie Verslagen
en illededeelingen. jaarg 1907, blzz.
952.954 — Opgave der door den
beer W. DE VREESE, in 1912 gephotographeerde handschriften. be boven
op Boekerij der Academie.
PLAATSEN OPENSTA.ANDE PLAATSEN
VAN BRIEFWISSELEND LID EN VAN
BUITENLANDSCH EERELID Zte boven

op Lzdmaatschap der Academie,
Plaatsnamen. Zie op Uztspraak.
Platte grond del stall Gent. Zie op Gent.
Zie boven op
jaarlijksche plecntige 'vergaderzng.

PLECHTIGE VERGADERING

Piezade : De Fransche plcr 1de. Haar invloed op de Nederlandsche letteikunde. Uitgeschreven prijsvraag. 681.
Portretten van Jan zonder Vrees, van
Margareta van Beieren, van Philips
den Goede, enz. 14.
Pourtrazcture. Zie op Gent.
Prag. Zie op Akademze.
Zie op Staatsprijskampen
en op Wedszlijden.

PRIJSKAMPEN.

Zie op Wedstriden.
Proeve. Z. op Encyclopedzsth Onderwift.
PRIJSVRAGEN.

Proficzat.s Het woord Proficiat. 575 576.
Provalciale Road van Oost- Vlaanderen.
Schenkt een bock aan de Academie. 7.
Prztzsen. Zie op Akademie,

___.

R
RIbbotenu. Zie op Blencorf
Rabelais. Zie op Reinaert.
Ravelingen (van). Zie boven op _Post van
Ravelingen.
Rechtsgeleerdheld. Zie boven op Staatspryskampen.

Rechtswetenschap. Z. op Nederlandsch
Rederjkkamer Koninkljke Rederykkamer <, Het Eglantzerken », te Hoogstraten. filude intrede van den Prin,.
der Kamer. De Academie verzocht zich
op de feestelkikh-den te later vertegenwoordiuen. 58o-581. Dit den heer
GUSTAAF SEGERS opgedragen. Medecieeling door hem aan de Academie
gedaan. 581.
REGEERING DE BELGISCHE REGEERING

(\Iinisterie van Wetenschappen en
Kut.sten ; — Ministerie van Landbouw; — Mini,tene van Nijverheid
en Arbeid; — Ministerie van Financier; ; — Ministerie van Justine, en
Ministerie van Oorlog). Schenkt boeken aan de Academie 7, 44, 105-106,
1 15-116, 165,66, 277-278, 395, 5i6,
577-57 8, 757, 837-8 3 8 , 893-894.
Zie ook op Brieven : Ingekomen brieven.
Reinaerdiana. Zie op Reznaert.
Reziwert :
- « Het gedicht van den Vas Reinarde (Reinaei I I) critisch nitgegeyen, — en Critisch exegetische
Cemmentaar op den Reinaert
(Reinaert 1) Verhandelingen door
Dr. J. W. MULLER, hoogieeraar te
Utrecht, buiteniandsch eerehd, aan
de Academie ter uitgave aangeboaen.
— Brief van Dr. MULLER, 897-898.
WILLEM DE VREESE spreekt
—Prof.D
aller vreugde urt over het gaudium
magnum, aan de Academie verkondigcl. 898. — Beide verhandelingen
door het Bestuur naar de Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde om advies ver-
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zonden. 902. — Verslaggevers door
de Commissie aangesteld. 902.
miei van den Reinaert. Zie op
ononyymie.
— Topop
— Reinaert en Rabelais, door den hoer
Is. Teirlinck, en de Reinaerdiana

van den heer Mr. Leonard Willems. Orae-moue door den heer Is.
Zijn betoog dat Meester
Alcofribas Naszer niemand anders is
dan Francois Rabelais : de heer TEIRLINCK eischt het prioriteitsrecht van
deze verklaring. 50-51.
Rekenen Zie op Pater poster.
Repertorzunz. Zie op Levensmiddelen.
Rijksarchief Zie op Archief.
Rome Zie op Accademia.
RUILDIENST RUILING VAN DE Verslagen en Mededeelingen EN ANDERE
TEIRLINCK.

UITGAVEN DER ACADEMIE, TEGEN
TIJDSCHRIFTEN. Voor de Boekerij der

Academie ontvan gen tijdschriften,
47, 108- 09, 120, 167, 280281, 398,
896.
518, 580, 758-759, 844, 896
— Lyst der tildschr iften waarme de de
. Vers lagen en M eaeueeli ngen geruzzd warden. — Zie het jaarboek
der Academie voor 1913, blz. 270-271.
Rusland. Zie op Sint-Petersburg.
Rythmns : De rythmus in de taal. Lezing aoor aen eerw heer Kan. AMAAT
Joos. Beknopt overzicht. 852.

S
Sdchszsch. Zie op Gesellschaft.

SALSMANS-FONDS : JOZEF SALSMANS-FON DS.- JAARLIJKSCH VERSLAG. kerslag over het dienstjaar
1912 Zie op Fondsen.
- Commissie van beheer voor het Salsmans-Fonds. Verslag, door den heer
KAREL DE FLOU, over de vergadering,
op 17 December 1913, door de Commissie gehouden. 904.
— Verhandeling, ter opneming onder de
uitgaven van het Fonds, aan de Aca-
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demie aangeboden. Zie op Kerkgebruiken.
— Uitv,eschreven p rijsvragen. 6436.

Schilderk mist en T ooneelvertoo ninon
op het einde van de ffiddeleenwen : een bijdrage tot de kanstoschiedenis vooral van de Nelerlanden, t »r Dr LEO VAN FUYVELDE. ( Lie Versl. en ltded , 1912,
blz. 1336, kol. 2.) Den 14 Jul' 1913
van de pers gekomen. 400.
Schoolplicht. Zie op Pedagogie.
Sznt-Niklaas. Zie op Kring.
Sint-Petersburg. Zie op Academie.
Soczete :
— Societe d' Emulation pour l' elude de
i'histoire et des antiquite's de la
Flandre, te Brugge. Schenkt boeken
aan de Academie. 8, 45, 11 7, 396, 838.
— Societe de htterature Wallonne, te
Luik. Schenkt boeken aan de Academie. 46, 106, 166, 396.
— Socze'te historzque et arche'ologzque
dans le Limbourg, te Maastricht.
Schenkt een boek aan de Acad. 107.
— Societe Royale ch9ra le et litteraire
Les Melophiles, te Hasselt. Schenkt
een boek aan de Academie. 578-579.
Spelen : Volksspelen. Prijsvraag. 683.
Sprachforschung. Zie op Verein.
STAAT DER ACADEMIE. Jan. 1913 123.

Staatsblad. Bekendmaking betreffende het
Aug. Beernaert-Fonds. 899,
STAATSPRIJSKAAIPEN

— Drzejaarlilkcche wedstryd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde. 19" tgdvak : 19104912. (Zie Verslagen en
Mededeelzngen, jaargang 1912, biz.
1285.) — De Academie, door den heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten, om een nieuwe voordracht verzocht van tien personen, waarvan ten
minste de heat buiten de Academie
zouden gekozen worden. 21. - De
Academie meent hare eerste voordracht te moeten handhaven. 22.

— Staatsprijskampen. voor Geschiede-

nis, Rechtsgeleerdheid en Taalkundige weten.schappen. H
7) In le R neaten. Instelling van een priji voor Aardrijkskun.de. ... g ar aanteidaw2 vari een rota,
door den hoer EDW. GAILLIARD, in
vergadering der Academie van 19
April 1911 medegedeeld (zie Verslagen en illededeelingen, jaargang 1911,
biz 209 . 210), voorstetien aan de Academie gedaan door de heeren Prof.
AD. DE CEULENEER, Jhr. Mr. NAP.
DE PAUW en EDW. GAILLIARD 404412 (De no')dzakeitjkneid, bij het in-

rich'en dier prtiskamoen, de Koninkhike Vtaamsche Academie op geigken
voel te steilen als de Academie royale
de Belgique.) — De voorsteilen beslutten tot het zeuden van een betoog
aan de Regeering. Benoeming eener
Commissie belast met een ontwerp van
brief op te stellen. 412. Mededeehng van het ontwerp. 519-521. (De
brief den 22 Augustus 1913 aan den
Heer Minister gestuurd.)
Stadschenaren. 8b
Stadsprocesszen >> (De), te Brugge. 863.
Stadtbiblzothek. Zie op Bibliotheek.
Sloven : De t Stoven m iii vroegere dagen.
866.
Stracsburg. Zie op Zwezgverezn.
Studentenalmanak Commissie tot redactle van den Delftschen Studentenalmanak Schenkt een boek aan de
Academie. 8.

Studententype : Het Studententype in
de letterkunde. 1_, , zing door Dr,
Spreker
noodigt zgne toehoorders tot eene
wandeling door de wereld der studenten. Zga sympathie voor den student.
417. — Het cosmopolitisme overstroomt de wereld het verdrinkt de
eigenaardighecien der studenten. De
studenten beschrijven zichzelf : hunne
viiegende blaadjes. 417-418. — Wat
de student your het oog van den
romantieker was. Maar sedert is het
realisme gekomen, dat in de studenten-

JUL. PERSYN. 412-413. -
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wereld nieer.... ideaal heeft ontdekt.
418. — Maar genoeg algemeenheden
thans. Spreker wil over de eigenaardigheden van de studentenweretd handelen, in ceder land : de Belgische
noch de Nederlandsche studenten
vallen met binnen 't bestek van heden
die zijn genoeg bekend. 418-419. —
Achtereenvolgens wordt gesproken
over den student in Italie, 419-420; —
over de Spanjaarden en de Portugeezen, 420.421; — over den Franschen
student, 421-423; — over de studenten in Engeland, 423 . 425. — Maar het
land van het rijke studentenleven en
van de tijke studentenliteratuur is
nog steeds Duitschiand. 425-427. —
De Russische student. 427-428. —
Noorwegen gaf tot heden de twee
mooiste studentenromans. Noorsche student. 428-430. — De Zweedsche student. 431-433. — De Finsche
jeugd. 433.

T
Taal. Zie op Rythmus.
Taalgasen. Zie op Bibliograhische aanteekeningen.
Taalkunde. Op dat gebied uitgeschreven
prijsvragen. 678, b83, 684.
Taalkundige wetenschappen. Zie boven
op Staatspryskampen.
Taaltoestanden

Taaltoestanden in de gemeente
Aube ( tier. Raart), uuor ueu
teeraar aan het Koninklijk Atheuxuth te Topgeren, ter opneming in ae Verslagen en ,itededeelingen, aan de Academie aangenoden.
Naar de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde om
advies verzonden. De Commissie besluit tot de °placating : door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
5 29.

J. LANGOHR,

-- Taaltoestanden in Laiter-Daitsch-

Belgiö, e
m

n

.

LANGuilit,

leeraar aan het Koninktp Athenaeum,

te Tongeren. Verhandeling, ter opneming in de Verslagen en kiededeelzngen, de Academie aangeboden.
(Zie Ve?sl. en Meded.,' jaargang 1911,
blz. 208 en 715.) — Naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde, om advies verzonden.
281-232. — Twee verslaggevers aangewezen. 284. — Hunne verslagen.
524-529. — De Commissie besluit
tot de opneming. Door de Academie
in pleno vergaderd goedgekeurd, mits
inachtneming door Schrijver van de
aan- en opmerkingen door de verslaggevers gedaan. 529. — De verhandeling de Commissie om laatste
advies verzonden. Aanstelling van
twee versiaggevers. 903-904.
Taalzuivering. Op dat gebied ui f geschreyen prijsvraag. 679.
Technische Hooceschool. Zie boven op
Hoogeschool.
Te Deum. 845.
TIJDSCHRIFTEN, maandelijks voor de
BoeRery. der Academie zngezonden.
7, 44, 106, 116, 165-166, 278, 395,
516, 578, 757, 838, 894.
— Zie ook
Ruzldienst.
Tooneelletterkunde (Nederlandsche). Zie
boven op Staatspriskampen.
Topographie van Gent in (.e 15" en 16d0.
eeuw. Lie op Leeeeby'dragen.
Topographische gre ys van het Oostv ■ aamscn en net Brauantsch. Prtisvraag. 680.
Toponymie De Toponymie van den
Reinaert, dour Is. ihiRLINCK Den
12 Augustus 1913 van de pers gekomen. 582.

U
Uitgaven der Academie :
— Uitgaven der Academie, sedert

hare

opricnting. Overzicht. 124.
- VERZENDING aan den Weled. Heer
Minister van 1,Petenschappen en
Kunsten. Bu het van de pers komen
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van uitgaven, 74 exx. daarvan aan den
Heer Minister verzonden, ten behoeve
van de verschillende Inrichtingen, die,
door tusschenkomst van zijn Departement, de uitgaven der Academie
ontvangen. (Zie de Lijst dier Inrichtingen in het Jaarboek voor 1913,
-blzz. 268-269.) 14, 125, 400, 582-583,
847.

aan de Heeren Stichters
van Fondsen. Bij het van de pers
komen van uitgaven, een exemplaar
daarvan vereerd aan de EE. FIH.
Pater VAN DE VEN, S. J., en Pater
JOZ SALSMANS, S. J stichters van
Fondsen bij de Academie. 14, 125,
400, 582-583,8 47.
*** MAANDELIJKSCHE VERZENDING. Maandelijks worden de Verslagen en illededeelzngen verzonden aan de Heeren
werkende-, bilefwisselende- en eereleden ; aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten ; aan andere
Ministeiies, alsook, in Beigie eo in
het Buitenland, aan al de Genootschappen, Schoolinrichtingen en bijzondere personen waarmede de Koninklijke Vlaamsche Academie in
letterkundig verkeer is of hare uitgaven ruilt.

• VERZENDING

Middeleeuwen, door Dr. LEO VAN
PUYVELDE. 400.
— Den 12 Augustus : De Toponymie van
den Reznaert, door Is. TEIRLINCK,
582.

— Den 26 Augustus : Briefwisseling van,
met en over Hendrzk Conscience,
door Dr. A. JACOB. 582.
— Den 2 September : Zuzd-Oostvlaandersch Idzotzcon, door Is. TEIRLINCK.
Tweede deel, L e aflevering: H-Los.582.
— Den 20 October : Geschiedenzs van het
Onderwits in Belgze..., door A.
SLUYS 847.848.
- Den 25 November : Bestendige Commissze voor het Onderwijs in en door
het iVederlandsch : Handeli4gen (By.Tweede reeks, n" 1-6, 899.
Uztspraak :

- Uitspraak der Vlaamsche faminenamen en plaatsnamen, onder het
Fransch spreken. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaargang 1912, Wiz.
743-745.) — Hoe moeten de Via-

mingen, als ze Fransch spreken,
hun. eigen Viaamsche famitienamen en plaatsnamen nitspreken?

WILLEM DE VREESE. 13-14.
— Den 23 April jaarboek voor 1913. 122.

Lezing door xanunnik AMAAT Joos.
Beknopt overzicnt. 24. — Spreker
onderzoekt eerst de natuur van de
familie- en plaatsnamen. 25-26. — De
ongewijzigde naam is een kostbare
schat voor familien en plaatsen. 26.27.
De Vlaming, die Fransch spreekt,
moet zootang hij verstaan worth en er
geen erkenuen Franschen vorm voor
bestaat, zijn eigen Vlaamsche
en plaatsnamen op zijn Nederiandsch
uitspreken. 27. — Spreken de Franschen misschien alle vreemde woorden
op zijn Fransch uit ? Antwoorci op die
vraag. 28. — Tot onderricht van
Walen en verbasterde Vlamingen,
eenige regelen uit Dzctzonnazre de la
pronanczatzon franfaise. 29. — Antwoord van de leeraars aan de Koninklijke Athenaeums op de gestelde vraag.
30.

Dsn 14 Jul' : Schzlderkunst en Tooneelvertooningen op het einde van de

lJitspraak der vreemde namen in
once taal Hoe dienen vreemde

-

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERZENDING. Verzendzng der uitgaven van
7 October 1912 tot 7 October 1913 van

de pers gekomen. Verzonden uigaven.
Lijst der personen en inrichtingen aan
wie genoemde uitgaven werden gestuurd. 760. (Deze verzending vervangt de Zesmaande4jksche verzending, welke vroeger gedaan werd. Zie
Versl. en Mededeel., jaarg. 1912. Blz.
1340, kol. 1.)
Zie vender op Ruzldzenst.
*** VAN DE PERS GEKOMEN UITGAVEN :
—

Den 13 Januar' 1913 : Leekebjdragen
tot de Geschzedenzs van Vlaanderen,
znzonderheid van Gent, door Dr.
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namen in onze taal to worden. nitLezrng door deo neer
gesproken?
Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN. Beknopt overzicnt. 132. — Spreker herrnnert eerst aan de lezing van eerw. Kan.
Am. J003, ais antwoord op de vraag
Hoe moeten de Vlamingen, als ze
Fransch spreken, hun ezgen familzeen plaatsnamen itaspreken? Een
ander punt client echter ook onderzocht : Hoe dienen vreem le namen
in onze taal uagesProken te warden?
De beer PRAYON-VAN ZUYLEN wil
hieromtrent zljci meening uiteenzetten.
133-131. — Hij handelt eerst over de
persoonsnainen. 134-135 — Hij konit
vervoigens tot de kwestie der plaatsnamen. 135-137. — Spreker sluit met
eenige woorden over de Duitsche aardr ykskundigen en kaartenmakers en
zegt wat er, zyns inziens, voor de
aardrykskundige handnoeken, die in
onze scholen worden gebruikt, zou
dienen gedaan te worden. 137-139.
Eenige byzonderheden over de uitspraak
van het Hollandsch. 768-770.
Universite; Zie op flodseschool.
Universzteit, Universitet, UiziversztetsBiblioteket. Lie op Moyesc
Uppsala. Zie op Hoogeschool,
Utrecht. Zie op Genootschap.
Bisdom Utrecht. Dietsche Kalenders
van alt bisdom, in het Jaarboek voor
1913 opgenomen. 122.123.

V
Vak- en Kuustwoorden. Door de Academie uitgescnreven prijsvragen
Bouwkunde. 685.
— Hoppeteelt. 680.
— Katoenwevery. 679.
Lakenwevery. 680.
- Vlasnijverheid. 683.
Zeevisscriery. 679.
VA NDE VEN-HEREMANS-FONDS.—
JA,A.KLIJKsCa Vtk.LAG. Ver.stag over
het dzenstjaar 1912. Zie op Fondsen.

Van Eyek-Comileit. Zie op Eyck.
Ven ( Van de). Zie op Van de Ven.
Vereenzging van letterkundigen. De Academie, namens die V ereeniging verzocht, zich te laten vertegenwoordigen
by de hulde aan Dr. VERRIEST te brengen. 399.
Verein fur niederdeutsche Sprachforschung, te Hamburg. Schenkt een
boek aan de Academie. 838.
VKRGADERINGEN DER ACADEMIE. illaandelyksche versaderzng. Zie bovenaan
het Register van zaken. - Zie op
jaarlyksche plechtzge vergadering.
Verhandelingen aan de Academie ter
nitgave aangeboden eu In flare Verslagen en Mectedeeti,gen opgenomen.
Overzicht. 124. — Zie verder op Commission : Bestendige Commissiên.
Verlucnters Vlaamsche verluchters.Uitgeschreven prijsvraag. 680.
Verscheidenheden. Zie boven op Kleine
Verscheidenheden.
Verslagen, door de heeren Leden der
Academie uitgebracht. Overzicht. 124.
Verslagen. en Mededeelingen. Maandety/escne v,rzenciing. Lie boven op Ult.
gaven der Academie. Zie ook op Ruadienst en op Verhandelingen.
Versteganus. Leven en werken. Uitgeschreven prysvraag. 682.
Verval.schinto,- der levensmiddelen. Zie boven op Levensmiczdelen.
Vervlaamscning- van het Norrnaal Onderwj,. Zie op Normaalscholen.
Vlaamsch :
Algemeene Katholieke Vlaamsche Hongeschoolitztbrezding. Schenkt boeken
aan de Acad. 8, 45, 116-117, 166, 278.
Vlaamsch Natztur- en Geneeskundig
Congres. Zie op Congres.
— Viaamscne bedienden. Zie op Congres.
— 7iaamschefamilienamen en plaatsnamen. Zie op Uaspraak.
— Vlaamsche rechtsgeleerden Zie op Nederlandsche rechtswetenschap.
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Vlaamsche Schrj*vers. Zie op Leven
en werken der Zuidnederlandsche
Schrü'vers.
Vlaamscne taalstrijd. Zie boven op
Bib lzograp hze.
Vlaamsche verluchters. Prijsvraag. 680.
Vlaamsche Volkssfielen. Uitgeschreven
prgsvraag. 683.
Vlaanderen
— Kaart van Vlaanderen : Flandrzcv
descriptzo ». (Omstreeks 1560.) 14.
Geschiedenis van een der 17 kasselrijen
van Vlaanderen. Prijsvraag. 684.
Zie Leekebydragen en Bybelmotief.
Vlaminsen : Nor sumo Fiaintningt
Een kteine verscheidenheid door Dr.

-

J. I3OLS. 571.572.

Vlasni/verheid. Prijsvraag. 683.
Vocabuiarzus Copzosus. Prijsvraag. 683.
Voedingsvakschool, te Gent. Reeks studies
tot bekendmaking- van gedane proefnemingen. Zie op Botercontrole, Levensmi tdelen en op ziletk.
Voertaal : De Voertaal in het Lager

Onderwi.js : de tweede taal in de
lagers school..Vaar aanleidz,q van
net Dre,jaartykich Verstag- van
den staat van het Lager Onderwip
zn Bekie (1909-1910-1911 ) . NOLA. door
G. sEGERS 40.-403. — Voorstei van
Prof. A. DE CEULENEER. 530. — Lemug door den peer SEGERS. 530.
Den 24 Januar y 1913 werd in de Kamer dour den Minister van Wetenschappen en K.unsten, genoemd versag neergelegu. Spreker rneent het van
nut een en ander daaruit mede te deelen, wat de voertaal van ons aanvankenik onuerrient en het aanleeren der
tweede taal betreft. 537-545. — De
voertaal. Noodiottige gevoigen van net
gebruik eener vreeinae taal als voertaal. Dc verachterae leerintgen. 546
— De punt der volksschoot, het
dialect der kiuderen tot tie algenteene
letterkunuige tacit te verheffen. 549S5 t. — Het onderricht eener tweede
taal hourt in de lagere scnoo, wet
te
551-552. — Raadgevingen

vanwege het middenbestuur of vanwege de inspectie, over het gebruik
der voertaal. 552-555 — Het vertrekpunt der schooloverheden is verkeerd. 555-559. — De staatsnormaalscholen ter opleiding van onderwijzers.
559-565.
Vogesen-Club. Zie op Zweigverein.
Volksspelen, Zte op Vlaamsch.
Vondel
Vondei's Lucifer. Verhandeling ter opnemmg in de Verslagen en Mededeelingen. door J. LANGOHR aangeboden : Luciferiana Een korte bewerking van Vonael's Lucifer. Naar de
Commissie voor Nieu were Taal- en
Letterkunde om advies verzoncien.
Twee versiaggevers aangewezen. 52,
127. — Verslagen door Dr. MUYLDERMANS en Dr. W. DE VREESE.
283-284. — Besluit Het stuk is met
geschikt om opgenomen te worden.
284.
— Een onderzoek naar de populariteit van
Vondel bg nine tij igenooten. -Mtgeschreven prysvtaag. 681.
— De Zuhineoerlandsche bestanddeelen
van Voudel's taal Prii-Nraag 678.
VOORLEZINGEN IN DE ACADEMIE. Zie
boven op Lezzngen.

Voorzetsels, in het Middel- en Nteuwneaeriandsch. Prijsvraag. 68
Vreemde namen. Zie op Uztspraak.

w
Waar spreekt men het schoonste Nederlandsch. Lezing door Ur HUGO
VERR1ES.r.

Lie op Nedertandsciz.

Wapenkunde : Iets over Wapenkunde.
Ltzirig door Mr. A. PRAYON-VAN
ZUYE EN 299 — Het zinnebeeld der

native Ix) (se volken der Oudheid, bij
de Germanen, ae Angelsaksen enz.
309. — Eerst met de latere 'made'.
eeuwen verspreiade zich het voeren
van wapens onder de euelen. 3 to —
Aanvankelyk was het wapen streng

........ 971 —
persoonlijk. 310-31 t. — Over de figuren, die vele blazoenen uit het tijdstip
der kruisvaarten versieren. 311. —
Het wapen van Vlaanderen ; het gegtronneerd schild, de wapens onzer provincien. 3 it-313. — De aiellijke en
de burger-hike wapens. 314 — Met de
Renaissance kwam het verval. 314. —
Over het oordeel, dat het voeren van
een geslachtswapen wezenilk een anachronisme is geworden. 314 317. —
De waDenkunde, een hulpbron van
de geschiedems. 317-320.
LVechtrjrlen. Z , e on StaatsPrijskampen.
Wedstrijden door de Academie nitgeschreven. _A_igetneeii over-mat. 125.
— Afschrift van een zngezonden _pry's.
antwoord. Prfisvraag : I-eschrjvzng
van het Limbur 4Ysch dialect De schrijver van de ingezonden prijsverhaniieling verzoekt mu de toelating een afschrift van zijn werk te nemen, Beslissing. 581-582
* * WEDSTRUDEN VOOR 1913. INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN. riENOEMING
VAN DE KEURRADEN. - Zle Versla-

gen en Allededeel ingen, jaargang 19:2,
Register van zaken, biz. 1344, kol. 2.
0) Tweede prijsvraag : Eene list
van de Germanismen die hedendaags
door Nederlawische schrijvers ge.
bruzkt worden. Een antwoord Ingekomen. Benoeming van den keurraad. 22.
2°) Derde prijsvraag : Het Lzmburgsch dialect in de firovincie Lulk.
Een antwoord ingekomen. Benoeming van den keurraad. 22.23.
3°) Zesde prijsvraag (op blz. 23,
werd bij misslag Vyfde prIp-vraag
gedrukt) : Nederlandsche vakwoordenlz/st van het Bakkersbedryt. Een
antwoord ingekomen. Benoeming van
den keurraad. 23.
— N. B. : Voor de vierde prijsvraag :
Klankleer van het Gentsch dialect,
zie Versl. en illeded., jaargang 1912,
blz. 1285.
— Lezing der verslagen, ingevolge art. 31
der wet van 15 Maart 1887. 175, 288.

— VERSLAGEN DER KEURRADEN :
1°) Tweede prijsvraag : Germanicmen (zie boven). Verslagen van de
heeren Dr. MANSION, Dr. C. LECOU•
TERE en GUSTAAF SEGERS. 187-210.
2°) Derde prijsvraag : Lzmburgsch
dialect (zie boven). Verslagen van Dr.
L. SCHARPE, Mr. PAUL BELLEFROID
en Dr. LEO GOEMANS 210-221.
3°) Vierde prijsvraag : Gentsch dialect (zie Versl. en Med., jaarg. 1912,
blz. i 285). Verslagen door de heeren
Dr W. DE VREESE, Mr. JULIUS
OBRIE en Dr. GOEMANS. 222.249.
4°) Zesde prijsvraag : BakkersbedrW
(zie Doyen). Verslagen door de heeren
TH COOPMAN, FRANK LATEUR en
GUSTAP-F SEGERS 250.258.
- LEZING. DOOR DEN BESTENDIGEN SECRETARIS. OVER DE UITGEBRACHTE
VERSLAGEN STEMMING, 289.

1°) Tweede prijsvraag : Germanzs men. (Zie boven ) Het ingezonden
prijsantwoord met bekroond. Voorstel de prijsvraag tot 1917 aan te houden. Dit voorstel naar de Commissie
vo'3r Prijsvragen verzonden. 289.
2°) Derde prijsvraag : Limburgsch
dialect. (Zie hierboven.) Twee der
heeren versiaggevers stellen voor het
ingezonden prgsantwoord te bekronen ; de derde verslaggever stelt voor
de prijsvraag aan te houden. Beschouwingen door Prof. Dr. W. DE VREESE
aan het oordeel der Academie onderworpen. 289-294. — De Academie
beslist genoemd prrjsantwoord met te
bekronen. Het voorstel tot aanhouden
van de prijsvraag wordt naar de Commissie voor prijsvragen verzonden.295.
3°) Vierde prijsvraag : Gentsch dialect. (Zie hierboven.) De eerste verslaggever stelt voor de prijsvraag aan
te houden ; de tweede verklaart dat
het stuk, dat in vereenvoudigde spelling geschreven i5, buiten aanmerking
moet bluven ; de derde stelt voor het
stuk voorwaardelijk te bekronen.— De
Academie beslist de prijsvraag aan
te houden. Naar de Commissie voor
prijsvragen verzonden. 295.296.
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4°) Zesde prijsvraa2 Bakkersbedrj.f. (Zie hierboven.) Het ingezonden
prijsantwoord wordt bekroond. Onder
welke voorwaarden ; vo ,r het ter pers
mag gaan, zal het aan een laatst onderzoek van den beer SEGFRS onderworpen warden. 296-297.
-

WEDSTRTJDEN VOOR 1914. Tredstryden, waarvoor WO, dat de

antwoorden uiterlijk 10 December
1913 dzenden ziwzonden. — INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN. BENOEMING DER KEURRADEN.
I') Tweede prijsvraag : Alankleer
van het Hasseltsch dialect. Een antwoord ingekomen. lienoeming van den
keurraad 908.
2°) Vijfde prijsvraag : Folklore. Een
antwoord ingekomen. Benoeming van
den keurraad. 909.
3°) Zesde p rijsvraag rakwoordenly'st van de Garenspinnenj Een antwoord ingekomen. Benoeming van
den keurraad. 909.
4°) BOURY-FONDS : Het op muzzek
brengen van _to der 25 lzederen, door
de Academie zn 1912 b- g roond. I 2 prusantwoorden ingekomen. Benoeming
van den keurraad. 910-91 .

Wereldtentoonstelling to Gent (1913):
Uitstalling van de Koninklijke
Vlaamsche Academie Opening aoor
den Heer ,Wznister van Wetenschappen en Kuns'en, op 28 juni. Het
Bestuur der Academie tot die plechtigheid ungenoodigd. 400-401,
— Bestuur van de Wereldtentoonstelling.
Schenkt een boek aan de Acad. 758.
— Diploma van rrooten pros aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie toegekend. 519.
Werkmanswoning-en Beschermingskomitezt der Werkmanswoningen van
het Arroadissem , nt Gent. Schenkt
boeken aan de Academie. 578.
Wetsontwerp op het Lager Onderwijs. Zie
op Pedagogze.
Wien Zie op Communie.
Spaansche wijn tot miswijn gebruikt. 575.
Willemsfonds : Algemeen Bestuur van
het Willemsfonds, te Gent. Schenkt
boeken aan de Academie. 44-45.
Woordenschat. De wordende armoe‘ie
van het beschaafd Hollandsch ,. Bedenkingen van Dr. HUGO VERRIEST.
770-773.
— Zie op Kunstvorm.

WEDSTRTJDEN VOOR 1915 EN DAAROP
VOLGENDE JAREN. Ver.stag der Com-

missze voor Prjsvragen. Aan de wer.
kende Leden in druk medegedeeld.
Bespreking. 534. — Vaststelling- van
de tut te schrUven prijsvragen en bepaling der toe te kennen prijzen. 534536. — Algemeene list der Pi lisvragen. 678-686 — Voorwaarden 686.
FONDSEN BiJ DE ACADEMIE. Uitgeschreven prijsvragen. 124.
Weenen. Zie op Akademze.

Zeeuwsch, Zie op Genootschab.
Zeevisscherij. Prijsvraag. 679.
Ziekte : Onderstand bij ziekte. 867.
Zweden s Zie op Lund en op Uppsala.
Zweigve rein : Historzsch-hteratzscher
Zweigverezn des Vogesen- Clubs, te
Strassburg. Schenkt een boek aan de
Academie. 758.

II. - WOORDREGISTER.

Map (Dominospel). 18.
Accoordt. Zie op Hanse.
Achterhalen ende contelmacieren. Aant.
door EDW. GAILLIARD 834 - 835.
Aelspeere Steken met aelspeeren. Aant.
coor EDW G. 55-56.
Aerd en Art. Aant. door EDW. G. 57.
Aermen : Den aermen levene. Hue door
een schriiver verkeerd uttgetegd. 690691.
- Heed (Eed) van den aermen. Hoe door
een schrijver verkeerd ungelegd. 691.
Aermoeae : Boeten van aermoede. 915.
Affiche. 916.
Affixe by biliiete. 916.
Affixie. 916.
Afitjf (Overlijden). Aant. door

EDW.

G.

512.

Ackerzieken. 35.
Air : Soub (sous) l'azr. 142.
Alignement. Zie op Streek.
Altemet dat... Hoe door een schrijver verkeerd vertaaid Aant. door E. G. 83b.
*Anders meinende. Door een schti)ver
aoius vei tietrd gelezen voor Anders
memende en hoe door hem mensvoigens verkeerd ungetegd. Nuta door
EDW. G. 4,4-415.
Angelus (1'). 301.
Anzene. 102.
ARMONISARE CUM CAMPANIS, vulgariter
Beijaerden. 303.
Art. Zie op Aerd.
Arts. 56.
Attache. (Aanplakbtljet.) 916.
Placken van attachen. 916.

Attaches. (Afliches.) 916.
Attrzbuer
448.

B ende, Banden :
- Buten banden van ysere. Aant. door
EDW. G. 140-142.
- Buten bande ende ysere. 140, 142.
- Buyten alle banden van eyser. 141.
Bus
yetree. 1a110.
Buyten
4 e hachten ende banden van
ysere.
- Buten sicht van torture en banden. 140.
Bandes: Chazsnes et bandes : Relaxe de
toutes chazsnes et bandes. 142.
Bastaerde kynd upgheven ende toedraghen :
Iemanct een bastaerde kynd upgheven
ende toedraghen, Aant. door E G.448.
Bate : Zonder bate of verschooninghe van
penninghen. 913.
Bedeclocke slaen. 301.
Bedecte (t). Zie op Wonde.
Bee : De bee (1' Angelus). 301.
- De bee slaan. 301.
- De bee trekken. 301.
ecirenel'yck man 6q6.
*Bedvaerde (re lezen : Bedevaerde). Door
etll , ctituver verkeera aoor Ft. Don
vertaax. 691.
Bthevelthen (Zwakheid,Z1 , keliikhetd) Hoe
door een scnr vet vet kt era uttgett. gd.
Aant. door EDW. G.142.
Behooren Chuerlieder kennesse ende berechte. Hoe door een schrijver vet keerd
uttgelegd. Nota door EDW. G. 415.
Beteren. 306,
Betern (Middelndd.). 306, 307.
Beyaerden : Slaen ende luwen, en Beyaerden. Aant. door EDW. G. 30o-308.
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- 974 ....- Luden ende beyaerden. 302, 304, 305.
- Luyden ende beyaerden. 303, 304.
- Luuden ende beyaerden. 304, 305.
- ARMONISARE CUM CAMPANIS, vulgariter Betjaeroen. 303.
- Eene mededeeling omtrent z Beyaerden*,
door de heeren D. DE SOMVIELE en
Dr. JAN BOLS. 688-689.
Beclaghen : Enen beciaghen (voor 't gerecht
aanklagen). 914.
Beleeder ende Ommelooper, in zake van
. visitacie » van leeden die g berucht
zyn van beziecktheden .. Aant. door
EDW. G. 860-863.
Berecht (Huusberecht). 832.
- Zie op Kennesse.
Beschermte ende hoede. Aant. door EDW.
G. 833.
*Beseghen, spr. van eene ' capellerie >,.
Te lezen : < Besinghen ,. 833.
Besiect uteghegheven worden. Hoe door
een schrijver verkeerd vertaald. 34.
Besinghen eene capelrie. Aant. door EDW.
G. 832.833.
Bestoppen met glasen. too.
Betering. Zie op Drie ponden...
Bevreden : Veynsters bevreden met staen•
de glas. 99-101.
- Bevreden met staende glasen. loo-tot.
- Bevreden met yseren baeren. 99.
Bevreesen : Hem (zich) bevreesen. Aant.
door EDW. G. 184.
- Iemand bevreesen. Aant. id. 276.
Bevryden met glaesen. 100.
- Bevryden met yseren baeren. 99.
Bewachten. Aant. door

EDW.

G. 696.

Bezetter, 694, 86o, 861.
*Bezewers. Te lezen : g Bezetters »? 86o.
Bezyect ende lazarus vutghegheven worden. 34-35.
Bidden t'eneghen brude of kinde. Hoe door
een schrijver verkeerd uitgelegd. Aant.
door EDW. G. 835.

Binnenmuur. 830.
Blauwen hemel : Onder den blauwen
hemel. Aant. door EDW. G. 140-141.
Blivende : Staende ende blivende wetten.
174.

Blote (t). Zie op Wonde.
Bode: Ziekebode. 694.
- Zieken huusbode. 694.
Boeten van aermoede. 915.
Boete van prinsepael der diefte. Hoe door
een schrijver verkeerd vertaald. 691.
Bousillage. 83o.
Boven mans lengte. mt.
Brief van uutghevene. Spr. van lazarussen.
33-34.
Bruid. Zie op Bidden.
Brulocht : Lieden ten brulochte leeden.
Door een schrijver verkeerd door
Invitation aux notes vertaald. Aant.
door EDW. G. 98.
Buyten aerde. 446.
Buyt om buyt. 913.
Capelrie. Zie op Besinghen.
Carillon. 303, 307.
- Sonner le carillon. 303.
- Sonner a carillon. 306.
- Sonner a double carillon. 303.
- Sonner en carillon. 306.
- Sonner au carillon. 307.
- Carillons de clothes. 307.
Carillonner. 303,306, 307.
Chaisnes. Zie op Bandes.
Chdssis a verre dormant. mi.
Chien : Quand on veut noyer son Chien...,
Qui son Chien veut tuer... 104.
CLEPSIDRA : AD CLEPSIDRAM VENDERE

Hoe door een schrijver verkeerd uitgelegd. Aant. door EDW. G. 308.
Cloison. 83o.
Communaute. 690.
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Confiner hors de 1,1 'vale. 35.
COnge'dzer, 39.
Conge'-defaut. 39.

aldus door een schrijver verkeerd ver.
taald. 835.
Erfscheerder. 831.

CONSORTIUM. IOI.

Contelmacieren. Zie op Achterhalen.

Dach : Dien dach al. 917.
Dans (de eeretitel e Dom )). Aant. door
EDW. G. 836.
Deelen (Kaartspel). 18.
Default ende herdaghinghe. 39.
De:taut. 39.
Denoncer le vol. Verkeerde vertaling van
e Diefte Lida ), door een schrijver gegeven. 104.
Diefte : Iemand dieften tien. Door een
schrijver verkeerd door Des soustrac.
tionsfrauduleuses en door Denoncer
le vol vertaald. 103, 104.
- Yemande dtefte uptuen. 104.
Disszler son bzen, 447.
Distributions au cuer. 568.
Dobbelslach. (Spr. van kiokken.) 302.
Donner son enfant a un tel. 448.
Dootscauwinghe, Aant. door EDW. G. 696.
Dootvat. 36.
Dormant. 101.
Drap raye (rove). 566.567.
Dile ponden parastse jeghens den heere
ende partien, to neterene d'injurte
Door een schrijver aldus verkeerd
gepunctueerd. 103.

Fed. Zte op Heed, Heedt.
Eenclippich persoon. 918.
Een-loopende persoon. 918.
Eenloopte ende onghehuwed. 918.
Eyser (tjzer). Zie op Bande.
En ants mu a l'apprentissage. De tutdrukking g BicJaen t'eneghen imide »,

f

Fait : A fait que. 836.
Faulte : In faulten van... Aant. door EDW.
G. 694.
Ferwoede : t' Ferwoede uptien. 104.
Fleur : A fleur de terre. 446.
Foene, Foui. ne enz. 55.
Folaerd. (g Gheeyert broot s.) 570.
Fouine. 55.
Front : A front de rue. 446.

G hedeelde cleederen. 566.
Gheganst werden. Hoe door een schrijver
verkeerd ut tgelegd. Nota door EDW. G.
4 16.
Gehene ; Sans gehene. 141.
Ghelag : Het 1-1,,lag Dttat,.n ( le kosten)
913.
Gheluud : Groot gheluud. 302.
- 't Meeste gheluud. 302.
Ghemeene leven. Hoe door een schrijver
verkeerd ungelegd. Aant. door EDW.
G. 69o-691.
- Dat gemene leven. 690.
- Zie verder op Leven.
Gheprefereerd worden. 693.
Ghereedtscap : Elcken ghereedtscepe doen.
Hoe door een schrijver ‘erkeera nagelegd. Nota door EDW. G. 414.
Ghesont blyven. 416.
Ghestrepte laken : Cleeden met ghestrepte
lakenen. Aant door Prof. Dr. W. DE
VREESE. 566.567.
Ghevel. 830.
*Ueven (onder het kaartspel). 18.
Glas : Bestoppen met glasen. WO.
- Bevreden met staenae glasen. I00.
- Bevryden met giaesen. 100.

976 Goedt. Zie op Overdoen en op Verdoen.
Grans malades. 35.
Grzllager (une fen8tre). 100.
Griller (une fenetre). 99-10o.
Buyten alle hachten ende bacH achte
den van ysere, 140.
-

Zie op Hechte van vanghenessen.
Zie op Penninc.

Haase ende Societeyt. 102.
Hanse ende vriendelick accoordt. 102.
- Hanse ofte Hanzerie. 102,
Hanzerie (Overeenkomst). Aant . door
EDW, G. 101-102.
HARMONISARE. Zie op ARMONISARE.
Hauteur d'homme. Kn.
Hechte van c anghenessen. 140.
Heed (Eed). Zie op Leven.
Heedt (Eed). Zie op Aermen.
Heer (Kaartspel). 18.
Heet (Eed) vanden zieken. 691.
Hemel. Zie op Blauwen hemel.
Herdaghinghe, 39.
Hoede. Zie op Bescherrnte.
t Harlicke woensdach dinghodaghe.
Aldus verkeerd door een schrijver
gelezen, voor Heerricke.... 276,
Huusberccht. 830-832.
Huusberechter. Aant. door EDW. G. 830832•
Huusbode : Zieken huusbode. 694.
Huutywyst van laserscepe. 34-35.

I : Uzer Yser. Zie op Bande, Bander/,
bnputer a. 448.
Inclus. Zie op Jour.
Inleydinge. In zake et f(ti s. 4o,
lnterine'tizazi e, 37.

Jaerghetyde Reeftere ofte jaerghetyde,
568.
- Jaerghetyde ende pitanchie. 569.
Jour Ce jour inclus. 917.
Jour (Fenetre). 99.
-Jour a verre dormant. lot.
- Jour de coutume.
Jour de servitude. I01.
Jupe malade (Estre). 35.
Juger et sequestrer des sazns. 35.
Juges de mitoyennete. 831.
Julet. ( Juli.) 916.

K. : Camfoer, (Komfoor.) 83
Kennesse ende berechte. Zie boven op
Behooren.
*Kersbus. Door een uitgever aldus verkeerd gelezen, voor Kerskins of Kerskens (Kleine kaarsen). Aant. door
EDW. G. 447.
Kind. (Kerstekind.) Zie op Bidden.
Kinder vaetkin. 36.37.
Clapper. Met betrekking tot lazarussen.
Hoe door een schrijver verkeerd urtgelegd. Aant. door EDW. G. 694-695.
Cloppen (Klippen, Kleppen). Door ons
verkeerd door Fr. Sonner uitgelegd.
301, 302.
Cloppen ende luden. 301.
Cloppen metten meesten ghelude. 301302.
Koeck. 574.
*Koning (onder het kaartspel). i8.
Croon : Het begraven met de croon i. 919.

L angde Under mans langde. 101.
Laserscap : Uteywyst, Huutywyst zyn van
laserscepe. 34-35.
Lastigh. Zie op Persoon.
Lazarussen. Zie op Uutgheven.
Leeden ten brulochte. Zie op Brulocht.

Leeder (Leider), in zake van huwelijksplechtigheid, door een schrijver, ver
keerd door Invzteur vertaald. Aant.
door EDw. G. 98.
Lengte : Boven mans lengte. 101.
Leven : Ghemeene leven. Hoe door een
schrijver verkeerd urtgelegd. Aant.
door EDW. G. 690-691.
- Dat gemene leven. 69o.
- Den aermen levene. Hoe door een
schrijver verkeerd urtgelegd. 690 691.
- Heedt (Eed) vanden levene. 691.
Licht. Zie op Veinstren.
Licht hebben of nemen... up ander lieden
erfve. 99.
Lieden ten brulochte leeden. Z. op Brulocht .
Locht. Zie op Vensteren.
Luden : Cloppen ende luden. 301.
- Luden ende beyaerden. 302.
Luiden. Zie op Luden en op Luwen.
Luyden ende beyaerden. 303.
Luwen. Zie op Slaen ende luwen.

M. aersch (Meersch). 914.
Maetsen. Zie op Metsen.
Mauler au moustzer. 99.
"liaison de maitre. Door notarissen verkeerd door « Meesterhuis 2 vertaald.
1 7•
Malade : Estre jugie malade. 35.
Malades : Grans malades. 35.
Mans lengte. 10 1.
*. Meesterhuis. > Dit woord, door notarissen, voor Heerenhuis gebruikt. 17.
Melaatsch uitgeven. 31.
Meneghe : De meneghe. 183-184.
Mesquaem. Aant. door EDW. G. 142.
AIetsen, of Maetsen. 829.830.
Moorteltardere. 915.
Moustier : Mazner au moustzer. 99.
Mur de re fend. Door een schrijver verkeerd op Weeg toegepast. 83o.

N aeste : De naeste syn. Aant. door EDW.

G. 692.b93, 694.
- De naeste zijn van zinen huuse. 692.
- De naeste van zynen goede zijn. 693.
Necessaire (Chaise perc6e). 832.
Necessarie (Bestekamer). 832.

0

mmelooper. Zie op Beleeder.
Onder mans langde. tot.
Onderstaen : De 4 waerhede , van iets
e onderstaen ). Aant. door EDw. G.
446.

Ongebonden. Zie op Ongehacht.
Ongehacht ende onghebonden. 141.
Opleiden. Spr. van huwelijksplechtigheid.
98.
Opseggen. Zie op Upsegghen.
Outaer decken, 917.
Overdoen : Zyn goedt qualicken overdoen.
Aant. door EDW. G. 447.
Het vv.« Weech 2. aldus door
p alissade.
een schrijver verkeerd vertaald. 830.
Paroz. 830.
Penninc of hallinc. Hoe door een schrijver
verkeerd tutgelegd. Aant. door EDW.
G. 392.
Peperkoek. 573.
Persoon van scadelicker ende lastigher condine. Hoe door een schrijver verkeerd
urtgelegd. Aant. door EDW. G. 692.
Pietje (Dominospel). 18.
Pitanchie. 569.
- Jaerghetride ende pitanchie. 569.
Plate que Pen puet couvrir hors visage
et mains. 860.
Pluraliteit van stemmen. 178 en vlgg.
Pontkoeck. 574.
Porre (Dommospel). 18.
Pourchacer. 695.
Pre' enter et imposer (no enfant). 448.
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Prinsepael der drefte. Zie op Boete.
Proficiat. 576.
Proxenète. 37.
PULSUS : IVIAGNUS PULSUS. (Spr. van klokken.) 302.

0

uand on vent noyer son chien... 104.
Qui son chzen vent bier-104.

-

*Staen, In zekeren tekst door een schrijver verkeerd voor u Slaen z gelezen :
Staen ende luwen, te lezen : c Slaen
ende luwen D. 30o.
Staende rente, 179.
Staende wetten. 179.
- Staende ende blivende wetten. 179.
Steken met aelspeeren. 55-56.
Sticken : Visschen. en Sticken. 55-56

R aet vander doot van enen. 917.
Reeftere. Dnor een schrijver verkeerd als
. Reestere ' gelezen. Aant. door
EDW. G. 567.
- Ref ftere ofte jaerghetyde. 568.
*Reestere. Aldus verkeerd door een schrijver y our « Reeftere > gelezen. Aant.
door EDW. G. 567.
REFECTIO. 568.
Relaxe. Zie op Bandes.
Rente : Staende rente. 179.
- Vaste rent. 179.
Resolveren by vermeneghen. 178.

S

cadelick. Zie op Persoon.
Scauwmghe. Zie op Dootscauwinghe.
Scepenen huusberechters ende erfscheeders.
Waren met alleen Juges de nizzoyennete", zooais een schniver meende.
831-832.
Sicht van torture : Buyten -. 140.
Slaen ende luwen. Zie op Beyaerden.
Societeyt : Hanse ende Societeyt. 102.
Soete koek. 573.
Sonner. Zre op Carillon.
- Sonner a glas. 301.
Sonner ti volie. 301.
- Sonner a toute volee. 303.
Soulte. 913.
Soustractzons frauduleuses (Des). Verkeerde vertaling, door een schrijver
van « Van dreften te Irene 7,, gegeven.
103.

Streek (Lijn). Met de beteekenis van het
Fr. Alignement . « Volgen de streke »
van twee huizen. Aant. door EDW. G.
446.
S'trijpte lakene. 567.
' Subvatie. Te lezen « Suwatie ). 831.
Suzvre la ligne de... 446.
Suzvre l'alzgnement. 446.
Teghelande. (Aanpalende.) 914.
Teghenlande. (Aanpalende.) 914.
Tien (Betichten). 104.
Ten (te taste leggen). [03.
- Iemand dreften tien. 103.
i-Tynede. Door een schrijver aldus verkeerd
gelezen voor Tyenae, of misschren
eenvoudig Tyeae. 102-103.
Fimmeren. 829 - 830.
Tinter (Sonner a glas). 301.
rissen. Aant. door EDW. G. 57o.
Foedraghen. Zie op Bastaerde kynd.
Torture : Buyten sicht van -. 14o.
Toverare, Toverigghe. Aant. door EDW. G.
447.
roverIgghe. Zie op Toverare.
Frebbelen. (Spr. van klokken.) 303.
7 reseler, Triceler, Trizelzer, enz. 306.
Froefnegen (Kaartspel). 18.
Fusschenganer. Verkeerd door een schrij,
ver door Proxenéte vertaald. Aant.
door EDW. G. 37-38.
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U pgheven, Zie op Bastaerde kynd.
Upsegghen : Yemende upsegghen (opzeggen) dat hi ... 103.
Uteywyst van laserscepe. 34.35.
Uutghegheven zieken. 34.
Uutgheleet worden (in zake van a deelban . van « ver,tervenesse .). Aant.
door EDw. G. 38-40.
Uutgheven van de lazarussen. Heeft tot
verschillende verkeerde vertalingen
aanleiding gegeven. Aant. door EDW.
G. 31-36.
Uutleedinghe. be op Uutgheleet.
Wtleydingh ,... In zake erfenis. 40.

rent. 179.
V.
Vaststaand venster. mi.
Va ( Dootvat ») Aant. door den heer Dr.
K. VANDEN HAUTE. 36.37.
18.
he t _aartspel).
k
d _et
*Veertiende (on_er
Veynsters veryseren, verglasen, bevreden
met staende glas. Aant. door EDw. G.
99-101.
Veinstren of lichten... up an ger lieder erve
hebben. 99.
Venster : Vaststaand venster. mi.
Veasteren ofte locht hebben op ander
lieden erfve. 99.
Verdiendelic man. Aant. door EDW. G.
696.
Verdoen : Zyn poet qualick verdoen. Aant.
door EDw. G. 447.
Verduysteren. Zie op Weren.
Verglasen : Veynsters vergiasen. 99-100.
Veryseren : Veynsters veryseren, 99.100.
Vermaecken (Slutten). too.
Vermaecken met yseren staecken. 99.
Vermeneghen, Vermenighen : By vermeneghen. Aant. door EDW. G. 178-184.
- By vermeneghen (vermenighen) van
stemmen. 178-184.

Vermenicht worden. 178.
Vermenigen (zich vermenigvuldigen). Aant.
door EDW. G. 178.
- Zie op Vermeneghen.
Verschooninghe van penninghen. 913.
Verwaten. Door een schrtjver verkeerd door
Fr. q Dettes » vertaald. Nota door
EDW. G. 415.
Verwoet. Zte op Ferwoed.
Verzekeren met yseren baeren. 99.
Visite d'un cadavre. 696.
Vollaert. (Koekbrood.) 570.
Vonnessen, in zake van lazarussen. 32.
Voorstrate : Ter voorstrate. 446.
Vrees. (Gevaar.) 915.
Vreeselic. (Gevaarlijk.) 915.
- Vreeselic der mien. 915.
Vreesen : Iemand vreesen. 276.
VULNUS QUOD TEGI POTEST. 859-860.
VULNUS QUOD TEGI NON POTEST. 859-860.

ech, Wegh (Weeg, Wand). Aant.
door EDw. G 829.
- « Die van nieuws timmeren ofte metsen
wilt neffens thuys van synen gebuer,
makende wegen ofte ghevelen.... Hoe
door een schrtiver verkeerd uitgelegd.
Eene variante van dien tekst, ook
verkeerd vertaald. 829-830.
Wedemaent. Aant. door EDW. G. 792.
( .. e_emaent.)
792.
*Wader-maendt.w
d
( .. e_emaent.)
d
792.
*Wedumaent.w
Weech ( Weeg, Wand). 829,
Weemaent. (Juni.) 792.
Weenen. (Spr. van klokken.) 300, 301
(nota 2), 302.
Wegh. be op Wech.
*Wendemaent. Te lezen Weudemaent
(Weuemaent). 792.
Weren en Verduysteren (De opschrtften
op grafzerken staande -). Aant. door
EDW. G. 448.
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Wet : Staende wetten. 179.

Wonen in ..., op ... 16.

— Staende ende blivende wetten. 179.

Wuedemaent. (Juni.) 792.

— Vaste wetten. 179.
Weudemaent. (Juni.) 792.

Zteken : Heet (Eed) van den zieken. 691.

Willen hebben. (Omschrijving voor . Heb.
ben willen v.) Aant. door EDW. G. 8 33834.

Z , ekenbode. 694.
— Zmeken huusbode. 694.

Wonde die niet mach wesen ghedect, Wonde die mach wesen ghedect. 86o.
— Wonde int blote en Wonde int bedecte.
Aant. door EDW. G. 859-860.

Zonder bate of verschooninghe van penninghen. 913.
Zunne : By zunne scine. Hoe door een
schrijver verkeerd uitgelegd. 336.

III. - PERSON EN.
Z. M. ALBERT, KONING DER BELGEN, BESCHERMHEER DER
KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE. - Vanwege Zijne Majesteit, wordt
aan de Academie dank betuigd, voor de door Hem gegeven blijken van
deelneming bij het afsterven van HARE KONINKLIJKE HOOGHEID
MEVROUW DE GRAVIN VAN VLAANDER ENT. I I.

Blijde Intrede van Zijne Majesteit, te Gent : 22 Juni 1913.
Ontvangst der Burgerlijke en Militaire Overheden. De Koninklijke Vlaamsche Academie, door Z. M. ontvangen, naar de rangorde die haar volgens de Wet toekomt. — Aanwezige Leden. — Verslag
over deze ontvangst. 393-395.
Heildronk, op het jaailijksch feestmaal der Academie, door den heer
V. DELA MoNTAGNE, bestuurder, ter eere van Z. M. den Koning en van

de Koninklijke Fatmlie ingesteld. 386-387. — Als gevoig op dien heildronk,
telegram door den beer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris, aan Zijne
Majesteit gezonden. 387-388. — Antwoord namens den Koning. 391.
— Zie het Register van zaken, op Koning.
HARE KONINKLIJKE HOOGHEID MEVROUW DE GRAVIN VAN VLAANDEREN, DE DOORLUCHTIGE MOEDER VAN
Z. M. KONING ALBERT. — De qfficièele roues ter gelegenheid van haar
afsterven genomen, afgelegd. 47.

ALBERDINGK THIJM (Prof. Dr. P.
P.), afgestorven werkend lid. Zip
borstbeeld ten behoeve van het Museum der Academie, door de Regeering geschonken. 846.

B
Baere (C. de), leeraar aan het Koninklijk
Athenmum, te Hasseit. Schenkt een
boek aan de Academie. 517. — Letterkundige meuedeeling over dit boek.
532-533. — Zie ook blz. 906.

Bang (W.),hoogleeraar, te Leuven.Verzocht
0111 verslag uit te brengen over de In'ming op Erasmus Colloquia. 762.
(Dr. Is.), briefwisselend lid.
Schenkt boeken aan de Academie.
2 79, 579.

BAUWENS

Beckers (L.), algemeen bestuurder van
het Mmisterie van Wetenschappen en
Kunsten, te Brussel. Schenkt een boek
aan de Academie. 517.
H. DE), buitenlandsch eerelid. aan een levensbericht van
widen H. J. SCHIMMEL voor hetJaarbock der Academie te schrijven. 47.48.

BEER (TACO
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- 982 — Mededeeling door hem gedaan. 903.

BEERNAERT (MINISTER VAN
STA A r Aug. ), te Brusset. - MEVROUW .BUG BEERNAEftT
betuigt haren dank aan de Academie,
voor de hulde aan haren atgestorven
echtgenoot gebtacht. I 1-12.
— Hulde aan ,le nagedachtenis van MI.
NI•>TER BEERNAERT, in het
jaarboek voor 1913. 122.
— Hulde hem gebracht OD de olechtige
vergadering van 1913. 359-360.
Bekaert, technisch bestuurder der Vlasspinnerij Sint-Salvator, te Gent. Neemt
bereidwillig aan deel tut te maken van
den keurraad voor den wedstrija over :
Garenspinnery. 909-910.
BELLEFROID (Prof. Mr. PAUL), werkend tid. Benoemd tot lid sari den
keurraad voor den wedstrij'i over :
Limburgsch dialect. 23. - Zyn verslag. 214-215.
— Benoemd tot lid van den keuiraad voor
den wedstrijd over : Kiankleer van
het Hasseltsch dialect 908.
— Zijn levenshericht van Riader ADRIAAN
DE CORSWAREM, afgestorven briefwisselend lid. 125.
— Schenkt een boek aan de Academie. 46.
Beresteyn (Jhr. Dr. H. W. J. van), leeraar
te Gent. Zie op Vandevelde,
Bernaerts (Eerw. J.), onderpastoor, te Sintjans,Molenbeek. Schenkt een boek
aan de Academie. 119.
Bethune Stein (John), M. D., te NewYork. Schenkt een boek aan de Academie. 279.
BLOX (Dr. P.-J.), buitenlandsch eerelid der
Academie, te Leiden. Schenkt een
boek aan de Academie. 895.
Boeck (Aug. de), toonkundige, leeraar te
Brussei. Benoemd tot lid van den
keurraad voor den Boury-wedstryd.
Neemt bereidwiilig aan. 910-911.
BOLS (Eerw. Dr. JAN), werkend lid. Tot
doctor honons causa uitgeroepen. De
heer Bestuurder wenscht hem geluk

met deze onderscheiding. Zijn ant.
woord. 515.
— Verkozen tot ondervoorzitter der Besten diee Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. 1914-1915. 851.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over : Folklore. 909.
— Belast met verslag uit te breneen over :
Eene proeve van Ericyclopedisch
Oztierwijr. (Zie het Register van
zaken.) 172. — Zijn verslag 587-591.
— Eene mededeeling omtrent het woord
C Beyaerden '. 689.
— Kleine verscheidenheid : .Voi siarno
Fulnimingi 571-572.
— Letterkundige mededeeling over verschillende liturgische schriften van
Kanunnik Dr CH. CAEYMNEX en
over Genoveva van Brabant van
Dr. J AL. PEETERS. 853.856.
BOLTE ( JOHANNES). buitenlandsch eerelid
der Academi e , te Berlijn. Schenkt een
boek aan de Academie. 107.
Borchling (Prof. Dr. C.), hoogleeraar, te
Hamburg. Schenkt een bock aan de
Academie. 46.
FROECKAERT (JAN), afgestorven werkeina lid. Z e het Register van zaken,
op Biblzogfranhze van den Vlaam-

sschen taalstrijd.
Broeckaert (Dr. W.), geneesheer, te Antwerpen. Schenkt een boek aan de
Academie, i o.
Buitenrust Hettema (Dr.), te Zwolle. Zie
het Register van zaken, op Glossen.
Burggraeve (Mr. P.), advocaat te Gent.
Hem een ex. vereerd van de medaille
ler gelegenheid van het Jubeifeest der
Academie geslagen. 900.
Buve (Eerw. C.), pastoor te Bost (Tienen).
Zie het Register van zaken, op Naamvalsverbuisingen.

C
Caeymaex (Eerw. heer Kanunnik Dr. Ch.),
leeraar aan bet Groot Seminarie, te

Mechelen. Schenkt boeken aan de

-
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Academie. To, 840-841. - Letteikunchge rnededeeiing ov, r verschillende
zijner litur;:ische schnften, door Dr.
J. BOLS. 853-855.

CEULENEER (Prof. AD DE), werkend
ha. Tot lid benoemd van de subcommissie, belast met de herneming
te bezorgen van de ultgave : Leven en
werken der Zuidnederlandscne schryvet s. [71.
- Tot lid benoemd van de Commissie
voor Rekenchenst voor 1913. 23.
- Tot lid benoemd van de Commissie in
zake Staatsprijskampen. 412.
- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling I7eaerlandsche vertalingen van ()Lae Grzeksche en
Lary tiscize schrijvers, door eerw.
Pater A. GEEREBAERT, S. J,, aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 402.
- Zijn verslag. 585-586.
- Beiast met verslag uit te brengen over
Eene proeve van Encyclopedisch onderwyls, door den heer L. MICHEL
THIERY aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 172. - Ziju vet slag. 596.
- Zijn voorstel in zake van de Staatsprijskampen. 405-409.
- Zip voorstel : De voertaal van het
Lager Onaerzews. 53o.
Schenkt een bock aan de Academie. i 19.
briefwisselend lid. Benoemd tot era van (ten keurraad voor
den wedstrijd over : Folklore. 909.
Lezing Een oudtestamentzsch
model in Brabant en Vtaanaeren.
911-9(2 en 921-940.
-Schenkt een boek aan de Academie. 397.

COCK (ALFONS DE),

COOPMAN (TH.), werkend lid. Brengt,
ais secretaris der Bestenoige Commissie voor ieu were Taal- en Letterkunde, verslag uit over de vergaderingen door de Commissie gehoutien. Vergactering van 19 14 ebruari 1913.
51 .52. - Ia., van 30 April. 12b 127
-- Id , van t8 Juni. 283-284. - Id.,
van 6 Augustus, 522-529. - Id., van
13 October. 761-762.

Benoemd tot lid-secretaris der Commissie voor prijsvragen (1913), 404. - Zijn
verslag. 534-536
- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over : Bakkersbedrilf.
23. - Zijn verslag. 250-253.
- Zie het Register van zaken, op Bzbliegraphze van den Vlaamschen taalstrip.
Coopman (Hendrik Thzn.), te Brussel.
Sch enkt een boek aan de Acad. 279.
CORSWAREM (Rvider ADRIAAN DE),`afgeZijn legestorven briefwisselend
vensbericht. 125.

E
Emelen (H. van), beeldhouwer, te Leuven.
Door de Rr-geering belast met het
maken van het borstbeeld van Prof.
Dr. P. P. ALBERDINGK-THIJM, afgegestorven werkend lid der Acad. 846.

F
(Ingenieur EDM hoofdopziener
van den Arbeid, te Gent Tot briefwisselend lid verkozen, tot vervanging
van eerw. Kanunrik WALTMAN VAN
SPILBEECK. 297. - Zijne verklezing
bij Konitiktijk Besluit van 30 Juni
goedgekeurd. 39q. - De beer FABRI
betuigt zip dank aan ae Academie.
399 Verwelkomd in de Academie.
515-516.
Stappen door hem gedaan, voor het
samenstellen van den keurraad voor
den wedstrijd over : Garenspinnerij.
Hem wordt daarvoor de dank der Academie betuigd 909 910.
Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over : Garenspinnerj.

FABRI

909-910.

FLOU (KAREL DE), werkend lid. Brengt,
als secretat r 13 .,stendige Commissie
voor Miacielnederiandsehe Taal- en
Letteikunde, ve!slag uit over de vergaderingen door de Commissie gehouden.
Vergadering van 19 Februati 1913.

- 9 84 5o-51. - Id., van 30 April. 126-127.
- Id., van 18 Juni. 282-283. - Id.,
van 6 Augustus. 521-522. - Id., van
15 October. 760-761. - Id., van 17
December. 901-902.
- Brengt verslag uit over de vergadering
(17 December 1913), door de Commissie van beheer voor het SalsmansFonds gehouden. 904.
- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling Oude Kerkgebrutken,
door den beet HUYGHEBAERT aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 904.
- Zijne werkzaamheid in zake Incunabelbibliographie. 905.
Fris (Victor), leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum, te Gent. Zie het Register
van zaken op Bzbliographie.
- Schenkt boeken aan de Academie. 279.
Letterkundige mededeeling over die
boeken door de heeren GUSTAAF SEGERS en Prof. Dr. C. LECOUTERE.
284-288 en 531-532.

G
GAILLIARD (EDw.), werkend lid, bestendige secretaris der Academie. Op
de plechtzge vergadering van 29 'Um'
1913. Meciedeeling van den uitsiag der
wedstrijden voor het jaar 1913 uitgeschreven. 356.359. II Hulde gebracht
aan Minister van Staat AUG. BEERNAERT en aan de in 1912 afgestorven
Leden. 359-36o.
- Brengt verslag uit over de vergadering,
den to Mei 1913 door de Commissie
voor Incunabelstudie gehouden. 172.
-Mededeeling betreffende de Commission
d'ente'rinement des diplOmes academiques. 13.
- Tot lid benoemd van de sub-commissie,
belast met de herneming te bezorgen
van de =gave : Leven en Werken der
Zuzdnederlandsche schrijvers. 401.
- Benoemd tot lid der Commissie voor
prijsvragen, voor 1 9 1 3 . 404.
- Benoemd tot lid der Commissie in zake
§taatsprijskampen. 412.

- Ztjn voorstel in zake van de Staatsprijs-

kampen. 410-412.
Zijn voorstel, het Bijblad van de Be stendige Commissie voor Onderwijs,
tot een Bijblad voor de vier Bestendige Commission te bestemmen. 128132.

Zijn voorstel tot uitbreiding van de rubriek KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
16-19. - Moue. 112-114. Zie verder
het Register van Zaken, op _Kleine
Verschezienheden.
- Zijn voorstel betreffende Eene proeve
van Encyclopedzsch Onderwy's, door
den heer THIERY aan de Academie ter
uitgave aangeboden. 48-5o.

-

** Kleine Verscheidenheden, door hem in
de vergaderingen van de Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde niedegedeeld. 50,
125-12b, 522, 7b1, 902.
De hieronder volgende Verschezdenhecien in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen :
- Het e Uutghcven ) van de lazarussen.
31.36.
- Tusschenganer. 37-38.
- Uutg-heleed worden, Uutleedinghe, in
zake van erfenis. 38.40.
- Aelspeere, Steken met aelspeeren en
Sticken. 55-56.
- Aerd en Art. 56.
- Lzeden ten brulochte leeden. 98.
- Veynsters veryseren, verglasen, bevreden met staende glas. Onder mans
langde, Buuten mannen stage.99-lo1.
- Hanzerie. 101-102.
-*Tynedc. Tiè'n, Oittie'n, t' Ferwoede
uptu'n. 102-104.
- Buten bande van ysere en Onder den
b fauwen kernel. 14o-142.
- Behevelthezt en Mesquaem. 142.
- Vermenigen. 178.
- By vermeneghen. Vermenzcht worden,
By vermeneghen van stemmen, By
pluralitezt van stemmen.178-184.
- Rem (Zich) bevreesen. 184.
- Bevreesen : Iemandbevreesen. 276,

- 985 Slaen ende luwen, en Beyaerden. 300308.
- Ad clepsidram vendere. 308.
- By zunne sone. 336.
- Pennine of Hallzne. 392.
Elcken ghereedtscepe doen. 414.
- *Anders meznende. 414-415.
- Verwaten. 415.
- Gheganst werden. 416.
- Onderstaen : De qc waerhede » van iets
onderstaen ». 446.
- Streek (Lijn). 446.
-*Kersbus (Kerskins). 447.
- Zyn goedt qualicken overdoen en Zyn
goedt qualzek verdoen. 447.
- Toverare en ToverzAhe. 447.
- Weren en Verduysteren. 448.
- Iemand een , bastaerde kynd upgheven ende toedragnen v. 448.
- Aflyt (Overnjden). 512.
- *Reestere. 567-570.
- Tzssen. 570.
Beyaerden. 30o-308, 688-689.
- Gizemeene /even. 69o-691.
- De naeste zijn van zinen huuse en Persoon van s-cadelicker ende lastzgher
conditze. 692-694.
- In faulten van . 694.
- Clapper. 694.695.
- Verdzenaelzc man. 696.
- Bewachten. 696.
- Dootscauwznghe. 696.
- Wedemaent. 792,,
- Week, I'Vegh ( Weeg, Wand). 829-830.
- Huusberecht, finusberechter. 830.832.
Besingizen (en(' capelrze. 832.
- Beschermte. 833.
hebben. 833-834.
- Achterhalen ende contelmacieren. 8 34835.
- Bidden t' eneghen brude of kznde. 835.
- Dans (Dom). 836.
Attemet dat. 836.
- Wonde znt blote en Wonde in 't bedate. 859 86o.

Beleeder ende Ommelooper, in zake van
visitacte van lieden, die • berucht
zyn van beziecktheden 860-863.
- Verschooninghe van penninghen. 913.
- Ghelag. 913.
Maersch (Meersch). 914.
- Enen beclaghen. 914.
- Teghelande, Teghenlande. 914.
- Boeten van aermoede. 915.
- Vreesehc (Gevaartijk). 915.
- Moorteitardere. 915.
- Attache (Aanplakbiljet). 916.
- julet (Jule). 916.
- Then dach al. 917.
- Raet yonder doot van enen. 917.
- Outaer decken. 917.
- Eenloopte ende onghehuwed. 918.

-

*** Elezne Verschezdenheden, in vergadering van de Bestendige Commissie
voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie medegedeeld. 11 I, 851.
Opgenomen stukjes
- Een moord verzoozd. 572-573.
- Paaschgebruzken. 573-574.
- De handelsbescho nuns-. 575.
- Spaansche win tot mzswyn gebruikt.
575.
- Het woord « Proficzat . 575-576.
- Palmenzondag. 576.
- De « Stadsprocessz6z v, te Brugge. 863864.
- Vergoeding aan een aftredenden stadsdzenaar toegekend. 864-865,
- Een opstoker, ten fare 1520, in een
geschll tusschen werk heden en bazen.
865.
- Het gebed voor het eten. 865.
- Het verizezen van een lid bzj ongeval.
865.
- De « Stoven in vroegere dagen. 866.
- De Blauwververs te Brugge, in 1478.
867.
- De a rbezdsongevallen en de onderstand
zukte. 867.
- Het rekenen bzj a Pater noster's». 868.
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burghmeestersrap te Brugge.
868-869.
— Het lossen van geschut onder processien. 919.
— Bet begraven met de croon A. 919.
— Het beschermen der jonge meisjes. 920.
Uitgave, met Prof. Dr. WILLEM DE
VREESE, van Dzetsche 4.7i:alenaers, i n
het jaarboek voor 1913. 122- 123.
- Schenkt boeken aan de Academie. 119.
G-eerebaert (Z. E. Pater A.), S. J., leeraar
aan het Sint-Michleiscoilege, te Brussel. Verhandenng door hem aan de
Academie ter ungave aangenoden. —
Zie het Register van zaken, op Nederlandschevertalingenvan Onde Grzekseize en Latynsche Schrijvers.
Sctienkt boeken aan ae Academie. 841.
GHELDERE(Jhr. Dr. KAREL DE), wetkena no. Zzln afsterven te Couckelaere, op 17 Julz 1913. — Bericnt aan
de Academie gestuutd. 513. — Bij
het openen der Augustus-vergadering,
brengt de heer Bestuurcter eerbiedig
hulne aan den afgestorvene. 513 - 514.
— Brief van rouwbeklas. De Academie bestist, Jai een brief van rouwbekiag can Mevroaw K. DR GHELDERE zal gezonden worden. 514. —
Levensbel icht. bcht ij,en daarvan
aan aen heer Dr. HUGO VERRIEST
opgeciragen. 515 — Lykpiecntigneid.
De heer Dr. EUG VAN UYE heat de
Academie bij de piecntigneia vettegenwooraio. 515.
Gheluwe (Leo van), oud-bestuurder van
het Muziekconservatorium van Brugge, te Gent. Last weten aat een droevig ongevai hem met toeiaat, deel tut
te maken van den keuri,,ad voor den
Boury- [Yeast/ yd. 910.911.
te Hasselt. Schenkt boeGielkens
ken aan ue Acalerme. 279, 895,
GOEMANS (Dr. LEO). werkend lid. Be—

Hes «

noenicl tot nu van oen keurtaao voor
den wecistrijo over : Linzburgsch dialect. 23. — Zijn vetstag. 2,5-221.

verslag voor den wedstrijd over
het Ge,Ficek dialect, 240-249,

Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over : Klankleer van
het Hasseltsch dialect. 908.

H
IIAEGHEN (Jhr. Dr. FERDINAND VAN
DER), binnenlaneisch eerelid, te Gent.
Zijn afsterven op 23 fanuarz 1913.
Bericht aan de Academie gezonden.
41. Bij het openen der Februarivergadenng, brengt de heer Bestuurder eerbiedig huicie aan den afgestorvene. 42.43. — Brief van rouwbeklag. De Academie beshst, oat een
brief van rouwbeklag aan Mevrouw
F. VAN DER HAEGHEN zal gezonden
worden. 43. — Levensbericht. Het
schrijven daarvan words aan den heer
V. DELA \I0NTAGNE opgedragen.43.
— Lykplechtignezd. Namen der aanwezige Leden. De Famihe had bericht gezonden, Oat er bij de iijkplechtigheid geene lijkreden zouden gehouden worden. 41, 44.
— Hulde hem op piechtige vergadering
gebracht. De heer V. VAN DER HAEGHEN, archivaris der stad Gent, die de
vergadering bgwoont, spreekt den
dank ztjner famine ult. 36o.
Haute (Dr. Karel van dew, onderarchivaris van den Staat, te Brugge. Kleine
verschezdenhezd : Vat (Dootvat), door

hem medegedeeld. 36.
Hauwaert (0. van), leeraar aan het Koninkluk Athenaeum, te Gent. Schenkt
een bock aan de Academie. 895.
HIEL (EMANUEL), afgestorven werkend
ha. Zijn borAbeeld ten behoeve van
het Museum der Academie, door de
Regeering geschonken. 846.
Hoon (dr. H. de), advocaat-generaal aan
het Hof van Berocp, te Brussel.
Schenkt een bock aan de Acad. 841.
Huyv,hebaert, koster en gemeentesecretarts
te Lapscneure. Bleat aan de Acauemie

eene verhandeiing ter uitgave aan.
Zie het Register van zaken, op Oude
Kerkgebruiken.
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Jacob (Dr A ), te B irg-rhout. Zijn Briefwisselin4.- van, met en over H,ndrik
Conscience, Eet,te dee!, den 26 Au..i.ustus 1913 van de pers gekomen. 582.
JOOS (Eerw. Kmunnik AMAAT), werkend
lid, Tot bestuur i -r der Aca lemie
verkozen, voor net jaar 1914. 857— Benoemd tot lid der Co ninissie voor
prijivragen, v )or 1913 404.
- Belast met veislag uit te brengen over
de vernandeling : Oule zierk gebruzken, aan de Academie ter uitgave aangeoolen. 904.
Zijn antwoord op den heilcironk, te
zuner eere onder het jaarluRsch feestmaal der Academie ingesteid 390.
— Lezing : Hoe moeten de Vlamingen,
als ze Fransch cpreken, hun eigen
Vlaamsche flmilienanzen en pleats/14 nen ititsbreken? 24 en 25 3o.
- Lezing : Dc rytizmus in de taal. 852.

K
Kerchove d'Exaerde ( Baron R. de),

gouver.eu, Lief provincie. Wo.hit ue
piechtige vet 2 aaering bij. 350.
Kerchove d'Exaerde (H.), arrondisseme.lis-coinmisatis, ie bent. \Voout
ae piechtige vergadering
350.

LECOUTERE (Prof. Dr. C.), werkend
lid. Benoemd tot lid der Commissie in
zake Staatsprijskampen. 412.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over : Germanzsmen. 22.
Zijn verslag. 192 - 20E.
— Belast met verslag uit te brengen over :
NaamvalsverbuTingen, aan de Academie ter uttgave aangeboden. 761. —
Verslag. 901.
— Belast met verslag uit te brengen over
de verhan leling Nederlandsche
.Handschriften, door eerw. Pater D.
A STRACKE, S. J., aan de Academie
ter uitgave aangeboden. 902.
— Bibliogra p hische aanteekenin2 over :
Geschiedenis van Geeraardsbergen,
door V Flits. 531-532.
— Id,, over Geschiedenis van het onderwits te Hasselt, door C. DE BAERE.
532-533.

— Id , over : De Rlode Roos, door de
heeren Dr. C. DE BAERE en Dr. J.
GESSLER. 906-908.

Leviticus (Dr. F.), leeraar aan de Hoogere
Burgerschool te A rrsterdam. Schenkt
boeken aan de Academie. 84 2-844.
Lievevrouw-Coopman, te Gent. Schenkt
een boek aan de Academie. io8.

Logeman (Prof. Dr.), te Gent Verzocht om
verslag uit re brengen over de Inletding op Erasmus Colloquia. 762.

L
Laugohr (Dr. J ). leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum, te Tongeren. Verhandelingen door hem ter opneming in de
Verslaen en Mededeelin,Ten, am de
Academie aangeboden. Lie het Register van zaken, op Vondel en op
Taaltoestanaen 1° en 20.
LATEUR (FRANK) werkend Benoemd
tot lid van aen keurraad voor den
wedstrijd over : Bakkersbedi yf. 23.
Zijn verslag. 252-253.
Letterkundige mededeeling over : De
Bloezende Verwachring-, door F. V
TOUSSAINT-VAN BOELA RE. 905-906.

NI" AC LEOD (Prof Dr. JULIUS), werkend

-

lid. Heeft den wenscn uit esproken,
bij de verkiezing voor het Bestuur der
Academie met in aanmerking te komen. 856.857.
Brengt verslag uit over de vergadering
door de Commisste voor Nieuwere

Taal- en Letterkunde den 17 December gehoulen. 903904.

Benoemd tot lid van de Commissie voor
Rekendienst voor 1913. 23.
Belast met advies uit te biengen over de
verhandeling : Over berekenen en
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voorstellen van de waarde van normale en vervalschte melk, door den
beer A. J. J. VANDEVEI.DE aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 126— Zie Register van zaken, op Melk.
— Belast met advies uit te brengen o‘er
de verhandeling : Repertoriunz th-r
werken over Levensmiddelen.. , door
den heer A. T. j. VANDEVELDE en
Jhr. Dr. H. W. J. VAN BERESTEYN,
aan de Academie ter uitgave aangeboden. 522. - Zie het Register van
zaken, op Levenssmiddelen
— Brengt advies uit over de verhardeiing
Nedei landsche Botel- en _Kw wontrole, door den heer Dr. A. J. J. VANDEVELDE aan de Academie ter nitgave aangebocien. 762. — Zie het Register van zaken op Botet,ontrole.
MANSION (Prof. Dr. jot, ), werkend lid.
Tot candidaat voorgedragen voor de
openstaande plaats van lid der Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde. 761.
— Tot candidaat voorgedragen voor de
openstaande plaats van lid der Cornmissie voor Ge,chiedenis, Bio- en
Bibliographie. 584-585. — Tot lid
verkozen. 762-763.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over : Germanzsmen.
22. - Zijn verslag. 187-192.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over : Klankleer van
het Hasseltsch dialect. 908.
— Schenkt een boek aan de Academie. io.
Marie (Dr. R van), uit 's Gravenhage,
thans te Parijs gevestigd. Eer, hs. door
hem aan de Academie berelawnlig
medegedeeld. 123.
Masureel (Louis), notaris te Couckelaere.
Zendt aan de Academie bericht van
het afsterven van zun stiefvader Jhr.
Dr. KAREL DE GHELDERE. 513.
(Zijne Eminentie D.), kardinaalaartsbisschop van Mechelen. Schenkt
boeken aan de Academie. 10. 46, 107,
119, 279, 397, 517, 84o, 895.

Mercier

Mestdagh (Karel), bestuurder van het
Muziekconservatorium, te Brugge.
Laat weten dat ztekte hem verhindert,
deer uit te maken van den keurraad
voor den Boury-wedstrijd. 910-911.
(Gezusters Marie en Leonie de), te
Gent. Schenken boeken aan de Academie. 397.
MONTAGNE (VICTOR DELA), werkend
lid, bestuurder voor het dienstjaar
1913. Zijne toespraak bij het openen
der Januari-vergadering. 5-7.
— Bij het openen van de Februari-vergadering, brengt eerbiedig hulde aan
Jhr. Dr. F. VAN DER HAEGHEN, afgestorven binnenlandsch eerend. 42-43.
Bij het openen der Augustus-vergadering, brengt eerbiedig huloe aan Jhr.
Dr. KAREL DE GHELDERE, afgestoryen weikend lid 514.
— Wenscht den beer BoLs celuk met zijne
uitroeping tot doctor honoris causa.
515.
- Zijne toespraak bij het openen der
plechtige vergadering. 352.
— Heildronken door hem onder het jaarluksch feestmaal der Aca lernie ingesteld, 386, 388.
Mededeeling omtrent de ontvangst
(11 Met 1913), door den Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten, van de afvaardiging door de
Academie beast met aan dien hoogambtenaar een verzoekschrift in zake
van de middeloare normaalscholen
voor regenten en regentessen ter hand
te stelten. 167-169.
— Als secretaris der Bestendige Commissie
voor Geschieci nis, Bio- en Bibliographie, brengt versiag uit over de vergaderingen door die Commissie gehouden. Vergadering van 15 Januari 19 3.
19-21. — Id., van 19 Maart. 110-1I
— Id., van 21 Met. 169-171. - Id.,
van 16 Juli. 401-402. — Id., van 24
S ptember. 584-587. — Id., van 19
November. 85o 85 t.
— Herkozen tot secretaris der Bestendige
Commissie voor Geschiedents, Bio- en
Bibliographic. 1914-1915. 851.
f
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— Benoemd tot lid der Commissie voor
prijs vragen voor 1913. 404•
— Tot lid benoemd van de sub-commissie,
belast met de herneming te bezorgen
van de uitgave : Leven en werken der
Zuidnederlandsche schrifvers. 171.
— Voorstel omtrent het opnemen van
zekere stukken in het Bjblad van de
Commissie voor Onderwus. 48.
— Zijne voordracht op de plechtige vergadering : Over Bibliographie. 354 en
362-364.
— Zijne werkzaamheid in zake Incunabelbibilographie. 905.
— Hem het schrgven opgedragen van het
le ensbericht van (hr. Dr. F. VAN DER
HAEGHEN, afgestorven binnenlandsch
eereiid. 43.
— Schenkt een boek aan de Academie. 894.
Mulder (Herman), te Antwerpen. Schenkt
een boek aan de Academie, to8.
(Prof. Dr. J. W.), buitenlandsch
eerelid der Academie, te Amsterdam.
Zie het Register van zaken, op Reznaert.

— Bibliographische aanteekening over: Oft
den wandel met taalgidsen, door
R. SCHRIJVERS. 112.

N
Nagy (Dr. Sigismond), hoogleeraar te
Debreczen, in Hongarije. Schenkt een
boek aan de Academie. 896.
Namur (Wijlen Ernie!), beeldhouwer, te
Brussel. Het borstbeeld van EMANUEL
HIEL, afgestorven werkend lid, door
hem gernaakt, door de Regeering ter
beschikking der Academie gesteld.
846.
Nijhoff (Martinus), boekhandelaar te 's Gravenhage. Schenkt een boek aan de
Academie. 166.
Ntjhoff (Woutei), te 's Gravenhage. Zie
het Register van zaken, op Bibliographie.

MULLER

MUYLDERMANS (Eerw. K.anunnik Dr.
JAc.), werkend lid. Tot lid benoem i
van de sub-commissie belast met de
herneming te bezorgen van de uitgave : Leven en werken der Zuzdne
derlandsche schryvers. 171,
— Belast met verslag uit te brengen over :
Luciferiana, door den heer Dr. J.
LANGOHR aan de Academie ter tutgave aangebodeu. 52. — Zip verslag.
283-284.
— Belast met verslag uit te brengen over
de verhandenng : Nederlandscne vertalingen van oude Grieksche en
Latilnsche schryvers, door eel w.
Pater A GEEREBAERT, S J., aan de
Academie tei uitgave aangebouen.4o2.
— Zip verslag. 586-587.
— Belast met verslag uit te hrengen over :
Eene proeve van Encyclopedisch
Onderwys, door den heer L. MICHhL
THIERY aan de Academie ter urtgave
aangeboden. 172. - Zijn verslag.
591-596.

0
OBRIE (Prof. Mr. JULIUS), werkend lid.
Benoemd tot lid van de Commissie
voor Rekendienst voor 191.1 23.
— Benoemd tot lid der Commissie tot
voordracht van Candidaten voor het
lidmaatschap der Academie. 53.
— Belast, de Academie op het II° Congres
voor Taalkunde en Geschiedems, te
Gent, te vertegenwoordigen. i 21.
— Belast, met den beer Prof. Dr. W. DE
VREESE en den Bestendigen Secretaris
een am-es op te stellen voor het
Jubelfeest der Ruksuniversiteit van
Groningen. 898.
Zijn veisiag voor den wedstrijd over het
Gentscn dialect. 239.240.
— Urn medewerking verzocht, in zake
heunrichting van het Bijblad. 131.
-, T .ezn,g : De beteekents der Nederlandsche Recntswetenschap voor aen
Vlaamschen rechtsgeleerde. 297-299
en 321-335.
DYE (Dr. EUGEEN VAN), werkend lid.
Heeft de Academie bij de lijkplechtig-
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heid van Jhr. Dr. K. DE GHELDERE
vertegenwoordigd. 515.
— Belast de Academie te vertegenwoordigen bij de Hulde aan Dr. HUGO
VERRIEST te brengen. 399.

P
Paque (Eerw. Pater E.), S. J., te Brussel.
Schenkt een boek aan de Academie.
517-518.
PAUW (Jhr. Mr. NAP. DE), werkend lid.
Tot onderbestuurder der Academie
verkozen, voor het jaar 1914. 857.
— Verkozen tot voorzitter der Bestendige
Commissie voor Geschiedenis, Bio- en
Bibliographie : 1914-1915. 851.
— Tot lid benoemd van de sub-commissie
belast met de herneming te bezorgen
van de uitgave : Leven en werken der
Zuzdnederlandsche schrilvers. i7 I.
— Benoemd tot lid van de Commissie in
zake Staatsprijskampen. 412.
— Zijn voorstel in zake van de Staatsprijskampen. 409-410.
Peeters (Dr. J. Al.), te Turnhout. Schenkt
een boek aan de Academie. 842. —
Letterkundige mededeeling over dit
boek. 855-856.
PERSYN (Dr. Jul./us), briefwisselend lid.
Belast de Academie te vertegenwoor
digen bij de hulde aan Dr. HUGO
VERRIEST te brengen. 399.
— Lezing : lets over het Studententype
in de Letterkunde. 412 en 417-433.
Pipyn, leeraar in de (katoen)spinnerij aan
de Nijverheidsschool, te Gent. Neemt
bereidwillig aan deel uit te maken van
den keurraad voor den wedstrijd over :
Garenspinneri j. 909-910.
POTTER (FRANS DE), eerste bestendige
secretaris der Academie. Zie het Register van zaken, op Bibliographie.
— Zijn borstbeeld. Zie het Register van
zaken, v° Borstbeelden.
P OULLET , Minister van Wetenschappen
en Kunsten, te Brussel. Opent, op
28 Juni 1913, de uitstalling der Acade-

mie in de Wereldtentoonstelling, te
&mt. 400-401.
PRAYON-vAN ZUYLEN (Mr. A.), werkend lid. Belast met versiag uit te
brengen over : Taaltoestanden zn
Luzker-Duitsch Belgd, door den heer
Dr. J. LANGOEIR aan de Academie
ter uitgave aangeboden. 284. - Ztjn
verslag. 524-526. — Het stuk aan hem
om laatste advies verzonden. 903.904.
— Lezing : Hoe chenen vreemde namen in
onze taal te worden uitgesproken ?
132 en 133-139.
— Id. : lets over wapenkunde. 299 en
309-320.
PUYVELDE (Dr. LEO VAN), briefwisselend
lid. Tot candidaat voorgedragen voor
de openstaande plaats van lid der
Commissie voor Geschiedenis, Bio- en
Bibliographie. 584-585.
— Zijn Schzlderkunst en Tooneelvertoonzngen van de pers gekomen. Zie het
Register van zaken, op Schilderkunst.
— Schenkt boeken aan de Academie. to,
107, 279, 579, 894-895.

Q

QUACK (H. P. G.), buitenlandsch eerelid.

Wordt verzocht om op de plechtige
vergadering van 1914 eene voordracht
te komen houden. 856. — Spreekt
min leedwezen uit, aan die vereerende
uitnoodiging niet te kunnen voldoen.
897.
Quicke (Achille), leeraar in Germaansche
talen aan de Middelbare School te
Andenne , thans bestuurder der Middelbare School, te Kortrijk. Zijn antwoord op de prijsvraag Vakwoordenboek van het Bakkersbedrf, bekroond. Onder welke voorwaarden.
296-297. — Ontvangt op de plechtige
vergadering het hem toegekende diploma. 357.

R
Rodenbach (F.), te Brugge. Schenkt een
boek aan de Academie. 108.
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Roels (Oscar), toonkun-lige, leeraar aan het
Muzlekconsery itoriu n, te G-nt Be.
noemd tot lid van len keurraad voor
den Boury-wedstrijd. Neemt bereidwillig aan. 910-911.
Rouse (Heiman), bestuurier van 's Rijks
Hofbouwschool, te Gent. Schenkt boeken aan de Academie. 842.

S
SALSMANS (Zeer eerw. Pater Jozef),
S I.. le Leuven, stichter van net
Salsmans-Fonds bij de Academie.Bt) het van de pers komen van uitgaven der Academie, hem een exempiaar
daarvan vereerd. 14, 125, 400, 582,
847.
— Schenkt een boek aan de Acad. 758.
SCHARPE (Prof. Dr. L.), briefwisselend lid.
Benoemd tot lid van den keurraad
voor den wedstiijd over : Lzmburgsch
dialect. 23. — Zijn verslag. 210-213.
SCHIMMEL (H. J.), afgestorven buitenlandsch eereiid. Zijn levensbericht. Zie
op Beer (Taco H. de).
SCHLUTER tDr. WoLFGANG),buitenlandsch
eerelid, te Dorpat (Rusland). Schenkt
boeken aan de Academie. 839-840.
Schrijvers (R ), bureeloverste aan het Ministene van Nijverheid en Arbeid, te
Brussel. Schenkt een boek aan de
Academie. 108.
SEGERS (GusTAAF), -werkend lid. Belast
met de Academie op de feesten van
de Koninkliike Rederijkkamer « Het
Eglantierken a, te Hoogstraten, te vertegenwoordigen. 580-58 i.
— Als secretaris der Bestendige Commissie
voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch, brengt verslag uit over
de vergaderingen door de Commissie
gehouden. Vergadenng van 15 January
1913. 21.— Id., van 19 Maart. 111.
— Id, van 21 Mei. 171 . 172. — Id.,
van 16 Juli. 402-404. — Id., van 6
Augustus. 530. — I.d., van 24 September. 587 . 597. — Id., van 19 November. 851.852.

— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den we istrijd over : Germanismen.
22. — Zijn verslag. 201-209.
— Benoemd tot lid van den k Purraarl voor
den wedstrijii over : Bakkersbedre.
23. — Zijn verslag. 25;-258
— Letterkundige mededeeling over : Brennen van de historache romans van
Conscience, door V. FRIS. 284-288.
— Lezingen : Een lauwerblad voor NICOLAAS BEETS, ter gelegenheid van
het eerste eeuwfeest 4ner geboorte.
(1814- 1 9140 54 - 55 en 57-91.
— De Voertaal van het Lager Onderwijs ; de tweede taal in de lagere
school. 402-403.
— Pedagogzsche betrachtzngen, 597 en

601-636.
Seghbroeck (C. van), kapitein-commandant,
te Brussel. Schenkt boeken aan de
Academie. 842.
Sevens (Alfons), te Gent. Schenkt boeken
aan de Academie. 842.
Slifer (A.), volksvertegenwoordiger, te
Gent. Woont de plechtige vergadenng
bij. 350.
SIMONS (Dr. Lop.), werkend lid. Tot
candidaat voorgesteld voor de openstaande plaats van lid der Commissie
voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde. 761. — Tot lid verkozen. 857.
— Belast met verslag uit te brengen over :
Taaltoestanden in Luiker-DuaschBelgzi, door den heer Dr. J. LANGOHR
aan de Academie ter uitgave aangeboden. 284. — Zijn verslag. 526-529.
— Het stuk naar hem om laatste
advies verzonden. 903.904.
— Mededeeling van eene kleine verscheidenheid : Heinrich Heine en Halewijn. 127 en 162-164.
— Lezing : De oorsprong van de Halewy.nliederen. 176.177 en 259.275.
Sluys (A.), eere-bestuurder van de stedelijke
Normaaischool, te Brussel. Zie het
Register van zaken, op Geschzedenis
van het Onderwijs in Belgié.....

- 99 2 Somviele (D. de), archivaris der stall Thielt.
Eene mededeelng omtrent het woord
<.< Beyaerden *. 688-689.
Speleers (Dr. R.), te Gent. Schenkt boeken
aan de Academie. 579.
SPILBEECK (Zeer eerw. Kanunnik LODEWIJK-FRANS [WALTMAN] VAN), afge-

storven briefwisselend lid. Hu1de hem
op de plechtige vergadering gebracht.
360.
Stoop (E. de), docent aan de Hoogeschool
van Gent. Zte het Register van zaken,
op Antisemitzsme.
Stracke (Zeer eerw. Pater D. A.), S. J. Verhandeling door hem aan de Academie ter uitgave aangeboden. 901.902.
— Zie het Register van zaken, op
Nederlandsche Ha ndschrzften.

T

— Kleine verscheidenheid door hem medegedeeld : Bet Wandeltoertje eener
lees- of drukfout. 52 en 143-144.
— Lezing : Post van Ravelingen : Botanist en Dichter. 857-858 en 870.892.
— Ziju De Toponyinie van den Reinaert,
den 12 Augustus 1913 van de pers
gekomen. 582.
— Zijn Zuid-Oostvlaandersch Idioticon,
Tweede deel, Eerste aflevering (H-Los),
den 2 September 1913 van de pers
gekomen. 582.
— Schenkt een boek aan de Academie. i66.
Thiery (L.. Michel), onderwijzer te Gent.
Zie het Register van zaken op Encyclopedzsch Onderwits.
Toussaint van Boelare (F.-V.), ambtenaar
aan het Ministerie van Justine, te
Brussel. Schenkt een boek aan de
Acauemie. 895. — Letterkundige
mededeeling over dit werk. 905-906.

V

TEIRLINCK (Is.), werkend lid. Belast
met advies tut te brengen over de verhandeling : Repertorium der werken
over Levensmiddelen..., door de heeren Dr. VANDEVELDE en Dr. VAN
BERESTEYN aan de Academie ter uitgave aangeboden. 522. — Zie het Register van Zaken, op Levensmiddelen.
— Belast met advies uit te brengen over
de verhandeling : Over berekenen en
voorstellen van de waarde van normale en vervalschte melk, door den
heer Dr. A. J. J. VANDEVELDE aan
de Academie ter uitgave aangeboden.
126. Zie het Register van zaken, op
Melk.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstiijd over : Folklore. go9.
— Brengt advies uit over de verhandeling
Nederlandsche Boter- en Kaascontrole, door den heer Dr. A. J. J. VANDEVELDE aan de Academie ter uitgave aangeboden. 762.
— Orde.motie : Reznaert en Rabelais en
de Reznaerdzana van den beer Mr.
Leonard Wielems. 50-51.

Vandevelde (Dr. A.-J.-j.), bestuurder van
het Stedelijk Laboratorium, te Gent.
Veihandelingen door hem aan de
Academie ter uitgave aangeboden. Zie
het Register van zaken, op Melk en
op Botercontrole.
— Schenkt boeken aan de Academie. 10,
279-280, 895-896.
4,-,, Dr. A.-J.-J. Vandevelde en Jhr. Dr.
H.-W.-J. van Beresteyn. Zie het
Register van zaken, op Levensmiddelen.
Van de Yen. Zie op Ven (Van de).
VEN (Zeer eerw. Pater Van de). S. J.,
to Aalst, stichter van het Van de VenHereman.s-Fonds bij de Academie.
— Bij het van de pers komen van
uitgaven der Academie, hem een
exemplaar daarvan vereerd. 14, 125,
400,

582, 847.

Verbeke, eerste voorzitter van het Hof
van Beroep, te Gent. Woont de
plechtige vergadering D1j. 349.

- 993
(Dr. J.), buitenlandsch eerelid,
te Leiden. Neemt bereidwillig aan,
op de plechtige vergadering van
29 Juni 1913 als feestredenaar op te
treden. 15.
- Zune voordracht Een en ander over
en nit het ,liadelnederlIndsch Woordenboek. 354-355 en 365-385.
- Zijn antwoord op den heildronk, te
zijner eere onder het jaarluksch feestmaal der Academie ingesteld. 389.

VERDAM

VERRIEST (Dr. HuGo), werkend lid.
Hulde, op 7 Augustus 1913, aan Dr.
VERRIEST te brengen. De Academie
uitgenoodigd, zich daarbij te laten vertegenwoordigen. 399.
- Benoemd tot lid van de Commissie tot
voordracht van candidaten voor het
lidmaatschap der Academie. 53.
- Hem het schruven opgedragen van het
Levens-)ericht van Jhr. Dr. KAREL DE
GHELDERE, afgestorven werkend lid.
515.
- Neemt aan, op de plechtige vergadering van 1914, een feestrele te houden. 908.
- Lenngen : Guido Gezelle als leeraar.
403 en 434-445.
- Waar spreekt men het schoonste Nederlandsth ? 7b5-7b6 en 767-773.
Vlietinck (Mr. Elw ), advocaat, te Antwerpen. Schenkt een boek aan de
Academie. 166.
Vorst (Zeer eerw. Pater C. van de), S. J.,
Bollandist, te Brussel. Door den Bestendigen Secretaris bereid bevonden,
om hem ter zude te staan bij de uitgave van Het Antzsemitzsme te Byzantium onder Baszlius den .211-acedoniè'r. (Zie het Register van zaken, op
Antiseniztisme.) 450 - Pater van
de Vorst daarvoor de oprechte dank
der Academie betuigd. 450, 583.
Vreese (Ivo de), te Gent. Schenkt boeken
aan de Academie. 579.
Zijne werkzaamhid in zake de intgave van de Biblzographie van den
Vlaamschen TaalstrO. 759.

V REESE (Prof. Dr. WILLEM DE), werken , i lid. Opgave der handschriften,
door hem, ten behoeve der Academie, beret dwillig gephotographeerd.
53. - Hem wordt daarvoor de oprechte dank der Academie bettugd. 53.
- Hem de opdracht vereerd, de Academie
op het Jubelfeest der Ruksuniversitelt te Groningen te vertegenwoordigen. 898.
- Belast, met Prof. Mr. JULIUS OBRIE en
den Bestendigen Secretaris, een adres
op te stellen, dat op het Jubeifeest
der Ruksuniversiteit te Groningen zal
afgelezen worden. 898.
- Benoemd tot lid van de Commissie tot
voordracht van candidaten voor het
lidmaatschap der Academie. 53.
- Benoemd tot lid der Commissie voor
prusvragen voor 1913. 404.
- Benoemd tot lid der Commissie in zake
Staatspruskampen. 4 t 2.
Belast met verslag uit te brengen over :
Luciferzana, door den heer Dr. j.
LANGOHR, aan de Academie ter uithave aangeboden. 52. - Zijn verslag. 284.
- Belast met verslag uit te brengen over
de Inleiding op Erasmus Colloquia.
762.
-Blast met verslag uit te brengen over :
Naamvalsverbuzgingen, door eerw.
beer BUVE aan de Academie ter tutgave aangeboden. 761. - Verslag. 901.
- Belast met verslag uit te brengen over
de verhandeling over Nederlandsche
Handschriften, door eerw. Pater D.
A. STRACKE, S. J., aan de Academie
ter uitgave aangeboden. 902.
Zijn verslag voor den wedstrijd over
het Gentsch dialect. 222-239.
- Zijne werkzaamheid 1n zake Incunabelbibliographie. 905.
- Om zijne medewerking verzocht in zake
herinrichting van het 4blad. 131.
- Beschouwingen aan het oordeel der Academie onderworpen, omtrent het al of
met bekronen van het ingezonden
prijsantwoord over het Limburgsch
dialect. 290.394.

- 994 -- Geeit lezing van een ontwerp van brief
door hem opgesteld, aan den Heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten te sturen. 5(9-521.
— Aanteekeningen over Ghestrefite laken,
door hem medegedeeld. 522, 566.
567.
— Kleine verscheidenheid over horoscoop,
door hem medegedeeld. 902.
— Lezing : Een catalog-us der Handschrzften zn Nederlandsche kloosters,
urt het jaar 1487. 282 en 337.348.
— Zijn Leekebydragen tot de geschzedenzs
van Vlaanderen, znzonderkezd van
Gent, den 13 Januari 1913 van de
pers gekomen. 13.15.
— Uitgave, met EDW. GAILLIARD, van
Mast-J-1e Kalenders, in het Jaarboek
voor 1913. 122-123.

W
Wambach (Emiel), bestuurder van het Muziekconservatorium, te Antwerpen.
Benoemd tot lid van den keurraad

voor den Boury-wedstrO. Neemt berelawillig adn. 910.911.
WATTEZ (OMER), briefwisselend lid. Tot
weikend li(1 verkozen, tot vervanging
van Jhr. Dr. KAREL DE GHELDERE.
597-598. — Zijue verkiezing door Komilk* Besiuit van 15 October goedgekeura. 845-846. — De beer WAT•
TEz verwelkomd. 846.
— Lezing : Over den Germaanschen oarsprang en de ontwikkelzng der Gotzek. 536, 598 .600 en 636-677.
Willems (Mr. Leonard), te Gent. Zyn Reinaeraiana. Een orde-motie dienaangaande van den heer Is. TEIRLINCK.
50.51.

z
Zaylen van Nyevelt Baron van), raadsheer bij het Hof van Beroep, te G-nt.
Woont de plechtige vergadering bij.
350.
Zuylen van Nyevelt (Baron Albert van),
Staatsarchivaris te Brugge. Mededeehng van teksten. 182.

KONINKLI JKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

BERICHT.
BIBLIOGRA PHIE
VAN DEN

VLAAMSCHEN

TA ALSTRIJD.

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, met befrekking to/
den Vlaamschen Taalstrij d, 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.

KONINKLUKE VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL EN LETTERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe to kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het bests
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
■ • ■•• ■■■••

Het eerste tijdvak
zal de jaren 1912 en 1913 omvatten en wordt derhalve
den 31 December 1 9 13 gesloten Belanghebbenden worden

verTocht, twee exemplaren van hun werk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, i8, te Gent — (met vermelding op het adres : Voor
den Aug. Beernaert -prijs), — vOOr 5 Februari 1914
in te Tenden.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Taal en
Wetensciuzp le bevorderen, door hel u/40,even, in het Nederlandsch,
van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskunekge Welenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over hel Vak van den Ingenienr ›).
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van Brie beoordeelaars, leden van de Besiendige Comnzissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte versiagen, bdslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden wetken.

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met bet doel Vlaamsche
Liederen onder het Yolk to verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
4ie
J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor bet J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruila worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
sl hetzij tot het uitschrijvcri van prijsvragen, hetzij tot bet uitgeven van inge•
zonden werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) betzij tot het uitgeven van iNliddeltuderlancische teksten op bet gebied der
Roomsch-Catholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zecieleer, catechese.
homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, orciensregelen ;
c) hetzij tot bet bekostigen van wetenschappelijke zendingen or van studiereizer,
welke tot het voorbereiden van uitgaven ais de onder littera o en c genoemde,
noodzakelijk worden bevonden ;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen uugaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
V0( )R

AI, EN LEITERKUNDE

Aug. Beernaert-prijs•
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe te kennel' aan den schrijver die, in die tijdruirnte, het beste
work, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voort.
gebracht hobben.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voor y%aarden, zie men het Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, bizz. 884-883.

Het eerste tijdvak
zal de j aren 1912 en 1913 omvatten en . wordt der halve
den 31 December 1913 gesloten Belanghebbenden wonden
verTocht, twee exemplaren van juin werk of werken,
bij den Bestendigen Secretaris. ter Academie. Koningstraat, 18, te Gent — (met vermelding op het adres : Vow.
den Aug. Beernaert-prifs), vOOr 5 Februari 1914
in te {ender.

