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Vergadering van 21 Januari 1920.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
Kan. AMAAT JOGS, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK,
Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. JOS. MANSION, ONIER WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD.
SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD \VILLEMS,
Prof. AUG. VERMEYLEN, Dr. A. -J.-J. VANDEVELDE en
Jos. JACOBS, werkende leden ;
de heeren : Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid,
en Prof. Dr. Fl. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAULA, bestuurder,
KAREL DE FLOU en Mgr. M. RUTTEN, werkende leden,
FRANS VAN CAUWELAERT en Dr. A FIERENS, briefwisselende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de
vergadering bij to wonen.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
December-vergadering 1919, dat wordt goedgekeurd.

Mgr. M. H. Rutten, werkend lid, tot GrootOfficier in de Leopoidsorde bevorderd. Bij Koninklijk Besluit van 27 December 1919, werd Mgr. RUTTEN,
bisschop van Luik, werkend lid der Academie, tot GrootOfficier in de Leopoldsorde bevorderd.
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Leden der Academie in de Kroonorde benoemd. Mejuffrouw VIRGINIE LOVELING en Dr. MAURITS SABBE werden, bij Koninklijk Besluit van 12 Januari
1920, de eerste tot Commandeur, de tweede tot Officier in
in de Kroonorde benoemd.
— De heer Onderbestuurder meent de tolk van al de
Leden der Academie te zijn, als hij Mgr. RUTTEN, Juffrouw
LOVELING en Dr. SABBE gelukwenscht met hun benoeming.
(Handgeklap.)

Drukwerk der Academie. — De Bestendige Secretaris doet aan de Vergadering een mededeeling over het
drukwerk der Academie. Hij zegt dat de heer W. SIFFER,
drukker der Academie, hem beloofd heeft binnenkort de
noodige maatregelen te treffen, om in den toestand te
voorzien.
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
dnnuaire de i'Acade'mze Rovale des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique. 1915-1919. 8I e-85 e annees.
Madelnederlandsch Woordenboek van vvijlen Dr. E. VERWIJS en
Dr. J. VERDAM, Oud-Hoogleeraar te Leiden. Deel 9, afl. 16.
Tijdschriften. — Arbeidsblad, n rs 16-18, 1919. - Annales des Travaux _publics, n o s 4-5, 1919. — brandelin,,,,en der Maatschappj van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. Dl. XIV, Dl. XV, l e en 3 e afll. Revue Sociale Catholique, no s 8-9, 1919.
Door de Commissie ter Redactie van den Groningschen Studenten-Almanak :
Groningsche Studentenalmanak voor 19'4, 1915, 1916, 1617 en 1920.
86ste, 87ste, 88ste, 89ste en 92ste jaargang.
Door de Abdij van Maredsous :
Les tiveques auxihnires ae Lle-,? c, par D. URSMER BERLIERE 0. S. B.,
de l'abbaye de Maredsous. Bruges, 1919.
Door de s Societe liegeoise de litterature wallonne », te Luik :
Bulletin du Dictionnaite de la langue wallonne, 3 e annee (1908),
nos 3 et 4.
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Door Dr. LEO GOEMANS, werkend lid, te Brussel :
GOEMANS (LEO). - Ons vrij! Lyriscit Gediclit in Brie deelen
voor alleenzane., koor en ork(!st. Eerste deel : Voorheen. Tweede deel :
De Strijd voor 't Rec. /It. Derde deel : De Bevrijding. Woorden van
LEO GOEMANS, Hooldopziener over het Middelbaar Onderwijs, Lid
der Koninklijke Viaainsche Academie. In den volkstrant getoonzet
door PAUL LEBRUN, Bestuurder van het Muziek-Conservatorium te
Leuven. Z. pl. of j.
1919.)
du moyen-mierlandals. Extrait des Maang-es
ID. 1919.
ID. - L)eux Communications (r la Commission de R(fiorme des HuMa
Leuven, 1919.
Door den E. H. Jos. KLEIjNTJENs S. J. te Katwijk a, d. Rijn :
Reri,, eninseu der sstad Nrinze,, , en. 1382-1543. Dln. MV, uitgegeven
door H. D. J. VAN SCHEVICHAVEN, Gerneente-archivaris, en J. C. J.
KLEIJNTJENS. S. J., Leeraar a/h Canisius College. — Din. V-VIII,
uitgegeven door J. KLEIJNTJENS en L. SORMANI. Nijmegen, 1910-1919.
Door den beer E. WINSEL, lid van het Institut international
de Bibliographic », Dampoortstraat, 61, te Gent :
La question des layers, par_E. WINSEL. Gand, 1918.
Door de Schrijvers :
Beknopte Ge.scrziedenis der ..Vederlandsciie Letterkzinde, met Bloemlezing- viz schr(piers van vjOr de 19 e eeuw, door W. VAN NEYLEN, 011dleeraar aan 't College to, Geel, en A. VAN DEN DRIES, candidaat in.
Wijsbegeei te en Letteren, leeraar aan het St.-Joannes-Berchmanscollege te Antwerpen. Vierde, herziene en vermeerdercle uitgave.
Li:r, (1 9 14) 1919.
Door de Reclactie :
nrs 10-II, 1919. - Neophr/oiogus, 5de
jg., n r 2. - 1/2 Tlirr.se, n o I, 1920. — Tr./1st-lir-1ft der Uemeenzebesiuren, nrs 11-12, 1919. -- 1),! Vlaanz,che Bakkerz/, Dec. 1919. - Vlaanderen, n r 8, 1919, n r I, 192o. — Be Kleine Vlanting, nr I, 1920.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen lieeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Azaiemie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
Bi^koi f, n r s 23 en 24, 1919 en Bladwzyzer van woordea en zaken,
1914-1919. — Onze Kunst, nrs 7-8- 9, 1919. - De Student, 35sfe jaarg.,
2 de

afl., Kerstmis, 1919. — Studies.-, Januari 1920.

8
Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hierorlder volgende
ingekomen brieven
v) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor 1920. -- Goedkeuring. — Brief van
r9 December, waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan den Bestendigen Secretaris
afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit in dato 3o November, houdende bekrachtiging van de verkiezing van de
heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAULA en Prof. Dr. C. LECOUTERE, tot bestuurder en onderbestuurder der Academie voor
het jaar 1920.
2°) Beperkte aanbesteding voor het drukken
der Verslagen en Mededeelingen, 1920. – Brief
van 13 Januari, waarbij de Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten, als antwoord op het schrijven
van den Bestendigen Secretaris van i n en van 9n December
J919, het drukken der Verslagen en Mededeelingen voor
1920, aan den beer W. SIFTER, drukker der Academie„
toegewezen verklaart.

3°) Belgisch Toponymisch Woordenboek. —
Brief van 18 December 1919, waarbij de Weled. Heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten aan den Bestendigen Secretaris een schrijven mededeelt, uitgaande van den
Oudheidkundigen Kring « Hageland » to Thienen (25 November 1919), waarin de wensa,th worth uitgesproken tot het
samenstellen van een Belgisch Toponyinisch Woordenboek,
naar het plan in genoemd schrijven uiteengezet. (Het
Bestuur heeft het stuk naar de Bestendige Conznzissie voor
Geschiedenis 0171 advics verTonden.)
40) Commissie voor de Vereenvoudiging van
de Schrijftaal. (Zie Verslagen en Mededeelingen, 1919,
blz. 485-486.) Bij brieve van 20 December 1 9 19, werd
de heer Dr. A. KLUYVER, voorzitter der Commissie, om
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eenige exemplaren verzocht van het verslag bij de Noordnederlarhische Regeering ingezonden, tot mededeeling aan
de Leden der Academie. — Den 25 December schreef Dr.
KLUYVER, dat hij inderdaad voorzitter is geweest van genoemde Commissie, maar dat deze slechts tot taak had
« aan de Regeering eenige voorstellen te doen. De Vereen« voudiging is dus nog niet tot stand gebracht. Onlangs
• heeft de Minister van Onderwijs in de ii'weede Kamer der
« Staten-Generaal verklaard, dat het zijn voornenien was
eene regeling tot stand te brengen, en zich daarbij van
« het advies der Commissie te bedienen, zonder het evenwel
« in alle opzichten te volgen. Zoodra — aldus gaat Dr.
« KLUYVER voort, — de door de Regeering vastgestelde
« regeling in een geschrift wordt publiek gemaakt, zal ik
« mijn best doen om U daarvan een aantal exemplaren te
a bezorgen, en hoop dan daarrnede aan uvv verlangen te
« voldoen. Van het verslag der Commissie, dat niet onveran« derd door de Regeering zal worden aangenomen en dus
« thans van cell betrekkelijk geringe beteekenis is, bezit ik
4 slechts 66n exemplaar, en de Commissie is reeds in het
« begin van dit jaar ontbonden ».
Hierop volgt eene bespreking ingeleid door Dr. LEO
VAN PUYVELDE en waaraan pie heeren Dr. MAURITS SABBE,
Prof. 1)r. Jos. MANSION, Dr. LOD. SCHARPE, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS en GUSTAAF SEGERS achtereenvolgens
deel nemen. Er wordt ten slotte beslist
a] Oat bet Bestuur der Academie zich schriftelijk zal
vvenden tot de Regeering otn, door haar tusschenkornst van
de Nederiandsche Regeering mededeeling to bekomen van
alle documenten aangaande spellinghervorming, en bij genoemde Regeering te willen aandringen opdat geen beslissing in dezen zou genomen worden zonder vooraf daarover
met haar, Belgische Regeering, overeengekomen te zijn.
1)e heeren volksvertegenvvoordigers J. HELLEPUTTE en
FRANS VAN CAUWELAERT, onze geachte rnedeleden, zullen
met dit schrijven in kennis gesteld worden, met verzoek het
bij de Regeering te willen steunen.
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b] Dat het Bestuur de verschillende buitenlandsche
eereleden in Nederland zal uitnoodigen de Academie te
willen documenteeren over de voorgenomen Spellinghervorming en ook mede te werken opdat in dozen de Nederlandsche Regeering geen beslissing neme, zonder vooraf,
met het oog op de wenschelijke eenheid in de officiele
spelling voor Belgie en voor Nederland de instemming
verworven te hebben van de Belgische Regeering.
Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
I 0) Uitgaven der Academie. — Verzending der
uitgaven sedert den oorlog van de pers gekomen :
a) Oude Glossen en hun beteekenis, door Dr. F. RolTENRUST ITETTEMA ;

b) Van den Gros Reinaerde. Walt- de Mans beliende
handschriften en belverkingen critisch uiti-,egeven
Y
;izet Gene
inleiding, door Dr. J. W. MULLER ;
c) Tondalus' Visioen en St.-Patricius' Vagevuur, uit-

gegeven door Dr. R.

VERDEYEN

en Dr. J.

ENDEPOLS,

2de deel ;

Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten,

uitgegeven door Jhr. Mr. N APOLEON DE P.A.UW, t ae deet
(2d' stub) : Wereldlyke gedichien.
Bovengenoemde uitgaven werden den io januari 1920
gezonden aan de buitenlandsche eereleden, alsmede hetzij
alle hetzij enkele er van — aan vier ministerien in Belgie ;
aan 3o genootschappen, boekerijen en onderwijsinrichtingen
bier te lande ; aan 18 academien, openbare boekerijen,
hoogescholen en letterkundige genootschappen nit den
vreemde ; aan 14 bijzondere personen zoowel in het binnenals in het buitenland.
2°) Karel Boury-prijskamp. Zijn ingekomen : den
24 December 1919, een antwoord met 30 schoolliederen,
waarbij een briefomsiag met dit opschrift
Naam

en den 27 December, een ander met kenspreulc
adres »;
< Pax ». Daar de antwoorden uiterlijk 10 December
dienden ingezonden, kunnen deze stukken aan den prijskamp ;een deel nemen. (Ze blijven in de Secretarie der
Academie, ter beschilcking van de inTenders.)
3°) Boeken uit de Bibliotheek der Academie,
door den heer Dr. W. de Vreese, voor den oorlog,
in bruikleen genomen. — Hit laatste boek, dat nog in
bander' van Dr. DE VREESE was, III. POLAK, Studien, isteruggebracht.
Van de in onze boekerij ontbre l;-ende boelcen, waarvande lijst voorkornt in Verslagen en Mededeelingen, jg. 1919,
blzz. 71-77, werd vanwege Dr. W. 1)E VREESE teruggezonden : DU\T ILLERS (C. F. A.), Den Baron Penniuck.

Handschriften, ten behoeve der Baekerij,
door Dr. W. de Vreese gephotographeerd. (Zieblzz 386-387.) — Op
Verslagen en Medeleelingen, 19
19 December wc.trden door den heer JAN DE VREESE de
nog ontbrekende numrners der photographieen ingezonden
3. 37 bladen.
24. 13 bladen.
12. 1 934. 28
443
14.
1 blad.
72. 306
15.
5r) Het Boerenhuis in Vlaanderen, Brabant
Dr. MAURITS SABBH,
en Limburg. — Vatiwee den
heeft de Bestendige Secre(ins geacht briefwisselend
taris mededeeling ontvangen van een nurnmer van het Had,
Het Tooneel (20 December 1919), dat te Antwerpen verschiint : daarin wordt, onder de betiteling « Werk VOOr de
Vlaamsche Academie », een artikel opgenornen uit
Bouniniereld, handelende over het Boerenhuis in Nederland, en \vorLit ten slotte de vraag gesteld : < Wanneer
volgt. de Koninklijke Vlaarnsche Academie met een studie
van het Boerenhuis in Vlaanderen, Brabant en Limburg? ».
— De Bestendige Secretaris stelt voor het stuk aan de Coinmissie voor prifsvragen over te maken. (A angenonzen.)

- I2 Mededeelingen namens Commission.
( 0) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
.Bio- en Bibliographie. — De heer Prof. Dr. Jos. MANSION, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden
Aanwezig de heeren : Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, Dr. DE CEULENEER, Dr. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, leden, en Dr. J. MANSION, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat
a] Sacra wentuni bij de Kerk,,gity Schr:q -z,ers der derdc eenze,,
mei nitzonderinA, vow re/hill/anus en (,) ,priahus. Verbandeling
ter opneming in de Verslagen en illededeelinx-en door den beer
Dr. J.-B. POUKENS, S. J., aangeboden. — Vei slag-en door
de heeren Dr. JAC. MUYLDERMANS en Prof. Dr. JOS MANSION. — De Commissie is bet met de verslaggevers eens urn
de opneming in de l'erslaA'en en illededeelingen voor te stellen.

(De Academie in p!eno vergaderd, sluit zich aan bij het
advies door de Commissie uitgebracht.)

I.
Verslag van Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS.
De eerweerde Pater J. B. POUKENS S. J. bieclt der Academie
-eene verhandeling aan nopens de beteekenis van het woord . Sacramention bij de IC trkelijke Schrijvers der derde eeuw (met uitzon-dering van Tertulliaan en Cypriaan). Met welke beteekenis dit woord
bij Tertulliaan voorkomt, wercl door P. De Backer onderzocht, zegt
hij; — en voor Cypriaan deed hij zeif de opzoeking in eene voorgaande studio. Dit werk wil dus het onderzoek naar den zin van
Saframentuin voltooien voor de gansche derde eeuw. — Deze
bijdrage schijnt me met zorg gedocumenteerd, wel doordacht en wijs
beredeneerd Dergelijke studien, in 't Nederlandsch opgesteld, zijn
maar zeldzaam P POUKENS ' voorbeeld strekke tot navolging. Zoo
-orn die reden als orn de belangrijkheid zelve van het stuk, stel ik
.voor, het in onze Verslagen te laten overdrukken.
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Verslag van Prof. Dr. JOS. MANSION.
Wie de verhandeling van P. POUKENS, niet alleen naar denuiterlijken vorm, maar ook naar den inhoud wil beoordeelen, moet
met de kerkelijke letterkunde der Me eeuw wel bekend zijn, in de
godgeleerdheid goed beslagen, en tot op zekere hoogte latinist van
beroep z-jn. Daar deze driedubbele bevoegdheid mij onthreekt, kan
ik alleen over werkwijze en methode van den schrijver eenalg-emeenen
indruk weergeven. De studie van P. POUKENS moat uit door gezonde
critische omzichtigheid. En dit is eene der eerste vereischten bij een
onderzoek naar de beteekenis van een woord in hare wording. Het
zoo looter onzin zijn, als men meende dat woorden als Sacranientnin,
of andere, zoo maar met een tooverslag aan hunne nieuwe beteekenis
gekomen zijn. Zulke veranderingen gaan maar traag en zelden kan
men met zekerheid het oogenblik hunner voltrekking vaststellen.
In de tweede plaats moet de schrijver een strengen historischen zin
bezitten. De theologische termer hebben voor de eerste kerkleeraren
de vaste beteekenis nog niet aangenomen die het later dogmatisch
onderwijs hun zal geven. Men moet zich in hun omgeving weten
te verplaatsen en hunne denkheelden leeren beoordeelen naar de
begrippen van den tijd. Ook bier schijnt P. POUKENS de zaken hij
het rechte einde te hebben en bijgevolg stem ik er ten voile in toe,
dat zijne verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen
worde.
6] Loiensbericht Pan doz Gen Ischen ,s,reschiedscbrver STEYAERT,
door zijn kleinzoon Pr. GABRIEL CELIS. — Na, op aandringen
van Mr. NAP. DE PAUW, de vraag opnieuw in behandeling
gekomen te hebben of deze levensbeschrijving in de Verslagot
en illededeelinAy n, moet opgenomen worden, bevestigt de Com-

missie hare vroegere beslissing om het stuk ter beschikking to
stel I en van de Sub-Commissie belat met de uitgave van : Levoten zcerken der Znidnederlandsche schriz,ers.
c] Verhandeling (Handschrift) F.,,veerpla Lossensia >, door

den heer J. LYNA, staatsarcliivaris to Hasselt, aan de Academie,
ter opneming in de Verslagoz ezz Mededeeliagen aangeboden. —
Door het Bestuur om advies naar de Commissie verzonden. —
De Commissie stelt de heeren I. TEIRLINCK en L. WILLEMS
tot verslaggevers aan. Deze worden verzocht hun verslag tegen
de Maart-vergadering in te zenden.
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dj Belgisch Thponymisch Woordenboek. Mededeeling door bet
Bestuur van een brief (23 November 1919) uitgaande van den
Oudheidkundigen Kring Hageland gevestigd te Thienen. —
De Commissie stelt de heeren T. MANSION en L. WILLEMS
aan om over dezen brief verslag uit te brengen.
e] De lezing over Het Bonaventurqraadsel in het /even van
Anna Byns, door den heer LEONARD WILLEMS te houden,
wordt tot de Maart-vergadering uitgesteld.
>>,

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 :
Aanwezig de heeren : Dr. LEO GOEMANS, voorzitter, Dr.
MUYLDERMANS, Dr. A. DE CEULENEER, Kan. AMAAT JOOS,
Dr. HUGO VERRIEST, OMER WATTEZ, JOS. JACOBS en
G. SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Natuurlijke geschiedenis van Belie. De Aardkunde van
Belgie, door den beer THEO VAN DEN BERGH, licentiaat in
natuurwetenschappen. — De heer Prof. AD. DE CEULENEER
geeft eene korte ontleding van het werk van den beer VAN DEN
BERGH, die vraagt of de Koninklijke Vlaamsche Academie zijn
eerste deel waardig oordeelt van hare belangstelling, en, in voorkomend geval, of zij met aanbeveling bij de Regeering, of anderszins, hem zou kunnen bij de uitgave daarvan behulpzaam zijn. —
De Commissie acht dat zij onbevoegd is om over de gestelde
vraag uitspraak te doen.
b] Experimenteele bijdr(zge tot de psychologie van het geheugen.
Verhandeling aan de Academie, ter opneming in haar Veislagen
en Mededeelingen aangeboden door den heer Dr. J. VARENDONCK, docent aan de Internationale Preiologische Faculteit
te Brussel. De heeren Kan. AM. JOOS en GUSTAAF SEGERS
als verslaggevers aangesteld. — Beide verslagen zullen in de
volgende vergadering der Commissie medegedeeld worden.
Lezing door den heer G. SEGERS Volksletterkunde en
Volksonderwis. — Spreker zet de lezing zijner verhandeling over
Volksleiterkunde en Volksonderzvils voort.

- 15 Ons Volk, dat niet aan letterkunde doet, dat geene boeken
schrijft en geene letterkundige kritiek uitoefent, heeft recht op
eene letterkunde, die voor hem gepast is, die het smaken en
voelen kan. In die letterkunde moet dat gedeelte van ons yolk,
hetwelk zwaren handenarbeid verricht, verpoozing en uitspan_ning vinden. Dit wil in 't geheel niet zeggen, dat de volksletterkunde niet door ernstige letterkundige hoedanigheden hoeft
gekenmerkt te wezen; de volksschrijver schrijft niet voor letterkundigen, maar hij mag nooit vergeten, dat ook letterkundigen
zijn werk zullen lezen en beoordeelen. Zoowel den minderen
man als den hoogstontwikkelde moet dit werk belang opleveren.
Zonder dat de volksverhalen den aard van tendenzwerken aannem.en, zullen zij nationaal, degelijk, zedelijk en stichtend wezen.
De leer, volgens welke de schrijver zich niet heeft te bekommeren over den invloed, welken zijn werk op de bevolking zal
uitoefenen, xnoet bestreden worden. Want wij alien willen, dat
ons yolk gezond en zedelijk zij, en de volksschool heeft tot plicht
hare leerlingen tot verstandige en tevens zedelijke burgers op
te Leiden. Al hare pogingen blijven noodzakelijk ijdel, indien zij
door de maatschappij, door de letterkunde tegengewerkt wordt.
Waar het werk der school niet door het huisgezin, het maatschappelijk, letterkundig en wetenschappelijk levee ondersteund,
maar tegengewerkt wordt, zal zij nooit duurzame vruchten opleveren, daar de wezenlijke volksontwikkeling slechts na den
schooltijd aanvangt.
Hoewel men niet kan zeggen, dat het hoofddoel der yolksschool is hare leerlingen tot het genot der volksletterkunde voor
te bereiden, ligt dit stellig op Karen weg; en draagt haar onderwijs
daar wezenlijk toe bij, dan is dit een zegen voor ons yolk.
Is ons lager onderwijs door zijne humanistische strekking
gekenmerkt, dan zal reeds een aanzienlijk deel van zijne taak
volbracht zijn. Ook om deze reden is de moedertaal het hoofdvak der lagere school; de taal der leerlingen hoeft zoo dicht
mogelijk bij de taal der letterkunde te worden gebracht.
Het leesboek zal een voorhof der letterkunde zijn. Doelmatig gebruikt, zal het er in ruime mate toe bijdragen om den
letterkundigen smaak te louteren. Ook zal het hunnen leeslust
bevorderen en hun van lieverlede weer smaak in ernstige letterkunde doen krijgen.
Het veredelen der volksletterkunde, het verspreiden van
nationale, degelijke, gezonde volksboeken, is op onzen tijd, meer
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dan ooit, eene nationale en tevens maatschappelijke noodzakelijkheid.
— De heer Kan. AMAAT JOOS vestigt de aandacht op de
BiblioMeken in de la,;rere Scholen in te richten. Deze aangelegenheid zal in de volgende vergadering der Commissie besproken
worden.
— Op vnorstel van den beer Voorzitter, stelt de Commissie
aan de Academie voor de lezing van den Secretaris in hare
Verslagen en Mededeelingen mede te deelen.
(Dit voorstel wordt door de Academie in pleno vergaderd aangenomen.)
DAGORDE.

]°) Wedstrijden voor 1915 en 1916 uitgeschreven en die, ten gevolge van den Oorlog, enkel na
den wapenstilstand Tijn binnengekomen
a] Klankleer van het Hollandsch dialect. De verslagen van de heeren LECOUTERE en VERCOULLIE zijn reeds
gereed. De beer Dr. LEO GOEMANS zal het zijne tegen de
Maart-vergadering indienen.
b] Gerinanismen. De drie verslagen, uitgaande van de
heeren Jos JACOBS, GUSTAAF SEGERS en Prof. Dr. Jos.
MANSION zijn binnengekomen.
c] Geschiedenis van het Lager Onderniijs in Belgie
under de Oostenrijksche Regeering. De drie verslaggevers

de heeren GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS
en OMER WATTEZ hebben hun verslag ingediend.
d] Lakenweverij. De heeren VAN VLAANDEREN en

vakkundigen te Gent, die, met den
heer Dr. LEO VAN PUYVELDE tot verslaggevers werden aangewezen (zie Verslagen en Mededeelingen, 19r9, blz. i5r),
hebben beloofd hun verslag tegen de Februari-vergadering
in le zenden.
VAN SPEYBROUCK,

— 17 -- De Bestendige Secretaris stelt voor de tot nog toe
ingekomen verslagen te laten drukken. In de Mei-vergadering zal tot de bespreking daarvan worden overgegaan.
(Aangenomen.)
2°) Jury voor den Beernaert-prijs. VIERDE TIJD1918-1919. — Ingevolge de lijst der << WerkTaamheden der Academie door de wet voorgeschreven moet
de Academie, in haar vergadering van Januari 1920, overgaan tot de benoeming van de Jury die zal gelast zijn met
de beoordeeling van de boeken voor het VIERDE TIJDVAK :
1918-1919, ingezonden.
Voor genoemd tijdvak zijn 15 boeken ingekomen. (Zie
Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1919, blzz. i r r, 134,
1 4 3 , 26 3, 44-1- en 477.)
Worden tot leden van de Jury benoemd, de heeren
GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. C.
LECOUTERE en Prof. LOD. SCHARPE,
Onmiddellijk zal daarvan kennis gegeven worden aan
den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten,
tot benoeming van den afgevaardigde der Regeering bij
de Jury.
De afkondiging van den uitslag zal op de Plechtige
Vergadering van het jaar 1920 plaats grijpen.
VAK :

3 0) Plechtige Vergadering op Zondag, 27 Juni.
— Het Bestuur zal Minister HELLEPUTTE, werkend lid,
verzoeken als f.-testredenaar te willen optreden.
VVat het jaarlijksch feestmaal der Acalemie betreft,
te houden na afloop van de plechtige vergadering, zal later
eene beslissing genomen worden. Het ware te wenschen dat
aldus aan de Leden gelegenheid kon gegeven worden, ors
met de nieuw verkozen heeren vriendschappelijke betrekkingen aan te knoopen.
4°) Commissie voor Rekendienst voor het jaar
1920. — Benoeming van Brie Leden, Welke, met het
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Bestuur, de Comnzissie van Rekendienst voor 1920 Tullen
uitmaken. — Worden aangewezen de heeren Kan. AMAAT
JOGS, Prof. J. VERCOULLIE en Mr. LEONARD WILLEMS.
5°) Lezing door den heer Omer Wattez : De
Trojaansche legende in de geschiedenis der Franken.
Spreker bewijst dat volkeren in den loop der eeuwen hunne
taal hebben vergeten. Dit is gebeurd in de landen welke wij
bewonen, in Gallie. De Gainers spraken Keltisch. Gallie
werd door de Romeinen veroverd en het volkslatijn verdrong
het Keltisch, dat uitstierf. De Franken veroverden daarna
Gallie en het Frankisch vond ingang in het geromaniseerde
Gallie. Tal van woorden in het Fransch, ontelbare familieen plaatsnamen leggen getuigenis of van de Frankische
overheersching in het noorden van Frankrijk.
Het Frankisch rijk ging ten onder en de Frankische
taal week voor het Romaansch, nieuwe taal uit het volkslatijn ontstaan.
De geromaniseerde Franken verloren niet alleen hunne
taal maar ook de herinnering aan hunnen oorsprong. Dit
tengevolge van eene legende, door de kronijkschriivers
verspreid, die aan de Franken een Griekschen oorsprong
toeschreef. De Franken waren zonen van de Trojaansche
helden, Priamus en Hector. Die legende vver,1 overal verspreid en eindigde met als geschiedenis to warden aanvaard.
Ze drong in de letteren en Ronsard verwerkte ze in zijue
Franciade.
Ten tijde der Renaissance kwam er eene omkeering.
Onderzoek en kritiek waren nadeelig voor legendarische
geschiedenis. De Franken werden bun Germaanschen oorsprong weerom toegekend. Thans volgde een geweldige
strijd onder de geschiedschrijvers. Sommigen streden voor
de legende, die de eenheid der Fransche natie versterkte en
de politieke ideologie van lien tijd in de hand werkte. De
strijd duurde voort tot aan de Fransche Revolutie.
Uit de verwarring in de begrippen kreeg Gallie den naam
van Francie, later France, en de Romaansche taal werd
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Fransche taal geheeten, omdat men dacht dat de Frankische
koningen Fransch spraken. Geschiedschrijvers hadden de
benaming francica lingua, door Eginhard aan de taal van
Karel den Groote gegeven, vertaald door Fransche taal in
plaats van Frankische taal.
De heer WATTEZ zet uiteen hoe dit alles is geschied,
haalt getuigenissen van Fransche schrijvers aan en brengt
ten laatste hulde aan de Franken, die in de geschiedenis
der Westersche beschaving groote daden hebben verricht.
Hebben de Franken, toen zij het Frankische koningdom stichtten en er gedurende eeuwen het heerschende ras
waren, later hunne taal vergeten, Vlamingen en Nederlanders, niet geromaniseerde Franken, hebben ze behouden,
en hebben dus hun deel in den historischen roem aan den
naam der Franken verbonden.
— De heer Onderbestuurder wenscht den heer WATTEZ
.geluk met zijn lezing en stelt voor die in de Verslagen en
Mededeelingen op to nemen.
— De vergadering wordt om 4 uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

342. - KERMISSE.
Verdam, v o KERMISSE 3°, zegt Een Hein geschenk op
kermis gekocht Heden ten dage heeft het w. nog diebeteekenis. Edoch, hieronder wordt het gebruikt in den zin van
Hovescheit » = Geschenk in het algemeen, Fr. Courtoisie, Gratulle, Gracieusete'. Zie ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, v° Hoveschede,
Bij voorbeerd, bij het besteden van een kind wordt bepaald, dat
to gulden 's jaars daarvoor aan zekeren Marten Verbeeck zullen
worden betaald, met daarbijbeen kermisse voor zijne vrouw :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Berlaer, Rek. Tafel H. Geest
1634-35, fol. 31 v o . Maeyken Raes... is besteedt geweest by Merten Verbeeck voor tsestich gulden tsjaers ende ij guld. viij st. aen
sync huysvrouwe voor eene kermisse.... »
De KERMISSE went niet aliijd in Ode gegeven. In den
volgenden tekst is er spraak, bij bet sluiten van een overeen1;oinst, van cell voorschoot » ;inn de vrouw te schenken en_
!wet dit to gcliiker tijd KERMISSE » en « GRATUITEIT
Id., Fonds Hoogstraten, Processtukken, Getuigenverhoor van
19 Augustus 1623 : u Aen den voors verweerere heeft beloeft ende
toegeseecht een slot op syn duere ende syn huysvrouwe eenen voorschoot... Alsdoen wel get,00rt te hebbene onder maelcanderen vermanen van seker slot, maer overmits sy deponcnte aff code aen was
gaende niet te weten oft J. voorscit aenden verweere tselve beloeft
sonde hebben ofte niet, maer belangende de kermisse aen sons vet-weerers huysvrouwf.: te geven... verclaert sy getuijge geen kennisse
te hebben.... Alsdoen door J. heeft hooren beloven aenden verweerere een slot op sync doere ende aen syn huysvrouwe voor een
gratuiteljt eenen voorschoot... »
Zott bet woord KENNISPENNINCK liieroncler niet een verbastering zijn van KERMISPENNINCK?
« Id., Fonds Id., Testament van II Jan. 1743 : u Den lanextlevende
sal aen de voorkinderen van den eersten afstervende geven voor een
kennisfienninck eene somme van eenen gulden, en aen de kinderen die
sy same') aen malkancleren hebben verwec,t ieder eene somme van
Brij guldens eens. »
GAILLIARD.

DE TROJAANSCHE LEGENDE
IN DE

GESCHIEDENIS DER FRANKEN
door

OMER WATTEZ.

Er wordt sours beweerd dat een y olk zijne taal niet vergeet.
dat zegt heeft slechts gedeeltelijk de geschiedenis der
volkeren en der talen bestudeerd. Deze leert ons dat talen verdwijnen, wanneer volkeren door andere volkeren worden overwonnen, verdreven of opgeslorpt (i). Wanneer een y olk zijne
taal vergeet, verliest het ook gemakkelijk het begrip van zijnen
,00rsprong. Meer dan een y olk werd door geweld, of op behendige
wijze, zijne taal ontrukt en eene vreemde opgedrongen. Om
daarvan voorbeelden to vinden, moeten wij niet ver zoeken. Ons
grondgebied, Gallie geheeten ten tijde van Julius Caesar, was in
dit opzicht in den loop der eeuwen getuige van zulke gebeurtenissen. Toen de Romeinen Gallie veroverden, waren de
bewoners Gallen en sprakcn Keltisch. Het Keltisch maakte
plaats voor volkslatijn, door de Romeinen ingevoerd. Het y olkslatijn werd op zijne beurt, ten minste in het noordelijk gedeelte,
verdrongen door Frankisch, de taal der Franken, de nieuwe
veroveraars. Het Frankisch week voor eene nieuwe Latijnsche
Vie

(
Constatons qu'un pent citer nombre de populations qui ont
donne leur langue pour en adopter une êtrangere, et que pared changement,
4 loin d'etre unique dans l'hisioire, co nineon a voulu le soutenir, s'est
• accompli asset lequernment. « FERDINAND BRUNOT, Histoire de la
langue francaise, Paris, 1-905.
Mais une telle situation (le bilinguisme) est contraire a la nature, qui ne
• supporte pas au sein des socieres humaines la presence d'un element
• ciant aussi redoutable que la dualite des idiomes..... Chose êtrange en apparence, et pourtant facile a comprendre si ion y reflechit, en pareille rencon« tre, c'est le peuple qui salt les deux la,gues qui finira, un jour, par ne plus
4 parley la sienne.. G. KURTH, La frontiere linguistique en Belgique etc.,
Bruxelles, 1898.
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taal, Romaansch geheeten, ontstaan uit het volkslatijn. De Lingiur
roinana, in 't noorden 1(z/1g-tie in 't zuiden langue d'oc geheeten, kreeg in den loop der 12 e eeuw den naam van langue franfalse, ten gevolge van eene verwarring in de begrippen door
eene slechte vertaling en door de veispreiding eener legende.
Zulke feiten en toestanden in het leven der volkeren, worden
in de geschiedenis door geleerden meestal verklaard door den
stelregel, dat de taal en de kultuur van minder beschaafden
moeten wijken voor die van meer beschaafden. Gelijk vele stelregels gaat ook deze mank aan klaarheid en waarheid, en kan dus
aan de kritiek niet ontsnappen. Als we weten, welke middelen de
veroveraars tegen de veroverden somtijds gebruikten om ze van
hunne taal en kultuur te berooven, zijn wij wel eens geneigd aan
de beschaving der zoogenaamde meestbeschaafden te twijfelen
maar we weten ook dat zulke uitlegging dikwijls sophisterij is van
wege de geschiedschrijvers om veroveringszucht of dwingelandij
te verschoonen.
De Romeinen drongen hunne taal op aan het veroverde
yolk van Gallie door gunsten en dwangmiddelen (I). Het Keltisch werd in Gallie bijna volkomen uitgeroeid, maar daarvoor
waren eeuwen noodig. Gallie sprak volkslatijn toen de Franken,
Gerinaansche volksstam, het veroverden. Zoolang de Franken
meesters en overheerschers waren, deden zij gelijk de Romeinen :
zij wonnen niet alleenlijk grond- maar ook taalgebied. Doch niet
op dezelfde wijze als de Romeinen. Zij leefden eerder afgezonderd van de Gallo-Romeinen, aan welke zij hunne taal niet
opdrongen. En toch week het Romaansch voor het Frankisch„
totddt de Franken zelven geromaniseerd werden. Maar ze werden het niet op de wijze gelijk vele geschiedschrijvers het uitleggen, bij welke de theorie der meest- en minstbeschaafden
natuurlijk dienst moet doen ten nadeele van de Franken. Dit
belette echter niet dat het Frankisch in het noorden van Gallie
ten tijde van Karel den Groote zeer verspreid was (2).
coma-nic
(I) c La terreur et la faveur furent employees simultanement pour
er la province. PETIT DE TULLEVILLE, Notions generates sur les

origines et sur l'histoire de la languejranfaise.
(2) Entre la Loire et le Rhin on n'entendit plus parler que le francic que. H. CocHERis et G. STREHLY, La langue franfaise : histoire et

origine.

23

Sporen van Frankische taaloverheersching vindt men in
het hedendaagsche Fransch, doch veel minder dan in het OudFransch. De Fransche spraakkunsten ;even lijsten van woorden
van Germaansciten oorsprong; doch wat meer bewijst zijn familienamen en piaatsnamen, nog zoo menigvuldig in het noorden
van Frankrijk
Er bestaan er verscheidene duizenden, zest de Fransche
philoloog Brachet (2), sprekende van de familienamen van de
plaatsnamen gewaagt hij niet. Daarover kan men met vrucht
de kaart van Noord-Frankrijk bestudeeren. De verovering van
taalgebied door de Franken duurde al den tijd, dat zij in Gallie
overheerschets waren, en dat ondanks het Latijn en de meer
beschaafde 'Gallo-Romeinen ; (Alder de Karolingers meer nog
dan (Alder de Merowingers (3).
Toen met de opvolgers van Karel den Groote het Frankische rijk ten order ging, begon al dadelijk het gebied van het
Frankisch te slinken. De Franken, die altijd minder in getal
waren geweest, werden stilaan opgeslorpt door het Romanendom (4). De scheiding tusschen de twee volkeren, het geromaniseerde en het Germaansch gebleven, werd voltrokken. De
vermaarde R eed van Straatsburg (812) geeft ons een klaar
begrip van den toestand. Doch in 88[ werd nog in Frankrijk
de overwinning van koning Lodewijk op de Noormannen te
Saucourt, bij Abbeville, in het Frankisch bezongen. Het is het
vermaarde LodewiArlied, in 1837 te Valencija ontdekt door
Hoffmann von Fallersleben.
In de tiende eeuw verstonden de vorsten der aangrenzende
rijken elkander niet meer. Hugues Capet van Frankrijk sprak
Romaansch en Otto II van Duilschland sprak Germaansch. Op
eene samenkomst moesten zij zich van tolken bedienen.

* **
(t) G. KURTH, La frontiere iinNuistique etc., Volume II.
(2) BRACHET et DUSSOUCHET, Grammaire francaise complete, Preface.
(3) « Ii taut reconnaitre que la langue francaise ne doit rien a Charle« magne qui en a m erne retarde les prow es. PIERRE LAROUSSE, Grammaire
superieure, Preface.
(4) A. RAMBAUD, IlisIoire de la civilisation francaise, Tome I,
chap. V.
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Na de taal volde bij de bewoners van Noord-Frankrijk het
vergeten van hunnen oorsprong. Wat ik hier betrekkelijk de
taaltoestanden liet voorafgaan, za/ men, sneer uitgebreid, vinden
in La frontiere linguistique van G. Kurth en andere werken; doch
ik achtte deze beknopte samenvatting noodig als inleiding voor
mij n onderwerp.
Het vergeten van hun oorsprong was bij de geromaniseerde
Franken, en zelfs, toen zij nog niet geromaniseerd waren, het
gevolg van de verspreiding eener legende, die men noemt de
Trojaansche legende (/a lekende troyenne).
Wie de Fransche letteren heeft bestudeerd, weet dat Ronsard een heldendicht, la Franciade, heeft begonnen. Het zou
vier-en-twintig zangen bevatten; het heeft er maar vier gekregen.
De begaafde dichter wilde de heldenzanger der Fransche koningen worden, gelijk Vergilius lien der Rorneinen was geweest.
De held van Vergilius was IEneas, de Trojaner, de verre fabelachtige voorvader der koningen van Rome. De held van Ronsard was insgelijks een Trojaner, Francus, zoon van Hector en.
Andromache, en deze Francus werd voorgesteld als de voorvader der Franken.
Muse, enten-moy des sommets du Parnasse
Guide ma langue et me chante la race
Des rois francois issus de Francion,
Enfant d'Hector, Troyen de nation,
Qu'on appelait dans sa jeunesse tendre
Astynax et du nom de Scamandre.
De ce Troyen conte-moy les travaux,
Guerres, desseings, et combien sur les eaux,
Il a de fois (en despit de Neptune
Et de Junon) surmonte la fortune
Et sur terre eschappe des pen-is (perils)
Ains que (avant quit bastir les Brands murs de

Paris.

Ronsard was het niet, die de Trojaansche legende schiep.
Zij is duizend jaar vroeger ontstaan en werd verspreid door
kronijkschrijvers, die aan de Fransche koningen liadden willen
bezorgen, wat zij dachten eene edeler afkomst to zijn.
Wij weten dat in alle talen, zelfs dialecten, de geschiedenis
van Troje al heel vroeg in de Middeleeuwen vertelil werd.
Benoit de Ste More heeft er, omstreeks 118o, dertig duizend
verzen aan gewijd en een ongelooflijk succes behaald. De Via-
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tningen der Middeleeuwen kenden de Historie van Troyen door
Jacob van Maerlant (r).
Ariosto, dichter van Orlando furioso, vertelt ons dat het
paard van Roland het schoonste paard was dat bestond ; dat
het maar een gebrek had, namelijk dat het dood was. Het
paard van Troje is even zoo vermaard geworden ; het was noch
dood noch levend, het was een houten paard, doch er is been
paard in de wereld dat zooveel gereisd heeft.
Hoe werd in de Middeleeuwen de geschiedenis van Troje
verteld ?
De, Grieksche helden van Hotneros zijn niet meer te herkennen. Een bandelooze fantazij werd ten toon gespreid in
die gedichten van troubadours, trouveres, minstrelen en skalden.
De Historie van Troje ging tot in 't hooge Noorden. De
Oudheid werd in de Middeleeuwen gebracht en, otngekeerd,
de Middeleeuwen in de Oudheid. De geschiedenis der Franken werd aan die van Troje geknoopt. Stamboomen werden
opgemaakt zonder den niinsten grond. Alles kwam van Troje
of leidde naar Troje (2). Geschiedenis en legende werden dooreengewerkt. Dat gebeurde verscheidene eeuwen vOOr Ronsard.
Geleelden van onzen tijd beweren dat de Trojaansche legende
reeds werd verspreid ten tijde van Prosper Tim, den Acquitanier, geboren bij Bordeaux in 403. Hij schreef eene algemeene kronijk (3). Bij Fredegarius kornt de legende weerom
(t) Le Roman de Troie dont la diffusion en Occident fut si longtemps
g favoilsee par la manie des origines troyennes. y PETIT DE JULLEVILLE,
Histoire de la langue et de la litte-rat7tre franfaise, I, p. 184.
(2) Ik opper bier de vraag of de naam van een der heiden van het Nevelingenited n. Hagen van Tronff, waarin Duitsche commentatoren Tornacnm, Tournay, p oornijk willen vinden, n et beter te verklaren is door Hagen
van Troyen?
Toen hit Neveiingenlied werd gedicht, was de geschiedenis der Franken
en van Tornacum wiarschljniiik zeer wernig bekend; integendeel de geschiedenis van Troje wel, en bet kwam er op aan de helden van het lied eenen
riaam te geven, waaraan groote heldeudaden waren verbonden Diederik van
Berne, Rudiger van Bechelaren enz.
Waarom dus ook niet Hagen van Troyen ?
(3) g Dei les temps de Gregoire de Tours l'opinion s'accredite qu'ils (les
Francs) constituent une race d'election et, soit qu'on les lone de fawn
-g absolue, soil qa'on les oppose avantageusement aux autres barbares, une
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voor. De kronijk van dezen schrijver gaat tot 641. Het is het
eenige historisch document over de 7e eeuw, dat tot ons is.
gekomen. De naam van Fredegarius werd eerst ontdekt, zegt
E. van Beintnel, in de 15e eeuw door Scaliger en Marquarcl
Freher. Het werk van Prosper Tiro weal in 1892 door Monun-.
sen uitgegeven in de Illonumenta gernzaniae historica. Eene vertaling der kronijk van Fredegarius leverde Guizot.
Gregorius van Tours, de schrijver der Ilisioria ecclesiastica.
francorum, die de Troj:tnen en Vergilius kende en ons meest en
best over de Franl<en heeft ingelicht, gewaagt niet van hunne
afkomst. Hij verineldt de verschijning der Franken zonder meer.
Van 750 te beginnen zijn bij de kronijkschrijvers de getuigenissen,
van de Grieksche afkomst der Franken zoo talrijk, slat het overtollig zou zijn ze alle op te noemen (I).
De legende was geschiedenis geworden of werd er bij de
geleerden voor gehouden. Met de grootste zorg en te goeder
trouw werd ze onclerhouden door de cfficieel aangestelde kronijkschrijvers. monniken van Saint-Denis steunden in al
hunne schriften op den Griekschen oorsprong der Franken,
stichters van het Fransche koningdom (2). Zij beweerden, dat
niet alleen de Galhers afstainden van den zoon van iEneas, maar
ook de Franken, n. I. van Francus of Francion, zoon van Hector..
Die zoon was gevlucht naar Scythie, stichtte daar eene stall,
Sicambria geheeten, waar zijne afstammelingen vijftien eeuwerr
verbleven en zich vermenigvuldigden. Van daar gingen zij tut
om Germanie te veroveren en later de Romeinen te overwinnen
en Parijs te vestigen. art wordt 't lang en in 't breed uitgelegd,
onder andere door Airnoin, priester-historicus, en diende alsbasis voor de Graades Chroniques de St-Denis, destijds officieele
geschiedenis van Frankrijk.
Met welk doer werd dat gedaan ? Men wilde door eenetheorie de eenheid der Fransche natie bevestigen. Het middel
• legende s'accredite en leur faveur qui leur assigne une origine plus noble.
• Deja au je ste,:le elle sernble avoir pris une forme concrete dans cette fable.
• d'une origine troyenne, qui devait connaitre une si grande fortune et de la
• compilation de Plosper Tiro, aller jusqu'a Ronsard 2.. M. WILMOTTE, Le.
Franais a la tete e'plque., Paris, 1917.
( I) M. WILMOTTE, op. Cit.
( 2) RENÈ JOHANNET, Le Principe des natthnalite's, Paris, 1918.
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dat de Fransche kronijkschrijvers gebruikten was het opmakerr
van een stamboom voor het ras, en daar waren de scribenten'
van lien tijd weinig rnee verlegen. Het papier was geduldig
en kritiek werd niet beoefend. Men zocht eene verbinding
voor de geschiedenis van het oude Gallie met het nieuwe.
Frankrijk. En zulke verbinding dacht men gevonden te hebben in de afstamming der Franken van de Grieken, welke door
dergelijke vondsten ook tot de stamvaders van Rorneinen en
Gathers waren uitgeroepen. Als politieke ideologic was het
uitstekend ; doch het zondigde tegen de waarheid. Het doet
me denken aan de schepping van de kunstmatige dine beige
vOOr den oorlog, omtrent welke ik destijds mijne meening heb,
uitgedrukt (i).
Hector, iErieas, Vercingetorix, Clovis en Karel de Groote,
alle afstammende van denzelfden tronk, spruiten van Priamus.
De heele Fransche geschiedenis een heldendicht, dat prachtig
zoo zijn, indien het Beene berquinade was geweest, zegt een
Fransch schrijver (2).
Toch heeft die kindervertelling lang dienst gedaan als
nationale geschiedenis. De kronijkschrijver Robert de Clary,.
die gedurende den vierden kruistocht Griekenland bezocht,
begroette bij Troje het moedeiland, dat de Franker weerom
kwamen veroveren.
In 1492 vertelde maitre Nicolas Gilles nog de Trojaansche
legende in Annales et Chroniques, een werk dat Coen algemeen
bekend was, en in 1507, Jean Lemaire de Beiges in zijne Illustrations de Gaule et singulatite's de Trole (3). En eindelijk in 1566ziet de legende nog eens het Licht in Chroniques et annales de
_France, depuis la destruction de Troye jusques an rol e Lop unzidme.,
**
Duch daarna kwam er eene groote omkeering in de wijzevan de geschiedenis te schrijven. Een Italiaan, de Veronees
Paul-Emile, had in Frankrijk de methode van Guicciardini en
Machiavelli ingevoerd; dit was het opzoeken en bestudeeren van(1) LOUIS GERMAIN, L'a:me beige et le peuple Armand, 1505.
(2) RENÈ JOHANNET, Le princifte des nationalztes.
(3) F. BRUNOT, Histoire de la langue frarzfai:re, Paris, 1905.
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Dude stukken, oorspronkelijke documenten om daaruit de
Tgeschiedenis en de waarheid aan 't licht te brengen. De critische
geest was ontstaan het was een kwade tijd geworden voor legenden in de geschiedenis. Dit belette niet dat nog wat later Ronsard
de legende van Troje als grond narn voor zijne Franciade; doch
hij had er geen succes meer meé en liet zijn epos steken. In de
geschiedenis had de legende zoo goed als uitgedaan, want ze
werd in twijfel getrokken en tegengesproken. In de Fransche
letteren en de kunst bleef zij echter nog een geruimen tijd voortbedaan en van in de Middeleeuwen tot in de voorgaande eeuw
— van La Chanson de Roland tot La fille de Roland van H. de
Bornier — was zij nog de ziel van eene nationale beweging in
Frankrijk. Naar die legende werden in het onderwijs de geesten
gekneed. Er ontstond toen tusschen beide partijen een geweldige pennestrijd aangaande den o irsprong der Franken. De taalkunde, nog in hare kinderluren, kwam er echter tusschen en
diende degenen, die staan hielden dat de Franken, naar het ras
en de taal, Germanen waren.
De Trojaansche legende vond echter op 't einde der XVIIe
..eeuw nog hal en verdediger in Mezeray, die eene geschiedenis
der eerste Fransche koningen schreef. Nochtans was de Gerrnaansche oorsprong der Franken reeds lang in 't licht gesteld
door geleerden als Du Haillon : Ilistoire ge'ne'rale des IOU de
France (1576), Du Tillet in zijn Recuell des rois de France (1577),
door den befaamden techtsgeleerde Hotman in Franco-Gallia
(1574) en door tal van anderen. Er waren toen drie partijen in
den strijd, die nog gevoerd werd geheel de XVII e eeuw door.
In 1662 loochende Chantereau le Fevre in zijn Traite des fiefs et
de /eta orig.we, chit de Franken Gallié hadden veroverd. Hij
beschouwde de Franken als Kelten, die gekomen waren om
Dunne Gallisclie broeders van liet juk der Romeinen te verlossen.
-Van die meening waren ook Audigier in Orin nine des Francais et
de leur empire (1676), Lacart y (1677) en Tournemine, medewerker aan de illemoites de 7}e'voux. Leibnitz zeif trad in het strijdperk met eene latijnsche verhandeling over den zuiver G ermaan_schen oorsprong der Franken (1715).
De strijd duurde voort en werd geheel op politiek gebied
geplaatst. De verdedigers der Trojaansche legende willen deze
niet laten varen, ter wille van het idee van eenheid der Fransche
natie. Zij voorzagen rassen- en klassenstrijd, die dan ook niet
,uitbleef; want met de geschiedenis van den oorsprong der
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Franken was die van het Fransche koningdom en den nationalen
adel verbonden. Degenen, die den Germaanschen oorsprong van
dezen voor zekerheid hielden, bedienden zich daarvan om het
y olk tegen wat zij hunne vreemde verdrukkers noernden, op te
jagen, in zooverre dat men ten tijde der Fransche revolutie sprak
van de edellieden naar hun moederland over den Rijn te drijven.
De derde partij, die voorgaf dat de Franken Kelten waren,
wilde het geschil bijleggen doer eene soort van verzoeningstheorie, die zou tneehelpen om te bewerken wat men te Patijs
beoogde de centralisatie van al de machten, de eenheid der
volkeren, die den grond van het oude Gallie bewoonden, volke
ren die tot verschillende rassen behoorden, verschillende talen
spraken, — eenheid door g ene taal, Celle geschiedenis.
Tot aan de Fransche revolutie had de afstammir'gslegende
der Franken hare aanhangers en hare vijanden. Een van de
voornaamste geschiedschrijvers, die er zich nog mede bezig
hielder, en, voor of tegen, den strijd in de geleerde wer gild deden
voortduren, was Nicolas Fèret, die in 17E4 zijne Mel/wire over
den Gerindanschen oorsprong der Franken in 't licht zond, maar
daarvoor den weg naar de kerkers van de Bastille moest opgaan.
Vervolgens zijn het : de vermaarcle Boulainvilliers, de voorganger van graaf Gobineau en Nietzsche in de theorie van het
uitvetkoren of hoover ras de priesters du Bos en Mably,
verder Chateaubriand, Augustin Thieriy, schrijver van de
Rails des temps 9/16-07,, illgievzs, Guizot en vele andere Fransche en
1 )uitsclic historici onzer dagen.
Nu we dit weten wordt het ons klaar, waarom de geschiedschrijvers zoozeer van meening verschillen ointt cot het ontstaan
van lid. nationalitcitsgevoel rn Frankrijk Voor Augustin
Thierr y heeft dat plants gehad na de verdeeling van het Karohngische rijk, in 858. De Karolingers waren vreemdelingen,
zci hij.
Ye r L mignon, in 0/-1,,,i/les formaiion de /a Ha/lona/lie, fran(wise, wordt in-1i het nationaliteitsgevoel ecrst gewaar in 1124,
door het verb,)11 (1 van den 1 1.ng(!lschen koning met (1('11 keizer
van Du:tschland tegen 14 , ) ;ewijk den Dikke. Veer Durny, Ranke,
Mach octstaat het :la
n s!ag bij l3ouvines (1214). Veer Guizot
is het na 13 t8, bij de opkeinst van het geslacht der Valois. Vat
(I) RENE, JOHAN NET, 'gy p. Cit.
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voorafgaat, zegt hid , is de leenroerigheid, het feodale stelsel, dat
Beene nationaliteit in acht neemt.
Voor Michelet en Hauser wordt het nationaal gevoel
geboren met Jeanne d'Arc; voor anderen weer met de Hervorming en het verdrag van Westfalen. En eindelijk voor de modernen, Lavisse en Aulard, kornt het eerst voor orider de Fransche
revolutie, tijdperk van vaderlandsliefde en erkenning van het
volksbestaan en volkenrecht.
Over dat punt zal ik niet langer uitweiden; het behoort niet
tot mijn onderwerp, en liefst laat ik er de geschiedschrijvers en
de politieke ideologen over philosopheeren.
Ik beken gaarne dat de twist lang kan Buren als zij Been
ander materiaal hebben clan boeken met zoo weinig documenteering en zoo veel legende your geschiedenis, en nog meer
politieke streldung, vooral in den tijd,
quand on faisait de
l'histoire comme on ferait de ('agitation », gelijk een Fransch
schriiver zegt (I).
Prosper Merime heeft ergens geschreven
si
savais
ecrire l'histoire, je n'ecrirais plus des contes R.
De schrijver van Co/onzba en Carmen schreef zijne vertellingen met kalm gemoed, « impassible gelijk de critiek zegt,
maar toch zoo beeldend, zoo klassiek ten tijde van het overgevoelig romantisine.
Metirnee heeft later ook geschiedenis geschreven ; ik heb ze
niet gelezen, maar ik meen dat ze even « impassible zal geschreven zijn als zijne vertellingen, 't is te zeggen waar
onpartij(lig, onzijdig, rechtvalrdig. Zoo diende de geschiedenis
-geschreven te worden; doch dat is niet altijd het geval.
**
Een laatste punt wil ik nog eventjes aanraken. Hoe en wanneer is het Gallie van ten tijde van Julius Cesar aan zijn nieuwen
naam Frankrijk gekomen? Hoe en wanneer is men er toe gekomen Fransch te heeten de taal, welke noch de Merowingers noch
de Karolingers gesproken hebben, daar zij Frankisch spraken,
de taal die wij, Vlamingen, nu nog spreken ? (2).

4

(I) RENE JOHANNET, op. Cit.
(2) * La lan i..me primitive des Francs, etait la langue germanique que nous
connaissous aujourd'nui sous le nom de Armand ,. (A. CouNsoN.)
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Op beide vragen zal ik zoo beknopt mogelijk antwoorden.
In den loop der XI e eeuw lieeft de naam Francia dien van
Gallia vervangen :
« accommodement, une fusion, une confusion definiq tives s'operent entre la Francia et la Gallia, Tune devenaut
« synonyme de l'autre (1). >>
De naam Francia verschijnt in de geschicdenis voor de
eerste maal op eene Romeinsche kaart der 3 e eeuw. Ze werd ons
'bewaard in eene kopij van 1-264, ontdekt te Worms en bekend
order den naam van Tafel van Peutinger. Zij is thans in de
Bibliotheek te Weenen. Larousse geeft er in zijn ;root woordenboek een afdruk van bij den naam Peutinger. Francia list op
deze kaart ten noorden van den Neder-Rijn in de streek van
Gelderland en Overijssel. Daar waren de Franken waarschiinlijk reeds in de 3 e eeuw gevestigd. Zij sclioven voornit naar bet
zuiden, bleven bij hunne basis en veroverden, gelijk de harm der
zee, de aangrenzende streken, wonnen ze voor bun rijk en hunne
taal. Later werd de naam Francie of France gegeven aan een deel
van Gallie, ten noorden der Loire, dat door de Franken eerst
werd onderworpen.
De hoofd-iteden van bun rijk waren achtereenvolgens Doornijk (437), Soissons (495) en eindelijk Parijs ten tijde van Clovis.
— . La Francia n'est pas seulement le berceau du royanme
franc, elle est la terre natale de l'êpope,2 franque, y zest Wilmatte in zijn onlangs verschenen work : Le Francais a la fete
e-pique.
En in bet Dictionnaire de la langue francaise van Littrê
leest men bij bet woordfrancais :
Sous Hugues Capet, Robert, Henri et Philippe on
n'appela Francais que les peoples en deca de la Loire.
joist de streek waar zicli de Franken vast Madden nedergezet.
In wat men thans beet l'Ile-de-France, de Insula fmnciae,
is de /in,, Aqta romana geworden, wat men sedert de XTI e eeuw
francais nnemt. Vnor die taal meenden de nude Fransclie
geschiedschrijvers den naam aan te treffen bij Eginhard in zijn
( I) RENE JOHANNET, op cit.
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werk Vita Karoli, het Leven van Karel den Groote, waar dezes.
geheimschrijver spreekt van francica
— a Charlemagne parlait le francique, c'est a dire la langue
• des Francs, mais non le francais, comme disaient nos anciens
• historiens, trompes par ce mot ambigu : fi-ancica lingua (t).
En een ander schrijver kenmerkt deze dwaling op de volgende wijze
- (< Le nom de Francais en l'emportant stir celui de Gaulois,
• entraina ipso facto bien des contestations et des m6prises. Nos
* anciens historiens, lisant dans les chroniques que Charlemagne
. se servait de l'idiome franc, un dialecte germanique, ecrivaient
« tranquillement que Charlemagne « parlait francais D. Mais au_
• temps de Charlemagne, le francais c'etait le roman. Or le
• roman du IXe siècle, c'est deja (au moins en Lorraine) la
langue de la Gaule g-allica lingua ». Oui, un hasard aurait
4( pu nommer gauloise la langue que nous parlons (2).
Het is dus ten gevolge eener dwaling dat de naam lang/fe
francaise werd gegeven aan de taal, die volgens Fransche schrijvers beter langue gauloise zou heeten, gelijk ze in 't latijn geheeten
wordt.
Maar is dat nauwkeuriger ? De oorspronkelijke taal der
Gallen was Loch het Keltisch. Romaansch of volkslatijn werd
nun opgedrongen. Men ziet dus wat al dwalingen zijn ontstaan
nit de slechte vertaling van eenen tekst, of liever uit de onbekendheid met de taalkunde.
Heeft men ook niet beweerd dat het Fransch van bet
13- retoensch voortkwam en dat de Grieken hunne beschaving aan
(1e Galliêrs to danker Madden, of, gelijk Henri Estienne (IPA
dat het Fransch uit het Grieksch was ontstaan ?
Voor de nieuwe taal in Gallie paste goed de naam Rornaansch. Waarom heeft men hem niet behouden ? Waarom,
hoe en wanneer heeft men lien naam prijs gegeven ? Het is
gernakkelijk to begrtjpen, dat het ten tijde en onder den invloed
van de Troj tansche legende was, toen de geschiedschrijvers, op
het dwaalspoor gebiacht, in de overtuiging verkeerden, dat
Karel de Groote Fransch sprak. Wanneer en door wien werd
(t)

PETIT DE JULLEVILLE.

(2) RENE JOHANNET,

Le princi,te des nationalitels.
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de tekst van Eginhard slecht vertaald, en zag men in de benaming francica .
Fransche taal en niet Frankische taal ?
Wanneer en door wien werd de dwaling ontdekt, de fout terecht
gewezen ?
Voor al deze vragen heb ik nog geene voldoende oplossing
ge,vonclen, maar het ;ebied is zoo uitgebreid, en er werden zoo
vele boeken over de Franken geschreven, dat jaren niet zouden
toereikend zijn om ze alle te lezen. In de geschiedenis onzer taal,
niet meet dan in de geschiedenis der Fransche taal door Franschen geschreven, vindt men stof tot afdoende en beslissende
antwoorden op die vragen. Het zon nochtans belangrijk zijn te
kunnen oplossen. Nu moeten wij ons bepalen tot het vaststellen,
dat in den loop der twaalfde eeuw de taal, die men aan het hof
te Parijs sprak, Fransch geheeten werd. Die taal kreeg daar
luister en voornaamheid. Al wie aan het hof verscheen, moest
zich schikken naar den toon der hovelingen en hunne hoofsche
taal.
Quenes de Bethune, edelrnan en dichter nit het Noorden
van Frankrijk, schrijft in i i8o, dat die van Parijs met zijne taal
hebben gespot, toen hij verzen voordroeg :
Mon langage ont blasm6 li Francois...
Et mes chansons, oyant les Champenois,
Et la comtesse encoir, dont plus me poise,
La roine ne fit pas que courtoise
Qui me reprist, elle et sea deux flex li rois;
Encore que ma parole francoise,
Ni la peut-on bien entendre en francois.

De nieuwe naam Fransch » heeft met de taal haren weg
gemaakt, alhoewel die naam aanleiding gaf tot verwarring in de
begrippen orntrent de talen en hunnen oorsprong.
Doch het is ons voldoende te weten, dat wij, Vlamingen
en Hollanders, nu nog de taal spreken, welke door Eginhard
met den naam francica werd bedoeld. In nadere bijzonderheden moet ik bier niet treden. Men zal ze vinden in de
eerie of andere geschiedenis der Nederlandsche taal.
Indien de Franken werden geromaniseerd in het rijk, dat
zij gesticht hadden, hunne stambroeders in het Noorden, Vlamingen en Hollanders, hebben hunne taal bewaard, en opgewerkt tot letterkundige en wetenschappelijke taal, die kan
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opwegen, wat waarde en rijkdom betreft, tegen hare zustertalen van den Germaanschen taaltak, evenals tegen alle andere
talen.
Wij zijn het die de traditie der Franken hebben bewaard in
de taal, die zij zclven, gedurende eeuwan hielden tegenover
het Latiin, de taAl der Kerk en der v-,eleerden, welke zij daarom
niet minder naar waarde wisten te schatten. hunne taal was nog
in hare kindsheid, m:tar zij hebben aan eene schittQrende zrm
hun licht ontstoken, gelijk ook vroeger de Rorneinen bij de
Grieken hadden gedaan. Wij weten nu, dat het niet waar is dat
zij zich dadelijk na hunne aankomst in 't R-)rnannsche land, te
midden eener talrijkere Romaansche bevolking. lieten romaniseeren. Wij weten dat zij geen Fransch hebben gesproken
maar Frankisch.
Wij weten Bat de Franken, vonral hunne groote vorsten,
stand hielden en stambewust werden. De beroemdste oncler hen,
Kare l de Groote, keizer van het Westen, Heel ook in taalopzicht,
koning der Franken, Rex fraworum zooals hij zich het liefst liet
noemen. Hij heeft met zijne Franken voor de Westersche beschaving, genii; zijne voorgangers Clovis en Karel Martel, groote
Baden verricht, uitgedrukt in de bekende spteuk Gesta Dei per
(711COS.

Menig grootsch werk in die beschaving wordt aan ,o-eduid als

opus francigenitm. De weg, dien de Franken later door Italie voor
beclevaart of kruistocht naar het Oosten baanden, is bekend als
via franci,:(;ena. De Franschen van onzen lijd zijn niet alleen om
van dien roem der Franken te erven, roem, welken wij hun niet
beniiden.; wij, Vlamingen, Nederlanders, zijn ook erfgenamen.
De Franken, onbeschaafden in het begin, gelijk alle anclere
volkeren, lieten zich de hnogere beschaving nit het Zuiden aanpassen, zonder daarom slaafsche navolgers van die beschaving
te zijn, gelijk later de Renaissance het begeerde. Uit de samenwerking van Latijnsche en Germaansche krachten is onze WestEuropeesche beschaving ontstaan, welke Hofdijk in Oils Voorgeslacht, J. Winkler in Oud-Nederland en Godfried Kurth in Les
origines de la civilisation modeine hebben in 't licht gesteld.
Karel de Groote wist wat de taal waard was voor het stambewustzijn en de zelfstandigheid van een y olk. Zijn geschiedschrijver en tijdgenoot Eginhard, de monnik, welke bier in
St-Baafs abdij in Gent verbleef na den dood van den grootea
vorst, vertelt ons wat deze voor zijne taal deed : hij zuiverde den
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woordenschat, liet eene grammatica opstellen, verzamelde de
heldenliederen, schriften die helaas! later zijn verloren
gegaan. Bij de geestelijkheid drukte de groote keizer er op, dat
zij hunne homilie's of kanseireden en tekstverklaringen voor het
y olk in de volkstaal zoo schrij zen en de kinderen in die taal
leeren bidden. De svnode van Frankf()rt in 704 en het concilie
van Tours in 813, op verzoek van Karel den Gronte bijeengeroepen, geven ens daar het bewijs van.
\Vij, Vlamingen, zijn fier de zonen der Franken te zijn, al is
hunne afkemst niet Trojaansch. Ons voorgeslacht heeft grootsch
gewerkt; het heeft recht op onze erkentelijkheid, en, om bier de
bekende spreuk van het humanism toe te passen, niets van wat
hunne geschiedenis betreft, mag ons vreemd blijven.

**
Wat aanleiding heeft gegeven tot deze beknopte studie
over (lit zoo belangrijk als ingewikkeld onderwerp, is het vol0-ende :
Gedurende mijn verblijf te Parijs, tijdens den oorlog, werd
mil meermalen gevraagd wat eigenlijke onze taal was en wat
onze Vlaamsche Beweging beteekende. In die dagen werd er
in de Parijzer bladen daarover geschreven met betrekking op
de gebeurtenissen in Belgie. Enkelen voegden er bij, niet zonder een greintje spot : <«-)n pretend que c'est une langue
boche ».
1k antwoordde, dat het inderdaad eene Germnaansclie taal
was, gelijk Engelsch en Duitsch, maar niet een Duitsch dialect,
gelijk sommip,-e Franschen in hunne boeken schrijven. En als ik
met intellectuèelen te doen had, voegde ik er sons eeniie nitleggingen bij over den oorsprong van onze taal en de Fransche,
gelijk ik het bier heb gedaan zij waren zeer verwonderd dat
te vernemen. Zij verkeerden in den waan, dat men in Frankrijk,
vroeger zooals altijd Fransch had gesproken. Zij waren,
voor p, cletterden, zeer weinig bekend met de philologische en
historische werken hunner geleerden over dat vraagstuk. Zij
waren veal nicer op de hoogte van de politieke geschiedenis
der letteren van de XVII' ecuw clan van de geschieen van
denis hunner taal.
Voor mij was dat eene aansporing ore de zaak eens nailer te
onderzoeken en mijne kennis daaromtrent uit Fransche werken.
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te vermeerderen, wat mij in de Fransche hoofdstad niet moeilijk
viel. Mijne aanteekeningen verwerkte ik in deze beknopte verhandeling. Zij weze voor de Vlamingen, wier bestaan als yolk
met een eigen taal in bun eigen land nog altijd betwist wordt,
eene waarschuwing orn zich datgene niet te laven ontrukken wat
het sterkst een yolk kenmerkt,
zijne taal.
- << Le langage de claque peuple convient a ce peuple
• parce qu'il traduit sa maniere de penser, de sentir, parce que
l'idiome s'est moul6 avec lui, s'est mis a chaque instant au
• courant des changements survenus dans l'esprit public, au
« service du peuple (1). »
En voor de zooveelste rnaal herhaal ik bier wat zoovele
Vlamingen gezegd en geschreven hebben en wat nog onlangs
door ons geacht medelid Maurits Sabbe op de plechtige vergadering der Academie werd gezegd : onze strijd is geen strijd
tegen. het Fransch "loch tegen de Fransche kultuur, maar een
strijd om te behouden wat wij reeds sedert de Frankische overheersching hadden, en waarvan men ons heeft willen vervreemden. Daartegen alleen teekenen wij verzet aan. Wij willen met de
Franschsprekende Waled vrienden zijn, geiijken, maar geene
onderworpenen, en men lieeft ons te lang voor onderworpen
gehouden. Wij weten wat het kost Vlarning te zijn in eigen land.
Wij wlllen Fransch kennen ; wij willen ons ook aan Fransche
bronnen laven. als zij ons verfrisscbing brengen, maar wij willen
niet, dat bet Fransch de plaats blijve innemen van onze eigen
taal in ons eigen- land. Voor ons is onze rechtvaardige strijd
geene lutte sterile gelijk beweerd werd door hooggeplaatste
wijsgeeren ; ook niet une des sottises de notre époque eclairee »,
gelijk degenen schrijven die ons gedurig bekampen en ons alle
recht zouden weigeren, indien zij er de macht toe hadden (2).
L'abandon de son langage est un des derniers sacrifices
« qu'on obtienne d'une population qui reste groupee De
woorden zijn van Ferdinand Brunot in zijne Histoire de la langue
francaise. Ze zijn goud waard en goed te onthouden. Moge het
voor ons vaststaan als eene rots, dat de bestrijders van onze
taalrechten nooit van ons yolk dat laatste offer zullen bekomen

(I) J. DE MORGAN,
(2) M. WILMOTTE,

Essai sur les nationaliles, Paris, 1917.
Le Francais a la fete iibique, Paris, 1918.
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Gij hebt voor gzondwoord : 't Viaarnsche
Volk ornhoog eerst door het onderwijs ;
don. gesteikt, ontwikkeid, verlustigd door
letterkunde in booger dr3cht en in volkszin.
Dr. HUGO VERRIEST.
Van den volksschrij y er wordt Met enkel gevergd, dat hij
het werk van den volksonderwijzer zal voortzetten. Ook is het
eenig Joel der yolicsschool, het is zelfs haar hoofddoel Viet, dat
zij hare leerlingen tot het genot der volksletterkunde voorbereidt. Maar êne zaak is zek.r : de volksletterkunde en het
volksonderwijs, verre van elkai-tr vijandig te zijn, hoeven trouwe
bondgenooten te wezen. Ook mag men zeggen, dat de yolksonderwijzer, die, zonder het hoofddoel der lagere school te
verwaarloozen, — d. i. de alzijdige, harmonische ontwildeling
der leerlingen, — hun leeslust weet in te boezemen voor hurt
volgend 'even, en tevens honnen letterkundigen smaak loutert
en veredelt, hun de grootste diensten bewijst, en daardor
in de ruimste mate oar het hoofddoel der volksschool arbeidt.
Indien het voiksonderricht door de humanistische strekking
gekenmerkt is, zal dit ongetwijfeld ten zegen onzer volksletterkunde strekken; in dew althans, dat ons yolk Meer en
nicer belang in haar zal stellen, en daar ook meer en 'neer
genot en nut uit trekker. De letterkunde zelf zal daardoor
noolzakelijk in waarde stijgen.
Ik wensch zoo beknopt mogelijk de vereischten der volksletterkunde te bespreken; vooral wenscli ik te onderzoeken
welke voorwaarderr zij rnoet vervullen, om door het y olk te
worden gesmaakt en genoten, om de y ruchten op te leveren,
die men van haar in een esthetisch, nationaal en sociaal opzicht
mag verwachten. Ook kornt het mij .,Y epast voor te onderzoeken
op welke wijze de volksschool waarlijk de bondgenoote der

volksletterkunde kan en zal worden
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I.
Op eene der laatste vergaderingen der « Aniwerpsche Proviuciale Commissie tot aannzoechg.ing der Volksbiblioiheken en dei
Naamsche letterkunde » gaf de Overige en talentvolle Secretaris,
de heer VAN MFEL, lezing van eene rota, getiteld Statistiek over
de beweging, der openbare en vrije volksbibliotheken. De cijfers
troffen ons in hooge mate; ik stelde voor aan de Deputatie en
den Provincieraad, die, door het tot stand brengen der Commissie en door het ondersteunen der volksbibliotheken, in zulke
ruime mate tot het ontwikkelen van den leeslust onzer bevolking bijdraagt, gelukwenschen en dankbetuigingen te stemmen.
Mijn voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen, gewijzigd door den heer BILLIET, die deed uitschijnen, dat het
initiatief tot het stichten der Commissie aan onzen heer Voorzitter VERACHTERT toekomt; het was dus billijk, dat hem vooral
dankbetuigingen en gelukwenschen werden gestemd.
D it werd dan ook eenpariglijk gedaan.
De beer Van Meel heeft de goedheid gehad mij eenen
afdruk dezer Statistiek te overhandigen. Ik deel die hier mede,.
en betuig hem daarvoor mijn hartelijken dank.
PROVINCIEBESTUUR VAN ANTWERPEN.
Statistiek over de beweging der openbare gemeenteen vrije Volksboekerijen in het jaar 1915.
I. GETAL BOEKDEELEN
Aantal
Bibliotheken
....■■*■■•

1914
19 15

Gedurende Totaal van
den
het jaar
Cataloog
bijgekomen

3

4

5

152

87

187

10.837

301,087

152

88

152

11220

277268

—39-II. GETAL LEZERS
(Zie onderrtchtingen

2

en 3)

B. Buiten de leeskamer

A. In de
leeskamer

Ontleeners

(Getal
bezoekeit)

Mannen
7

Vrouwen
8

Totaal

6

4 2795

18363

62157

63711

23617

87328

24

270

32635

9

III. GETAL UITUELEENDE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
(Zit ondemchtingen 4 en 5)
Geschi eden.
Handel en
en
Nti verheid Aardrtjlcsk.
Scnoone
Reizen
Kunsten
Levensbesport
schrtjvingen

Taal
en
Letterk.

Godsdienstige
Zedekundige
S to a ticundige
Mat tschappeltike eo
Bestsurliike
wetenschappen

Natuurlijke
wiskundige en
toegepaste %vetenschappen,
natuur- en
scheikunde

Aigemeene
w er k en

Totr al

I0

II

12

13

14

15

16

6469

28772

276903

10386

11630

41701

380045

13515

55668

627619

21824

25150

59753

803529

Onderrichtingen i. Men moot welling inal@tii van alle openbare boekerijen welke in (le g, emeente bestaan, rust opg ,ive of zij kostetoos zijn of met.
2. leder ontleener ]kolommen 6 7, 8 en 9) moet enkel voor eêne eenheid voorkomert, welke ook het getai zijner ontleende boekdeelen weze. Indien eene boekerij cut jaar deze iniichtingen op dergnlijke wijze met kan
geven, moet zij daarvan melding waken in eerie nota.
3. Her getal lezers in de leeskamer (k-oloin 6) beteekent het getal bezoeken, gebracht door de personen. die dezelve hebben bijgewoond. Evenwel om
d•rbbeie aanteekeningen te vermijden, indien er voor zekere boekerijen mogelijkheid besfaat, om het getal personen aan te duiden, die hen voor êen de
leeskamer hebben bezocht, zal het nuttig wezen dat gets! in nota op te nemen.
4. De opname der uitgeleende boeken (kolommen lo-16) moet niet
a leen al de boeken begrijpen, die buiten het lokaal werden ontleend, maar
ook nog de boeken die in de ieeskamer werden afgegeven.
5. leder uitgeleend boek moet geteld worden voor zooveel boeken als
het malen mfgeleend is geweest (kolommen to-i6).
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Men ziet, dat in 1915, 132.819 boeken minder op den
cataloog vermeld zijn dan in 1914. Tal van bibliotheken, door
den oorlog yernield of erg beschadigd, moesten dan ook vernieuwd worden. Maar in 1915 werden 422.884 boeken meer ter
lezing gevraagd dan in 1914. Dit is stellig grootendeels toe te
schrijven aan de milde ondersteuning van het provinciebestuur
en de werking der commissie.
803529 boeken werden gelezen.
Gewoonlijk worden dergelijke cijfers al te oppervlakkig
nagegaan. Men zou ze moeten ontleden. Daar zijn menschen,
letterkundigen, estheten, voorstanders van «
pour fart
vooral, waar later nog wel sprake over zal zijn, wien deze ontwikkeling van den leeslust geheel onverschillig laat « Het yolk
« moet niet lezen. Het is artistiekcr, dat het dom, ruw blijft, ja in
beestigheden zijn vermaak zoekt. » Het wonderst van al is, dat
zij, die zulke theorie leeren, ook beweren, dat de kunst iets heel
aristokratisch is of hoeft te zijn, dat het Yolk geene kunst noodig
heeft of toch niet kan smaken; terwijI hun werk een misselijk
yolk opvoert, dat oneindig lager staat, dan het yolk dat inderdaad met letterkunde geen uitstaans heeft. Dat zij, die er de
kracht toe gevoelen, eene hoogere kunst voor het y olk te scheppen ; dat anderen uitsluitend voor zich zelf dichten; goed.
Maar van nu af, zij het reeds gezegd, en er zal op teruggekomen worden : daar bestaat eene volkskunst; ons yolk, meer
dan een ander, heeft recht op eene volkskunst en ik ken niets
hartverheffender dan voor dat gedeelte van ons Vlaamsche Volk
te werden, dat in het pilot der Vlaamsche letterkunde bevrediging en ontwikkeling zoekt en vindt.
Onze volksbibliotheken bevinclen zich vooral in kleine
gemeenten. Het gehucht HELLEGAT (NIEL) b. v. heeft eene
bibliotheek met 450 boeken. Deze werd den 14 Februari 1916
geopend. Den 27 fiwi van lietzelfde jaar waren 1200 boeken
uitgeleend. Bemerk, dat het tijdperk de zomerinaanden bevat,
wanneer, door de buitenmenschen vooral, minst gelezen wordt.
Op niet noemenswaarde uitzonderingen waren al de uitgeleende boeken Vlaamsche. De overgroote meerderheid der
lezers waren werklieden en kleine burgers.
Hun leeslust is voor mij een hoogst verheugend feit.
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De verhevenste voortbrengselen onzer letterkunde worden
weinig gevraagd, gesteld dat zij in de Volksbibliotheken aanwezig
Otis Volk leest Volksboeken. Deze rnoeten voor ons Volk
geschikt zijn. Het Volk moet eene Volkslefierkunde hebben.
De begrippen Volk en Volksletterkunde heb ik vroeger toegelicht. Door inij, en door anderen werd aangeinerkt, dat bet
woord Volk voor ons de bs. teekenis niet heeft, die men er in
sornmige politieke partijen aan toekent. Het is wear, dat daar
het woord Peuple meest gebruikt wordt. Tot het Volk zouden
slechts rnenschen behooren, die handenarbeid verrichten. De
burgerij wordt dear niet bijgerekend; zij wordt zelfs al te dikwijis dear als vijandelijk tegenover gesteld (I).
Dit is misdadig.
\Vij verstaan door het woord
in bet underhavige
geval, het raamsche Volk, — lets geheel andeis.
Alien, die ooze teal spreken, zeggen wij liever, alien die
hair in hunnen dagelijkschen omgang gebruiken; voor vie die
-taal de natuurlijke, rechtstreeksche toik is van hunne gedachten
en gevoclens, de 2,etrouwe wcorspigeling van hun geestes- en
gemoedsleven, ja Van gensch personaliteit; met andere
woorden : de personen, Welke in deze teal denken, gevoelen
en levee, die met de Vleamsche zeden en gebruiken niet
hebben al.;ebroken, maken het Vlaamsche Volk uit.
Met het oog op de behoeften . der Volksbibliotheken, past
het, bet beglip Ulaam.s.che Volk wider te onischrijven. Het zijn
die menschen, Welke Viiiamsche bocken lezen. Vele]) daarvan
behooren tot die klas, wcIke BEETTs under de Ongelelierden
rangsaikt. De Nederlandsche schrijver rekent daeronder zeifs
de pelsonen, die niet kunnen lezen (2). Doze beteekenis heeft
het \voord 011;;clet/erdeu bier viij algemeen : zooveel els Anal(I) LOUIS BLANC 0. a. schriift in zijne Ilistoire de dix ans 1830-1840 :
Introduction, blz. 9 : c Par bourgeolvie j'entends l'ensemble des citoyens qui,
possedant ies instruments du travail ou un ca p ital, travaillent avec des resc sources qui leur sont propres, et ne dependent d'autrui que dans une certaine mesure. — Le peutqe est l'ensembie des citoyens qui, ne possedant
c pas de capital, dependent d'autrui compietement et en ce qui touche aux
s premieres nec,_-s,i . es de la vie. »
(2) Zie zijne redevoering : Over de beleekenis tier Ong-eletterden in de
Letterkunde.

- 42 phebeten. Natuurlijk komen dezen, als er spraak is van yolksbibliotheken, niet in aanmerking. De beteekenis die het Wooldenboek opgeeft Oiebedreven in de studie der lettered, voldoet
mij ten voile.
Het Vlaamsche Volk der Volksbibliotheken schrijft geene
boeken, noch artikels voor dagbladen of tijdschriften. Het
schrijft slechts brieven en rekeningen. In deze opstellen vraagt
het, behoudens uitzonderingen, weinig naar den vorm. Het
hoe heeft bijna geen, het wat alle belang. Het yolk leest, behalve zijn volksblad, zijn kerkboek, zijne rekeningen en stukken, die zijnen handel, zijn bedrijf betreffen, geene andere
boeken, dan die het in de volksbibliotheek ontvangt. Het leest
die boeken, niet om daarin te leeren, noch om gesticht te worden. Het leest uit tijdverdrijf, bet leest ter afwisseling van zijn
dagelijksch werk. Het leest om zicli te vermaken. Dit wil in het
geheel niet zeggen, dat het y olk, door bet lezen van deze boeken, niet onderwezen, niet gesticht wordt, dat het geen kunstgenot smaakt, wel te verstaan, indien die boekcn aan de wettige
eischen beantwoorden. Ook kunnen dergelijke werken oneindig
veel kwaad stichten, hoewel dit ver buiten het inzicht van den
schrijver ligt, hoewel de lezer er niets antlers dan uitspanning
en y erpoozing in zoekt. De lezers onzer Volksbibliotheken
oefenen geene letterkundige kritiek nit; zij lezen dan ook niets
dan wat hun bevalt, en niets kan bun be yallen, dan wat hunne
personaliteit toespreekt, deze te gemoet komt, op sympathieke
wijze toespreekt en te gemoet komt.
Het valt in elks oog, dat het publiek onzer Volksbibliotheken, wat den ontwikkelingsgraad betreft, tal van nuancen aanbiedt. De menschen, die op den laagsten sport der samenleving
staan, al kunnen zij dan ook lezen, lezen niet; altlians, zij kennen den we; der Volksbibliotheek niet. Het meerendeel der
klienteel daarvan bestaat uit het eigenlijke yolk, dat handenarbeid verricht, en aan het letterkundig leven geen deel neemt.
Bit y olk leest niets dan Vlaamsche boeken, en het smaakt die.
Voor hen werken wij, moet ons werk geschikt, gepast zijn. Het
y olk, dat niet merle doet aan letterkunde, moet dit werk kunnen genieten, doch ook de hoogstbeschaafden, onze keurtroepen. Wij moeten, gelijk een Fransch schrijver zeer juist
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ze,2,t, niet Your letterkundigen schrijven; maar m()gen nooit
y ergeten, dat letterkundigen ors werk zullen lezen.
Ons y olk heeft recht op eene volksletterkunde. Het heeft
niet alleen onze taal, het heeft terzelfder tijd ons nationaal
karakter gered en bewaard. Onze taal is in zijnen mold de
onvervalschte uitdrukking van zijn nationaal karakter gebleven.
Dc letterkunde is de uitdrukking van het nationaal !even; zij
vindt dus in het hart van ons y olk de meest sympathieke tegemoetkoming, het levendigste echo.
Te recht werd het opgemerkt onze letterkunde, onze
verhalende letterkunde, is door Haar innerlijk wezen, door hare
Iftlden vo/Z-sch in den was en zin.
De helden van CONSCIENCE, SLEECKX en SNIEDERS,
van LOVELING en STUN STREUVELS zijn arbeiders, tiininerlie, mcitselaars, lanctbuir,veis, VfoilWell en dochters uit den
werkmans- en den middenstand.
De meeste Vlaamsche volksschrijvers sproten clan ook uit
den kern earl bet Vlaamsche Volk voort. Door hunnen oorsprong, door erfelijkheid hebben zij de kat aktel trekken van het
Vlaamsche Volk. Zij levee claarin. Zij kennen dat. De belangen
van het y olk zijn de hunne. Hunne kunst is de poetische y oursteiling van het familieleven, van het gemoeds- en geestesleven
van het Vla.amsche Volk. Daarom begrijpt, smaakt, vuelt en
geniet dit y olk deze schrijvers zoo goed; heeft het hen zoo lief.
Daarom kunnen onze ontaarde standen onze nationale letterkunde niet begrijpen, niet vuelen, niet genieten, al verstaan zij
dan nog onze taal.
De wereld, die in onze volksletterkunde voorgesteld wordt —
onze nationale wereld — is y our lien Gene vreemde werdd.
Wanneer de ontwikkelden, de !eiders der maatschappij, ons
nationaal leveta zullen medelex en, en dit zal slechts aanvangen,
wanneer gansch ons onderwijs in alle grader, ons gerecht, ons
bestuur, ons maatschappelijk en fannlieleven nationaal zullen
zijn, niet alleen door de taal, maar ook door den geest, dan
zullen ook nit de hoo{2;ere standen nationale schrijvers ontstaan,
dan zal onze volksletterkunde zich ook vrij in al de kringen der
maatschappij bewegen, en door alien begrepen, genoten en
gesmaakt worded.
Ons Volk althans heeft recht op al onze dankbaatheid; het
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heeft recht op eene letterkunde, op eene degelijke letterkunde,
die voor hem is aangepast. Zulke letterkunde is ook thans, rneer
dan ooit, eene dringende nationale, maatschappelijke noodzakelijkheid.
II.
Er bestaat eene School, welke leert dat de letterkundige
zich hoegenaamd niet om de aanpassing van haar werk aan den
ontwikkelingsgraad en de behoeften der lezers hoeft te bekreunen. Voeling tusschen den schrijver en den lezer hoeft niet te
besta2n. Kunst is kunst. De kunstenaar schrijft slechts voor zich
zelf. Het is eene verderfelijke leer, die veel onheil heeft gesticht,
en nog sticht.
De letterkundige is een kunstenaar : zeer zeker. Maar de
bouwkundige zou ik meenen. Heeft hij geese rekening te liouden met de bestemming van het gebouw, dat hij
opricht ? Zal zijn werk minder een kunstwerk zijn, omdat het
in alle opzichten bruikbaar is ? En de schilderkunst ? Ik spreek
hier nog niet van de portretten. Maar tusschen de bestelde
schilderijen heeft men meesterstukken. Tijdens den grootsten
bloei onzer Vlaamsclie School hadden onze meesters niet
weinig besteld werk. Zij schilderden voor kerken confrerieen,
maatschappijen of bijzonderen. Dezen gaven zeer dikwijls de
onderwerpen op ; de plants, waar het weik hanger moest, de
personen, voor wie het bestemd was, mochten niet uit het oog
verloren worden. Was het genie onzer meesters daardoor in
zijne vaart gestuit?
VIRGILIUS dichtte zijn Eneas op bijzondere aansporing van
keizer Augustus. De Georgica word zelfs door MEGENAS besteld;
deze wilde daardoor aan de bevolking van Italie lust en liefde
voor het landleven inboezemen, en den erg verwaarloosden
landbouw opbeuren. Elkeen weet dat deze Landgedichten niet
zelden den aard van landbouwkundige lessen aannemen. Wij
moeten thans nog Virgilius' wezenlijke bevoegdheid in deze
wetenschap bewonderen. Elkeen etkent nochtans dat de Landgedichten tot de meesterstukken der wereldliteratuur behooren.
In VONDELS Althargeheimenissen heeft de meester de heerlijkste poezie over zijne wijsgeerige en theologische bespiegelingen verspreid.
Niets zou ()DS gemakkelijker vallen dan over een aantal
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Overdrijven is het gemakkelijkste middel om eene stelling te
bestrijden. De kunstenaar is dus een utilitarist ? Hij moet er
slechts op bedacht zijn verstaan te worden, te behagen, te
bevallen ? Neen. De letterkundige is, en bliift kunstenaar. Voorbedachtheid helpt hem weinig; hij is gelijk hij is. Zijn werk is
ontvloeisel van zijne pe!sonaliteit. Ook de stroomingen van den
tijd, sleepen hem mede. Het gebeurt onbewust. Doch elkeen
moet het een geluk noemen voor den letterkundige voor zijn
yolk, dat zijne kunst duidelijk, verstaanbaar, genietbaar is voor
dit yolk, en tevens kunst blijft. De letterkundige, die zulke kunst
voortbrengt, doet dit uit artistieken aandrang, doch hij verlaagt
zich geenszins, indien hij er zich op toelegt aan zijn werk de
duidelijkheid, gepastheid en genietbaarheid te geven, waarover
spraak is. Wel integendeel : het kunstwerk wordt er door verhoogd, want de duidelijkheid blijft overal de grootste schoonheid. De duidelijkheid veronderstelt geenszins de alledaagschheid; daar zijn wereldberoemde werken, die rnodellen van
duidelijkheid zijn, en door elkeen kunnen genoten worden. Al te
dikwijls is de ge\vaande verhevenheid, de diepzinnigheid en zielkundige analysis, slechts waterigheid, opgeblazenheid, schaduw ;
en ligt de oorzaak daarvan in gebrek aan vastheid, aan duidelijk
heid en heldetheid bij den schrijver. Hij ziet schimmen in plaats
van beelden. Hij is meer wijsgeer, wetenschappelijk man, dan.
kunstenaar.
III.

Als voorbeeld van eenen volksschrijver kan men WALTER
aanhalen. Hij is vooral merkwaardig omdat hij zoo
gezond, zoo boeiend en tevens zoo genietbaar voor bet yolk is.
Nicolas Beets heeft over hem eene prachtige studie
geschreven : wij zien daar op treffencle wijze in, hoezeer deze
meester van den roman er zich op toelegde zijne verhalen voor
zijne lezers aan te passes, en hoezeer zijne vrienden reeds
beseften hoeveel goed hij daarmede deed.
Er zijn in de gansche romanliteratuur weinig zulke sympathieke figuren als Rebekka, de dochter van Izaak van York. De
dochter was zelfs gelukkig, daar hij zijne heldin zoo lieftallig, zoo
goed kon malen.
SCOTT
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Scott was bezig aan zijn _Ivanhoe, lezen wij bij Beets. Ong-,csteldheid belettc hem in die dagen zelf de pen te voeren, en, volgens
gemaakte schets diktecrdc hij hoofdstuk op hoofdstuk aan zijn vriend
Laidlaw. Ik zal wat goeds maken van mijn jodinnetje », ricp hij
eensklaps op den toon der hoogstc vreugde en zich de handcn wrijvende, uit. < Dat zult gij », antwoordde Laidlaw, o en oncindig veel
goed doet gij door doze schoonc, edele verhalen die het opkomcnd
geslacht een walg ;even van al hot ellendige tuig, waar de iceshocken
van overvloeien ». Sir Walter kreeg de tranen in de oogen ; Rebekka
bleef altoos zijn licveling.
Zoo is het gegaan en zoo ging het Tot zijn eigen groot
genoegen maakte de dichter o wat goods van zijn jodinnetje ». Daarom
is dat jodinnetje zoo goed en kan zooveel goed doen. En waar het
cdele hart ook dit bernerkt, daar maken de tranen der edelste gewaarwordingen de oogen vochtig (1) ».
Prachtig
Wie zal ooit zeggen watal goeds Walter Scott heeft gesticht? Hij heeft zijn Yolk, gmsch zijn y olk, artistiek genot verschaft. Iiij heeft de zeldzame verdienste, dat hij hoogstontwikkelden en alledaagsche menschen boeit en verrukt. Bij dit
alles oefent Walter Scott den krachtigsten zedelijken invloed
uit, en dit door zijne romantische verhalen alleen, zonder ooit
eene andere strel<king nit te streven clan die der schoonlieid.
0 Doze man was toch ten slottc niet rncer dan een dichter
en verteller ! Hot is waar ; eon staatsnian, een veldt-leer, cen redder
des vaderlands, con geloofsheld, cen martelaar en hervormer was hij
niet.... En do z e vet-teller heeft zich niet Bens verwaardigd aan cen
zijncr verhalen blijkbaar cone nuttigc, stichtclijkc, leerzamc bedoeling bij to zetten. Dc Wavcrley-romans - hcbben zoomin cone staatkundige als eerie godsdienitige, zoo weinig cone philantropischc als
cene wetenschappelijke strekking (2).
(i) Verscheidenheden, nzeest op letterkundiR- Rebied, door NICOLAAS
goedkoope druk. Herzien door den schrijver. Eerste deel, blz. 334.
(2) Tk zal bier Beets nict tegenspreken. Wat Walter-Scott vertelt, blijft
objectief. Toch straalt zijne genegenheid voor het edele karakter van Rebekkcz
duidelijk door. 0 ,-)k zijn atkeer voor Brian de Bois Guibert, voor Reginald
Front de Raiff; zijne ',ewondering voor Ivanhoe en dezes vader Cedrik.
Hij staat tegenover de Normandische geweldenaars; hij is van de partij der
verdrukte Saksers. Hij is voor het recht. Zoo waar is het, dat elk letterkundig werk ook leert, sticht of ontsticht, en in zekeren zin predikt of onheil
verkondigt, al ligt dit buiten de bedoeling van den schtijver.
BEETS 2°
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Het is hem noch om de bckeering van den zondaar, noch om de
omverwerping van het pausdom, noch om de afschaffing der slavernij,
noch om eerie hervorming der wetgcving, noch zelfs om het popularisecren van de ware beginselen der staathuishoudkunde te docn! Oozezijn ze nict, het is wrar;en wat hun sehrijver aan den avond zijns
levees verklaard hccft : « Meer wellicht clan door con mijner Cjdgel-loot-en is door mij ge. schreven; maar zoct iS mij de gcdachte dat ik
nimmcr gepoogd 1101) ion-1,111(1s gcloof aan 't wankc'en to brengen,
iemands beginselen tc bederven, en dat ik niets geschreven heb, dat
ik op mijn steribed zou wenschcn uit to wis ,,chen » — dat zal n:cmand
hem betwisten.
Maar dit alles is slcchts negatief.... Ik erken het, maar bcweer dat
doze reeks an fijngeteekende karakterbecIden en tafcreelen uit clkc
levenssfcer niet to slechter is uitgevallen, omdat dc man, die ze ons
oogen stelt, nict ook nog, hetzii religionist, hctzij moralist,
y
hetzij philantropist, hetzj socialist, omdat hij noch kerkeliik, noch
staatkundig partijman, en zelfs goon satirist, mare alleen dichter en
verteller, diehter en vertooner is gewcest.
Want, alit die andcren molten of mocten er zijn, maar dew
mocten cc ook zijn ; en dat niet allcen om der volledigheid maar
in het belang der menschheid, waarvan zij zckcrlijk niet op de onmidextenso
dellijkste wijze in intenso, maar op des te breeder schaal
bevorderlijk zijn.
schromel;ike miskcnning van een groot vcrschijnsel
Het 1S
in de zedelijke wercld, die tot ecnc crg-erlijke minachting van de
waarde der Schoone Kunsten en tot allerlei onrechtvaardi ,,:e oordee:len en ongegronde eischcn leidt, indien men nict ziet dot Waarheid en Schoonheid op zich zelve zedelijke krachtcn zijn, en dat ecne
schoone voorstclling van het-cen schoon, vooral van hetgcen zedelijk
schoon, d. hoed is, door de snare]] des gevoels tc deco trillen en het
Neste in den mcnsch walcker te nedeen of tc houden, niet nalaten
hot gemoed
kuimcn weldaWg, vercdelend, verhe (Tend tc
N
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IV.
Dot is het. Werken als die onzer volksschi ijvers, die de
lezers eetbiedigen, hebben eene verheven zedeliji:e strekking,
indien zij het verpoozing verschaffen in zijnen stoFfelijken
arbeid, indien zij hem poetische heelden te zien geven, zijne
fantnzij bez ; 0)onden, hem lets hoogers K-1.nbieden dan zijne
hezigheden, hem in lets edelers genoegen doen.
(1)1. , rscheidenheden,

biz. 33 2.
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smaken dan in ruwe, stoffelijke vermaken, waar de geest of het
gemoed Been deel aan heeft.
De mindere man kan door de tegenstelling met zijn arbeidzaam Leven dit letterkundig genot zeer goed smaken. Hij gevoelt er zich door verheven, en dus ook veredeld.
Maar het spreekt van zelf, dat het werk voor de lezers moet
aangepast zijn. Het moet leesbaar, genietbaar, tevens goed en
schoon zij 11.
De schrijvers van volksverhalen, die den smack hunner
lezers louteren en hun gezond kunstgenot aanbieden, bewijzen
onschatbare cliensten aan hun yolk. Daardoor worden boeken
geweerd, die oneindig veel kwaad stichten. Dezen verschijne* n
meestal in afleveringen, en worden te huffs besteld. Gewoonlijk
zijn bet vertalingen. In Holland komt echter ook oorspronkelijk werk van dit misselijk allooi van de pers. Insgelijks in
Vlaanderen, hoewel in klein getal. Wij hebben bier niet te doen
met geschriften van letterkundigen. De fabrikanten daarvan
werken niet uit esthetischen of didaktischen aandrang. Zelfs,
niet om propaganda, van welken aard ook, te makers. Zij zullen
de deugd doen zegepralen, of de ondeugd vrijen teugel laten
vieren, brave Hendriken hunne rollen laten spelen, of de walgelijkste zaken vertellen, de monsterachtigste feiten onder het
oog brengen, de akeligste beestigheden ophernelen. De « makers » hebben Beene letterkundige ambitie; zij houden zich
schuil... bet fabrikeeren van boeken heeft slechts een doel
geld winners. Het is het verachtelijkste werk, dat men zich
voorstellen kan, veel verachtelijker dan dat van den geringsten
arbeider. Want handenarbeid is niet verachtelijk; hij is integendeel verheffend.
Die fabriekliteratuur bestaat overal. Overal heeft zij aftrek,
omdat ruwheid en verdorvenheid overal machtig zijn. En men
wane niet, dat deze literatuur hare klienteel heeft, bij de lezers,
onzer volksbibliotheken, bij den kern van het Vlaamsche Volk.
Neen, de overbeschaafden, de haute volee, zijn niet zelden metdezen kost gediend !
Terwiji ik deze studie voorbereidde, herinnerde ik mij een
artikel, dat ik voor vele jaren gelezen had; het stond mij nog heel'
goed voor, dat daarin geklaagd werd, dat in Duitschland dergelijke literatuur zooveel aftrek vond. Ik ging aan het zoeken ea
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vond in den jaargang van 1876, van het voortreffelijk tijdschrift Me GeA)eni ,art van PAUL LINDAU, het artikel Colportael-o/nane. Elite Sklow ails der moderuenIeralur z)on JOSEPH
KURSCHNER, waaruit ik enkele uittreksels mededeel
« Naast de letterkuide, waar de kritiek zich om bckommert,
bestaat cone tweedc, waarop door haar nooit of Loch seer zelden acht
gegeven -wordt, en wclkc gecn ander doel heeft clan de lag-ere standen
mcnigcn zuur gcwonnen daalder afwendig te maken, terwiji zij hen
schriften aanbicdt, die slechts op de bevrediging van den ruwsten
lccslust berekend zijn, en daardoor een publick tracht tc winnen,
char deze werken de lagc nicuwsgierigheid aanhitscn en dikwijls
under dcn del:mantel der moraal het afsichtelijkste cynismus verbergen....
Het prospectus van sulk cea colportagc-roman begint met den
sin: «Zulke wonderbare, eigenaardige en gchcimnisvoilc toestanden
vermogen waarachtig een tot koortsachtig opgewekt belang of to
dwingen ». Verder beet het : « Vele gruwelen heelt de wercldgcschicdenis in hare jaarbocken op te teekcnen, doch wel zelden dergelijke
misdaden, gelijk in dit aan dc werkelijkheid ontleend verhaai ten
toon gesteld worden ». Een closer werken in afleveringcn toont in wit
schrift op ravenswarten achtergrond den vcrlokkenden titel : Galgenvo4-els of blocdige daden y ea menschelijke 1110nSterS. Roovers - moordenaars — bedrie,I,P ers — sche!mengeschiedenissen reit den ouden ent nieuwen
tijd. Ecite zzoarte bibliotheek der populdirste sehrejvers. Dc titels van
sommige boeken of hooldstukken zeggen gcnoeg-. Men oordecle :
Meisjesjager,c; of de ge ll,cinzen van cc ,thuweli]ksburcel.—Eene verg-iftigde
hustle. — In de folterkamer. — Dc b/oednacht. — Dc gasten van den beul.
— Het masker van den delve!. — De moordaanslag op den koning. — Het
spook der cholera. — Het gcheim van den monnik. — He geraamte obi
vastcnavond. — De misd ad iger in ceremoniefrak. — De valsche ',Alder.
voorzitster van een kuwelijksbttreel.—
De favor: to can den sz t 7tan. —
In het boudoir der dans,7res.
Coulisscngeheimen. — De schoone zondaEenc provi des wellusteliwgs.
res. — Fen meester der verlei
der maitresse. »
het bed der boeleerster. — De laatstc
Er bestaat tc Berlijn een tijaiscli4Vt « De nicuwc tijd dat gansch
int denzellicn geest opg-esteld is (1).
Men zal Been oogenblik twijfelen, of het is met de zedelijkheid, in den gewonen zin des woords, in het meerendeel dezer
(i) Coitorta,seroinare. Eine Skize ens der modernen Literatur von
Die Ges-enwart. Achter Band, blz. 55.

JOSEPH KiiRSCHNER.

- 50 werken treurig gesteld. De zedelijkheid in de letterkunde! Het is
eene aangelegenheid van het grootste belang. Ik weet wel dat
velen daar niet van widen hooren. PAUL LINDAU o. a. lindelend over de traoedie Arria eia Messalina van ADOLF WILLBRANDT, verdedigt de stelling dat het tooneel Beene school der
zeden, maar eene school der liartstochten is. Hij haalt tal van
tr e urspelen der kiassieke oudheid en Van den nieuweren tijd
aan, die overal als meesterstukken Belden, en waarin de huiveringwekkendste stof verwerkt wordt. Daarover zou veel te zeggen
zijn. Niemand loochent de kunst, de verheven kunst van deze
werken; loch niemand kan dit opvoeren der bloedschande b. v.
goedkeuren. Toch is het kwaad, dat zoo iets teweeg brengt, mitt
te duchten, vooreerst, oindat die stukken slechts voor hoogstontwikkelden toegankelijk zijn, en ook omdat de helden ervan
veel verder van de lezers verwijdet d blijven dan die onzer y olksliteratuur. De helden der treurspelen van SOFOKLES, RACINE
en SCHILLER o. a. zijn 'neer abstrakte begrippen dan menschen
met wie de toeschouwers voeling helThen de hartstochten hebben aldus noodzakelijk minder uitwerksel op lien. RACINE
raadt de treurspeldichters of helden te kiezen, die de toeschouwers van nabij kennen. In de voorrede van zijn treurspel
13ajazei verdedigt hij zich tegen de grief, die men hem zou
kunnen ten laste leggen, dat hij eene gebeurtenis dramatiseert,
die in zijnen tijd plants had.
« Quelques lecteurs pourront s'etonner qu'on ait ose mettre sur
scene une histoire si recente ; mais je n'ai rien trouve dans les regles
du poeme dramatiquc qui cliit me daourner de mon entreprise. A hi.
verite, je ne conseillerais pas a un auteur de prendre pour sujet de sa
tragedie une action aussi moderne que celle-ci, si elle s'etait passes
dans le pays oil it vent faire representer sa tragedie; ni de mettre des
heros sur le theatre qui auraient ete connui de la plupart des spectateurs. Les personnages tragiques doivent regardês d'un azare ail gee
pious sae regardons d'ordinaire les fiersonnages qm; noes aeons yes de si
pres. Oa peat dire que le respect que l'on a pour les heros augmente
a mesure qu'ils s'eloignent do nous : major e longiquo reverentia.
L'eloignement des pays repare en quelque sorte la trop grande proximite des temps, car le peuple ne met guLs re de difference entre ce qui
est, si lose ainsi parler, a mille ans de lui, et ce qui en est a mille
lieux (1). »
(t) Bajazet. Tragaie. 1672. Seconde preface.
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V.
Daar is veel waars in.
Maar wij hebben het over de volkskunst. Zij is het esthetisch
voedsel van gansch het volk, vooral van de nederigen. Het
realism is daar de grondslag van. De schrijver grijpt nit het voile
menschenleven. Hij verhaalt feiten, die binnen den kiing der
lezers vallen. Dezen zijn veelal lams gelijken, hunne bekenden.
Ook de taal des schrijvers is dtchter bij (le taal der lezers, dan de
taal der tragedies bij die der toeschouwers, zclfs der hoogst ontwikkelden. Stof, ta l en person) esvan dezen zijn daar evenzeer
van verwijderd, terwiji zij bij genen daar dicht bij zijn.
De onzedelijkheid is in onze volksletterkunde
sours in brutale vw-men, andermaals naar de verfijnde wijze der
ultraromantieken. heeft zij weinig vat op ons volt, ; (loch zij
Levert daar een groot gevaar y our op. De kunstenaars mogen
beweren, dat het veld der kunst geene grenzen heeft. Hun werk
is oprccht. Het is kunstwerk. De schrijvers zien de wet-cid zoo
door het prisma van hunne levensopvatting. 1k ben daar ten
voile van overtuigd. Oncler bun werk is meesterwerk. Toch moeten wij het bestrijden. Dit werk is VOOR DEN K UNSTENAAR
de echte kunst. Gued. Maar het is gevaarlijk voor de zedelijke
en stoffelijke gezondheid van ons volk. Het grondbeginsel : de
kunstenaar alleen heeft het recht over de waarde, over de zedelijkheid zijner kunst te oordeelen, zou — nit een esthetisch oogpunt — onaantasthaar zijn, indien hij slechts voor zich zelf
werkte. Er zijn estheten die de ste q ing verdedigen. Hunne
theorie luidt 1k bekreun mij hoegenaarnd niet om het oordeel
van anderen; ik w._ffp alle revels over boord ; Inijn werk wijkt
van al de tradtties al, elkeen vindt het afschuwelijk: ik vied het
goed. En Of nu mijn werk geprezen of gelaakt wordt, of het goed
of kwaad teweeg brengt, dat is mijne zaak, niet de uwe: het laat
mij geheel en al onverschillig. Kunst heeft met moraal of met
onclerwijs niets te stellen. Een schilder goat met kiadden en
vegen te Zijne figuren gelijken op geene figuren. Zijne
boomen zijn geene boomen. Niets bepaaids is op zijne schilderij
te ondersch p iden, Men mag Naar draaien en ke:-n-en gelijk men
wit. De schilder is symbolist, pointillist, blauwverver, al wat gij
wilt. Hij zegt ik zie de natuur zoo; mijn werk alleen is kunst.
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De letterkundige verhaalt de monsterachtigste feiten. Hij
ziet in den mensch niets anders dan de beest. c Het werk van al
de anderen zegt hij, « is valsch, oppervlakkig, goed voor kinderen ; men werkt naar versleten stelsels, naar zinledige tradities;
ik alleen ben nieuw, oorspronkelijk, waar. Niemand heeft het
recht mij in mijne artistieke overtuiging te hinderen Maar
elkeen heeft tot plicht hem te bestrijden. Niemand toch zal
loochenen, dat deze kunst gevaarlijk is voor de zedelijke gezondheid van het yolk. Voorbeelden, bewijzen daarvan bestaan al te
veel.
Het is waar, eene zedelooze, verdorven kunst is moeilijk
denkbaar dan in eene verdorven maatschappij, omdat de kunst
de uitdrukking der maatschappij is. Doch, het is de taak van
den kunstenaar, van den letterkundige niet de maatschappij,
de wereld te fotografieeren, juist omdat hij kunstenaar is. Een
ethnograaf, die een wetenschappelijk werk over een yolk zou
schrijven, heeft het recht, zelfs den plicht, de zedelooze eigenschappen van dit yolk te doen uitschijnen. Maar dan moet hij
ook het licht op de goede eigenschappen laten vallen. Hij moet
onpartijdig zijn, anders heeft hij geese wetenschappelijke oprechtheid noch eerlijkheid. Hij mag zijne eigen persoonlijkheid.
niet laten doorstralen; hij mag zeker het goede prijzen en het
kwade gispen, maar dan treedt de moralist in de plants van den
geleerde; deze twee kunnen zeer wel samengaan, evenals de
kunstenaar en de moralist; zelfs de geleerde, de kunstenaar en
de moralist reiken vaak elkander de hand. Daar zijn wetenschappelijke werken, waar de poezie voor het grijpen ligt ; pcetische meesterstukken, waarvan de wetenschap u verbaast,
terwijl de verhevenste moraal beide kenmerkt. Waren VIRGILIUS, DANTE, MILTON, VONDEL en BILDERDIJK geese groote
geleerden? Vloieen de werken van TACITUS en PASTEUR niet
over van poezie ? Zijn de romans van GEORG EBERS niet
even merkwaardig om de ongeevenaarde kennis der Egyptische
oudheid, als om het letterkundig talent des schrijvers ?
Ja, om de hoogste trappen te bereiken zou de geleerde
tevens kunstenaar, de kunstenaar geleerde, beiden zouden moralist, geleerde en kunstenaar moeten wezen.
DA COSTA heeft over deze aangelegenheid eene heerlijke
bladzijde geschreven :
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Daar is tussell
poLzij en Nvetenschap
strijd, tenzij nen die
wetenschap wil,
vals2he pas reist. Daar
ge011e Vail de
zijdc der pozij, iii do ccrstc Flaats.
zonder wetenschap is
althans geene po:2zij, c112 tot de hoo_;-(2 strehm dietworeld behoort.
Men hccft beAveze:i dat do hersenen van de:i (.,;-21c2c2rde evenzeor
vocdsel bL-.hoeven a1s de handen van den we rkinan. 1)e. poL°z1j, als
poe/U , heeft Haar voalsel is weten-;Hlap of
zij worth ijdele klank. Wetenschap is de stol, die inwendig 1):.arheid
moot worden om p:)c/ij
geve:q . Onthin:1 chenThch de eernenten
van poxii. Zoo g:j dJarond..2r ;4-ecne machti:.2s e bestanddocle‘n van
wetenschap vindt, z6) is het :',-cen
rnapx hoogstcns radlzikalc
klanken, en ook daze dan no .;7,),) iS het hoogst(!ils ec:ne
pozij, die geclureArle
anal nlen-;'...s hcn1(2e1(ijden
kan
zijn, niisschicn.
handelen echter over den volksschrijver, en zegden dat
hij de wereld niet fotografieert. Doet hij dit, clan is hij Bean kunstenaar. De kunstenaar schildert de wereld, gelijk hij die ziet. Hij
ziet die door zijn kunstenaarstemperament. ZOLA ziet walgelijke
Bingen, hij ziet daarvan de walgelijkste kanten, en hij beschrijft
die op de waigelijkste wijze. Voor hem is het overige zonder
belang : hij ziet het niet. Er zijn Fransche schrijvers, die ZOLA
under de rolIanfabrikariteit rangschikken, die hem Mlle artistieke overtuiging ontzeggen. Iic denk, dat hij oprecht is; Bit wil
in het gelled Met zeggen, dat hij Been gevaarlij k schrijver is.
integendeel !

VI.
Dat werken als die van ZOLA zcer veel kwaad doen, ligt
voor dc hand.
De romanschrijver voert niet alleen de stoffelijke en zecielijke wereld (y. Hij ondergaat daar den indruk van. 70 is zijn
mateliaal. Elij is de stem der Maatschappij. Doch, deze wereld,
door de kunstenaarspeis,maliteit van den schrijver, weergekaatst,
hecft ook haar echo in de maatsdiappij. Het slechtste daarvan
wordt den mens. s h voorgehouden verleidelijke of ititijdige
wijze. Met Bit met schaden ? Moet het gebruik van gift, zelfs van
ongezonde spijs of drank, de maag niet bederven ?
hebben kunstenaars en beoordeelaars, die daarinede
insteminen; dock zij aarzelen niet to ye klaren dat voor
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belangen der kunst al de anderen moeten wijken. Do Maatschappij moge ten under gaan ; als de kunst bloeit, oni het even welke
kunst, is het ideaal bereikt. Niet het inijne.
SAMUEL SMILES, die nochtans met de grootste bewondering over de berocindste kunstenaars en (Haters spreekt, is, in
in enkele opiicliteii misschion, een weinig utilaristisch; of liever,
de geleerde, de moralist verdiingen wellicht, op meer dale eene
plaats, al te zeer den kunstetiaar. Doch, zijne boeken Rap u
Zell; Het Leven van Geor,;) Stephenson en Karakter beliooren stellig tot de beste wetenschappelijke werken : mij verschaft hunne
didaktiek en moraal zelfs kunstgenot.
Kan de waarheid van zijne leer betwist wol den ?
« In Grickonlancl, zoowel als to Rome, gfng do fijnste 1,:unstzi1T
hand aan hand met eerie steeds toe.iemende verdorvenheid. NatINVClijks hidden PHIDIAS Cu Ic-n-Nos hen hocrlijksto kunstgcwrocht, het
Parthenon, voltooid, of hat wa--, met Athene's krp_cht en room gc daan...
Kunstzfn en fijne smaak kunnen veol bijdragen tot vorhooging
van het levensgenot, en zijn daarom wc1 waardig aangekweekt te
worded; maar d it moet gesc.1:ieden ten 1,76::t:' van ,?.'cu ,;,, delijker (igenschapen. -Lyn 1,7,05 -ty van rtc!itsc,71,apen7icid „,)rech.tize id en 7marheid,:',in...
Als de hunJ,z'in niet nz:c'e yerkt 0711 het leven ;:c7:von,
en edel te
waken is liij van bet,"ekkeldh
k'aarde.
Naar de zedelijkc
i)an yen rE ,o'k. en -can de - enkele burdaa7, za! nod:,
fifaa-Z, zijn
1:och kunr:tzin
gers ve:-7caarloo.4
het te redden of voaruit cloen ,! raan r ;.
Het is hoofdzakelijk omdat de zedelooze letterkunde de
zedelijke ontwikkeling van ons y olk in den weg staat, dat zij moet
geweerd worden ; het is omdat eene gepaste, degelijke volkskunst
deze ontwikkeling zoozeer te stade komt, dat zij zooveel waardeering verdient.

VII.
De letterkunde, de kunst mag niet tegenover de school
staan.
De school moet eene plaats zijn van verstandelijke, zedelijke, nationale, lichameiijke opvoeding.
Het schijnt dat dit ook al betwist wordt. Het zou in strijd zijn

(i) Ear,
akter , door SAMUEL SMILES.
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met de onbererkte vrijheid van onderwijs, Welke als hoofdregel
zou moeten ;elders.
1k echter, ken geen werk over opvoedkunde en onderwijsleer, waarin de harmonische ontwikkeling en veredeling van den
mensch niet als de eerste plicht der school voorgehouden wordt.
Eileen is het daarover nagenoeg eens, denk ik.
We'nu, wanneer men aanneemt, dat de kunst, de volkslet terkuncle in het bijzonder, het recht hoeft zedeloos te wezen, Lent
men haar het recht toe aan de school alien zedelijken invloed
te ontnemen, al hare opvoedende kracht re fnuiken.
Want na de school begint hare werking, in slit opzicht,slechts
voor goed in het maatschappeiijk leven. Het is om(lat deze
waarheid zoo zeer miskend wordt, dat de wezenlijke uitslagen,
zoowel wat de verstandelijke als de zedelijke opvoeding betreft,
bijna alles te wenschen overlaten.Wat vermag de school dan toch,
als met haar alle werking ophoudt; als het huisgezin, de staat, de
letterkunde, het gansche Leven hair tegenwerken ? En dat de
zedelooze letterkunde oneindig veel kwaad sticht, evenals het
vleien van alle lage gevoelens, hoeft geen betoog, Zij vergiftigt
het y olk. En wij willen dat het y olk gezond, verstandig, vrij,
vrank weze.. Gij zijt dus een schoolmeester, een rederijker, een
predikant, een didaktieker? Dat is het ergste. De kunst mag
Diet leeren, niet willen beschaven ». Luister eens bier een kunstenaar, een schrij y er, wie hij ook zij, Welk stelsel hij volge, is een
leeraar. De tragische dichter, de eenvoudigste novellist, de
strengste zedepreker, de afzichtelijkste pornograaf. Hij leert, hij
predikt het goed of het kwaad, ondanks zich zelf, in zekeren zin.
De grootste, de allergrootste dichters waren de leeraars van hun
y olk. Als het standbeeld van POECHKINE ingehuldigd wend —
die zeker geen didaktieker was — vroeg een moejik aan een
zijner collega's wat die man geweest was. Een choohneester, was
het antwoord.
Het zal weinig baten dat men aan de letterkundigen voorhoude hoc hunne voortbrengselen hoeven te zijn. Nog eens zij
zullen zijn gelijk de schiijvers zijn. Maar gelukkig is het, als dezen
goed zijn. Tractaatits moeten zij niet leveren. Geene prechkatien.
1k zeg niet, chat deze werken geen nut kunnen opleveren. Maar
ons v()lk moet ook kunstwerk hebben. Zijne fantasie meet voedsel krijgen. Dit y olk, dat een groot gedeelte van den dag stoffelijken arbeid verricht, bijna gansch zijnen tijd om zijn stoffelijk
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bestaan bekomm(2rd is, moot eene letterkunde hebben, waarin
het verpoozing, uitspanning vindt van zijnen stoffelijken arbeid;
waarin zijne fantasie, zijn kunstenaarsgevoel bevrediging geniet ;
waarin het verstandelijk ontwikkeld en zedelijk opgebeurd
wordt. Die letterkunde moet eene weldaad, een troost, een zegen
voor het yolk zijn. Zij moet daarvoor zijn, vat de meesterstukken. der verhevenste dichtkunst zijn voor de;hoogst ontwikkelden.
Deze roeping kan en moet zij vervullen. Welke vereischten
daartoe nooiig zijn dit ware onmogelijk op te geven. Alle
stelsels zijn goed. Het werk moet boeiend, belangrijk, duidelijk,
zedelijk wezen. Het moet boeien door de stof en door de taal,
door den inhoud en door de voordracht. Vertellen, aanschouwelijk vertellen, dat is de zaak. De stof is ontleend aan eene wereld,
die de lezer bent, hetzij hij daar zelf in leeft, hetzij hij daar op
geleidelijke wijze in geleid wordt. De taal home de zijne dichtbij.
Doch geene Platte straatta:-11, geene walgelijke wereld. De gezonde lezer, het y olk, wil dit niet, ik heb het nog gezegd ; anderen
willen dit. De lezer moet zich verheven gevoelen; dit is, in artistiek en zedelijk opzicht, van het hoogste belang.
Onze voorgangers CONSCIENCE, SLEECKX, SNIEDERS en
vele anderen van minder talent, waren op den go;;(len weg. Het
ware moeilijk te zegen of de toestand, waarin zij verkeerden, als
zij optraden, gunstig of oligunstig was. Wij hadden geene y olksletterkunde. Enkele schrijvers mogen met sommige voortbrengselen der uitheemsche romanliteratuur bekend geweest zijn;
wat men eigenlijk tradities, regels, voorbeelden van dit yak zou
kunnen noemen, bestond niet. Met de kennis onzer taal
het erg gesteld. Zij werd nict gesproken in de gehoorzalen der
magistratuur, nocli in de hoogescholen, 'loch in het bestuur.
Al wat tot de wetenschap, tot het hoogere Leven behoorde, was
haar vreemd. Daar bestonden geene voorschriften, zoomin
wat spelling als spraaldeer, wo:)rdschikking of uitspraak betreft.
Wetenschappelijk had men haar niet geleerd. In êOn wo:)rd,
onze taal was een dialekt ge\-vorden. Zij leef,le voort order ons
yolk; zij was de onvervalschte toll: van zijn geestesleven gebleven. De schrijvers behoorden tot het y olk; zij kenden de taal
slechts, gelijk die in het midden gesproken werd, waaruit zij
gesproten waren, waarin zij leefden.
De lezers vermoedden niet eens het bestaan van de voortbrengselen der vreemde letterkunde, 'loch van die der be-
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schaafde algemeene Nederlandsche taal. Eene eigen letterkunde — eerie volksletterkunde — bestond niet.
Het Vlaamsche y olk was binnen enge grenzen ingesloten,
-en kwam zelden buiten zijne streek. De wetenschap, de buitenlandsche politiek, de buitenlandsche letterkunde, lagers geheel
en al ver buiten zijn bereik. Zelfs de binnenlandsche politiek
WC'kte weinig belang ; de mindere man had daar geenee invloed
op, nail er gem deel aan. Het familieleven, de latiselijke zin
daarentegen waren krachtig ontwikkeld; hut onmiddeliijk verLeer was weinig uitgebreid, doch innig, evenals de gedachtenwereld.
Nu zal men begrijpen, dat een dergelijke toestand zijne
ongunstige zijden had tot het ontstaan en het ontwikkelen
cener volksletterkunde, daar alles was te scheppen. Aan den
anderen p ant lag de grond ongerept, de arbeiders waren nit3tekend geschikt om hem te ontginnen, en het yolk om de
vruchten te smaken.
De schrijvers hadden geene modellen, (lie hun tot gids
konden verstrekken ; inaar zij hadden ook geene valSche leermeesters, die hen op bet dwaalspoor konden brengen. De
akker, dien zij te bewerken hadden, was niet groot; lunar hij
lag voor den arbeid gerced. Het volksleven oingaf schrijyers
te alien kante. Diep drongen zij daar niet in; veelal hadden zij
sleclits oo,2,en y our den buitenkant, of wat althans dicht daarbij,
weinig verborgen was : het jolige, het karakteristieke van dit
1-cven kenden zij; zij moesten d.rar wel nit putten, want zij kenden niets anglers. Zij leefien dit Leven mede; hun geclachtenkring strekte zich daarbuiten niet nit.
taal was de vorm, die tot de vertolkinp-, van dit y olks!even, van hun eig-en geestes- en gemoedsleven paste. Hij was
evCn etig, even splend; (t(i W1S gf,ene rtegels onderwol-pen; gelijk zij natuurlijk, instinktmatig nit den Mond kwain, zu3
was Zij voor hen.
_Het Yolk was het y olk, dat voor dergelijke srlirijvers paste.
HATA, Waanlit WeR1 g-elmt, en 1;jz,)nder
Het WaS Celle
goed gcscliikt orn schatten, (lie de schrijvers ur Tait loiven, te
leeren waardeeren; het p an niet genoeg gezegd worden. Urn de
[,;tof en urn de tad. De lezers waren niet verwend, niet bcdorven
door vreemden host; in andere woorden, door vreem ,le lektuur.
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Zij vonden dus het grootste behagen in wat bun uit eigen keuken
opgedischt weld. Ook de manier, waarop het werd gereed
reed gemaakt en aangeboden, stond hun aan. De taal was hunne
taal. Zij vonden daar, evenals in de stof, zich zelven in terug.
VT",
Nu zal men begrijpen, dat, indien wij zeggen,
CONSCIENCE en zijne school op den goeden weg waren,

dat
wij
daar geenszins door willen te kennen geven, dat wij lien
slaafsch hebben na te volgen. Dan zouden wij valsch zijn.
Wij moeten rekening houden met den tijd; doch hun voorbeeld strekke ons tot Bids. Wij hebben moeilijkheden die onze
voorgangers niet hadden ; doch wij hebben gunstiger toestanden,
die hun onbekend waren. Onder deze laatste dient gerekend dat
de leeskunst meer verspreid is, dat de letterkundige taal meer
wordt verspreid, dat de boeken gemakkelijker in het bereik der
lezers worden gesteld.
Daarentegen vindt ors Yolk meer afleidirg, die het van de
voortbrengselen der verbeelding, van het gevoel aftrekt. De
groote en kleine politick, de centenpers, het sport van alien aard,
wekken zijn belang, ten nadeele der literatuur. Daar is eene werking, die er Haar streeft oak aan den minderen man die bekoorlijke naiveteit te ontnemen, welke zoozeer bijdraagt om de
werken der kunst en letterkunde te smaken.
Wij zijn echter diep overtuigd, dat in het stnaken der poezie,
der volkspoezie, der y olk .detterkunde, der veredelende letterkunde, het zuiveiste volks-genot ligt opgesloten, en dat zij tevens,
op onzen tijd vooral, van het hoogste vaderlandsch en maatschappelijk belang is.
De volksschrijver is de man van zijn y olk. Hij map,- niet
buiten zijn yolk staan; hij moet bet leven van zijn yolk medeleven. Hij moet dit y olk door en door kennen, zijne karakteris-tieke eigenschappen hebben. Hij moet vooral dit yolk lief hebben,
oprecht liefliebben en het ware welzijn daarvan behartigen. Hij
moet scherper denken en dieper voelen dan dit yolk. Hij moet
de afstraling en tevens de synthesis van dit yolk zijn. Hij moet
het leven van dit y olk en het leven der taal in zich opgenomen
hebben. Hij moet in dit yolk en in de taal zich zelf gevoelen,
zijn yolk moet in hem en in zijn werk zich zelf terugvinden.
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De omgang met Vlaam.iche en uitheemsche meesters is den
Vlaamschen volksschrij ver onantbeerlijk, doch Vlaamsch moet
hij zelf zijn, zooniet kan zijn werk (mmogelijk Vlaamsch, genieten Yruchtbaar voor ons Vlaarnsch Volk wczen.
Onze ontleding moet scherper, onze taal zuiverder zijn clan
die onzer voorgangers. De tijd brengt dit mule. Het y olk- moot
tot het genieten onzer rijpere letterkunde opgcleid worden. In
ta g van verhandelingen, in de Commissie 7'001 nel onderzevys in en
door ha Nederiandsch der Konink/r7ke ilaamsche .Academie gehouden, het) ik deze aangelegenheid bestudeerd; ik ben dan ook
dieper clan ooit overtuigd, dat hij, die het yolk opleidt, op derwijze dat het tot het ;er g ot der letterkunde, der degelijke letterkunde, voorbereid wordt, best de belangen van het onderwijs en
van liet yolk behartigt.
In CONSCIENCE en zijne school y ond liet y olk in die dagen
zich zelf weer, wilt inhoud en vorm betrof. Niet dat ons yolk in
doze werken gefotografeerd word, noch dat zijne ruwste kanten
(bar in blootgelegd worden. Het was er verre van af, dat de taal
van de schrijvers de fonographische wedergave was van die der
lezers. Neen. Zeifs SLEECKX, de eerste realist, kiest en schift,
verwerpt het afzichtelijke, en alien kuischen de taal op Naar
zondaagsch, zonder dat het leven ophoudt liet Vlaamsche y olksleven to zijn, en_ de taal, de Vhamsche volkstaal blijft.
Berle moet ook titans nagestreefd worden. Geene walgelijkheld, gecne onzedelijkheid; het Vlaamsch leven dat buiten ons
zich voordoet; liet Vlaamsche (even, dat het Vlaamsche y olk in
zijn eigen hart voelt dat is onze wet old. \Vat onze taal betreft,
worden ons hoogere eisc l ien gesteld (Ian aan onze voorgangers.
Zij is eene wetenschappelijke en letterkundige taal. Zij wordt
dour waste regels beheerscht. Zij wordt meer en meer onderwijstaal en een voertuig van verheven belangen. In de volksschool
hoeft zij het hoofdvak van het programma, hoeft alle onderricht
taaloncierricht te wezen.
In onze handen is de Ncderlandsche taal noodzakelijk een
meer vet fijnd werktuig geworden. Toch blijlt het altijd waar, dat,
hoewel wij, gelijk de sat ijvers, am het even in Welke taal,
zuiverder schrij y en clan hut y olk spreekt, ons yolk in onze taal,
evenals in den inhoud van ons werk, zich zelf client te erkennen.
Dit laatste wordt thans door niet weinigen miskend ; daar mag
wel een woord over gezegd worden.
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De woorden schiyiyer letterkuizaVr » hebben bij de
'zoogenaarnde jongeren hares goeden klang verloren ; zuoordkunstenaars » hooren zij zich liefst noemen, en noemen zij ook
zich zelf liefst. Een boeiend onderwerp kiezen, dit op belangrijke wijze behandelen; den lezer door bet onderwerp zelf,
door de wijze der voordracht treffen ; ligt nevens, buiten hun
doel. Gewoonlijk hebben zij weinig te zeggen; en datgene wat
zij te zeggen liebben, duidelijk, bepaald tutdtukken, is voor hen
beneden de letterkundige kunst. Lit heeft altijd zijnen oorsprong Merin, dat zij te ver van den lezer afstaan, met hem
geene voeling hebben. Hunne kunst bestaat c l an ook in bet ontwikkelen liunner eigen persoonlijkheid. Geene epische, geene
didaktische, maar lyrische, zuiver lyrische kunst bestaat voor
hen. Zij werken y our zich zelven. iTharom is de inhoud van
bun werk eerie gansch ondergeschikte bijzaak.
e vorm, de vorm alleen, heeft waarde. De vorm heeft
zeker heel grout bt-lang. Doch hij is slechts het kleed der
gedachten. Zijn deze alledaagsch, arm, clan kan de vorm niet
belangrijk zijn. -Werken, die door den vonn alleen moeten treffen, moeten ledig zijn. Zij kunnen, ja, dilletanten bevreemden,
zelfs behagen; maar roeren kunnen zij niet Woordenkunst is
ziekelijke kunst. De meesterwerken van alien aard treffen door
den inhoud en door den vorm. Beiden passen bij elkander.
Wanneer de vorm zuiver is, de, gedachte juist uitdrukt, het
beeld aanschouwelijk voorstelt, zijn de vereischten daarvan vervuld; alle geknutsel daaraan is knoeiweik. Daaraan ontsnapt
men niet, indien gedachten eal vorm gees gelijken tree houden;
indien men woordenkunst nastreeft. Dan wordt de taal geweld
aangedaan.
De taal, gelijk zij leeft, is voor velen een te alledaagsch
weiktuig. De algemeene Nederlandsche taal deugt niet. Noordnederlandsche idiotisrnen zijn schering en inslag. Ofwel dialektwoorden en uitdrukkingen oh verwijderde streken. Het smeden
van woorden, en woordkoppelingen, van ortmogelijke samenstellingen wordt op gror)te schaal uitgeoefend, Men wil oorspronkelijk zijn, door den vonn. Niet zelven ziet de woordkunstenaar door deze samenkoppelingen beelden; cloth al te
dikwijls blijven deze beelden voor den lezer verborgen. De
taal wordt gewrongen; zij vindt geenen weerklank in het halt,
en het gemoed van den lezer, omdat het zijne taal niet is. Wat
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van het denken en voelen van den schrijver ; het is eene kunstmatige taal, die hij zelf gesmeed heeft, en buiten hem ligt. Zij
kan dus onmogelijk tot ons komen. Daar ligt de oorzaak dat
zulke werken niet alleen het y olk koud laten ; doch dat zelfs
ontwikkelde lezers, die genot smaken bij de verhevenste meesterstukken der dichtkunst, in gemaede verplicht zijn te verklaren, dat tal van eenvoudige verhalen en schetsen voor lien
duister blij Yen.
Daarbij, al moet de taal beelderig zijn, is de letterkundige
kunst de beeldende kunst niet.
Nu moet wel erkend warden, dat de volkskunst, waarover
wij hier handelen, niet tot de groote kunst behoort. De romanschrijver, heeft men gezegd, is de halve broeder van den dick
ter. Doch onderschatten mag men zijne kunst niet. Daarin
bestaan meesterstukken, letterkundige meesterstukken in ; de
grootste geesten liebben behagen in den roman, in de novelle
gevo'Iden, en dit yak beaefend. Voar ons yolk, voor ons goed
Vlaamsch Volk, men kan het niet luid genoeg bevestigen, is
eene gezonde, boeiende, genietbare, rationale romanliteratuur
eene maatschappelijke behoefte; het bevorderen daarvan, een
nationale plicht der uitverkoornen van dit yolk.
Ix.

Wij hebben doen uitschijnen, dat de leeslust van ons yolk
op verblijdende wijze is gestegen. Doch hij kan en zal nog stijgen,
en vooral het y olk kan en zal de letterkundige werken meer en
meer leeren smaken en in (le werken van wezenlijke waarde
genot leeren vinden. Het gehalte der werken moet stijgen, en dit
zal in ruime mate of hangen van de letterkundige ontwikkeling
van het yolk.
Daarvoor heeft de school, de volksschool vooral, te zorgen.

Bij den aanvang dezer verhandeling zegde ik, dat de humanistische strekking van het volksonderwijs in de hoogste mate de
ontwikkeling van den letterkundigen smaak en den zin voor de
letterkunde ontwikkelt. Het hoeft die te ontwikkelen bij het yolk.
Want het yolk, het Vlaamsche Volk ontvangt schier uitsluitend
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doel b zoowel de leuze van den volksonderwijzer als van den
volksschrijver hoeft te zijn, is het waarchijnlijk dat de groote
meerderheid der leerlingen van de volksscholen, die later hun
levenlanp-, handcnarbeid zullen tnoeten verricliten, vooral in.
de volksletterkunde genot en verpoozing zullen kunnen smaken.
Dit werd al te veel uit het oog verloren.
Ook in andere, in vele andere opzicliten, werd het karakter
der volksschool ontaard. Daarover heb ik zoo dikwijls in onze
Commissie, in de Algemeene Vergadering der Academie, gehandeld, dat herhalingen moeilijk kunnen vermeden worden.
Toch ben ik verplicht er hier op te wijzen, dat de schooltijd
der leerlingen kortdurig, dat met dezen schooltijd de studie voor
hen ten einde is. Ook rung men niet vergeten, dat de meerderheid der schoolbevolking onzer middelbare en meer nog onzer
hoogere onderwijsinstituten, door meer clan gewonen aanleg
uitblinkt, dat althans de verplichting middelbare of hoogere
scholen te bezoeken voor niemand bestaat, en dat in alle geval de
examens toelaten slechts het puik der studenten hun doel te
laten bereiken, terwijI de lagere school eene VOLKSSCHOOL is,
dat is eerie school, Welke door AL de volkskinderen MOET
bijgewoond worden, en \vaar het programina en de leerwijzen
van dies aard moeten zijn, dat de icerstof door AL de leerlingen,
ten minste bij benadering, kan geleerd worden, en zoo geleerd,
dat zij die hun geheel leven bijblijft, en zij in staat zijn in den
toestand, waarin zij zullen verkeeren, zich verder te on twikkelen.
Doze kant der zaak werd al te veel verwaarloosd ; ik zal er op
terugkomen, daar deze aangelegenheid, i. met de heropbeuring van ons y olk in het nauwste verband staat.
Thans stip ik slechts terloops aan, dat het onderwijs, hetwelk
in de Volksschool dient gegeven, waarlijk volksonderwijs hoeft te
zijn. Het hoeft de alzijdige, harmonische ontwikkeling der leerlingen na te streven, hen tot het praktische leven op te •leiden,
wat echter meer de taak der y ak- of beroepschool is.
Leert de lagere school aan hare leerlingen den weg naar de
volksbibliotheek, leert zij hun belang stellen in de letterkunde,
clan werkt zij hierdoor in mime mate aan Naar hoofddoel merle,
brengt zij het hare bij ter verzedelijking van het y olk en verschaft
hun de zuiverste bron van esthetisch genot.
Het utilitarismus, waarover ik herhaalde malen sprak, zal te
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keen worden gegaan : de zin voor letterkundig genot zal worden
gewekt en ontwikkeld.
Het taalonderwijs vooral moet hiernaar leiden. De letterkundige taal moet de onderwijstaal zijn; zij moet zoo dicht
mogelijk bij de taal des lceriings worden gebracht, opdat hij zich
in het letterkundige hock te huis gevoele, opdat de taal van het
boek hem y ertrouwelijk: to gemoet Koine. Het leesboek moet den
onderwijzer hielin ten dienste stain het moet het voorhof der
letterkunde zijn. De in ,4edertaal is het ho 4dvak der lagere
school, en leeren lezen is de voornaarnste vaardigheid, die de
leerlinen daar zoo moeten leeren, dat zij daar later genoegen in
vindcn, \ v a t heel veel oefening vordert; onze invoerders van de
nieuwe lecrstoften, y ergeten (lit al te veel. Venders, zegde ik,
moeten de leerlingcn, door middel van het leesboek, in de letterkunde, in de volksletterkunde wordcn in ,rwijd. Het is niet
mogelijk frier de leerwijzc op volledige, wijze te bespreken : ik
vesti slcchts de aandacht op het luidop lezen, van bet met
nadruk lezen, wat voor elkeen, in welken stand hij zilch moge
bevinden, van het hoogste belang is.
OILY
COMMISSie /0/ (1(7111110011c. thig der Volksbibliothelecn el, der Flaamsche Lefler/mm/8, raadt in Naar reglement de
lezers der volksbibliothel\en aan, de boeken in den familiekring
voor te lezen. Elkcen zal begrijpen, well; belang flit oplevert in
het opziclit van de ontwikkeling van den huiselijken geest, van de
verzedelijking en veredeling van ons duurbaar y olk. De aandacht
onzer volksonderwiirs kan daar niet genoeg op gevestigd worden ; niet alleen bet le:ev moet in zijne school gel,erd, het 71007"lee11 meet daar met de grootste zoig onderwezen en beoefend
Nivorden.

3let prog,-ramma der lagere school is zoo zwaar, het degelijk
ondori kilt der moedertaal eischt zooveel tijd en zoig, dat, naar
miine meening, het on lerricht eerier tweede tail in deze underwijsinrichtingen niet op hare piaats is. Mijne collega's zullen zich
heiinneren dat talrijke Zwitsersche en Nederlandsche Schoolmannen, Inspecteurs en Bestuurders van Normaalscholen, door
mij geraadpleegd, deze meening bijtraden.
Dann nit icicle men in het gelleel niet af, dat wij de Fransche
taal uit Vlaanderen zouden wiilen weren,
\T erre vandaar
Wij hebben in onze vorige verhandelingen slechts beweerd
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en bewezen, dat in algemeenen repel in de LAGERE SCHOOLbet onderwijs dezer taal Beene DUURZAME uitslagen oplevert
noch opleveren kan.
In bijzondere leergangen is dit daarentegen zeer wel mogclijk.
De moedertaal de voertaal van het onderricht;
De moedertaal het hoofdvak der lagere school ;
Het beoefenen der letterkundige taal het aanhoudend streven van den onderwijzer ;
De letterkundige studie een voornaam deel van het onder-richt in de moedertaal ;
Eene genietbare, gezonde volksletterkunde;
Levendige belangstelling van ons yolk in de voortbrengselcrk
onzer volksschrijvers;
Degelijke volksbibliotheken, zelfs in onze kleinste gemeenten ;
De volksbibliotheek de bekroning der volksschool ;
dit alles zal in ruime mate bijdragen ter verheffing en veredeling van ons Volk.

SACRA M ENTU M
BIJ DE

KERKELIJKE SCHRIJVERS DER DERDE EEUW
(met uitzondering van TERTULLIANUS en CYPRIANUS).

ONDERZOEK
NAAR DE BETEEKENIS VAN HET WOORD,

door Dr. J. B.

POUKENS

S.

J.

INLEIDING.
Vraagt men tegenwoordig aan een kleuter nit de dorpsschool, wat een sacrament is, hij zal weten te antwoorden : een
uitwendig teeken, door j C. ingesteld, hetwelk een bijzondere
genade beduidt en die genade ook geeft ». Kortoin, een sacrament is te gelijk teeken en oorzaak eener genade.
Niet altijd was dat begrip zoo scherp omlijnd. Tusschen dit
gebruik van liet woord en de gewone beteekenis van sacral/mit/um in het klassieke tijdval( der latijnsche letterkunde : krij g s er een heele ontwikkeling.
eed
Deze ontwikkeling is men rinds eenige jaren bcginnen te
onderzoeken en nailer te beschrijven. D at dit onderzoek niet van
belang ontbloot is, behoeft been betoog voor alwie weet welke
voorname plaats de leer der sacramenten in de katholieke theologic inneemt.
In 19 r I liet E. De Backer een omvangrijh werk verschijnen
over den zin van sacra/nen/11w bij Tertullianus (2), weldra gevolgd
door een studio over hetzelfde woord bij den H. Cvprianus, van
de hand van den schrijver dezer mededeeling (3). Doel van het
(I) Aan deze beteekenis herinnert nog het fransch sernzent.
(2) E. DE BACKER, Sacramentunz. Le mot et l'itiee reptt isente'e par
lui dans les wzivres tie Tertullzen.
(3) J. B. POUKENS, Sacramentum dans les oeuvres de S. Cyprien, in
het fransche tijdschrift Bulletin d'ancienne litterature et d'arche-ologie
chre'tienne, 1912, biz. 275, vlg.
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onderhavige opstel is, die studie voor de geheele derde eeuw to
voltooien door een onderzoek naar de beteekenis van sacramenturn bij de overige Iatijnsche kerkelijke schrijvers van lien tijd.
In aanmerking hiervoor komen : Novatianus eenige
briefwisselaars van Cyprianus, het ambtelijk verslag over de
bisschoppelijke synode van Carthago in het jaar 256 (2), de
vita Caecilii Cvpr iani (3) door zijn Waken Pontius, eenige werkjes
van onbekende schrijvers welke men gev,-oonlijk rangschikt onder
de spuria (4) van Cyprianus, en eenige martelaarsakten (5).
Sinds Tertullianus kan men de veelvuldige beteekenissen
van ons woord indeelen bij de volgende twee hoofdklassen :
r3 ) sacramenium-eed, 2°) sacramentitm-beantwoordend aan bet
grieksch plocrr yipcov. Deze laatste klas behoort echter in twee
onderafdeelingen gesplitst to worden. Sacramentunz kan namelijk,
in enkele schaarsche gevallen, den eigenlijken zin van tiucstripcov
weergeven, en dus geh eimenis, mysterie beduiden. Veel
gebruikelijker echter is het als vertolking van het cliristelijk
vJavriptov-begrip voorafbeelding of symboo 1 (6).
De verschiilende vormen en schakeeringen dezer grondbeteekenis vatten we samen onder het opschrift sacramentumtee ken.
(I) Voor Novatianus' bijzonderste werk de Trinitate Tiber gebruikten
wij de uitgaaf van W. YORKE FAUSSET, Cambridge (0909), waarnaar we
verwijzen met de initialen Y. F. Bij de cibis judaicis beschikten we alleen
over den tekst van MIGNE, P. L. III. Enkele brieven aismede de werkjes
de spectaculis en de bono pudicitiae vindt men in de Cyprianus-uitgaaf van
II ARTEL, in het .Weensch Corpus scriptorum ecclesthsticorum latinorum,
vol. III (1868-1870, welke wij aanduiden met de letter Hierop volgende
cijfers geven bladzijde en regel dezer uitgaaf aan.
(2) Het heet Sententzae episcoporum en staat in de uitgaaf HARTEL.
(3) In de uitgaaf HARTEL, Appendix.
(4) Het zijn voornamelijk hat voor-cypriaansche de PascIza computus,
en de werkjes de laude martyrii, ad Novatianum, de rebaptismate, de
aleatoribus, de duobus montibus Sine et Sion. Men vindt ze Lij HARTEL,
Appendix.
(5) Wij lazen ze hoofdzakelijk in de Acta martyrum selecta (1902) van
0. V. GEBHARDT.

(6) Zie over de oorzaken dezer vertaling H. VON SODEN, 1tiluo-7.ripto.)
and Sakramentum in den ersten zwei jahrhunderten der Eirche (ZAtschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft, XII, 1911).
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Dat deze term dikwijls begrepen moet worden als een
.zekeren zweem van geheimzinnigheid niet uitsluitend is waarschijnlijk; we vermeden de algemeene benaming geheimzinnig
teeken aileen om niet te overdrijven.
Bij het lezen onzer uiteenzetting client men ooh in het oog
te houden, dat de vroegere christelijke schrijvers zich de dingen
welke zij sac-mine/0/m heeten bewust of onbewust als heiligend »
of godgewijd » voorstellen. Die opvatting vindt Karen grond in
de etymologie van het woord, welke hun nog wel voor den geest
zweefde, en wordt bcvestigd door geheel zijn verdere begripsontwikkeling tot aan Naar eindterm teeken en oorzaak van genade.
Naast de hierboven aangeduide hoofclklassen zullen we in
een derde afdeeling een zeker aantal gevallen behandelen die
moeilijk te vertalen zijn. Want al valt het over het algemeen niet
zeer lastig te bepalen W a t sacramenlum genoemd wordt (het
doopsel b. v.), uiterst lastig is het vaak vast te stellen, nit welk
gezichtspunt die zaak beschouwd wordt, m. a. w. welk begrip er
schuilt achter het woord sacra/nen/um.
Ten slotte zij nog bemerkt, dat de jaartallen welke wij bier
en daar aan onze vcrwijzingen toevoegen, ontleend zijn aan de
bekende werken van Bardenhewer Harnack (2), Monceaux (3)
en Schanz (a).
e
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SACRAM ENTU M EED.
Dat de klassieke beteekenis van k rijgseed in de 2 de helft
der Til e eeuw nog in voege was, blijkt duidelijk uit het volgende
voorbeeld :
1) De rebafitismate, 16. H. App. 90, 8 (a. 256 ?). Illi tamen
talem fallaciam et stropham praedicant perfectuni haptisma esse, quod fideles homines si coacti fuerunt accipere, utique non dubitabitur cos id quod habuerant amisisse, perinde ac si quis sacrament() miles dicto desertis
(r) Geschichte der altkirchlicken Literatur, II (1903).
(2) Geschthhte der alichristlichen Litteratur, Theil If, die Chronologie,
Bd. II (1904).
(3) Histozre litteraire de l'Afrique cizrelienw,II (1902).
4) Geschichte der rOmischen Litteratur, II (1905).
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Buis castris in hostium diversissimis castris longe aliud
sacramentum velit clicere, hac ratione constat eum vetere
sacramento exauctoratum esse.

De opvatting van het christendom als een krijgsdienst (I)
moest natuurlijk leiden tot een vergelijking der intrede in beide
gemeenschappen. Daar nu de eed van den soldaat zijn tegenhanger vindt in de geloofsbelijdenis van den neophiet zal het
niemand verwonderen dezen nieuwsoortigen « eed » sacramentum to zien noemen :
2) Sententiae episcofierum 1. H. 436, 12 (a. 256). Ego,
unum baptisma in ecclesia sola scio et extra ecclesiam
nullum.... non aput haereticos, ubi spes nulla est et fides
falsa, ubi omnia per mendacium geruntur, ubi exorcizat
daemoniacus, sacramentum interrogat cuius os et verba
cancerem mittunt, fidem dat infidelis, veniam delictorum
tribuit sceleratus et in nomine Christi tinguit antichristus .....

Mocht men twijfel koesteren nopens den zin van sacramentunz inlerrogaze, men leze Cyprianus,
LXVIIII, 7. H, 756,
6 (a. 255) : Quod si aliquis illud Opp0111/ ut (Ilea/ eandenz Novatianunz legem tenete quam catholica ecclesia leneal, eodenz s y mbol() quo
et nos baptizare, eundem nosse Daum patron, eundem filiunz Christum, eundem spizitunz sanctum, ac propter hoc usurpare e11111 pOleStatem baptic'andi posse quod videatur inletroatione bap/I:slid a 110b1S
non discrepare sciat quisque hoc OpP011671(11/111 pita/ t1-2.1111i712 11012 esse
unanz nobis et schismaticis synzboli legem neque eandenz inlerrogationem. Nam cum dicunt credis in l'e7111.SS1011C112 peccalorum el vitam
aeternant per sanctum ecclesiam, men/imam- inlerrogatione, quando
non habeant ecclesiam.
Duidelijk blijkt bier dat het voorwerp der inferrogatio bij het
doopsel niets anders was dan het symbolum des geloofs. Dit is
ook de beteeken i s Welke zich haast opdringt in de Sententia van
den bisschop van Castra Galbae :
3) Sentent. Oise. 7. H. 44o, i8 (a. 256). Cum ergo manifestum sit haereticos, id est hostes Christi non integram
sacrarnenti habere confessionem,.... fiat sicut scriptum est
domus contrariorum legis dcbent emundationem (Prov.
1 4, 9\
(i) Zie HARNACK, Militia Christi (19o5). Hoofdstuk I.
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Bij sommige voorbeelden dezer reeks is de zin van ons
woord niet zoo eng begrensd als in n.n. 2 en 3. In plaats van de
.zeer scherp bepaalde geloofsbelijdenis der twaalf artikelen
beteekenen, kan het ook wel staan voor g e 1 o o f in het algemeen.
Zoo wend het reeds gebruikt door Tertullianus (1) en Cyprianus (2). En in sommige gevalien is deze uitleg de eenige welke
een goeden zin geeft. Men kan clan ook nauwelijks aarzelen hem
aan to nemen y our de volgende passage's :
4) Vita Caecilii Cyfiriani, 6. H. App. XCVI, 18. Quid
autem circa pauperes episcopus faceret, quos catecumenus diligebat, viderint pietatis antistites seu quos ad officium boni operis instruxit ipsius ordinis disciplina, seu
quos sacramento religio communis ad obsequium exhibendae dilectionis artavit.
5) Passio SS. Marian! et Jacobi GEBHARDT 1 34, 7.
Et nobis quoque hoc praedicandae gloriae suae menus del
testes nobilissimi reliquerunt, Marianum dico, ex dilectissimis fratribus nostris, et Jacobum quos mihi scitis
praeter communem sacramenti religionem, vitae etiam
societate et domesticis affectibus inhaesisse.
6) NOVATIANUS. De Speetaculis I. H. App. 3, II. Quamvis ergo certus sim vos non minus esse in vitae actu graves quani in sacranzent° fideles tamen quoniam non
desint vitiorum assertores blandi et indulgentes patroni
qui praestant vitiis auctoritatem... placuit paucis vos non
nunc instruere sed instructos admonere.

Niet alleen de eed zelf, ook de v erp l ich ting welke men
door den eed op zich neeint, beet sacmmenium. In een brief,
dien hij in naam van den Romeinsclien klerus tot den H. Cyprianus richt, schrijft Novatianus volgenderwijze over de lapsi
7) Epist. XXX. 3. H. 551, 5 (a. 250). Non est enim immunis a scelere qui ut fieret imperavit, nec est alienus a
crimine colas consensu licet non admissum crimen tamen
publice legitar : et cum totum fidei sacramcntum in confessione Christi nominis intellegatur esse digestum, qui
fallaces in excusationem praestigias quaerit negavit, et qui
(1)

DE BACKER, a. w.

(2) Zie Epist.

bl. 23-41.

LXXIII,

5, H. 781, 20, v1g.

70 -vult videri propositis adversus evangelium vel edictis vel
legibus satisfecisse, hoc ipso iam paruit quod videri
paruisse se voluit.
Van de twee bier mogelijke beteekenissen a) sy mbolum
des geloofs, en b) verplic h tin g kozen we de laatste om de
volgende reden. Hoewel men eenigerwijzc ban beweren, dat het
heele symbolum des gelo()fs iii confessione Christi 71(n/din's bestaat, toch gaat dit niet zonder den natuurlijken zin der woorden
eenigszins te wringers; in de twaalf artikelen staat er immers
niece dan de belijdenis van Christus' naam. Daarentegen kon
Novatianus de hooding, welke de christenen volgens hun geloof
verplicht waren tegenover hun vervolgers aan te nemen, zeer
goed samenvatten in de woorden : confessio Christi 1101111th. In
geval van aanklacht bij de overheid Madden zij niets anders te
doers, was hun eenige geloofsplicht Christus te belijden. Hieraan
beantwoordde ook de praktijk der rechters, zooals wij ze kennen
uit de Martelaarsakten. De vraag, of de beschuldigden christenen
waren, m. a. w., of zij Christus beleden, was beslissend (i). Bleven zij dezen naam en dezen plicht p.;etrouw, dan was bun lot
bezegeld. Zoo zegt dan ook de schrijver der Passio SS. Matiani
el Jacobi dat de H. Agapius de pl i c h ten van een volmaakt
geloof door zijn marteldood had volbracht :

8) Pass. SS. liar. et 'lac. XI. GEBHARDT 143, 7. Tunc
S. Agapius, qui iam dudum martyrio suo consummatae
fidei sacramenta perfecerat,... agenti Jacobo in carcere per
tempus quietis apparuit.
-deHOOFDSTUK.
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SACRAM ENTU M MIETHPION.

Het in menig opzicht merkwaardige werkje de Pascha compu
tus uit het jaar 243 !evert ook voor de beteekenis van sacramentum
eenige belangwekkende gegevens. Wij laten hier al de in aanmerking komende plaatsen volgen.
(i) Zie Acta nzartyrum selecia, bl. 19, 25 en vig. (211artyriztm
tint' et soc., III); bl. 24, II (Passio SS. Scillitanorztm, 10); bl. 71, 9
(Passio SS. Perpetuae et _Felicitatis, VI); bl. 121, 15 (Acta S. Maximi
martyris).

_____

7I

Dc Pasc7;ti comput. I. H. App. 2.48, II (a. 243)... dedit
pignus spiritus sanctt gratiam credentibus in passim-le et
resurrectione sua. In quo spiritu ipse Dominus volentibus,
id est totis fidei viribus quaerentibus servis stns revelat
alta nt",'steria et manifestat obscura sacraments.

io) Ibid. In. H. App. 256, 21. Hic est Christus Jesus,
qui secundum carnein Abrahac 'Ant filius, in cuius mysterio centenario patri flatus Isaac super humeros suos portavit ut ex co demonstraretur et adversarios
expuguare et credentes salutem consequi per lignum id
est per crucis signum. Ipso est Abraham, cui dixiit Deus :
in sem ine tun benedicentur omncs nationes terrae. Numquid ergo aliquis in Isaac nisei icordiain consequitur ?
Non, sod ° milts homo credens Deo in Christ() henedicetur. Et ideo Abraham qui a Deo Domino dictus est propheta, cum manifeste sciret ili sacramotto Christi centenario sibi noturn ;ilium, qui post diem tertium mortem
evacuavit et ilium foi tem et inimieum nostrum vinxit :
denumeravit universes vernas suns, et propter centenaquibus et
riam nativitatem tripiicavit C et fecit sigliuni
adiccit XVIII i. e. in non-fine Jesu et adversarios expugnavit et filium fi atris sui Loth de captivitate eorum liberavit (1).
(1) Hier en ook n. 15 ligt de sdnijver ovelhoop met de bijbelsche chronologie hij schijnt aan to nemen dat Isaak reeds geboren was toen Abraham
tegen de vier koningen optrok. — De gedachtengang is tamelijk ingewikkeld;
ter verduideiijking moge het vol.zende dienen. Het feit dat Isaak ter wereld
kwarn toen Abraham honderd jaar oud was, en dat hij het offerhout droeg, is
een voorafneelding van Christus. Daardoor immers wordt beteekend, dat de
tegenstanders overwonnen en de geioovion gered worden door het hunt,
to a eten door het teeken des kruises. Want toen God aln Abraham beloofde
dat in zijn zaad alie voikeren gezegend zouden worden, sprak hij niet van
Isaak maar van Christus. Abraham nu, die een profeet was, wist dit. Hij wist
dat hem op honder,ijarigen
een zoon ;;:eboren was als afbeelding van
overwinning op doo,i en duivel. Daarom nam hij, teen ook hij een
over winning moest behalen, een aantal s ti ijdeis, dat overeenkwarn met die
kennis, namei0k leo oindat hij too jaar was toen iiij een zoon kreeg, 3 maal
honderd, oindat Christus zijn zegepraal na drie dagen behaald heeft. Maar
300 het grieksch cijferteeken 7 en dit — het teeken des kruises. Hiermede
ware de stelling bewezen adversarios extugizari per sigivtin crud's. Doch
Abraham had 318 dienaars meegeno:nen! Geen 'rood : die 18 heeft hij er bij
gevoegd in nonzine jeszt, als toespeling op den naam Jesu, welke verkort
18.
geschreven wordt. Welnu tri
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Exodum, id est ad diem Paschae primum, et exinde per
ordinem dinumeremus annos usque ad Christum. In quibus annis inveniemus nobis magna et admirabilia sacramenta demonstrari.

Hier volgt de optelling der jaren van of den uittocht uit
Egypte tot Sedekias. Lan gaat de schrijver voort :
12) 12. H. App. 259, 17. Undecimo itaque anno Sedeciae suppleti sunt ab Exode anni mille et sex. Et tune
populus Judaeorum... captivus agitur : et civitas eorum
quae synagogae portabat typum succensa ab adversariis
eradicatur, et templum illud quod in invsterio Adae fuerat
fabricatum, et ipsum a fundamentis subvertitur... et sic
nobis qui in novissimis diebus credere praevidebamur,
magnum ut dixi sacrainentuin demonstrabatur. Etenim si
meruerat ipse populus et civitas exterminari, quid templum
Dei admiserat ut hoc pateretur? Nisi quia vere constat
eum factum, ut dixi, in mysterio eius qui prior legem Dei
transgressus est et fuit pater omnium peccatoi um.

13) Ibid. /5. H. App. 262, 20. In qua civitate [sc. Hierusalem] templum illud quod in similitudine Adae fuerat
destructum in nomine eius iterum per XLV annos est aedificatum et in sacrament() spiritus sancti oleo est unctum,
quomodo ab angelo fuerat dictum, ut consummetur visio et
prophetia et ungueatur sanctum sanctorum. Ipsud autem
tuit sanctum sanctorum in mag i 21C111, homin is unctum, quod
cum ipsa civitate pro infidelitate Judaeorum ab ipso Domino nostro iterum temporibus Vespasiant est exterminaturn.

i

14) Ibid. 16. App. 263, 13. Restitutum est igitur
templum in nomine protoplasti, qui dictus est Adam, sicut
supra diximus, post annos XLVI... Qui nurnerus annorum
sic comprehendetur : cum a die illo quo reversus est in
terra sua Judaeorum populus, regnavit Cyrus Persarum
annis XXXI : post quern Cambyses annis IX et impleti
sunt XXXX... 264, 3. Ad XL adiciamus Darii VI et fiunt
XL ct VI. Quibus annis adiecti sunt tres in nmysterio passionis et resurrectionis Christi., et impleta est hebdomada
septima. Et tune platea et templum et murus et ipsa civitas quadragesimo et nono anno suppleto per omnia perfecta et protecta demonstrabatur. Sed hoc totum opus in
sacramento ecclesiae perficiebatur. (Dit wordt dan nader
verklaard in n. 17 van het werkje.)
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15) Ibid. is. De CCCCXXXIIII jaren van Daniel's LXII
beteekenen « et signum crucis et tempos passionis
et tertium diem resurrectionis ».... Dan gaat de tekst
voort :
H. App. 265, 20. Quo autem modo videamus superius
enim diximus Abrahae centenario natum filium in mystenio Christi, et demonstravimus neminem in Israel benedictionem consequi nisi in semine ipsins Abrahae qui est
Christus. Et ideo in sacrament() Christi de CCCCXXXIIII
annis primo segregatur centum et iemanent CCCXXXIIII.
Anni CCC scilicet ostenderunt 7 crucis signum, et remanserunt : de quibus deductis III propter diem
resurrectionis eius remanserunt anni XXXI. Quibus suppletis oportuit propter peccata credentium pati Christum.
Nveken

16) Ibid. 22. H. App. 268, 4. Dominus enim sanctus et
divinus ut ostenderet nobis quoniam futurorum est praescius, et in ipsis annis manifestavit tempos in quo oportebat a filio eius aquam quae abluit peccata XV anno
Caesaris sanctificari. Et ideo quomodo Abraham quando
expugnare voluit qui Loth filium fl atris sui captivunl
duxerunt, numeravit vernas suos primum XVIII in nomine
Jesu et alios propter centenariam generationem in sacrameat y trium dierum triplicans numeravit CCC, et fecit
signum crucis, ita et nos...

17) Ibid. 23. H. App. 268, 26. Ipso itaque ordine in
priori ambulances usque in finem saeculi Judacorum et
Christianorum dies Paschae invenire volentes non erravimus. Ac propter ea I)eo patri omnipotenti qui nos ad
gratiam tantam vocavit et divina sacramenta manifestavit, per Jesum Christum filium eius dominum et salvatorum nostrum scraper sine cessatione gratias agamus.
Bet valt moeilijk to ontkennen dat in ons eerste voorbeeld
mrslei ium in de eigenlijke beteekenis van dit woord geheimenis. Het praedikaat
obsciera spreekt klaar ten gunste dezer opvatting. En daar n. 17
sleclits cen slotzin is, waatin met verwijzing naar D. 9 alleen
gezcgd woidt, dot de aaclgekondigde SaC1(1711011,7 un geopenbaard
zijn, utoeten wij icier wel denzelfden zin aannemen.
In alle overige gevallen claarentegen treedt deze beteekenis
Diet op den voorgrond. Uit a.n. II, 12 en 13 blijkt duidelijk dat
sacrament/1m, Opts, illysteriunz, thud/Maio en 1711(7S0 voor den

(n. 9) sacnimentilin Bell synoniern is van
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schrijver volkomene gelijkwaardige begrippen zijn Sacramentum is een teeken, jets dat wat anders beduidt. Wijst het op de
toekomst, dan is bet een voorafbeelding (n. To, 14, 15, 16), duidt
het jets gelijktijdigs of verledens aan, dan is het een beeld of
zinnebeeld in het algemeen.
Zoo Iaat dit werkje zeer goed de twee hoofdbegrippen uitkomen, die men door ti.o.-rcriptov heeft uitgedrukt, en weike op
sacramenlum zijn overgegaan.
§ Sacramentum — geheimenis.

Zooals we in onze voorafgaande bemetkingen reeds aanduidden is dit gebruik van sacramentum niteist zeldzaam. Bij
Tertulliarius vindt men slechis vier voorbeelden op een totaal
van 136, bij Cyprianus Ithast geen enkel. Met eenige waarschijnlijkheid kali men bier een plaats rangschikken nit den brief, lien
de belijders Nemesianus, Dativus, Felix en Victor hem in het
jaar 257-258, na zijn verbanning naar Curubis deden toekomen :
i8) Epist. 1. H. 834, 1. Semper magnis sensibus pro temporis condicione litteris this locutus es,.
Cypriane dilectissime; quibus assidue lectis et pravi corriguntur et bonae fidei homines corroborantur. Dum enim
non desinis tractatibus tuis sacramenta occulta nudare,
sic nos in fidem facis crescere et de saeculo homines ad
credulitatem accedere.
Occulia geeft hier een niet te verwaarloozen vingerwijzing,
ofschoon ook dit nog niet dwingt tot de vertaling : mysterie.
Zulk een epitheton past ook goed bij geloofswaarheden welke
beteekenis sacramentum feitelijk sours heeft (2).
Bij Novatianus echter vindt men enkele gevallen die bezwaarlijk anders weer te geven zijn, met name :
19) De Trinitate. c. I, Y. F. 5, 5. Quamquarn etiam superioribus, id est. super ipsum etiam solidamentum partibus,
quae non sunt hodie nostris contemplabiles oculis, angelos
prius instituerit, spiritales virtutes digesserit, thronos po(1) Zie ook nog in ditzeifde werkje n 12. H. App. 260, 9; 1-1.17. H. 256,
4 en 6; n. 19. H. 266, 16 en i8.
(2) Lie DE BACKER, a. w. blz. 26. — J. B. POUKENS, t. a. p. blz. 286.
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spatia et sacr(zinentoruni infinita opera condiderit, ut immensus hic licet mundus paene novissirnum magis Dei
corporalium rerum appareat opus esse, quam solum (1).

20) Ibid. c. XXIII, Y. F. S5, '4. Quoniam si ad hominem veniebat, ut mediator Dei et hominum esse deberet,,
oportuit ilium cum eo esse, et Vet bum carnem fieri,... ut
merito filius Dei per assumptionem filius hominis,
et filius hominis per receptionem Dei Verbi filius Dei effici
possit. Hoc altissimum atque reconditum .iweramentum,
ad salutem generis humani ante saecula destinatum, in
Domino Jesu Christ() Deo et homine invenitur impleri
quo condicio generis humani ad fructum aeternae salutis
posset adduci.
21) Ibid. c. XXIV, Y. F. 90, I. Atque idco dispositionem istam angelus videns et ordinem istum sacramenti
expediens, non sic cuncta confundens ut nullum vestigium
distinctionis collocarit, distinctionem posuit, dicendo :
Propterea et quod nascetur ex te sanctum vocabitur filius
Dei ne si distributionem istam corn libramentis Buis non
dispensasset, sed in confuso permixtam reliquisset, vere
occasionem haereticis contulisset ut hominis filium,qua
homo est, eundem et Dei et hominis filium pronuntiare
deberent. Nunc autem particulatim exponens tarn magni
sacramenti ordinem atque rationem evidenter expressit ut
diceret : et quod ex te nascetur sanctum vocabitur
Dei ; probans quoniam filius Dei descendit : qui dum filium hominis in se suscepit, consequenter Mum filium Dei
fecit (2).
(t) Als n. 20 moest
volgen de Trinit. c.
Y. F. 71, 21.
Zie n. 29, blz. 77.
(2) Om het begrip van dit nittreizsel te vergemakkelijken zij hier de
inhoud van hoofdstuk XXIV kort aangeduid. Novatianus polemiseert daar
tegen ketters die in Christus gees onderscheid winner erkennen tussehen den
zoon des menschen ais rnensch en den Zoon bestrijdt ze met hun
eigen wapen, ni. de schriftwuplaats Luc. r, 35, en beweert dat het gebruik
van het voegwoordje et (propterea et quod ex te nascetur.,.) duidelijk toont,
dat de H. Schrift onderscheidt tusschen A) Verbum Del quad est principaliter _Pius Del en B) sanctum quad... nascetur, dat slechts consequenter
en secundo loco films Dei is, wiji leg-it/inns Deifillus sanctum laud assztmit. Dan vo]gt Atque idea enz. van hierboven.
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Adversus _Pidaeos heeft ooh deze beteekenis :
22) Adv. _fita'. 5. H. App. 138, 1. Nec immerito Dominus odivit eaeremonias vestras, In quibus unicum et primarium filium eius peremistis... Ob hanc ergo causam
coactus est Dominus facere novum testamenturn consignantibus septem spiritibus teste Moyse et Helia in monte,
ubi praecepit rye patefieret scripturae sacranzentunt nisi
filius horninis resurrexisset a ruortuis.

Eindelijk vonden we 6.4. n enkelen keer sacramenlunz gebruikt
in een scliriftuurtekst, waar de Vulgata mute; lam heeft.
23) Dc znontibus Sine et Sion. 1. H. App. 104, 16. Vobis
quidem datum est intelligere sacranzenta Dei (Marc. 4,

Sacramentum
teekea.
In onze berneikingen op het werkje de Paseha compulus
zagen we reeds, dat sacrament/tin nieermaals den zin heeft van
vooraf be elding, Welke bij Tertullianus en Cyprianus een der
nicest gebruikelijke is. Ook Firmilianus, een van Cyprianus'
briefwisselaars, en Novatianus leveren er eenige voorbeelden
van op :
§ 2.

21) East. LXXV, 13 (FIRMILIANI). H. 820, 13 (a. 2 55256). Cum vero et area Noe nihil alind fuerit quam sacramelanin ecclesiae Christi, quae tune omnibus kris pereuntibus eos solos servavit qui intra arcam fuerunt, manifeste
instruimur ad ecclesiae unitatem perspiciendam...
251 NOVATIANUS. De Trinitate. C. IX, Y. F. 28, 8. Hunc
enim Jesum Christum, iterum dicam huius Dei filium, et
in veteri testamento legimus esse repromissum et in novo
testamento animadvertimus exhibitum, omnium saeramentorunz umbras et figuras de praesentia corporatae veritatis
implentem.
26) ID. c. XVIII, Y. F. 65, x8. Quo in loco si
Patrem volunt videri tune fuisse cum angelis duobus hospitio receptum, Patrem visibilem haeretici crediderunt :
si autem angelum cum ex angelis tribus unus Dominus
nuncupatur, cur quod non solet, angelus Dei dicitur? Nisi
quoniam, ut Deo Patri invisibilitas propria reddatur, et
angelo propria mediocritas remittatur, nonnisi Dei Filius,
qui et Deus est, Abrahae visus et hospitio receptus esse
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cuius filiorum pedes, ad probationem quod ipse esset
abluit, reddens in filiis ius hospitahtatis, quod aliquando
illi faeneraverat pater.
27) In. ibid. c. XIX, V. F. 72, 27. Quem ut huius benedictionis auctorem etiam transversas super pueros manus,
Joseph ponendo significavit, quasi pater illorum esset
Christus, ex quo manus poneret figuram et formam passionis ostendens. Nemo igitur Christum, sicut angelum
non dubitat dicere, ita etiam Deum haesitet pronuntiare,
cum hunc eundem in puerorum horum benedictionem per
saeramentum passionis digestum in figura manuum et
Deum et angelum intellegat invocatum fuisse.
28) De cibis Judaicis, c. V, P. L. III, 959. Fuerit ergo
tempus aliquod antiquum quo istae umbrae vel figurae
exercendae, ut abstinendum esset a cibis, quos institutio
quidem commendaverat, sed lex interdixerat. Verum iam
finis legis Christus supervenit, cuncta legis obscura reserans,
quae sacramentorum nebulis antiquitas texerat.
Ter oorzake der omgeving waarin het staat moeten we bier
nog een geval behandelen, dat eigenlijk bij de groep sacramenlum-mysterie gerangschikt moest worden. Het staat bij NOVATIANUS, de c. XIX, Y. F. jo, 4, waar uit de worsteling
tusschen Jakob en den geheimzinnigen man (Gen. 32, 24 1dg.)
bewezen wordt dat Christus God is. Die worsteling limners, zoo
redencert N., was een voorafbeelding ; de man met wien Jakob
streed verheeldde dengene, met wien later Jakobs afstammelingen gestreden hebben, natnelijk Christus. Doch Jakobs tegenstander was ook God, gelijk volgt uit zijne woorden : exit
nomen luau, quaff iilvalllisti cum Deo el cam hominibus polens es 0).
Dan komt de uit to leggen plants :
29 Ob quam causam hic idem Jacob intelligens iam
vim sacramenti et pervidens auctoritatem eius cum quo
luctatus fuisset, nomen loci illius in quo colluctatus est
vocavit Visionem l)ei. Superstruxit praeterea causas ad,
interpretationem Visionis Dei porrigendam. Vidi enim,
inquit, Deum facie ad faciem et salva facta est anima mea.
(i) Wij citeeren den tekst in den your dimn hij bij Xovatianus theft.
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Daarna vat de schrijver zijne bewijsvoering nog eens Dort
samen en besluit : Da cum Deo et cum homine co/luctalus full: ac
sic colluciatio haec ibi quidem praefigurala est ; iiz ez ,angelio aulem
inter Christunz et populum Jacob peifecia est. Ligt het in schijn
niet voor het grijpen dat sacramentum, midden in deze op den
figuurlijken zin der H. Schrift steunende bewijsvoering, ook als
figuur, voorafbeelding, begrepen moet worden ? In schijn ja,
inderdaad niet. Want tusschen den voorzin « omdat hij begreep
dat de voorafbeelding den strijd tusschen Christus en de Joden
beteekende en de gevolgtrekking : « daarom noemde hij de
plaats visio Del . , bestaat er oogenscliijnlijk geen verband. Om
dit verband aan te brengen zou men aan intellikens vim sacranzenti
den gewrongcn en ver gezochten zin moeten geven begrijpend dat deze voorafbeelding eens een bewijs moest leveren
voor de Godheid van Christus Veel eenvoudiger en ook wel
beter met de werkelijkheid overeenstemmend zal het daarom zijn
sacramentum hier op te vatten als geheim en de zinsnede te
omschrijven als volgt : In deze woorden de oplossing vindend
voor het raadsel van zijn geheimzinnigen strijd, noemde hij de
plaats Aangezicht Gods
.;1
*

*

Wanneer we voor onze n.n. 24-28 de vertaling voor afbeelding gebruiken, bedoelen we niet dat het verband met de
toekomst in het woord sacramentum zelf ligt. Daartegen spreekt
reeds het feit dat de schrijver van het werkje de Pascha computes
tusschen de woorden sacramentum, imago, typus, similzludo geen
verschil schijnt te gevoelen. Hetzelfde geldt van den H. Cyprianus, van wien een sprekend geval hier een plaats mag vinden :
In zijn LXIII en brief noemt hij het offer van Melchisedech eerst
een sacramentum praeji guratum sacrificii dominici, en enkele regels
verder eene imago praefi:2,-urata van hetzelfde offer. Twijfel is hier
niet mogelijk : in sacramentum ligt niet meer dan in. imago. Het
beteekent alleen dan « voorafbeelding », als de personen, dingen
of handelingen die het verbeeldt feitelijk in de toekomst liggen,
terwij1 het daarentegen, op zich zelf beschouwd, volkomen gelijkwaardig is met beeld, zinnebeeld, symbool, teeken.
Maar hoe ruim dit begrip ook zij, toch blijkt het nog te eng
op sommige plaatsen, b. v. CYPRIANUS Ad Quir. H. 36,
(vOth. 25o ?). Item libellus alias conlinel Christi slcramenlum, quod
12

— 79 -

idem venerit, qui secundum scrip/was ad/inn/la/us est, et gessera ac
ei-feceril universa, vans inlellegi et CO,V1OSC1 posse praedictus est.
— \Vat bier onder sacramen/um verstaan moet warden lest de
schrijver zelf uit met de woorden : quod idem venerit enz.. dat
degene gekomen is die door de Schriftuur was voorspeld. Volbens deze woorden zoo men SaCiaMent71111 Chris/i kunnen voorgeven met het profetisch beeld van Cluiistus ». Maar deze
scherp bepaalde opvatting strookt met met den inhoud van het
2 e bock der TeS/1.1110111,7, waarvan ooze tekst de samenvatting is.
De verschillende leerpunten immers die daar voorgebracht worden, staaft Cyprianus niet enkel met voorafbeeldingen en symbolen aan te voeren, maar ook met verwijzingen naar allerlei
getuig.;enissen en uitspraken, ook van schrijvers die na Christus
geleefd hebben. Als hun woorden maar over den Heiland handelen of op hem toegepast kunnen warden, zijn ze sacramentum
Chris/ 1. Zoo good als beelden en symbolen 1 cer en, openbaren
ons die uitlatingen jets over den Zaligmaker; dat is voldoende
om ze onder betzelfde begrip te vereenigen. Dat alles is « o p enbaring van Christus
Het was noodig bier dozen Cyprianus-tekst te behandelen,
orndat hij ons den sleutel geeft voor eene plaats uit het werkje
.adversus _Judaeos.
3 0) Ado. yud. 1, H. App. 133, 1. Aitend . te sensum et
intellegentiam vestram in spiritu sancto, ut non tantum
auribus audiatis, sed etiam oculis cernatis divinum Christi
sacrament-wiz. Cernitis autem per fidem vestram : audire
enim necessitatis est, credere sollicitudinis. Aurium officium est indifferenter pariter vana adque utilia perspicere,
fidei autem non nisi quae probaverit credere.
1\la dun in n. 2-6 de hardnekkigheid der joden en hun eindelijke verwerping geschilderd te hebben, kornt de schrijver in
n. 7 weer op Cluistus te spreken in de volgende termen welke
de natuuriijke uitleg zijn van Christi sacra/nen/um Non est lain
ienum Iherusalcm, sed ilz nobis lzic castra, hie e.vercitus, hie dn.-v,
hie 7'1.1illS, hie sponsus, hie nuptiae, hie re.x, hic Christus, hic vita,
suscilatio, hie aaernilas. Bic es/ qui ab csic et a
lrophelis honoialus est et in 7,1SCeliblIS CO1p01(1/11S et fordani /incites
el a populo contempt/is et in 14;)-110 Slate/IS/1S, et in terra sepuliits. Is de gelijkenis met Ad Quir. niet sprekend ? Evenals Binds is

— 8o sacramenium Cirisli hier de openbaring van Christus,
de schrijver den joden aanraadt niet te verwaarloozen.

welke

Aan het woord « openbaring kan men eater twee verschillende beteekenissen hechten : die der handeling, of het
openbaren, en die van den inhoud of het geopenbaarde, de
leering. Zeker overheerscht de eerste in de zoo even besproken
gevallen : de voorafbeeldingen, voorspellingen en andere getuigenissen der H. Schrift verkondigen Christus en de aebeurtenissen van zijn leven. De tweede schijnt veeleer uit in de volgende
plaats :
31) Sentent. '4. H. 443, 9 ( a . 256). Secundum
sacramentum Dei gratiae caelestis quod accepimus unum
baptisma quod est in ecclesia sancta credimus.
32) NOVATIAN. DC Triltit. C. XXVI, Y. F. 94, 12. Quis,
enim non secundam filii post Patrem agnoscat esse personam, cum legat dictum a Patre consequenter ad Filium :
Faciamus hommem ad imaginem et similitudinem nostram (Gen. 26)?... 95 12. Ant quando a Patre respondetur et dicitur : Tu es filius Dei vivi (Matth. x6. i6.)?
Aut quando ab ipso Domino sacramentum humus revelationis approbatur et dicitur : Beatus es Simon Bariona...?

331 ID. ibid. c. XXIX, Y. F. 107, II. Et quoniam Dominus in caelo esset abiturus, Paraclitum discipulis necessario dabat, nee illos quodammodo pupillos, quod minime
decebat, relinqueret, et sine advocato et quodam tutore
desereret. Hie est enim qui ipsorum animos mentesque
firmavit, qui evangelica sacramenta distinxit, qui in ipsis
illuminator rerum divinarum fait.
34) ID. De bond fiudicitiae, x. H. App. 1 4 , 3. Non solum
verba proferimus clime de scripturarum sacris fontibus
veniunt, sed cum ipsis verbis preces ad Dominum et vota
sociamus, ut tam nobis quam vobis et sacramenterum suarum thesauros aperiat et vines ad implenda quaecumque
cognoscimus tribuat. Periculum enim mains est voluntatem Domini cognovisse et in Dei voluntatis opere ces-

sasse.

Om onzen tekst n. 31 goed te begriipen moeten we ons een
passus herinner€n nit Cyprianus Epist. LXXIIII, II. H. 8o8, i8.
Traditum es/ enim nobis quod sit 111171S Deus et (b 1.SillS units, et 1171a"
SPeS el fides una et una ecclesia el baptism? 711111111 non nisi in una

81
ecclesia conslituhim, a qua funitalej quisque discesselit cum haereticis
necesse est inveniatur, quos duet contra ecclesiam vindicat, sacramentum divinae traditionis impu,9-nat. De opvatting dezer laatste
uitdrukking sacramentum divinae h aditionis inzpugnat als « een
leerpunt der goddelijke openbaring » dringt zich bijna noodzakelijk op, vooral wanneer men weet dat sacramentum traditunz
of divinae traditionis ook nog elders bij Cyprianus met dezen zin
voorkomt (I). Aan de woorden sacrament/g m h'adere waarrnee
Gods tusschenkomst wordt aangeduid, beantwoordt van den
kant des menschen : sacramentum accipere uit ons n. 31.
De voorbeelden uit Novatianus zijn niet alle Brie even
duidelijk; zoo kan men bij n. 32 wel denken aan b e I ij d e n i s.
Het is immers Petrus' moedig instaan voor zijn geloof dat door
den Verlosser geprezen worcit. Doch de vraag is niet wat de
evangelietekst misschien inderdaad zcgt en goedkeurt, maar wat
hij zeggen en goedkeuren moet orn als bewijs te kunnen dienen
voor de onderscheiding tusschen den Vader en den Zoon, welk
leerpunt Novatianus hier verdedigt. De zin is dus < of wanneer
de leering in deze openbaring vervat door den Heer zelf wordt
goedgekeurd
Qui evangelica sac/amen/a distinvil van n. 33 is een zinspeling op Joh. 16, 13 : cum venetit spiritus veil/a/is ille 7'0S in
omnem ye/I./a/ern, door den schrijver enkele regels vOOr ons citaat
aangehaald. Dan behooren deze sacramenta tot het rijk der
kennis en wij vertalen : c die hun de evangelische waarheden
deed onderscheiden
De inwerking Gods op de beide hoofdvermogens van den
mensch, verstand en wil, die bier is aangeduid, keert weer in
n. 34 en plaatst ook daar sacramentum in het gebied van het verstand ; men bidt God de schatten zijner 1 esse n te willen open en.
Een oogenblik kan men wel denken aan h e il- of gen ademi d del en , in welk geval de sacramenta-zinsnede synoniem zou zijn
met vires....tribual. Deze opvatting wordt echter uitgesloten door
de herhaling van het voegwoord et....el, die noodzakelijk veronderstelt, dat men twee verschillende dingen vraagt, en !klt en
kracht.
* **
(1) Zie b. v.

E_pist., XLV, r. H. boo, r.

— 82 In het werkje van den H. C i'prianus de catholicae ecclesiae
unitate en in sommige brieven komt herhaaldelijk een uitdrukking
voor, welke den vertalers steeds groote m.oeilijkheden in den weg
heeft gelegd, en ook in onze studie van het jaar 1912 niet op
voldoende wijze werd verklaard, nl. SaCia711671/111111/11liailS. Het zij
ores' daarotn toegelaten er hier nog eens op terug te komen,
vooral daar we zoodoende ook eenige duistere plaatsen uit Novatianus en Firmilianus kunnen ophelderen.
In de eerste hoofdstukken van dat werkje, waarvan we het
begin kort moeten samenvatten, legt de H. Cyprianus nit, dat
niet alleen het openbaar geweld der vervolgingen te vreezen is,
maar nog meer de listige hinderlagen van een vijand, die onder
den valschen schijn van vrede nailer sluipt, zooals de booze geest
deed bij 0. H. J. C. in de woestijn. Daar werd hij overwonnen
omdat de Heiland hem ontmaskerde. Naar dit voorbeeld moeten ook wij ons gedragen, wij moeten in Christus' voetstappen
treden om niet onverhoeds in de strikken des doods te vallen,
maar veeleer de onsterfelijkheid te bemachtigen. Dan moeten
wij echter ook Christus' geboden oriderhouden, want daarvan
hangt zijne vriendschap en onze volharding af. Wij moeten dus
verbis eius ins/sieve, quaecuinque et docuit et fecil discere et facers
(H. 210, 23).
Doch de booze, ofschoon door Christus' komst ontmaskerd
en overwonnen, heeft een nieuw bedrog uitgedacht, waartoe hij
den naam van christen zelf gebruikt. Odder dezen naam stort hij
de argelooze menschen ketterij en scluisma, waar ze, onder
den schijn van licht, in plaats hunner vroegere dwalingen nieuwe
duisternissen vinden.
Dit alles echter is slechts mogelijk dum ad verilalis originem
71072 redilur 71PC caput quaethur nec magislerii ewe/es/is doctrina
servatur (H. 212, 3).
Doel van het wet kje zal dos zijn de ware leer van Christus
over de eenheid uiteen te zetten. Geen lange bewijsvoering is
daartoe vereischt, de woorden van den Zaiigmaker tot Petrus
zijn duidelijk : Edo dico fib/ quia fu es Petrus et super istam petramaed*abo eccles'am meam (Matth. i6, i8). -Waaruit Cyprianus
besluit : super U1111111 aedi &at ecclesiam (H. 212, 14). En hoewel de
apostelen later dezelfde macht ontvingen als Petrus (zie Joh.
20, 21), toch blijft het waar : lif 7171liaie111 manila/a-ref, unitedis
eiusdem orig inem ab uno incipienlem sua aucloritate disposuit
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(H. 212, I 8)... Exordium ab imitate proficiscifur, ul ecclesia Chrisfti
una mons/re/lir (H. 213, 4). - Een tweede bewijs levert het
Hooglied 6, 8 : uiia est colunzba perfecta nzea, 7zua est matri
suae, eleciae ,c;eneirici suae, waarop dan volgt :
35) De cath. (Tel. Ult. 4. H. 213, 8 (a. 251). Hanc eccicsiae
unitatem qui non tenet tenere se fidem credit ? Qui ecclesiae renititur et resistit in ecclesia se else confidit? Quando
et beatus apostolus Paulus hoc idem doceat et sacramenturn, unitatis ostendat dicens:unum corpus et unus spiritus,
una sees vocationis vestrae, unus Dominus, una fides, unum
baptisma, unus Deus.
Dit is natuurlijk het derde bewijs : de H. Paulus onderwijst
hetzelfde en openbaart de leering, of beter het gebod der
eenheid. Wij geven de voorkeur aan den term gebod, orndat de
IL Cyprianus de schriftuurplaatsen waarop hij steunt blijkbaar
opvat als uiting van Gods g e zag sua
aucto ritate disposuil (zie hierboven).
Deze vertaling is de eenige natuurli;ke, indien men rekening
evil 'louden met den voorgaanden gedachtengang; zij veronderstelt zinsverwantschap tusschen doceat en sactamenium ostendat,
wat gebeel met Cvprianus' 1)ekende voorliefde voor synonimie
overeenstemt ; zij is eindeiiik gewaarty)rgd door het gehruik van
juist denzelf len Paulus-tekst als sacranzenium diyinae tradilionis,
als een van Godswege geopenbaarde waarheid in Epist.
LXXIIII, r 1. H. 8o8, 18.
Na dan in het vervolg van zijn betoog de bisschoppen herinnerd te hebben aan hun plicht over de eenheid der Kerk te
waken, vergelijkt de schrijver Naar uitbreiding over de wereld bij
het uitgaan van vele straien nit g ene zoo, veel takken uit een
boom, veel beeljes nit cone bron. Evenals straal, tak en Beek
niet kunnen bestaan, gescheiden van bun oorsprong, zoo kan,
wie zicll losscheurt van de.Kerk, Gols kind niet hlijven. Want
wie niet met Christus en zijne p erk is, is tegen hem (Matti). 12,
30) en dus ook tegen God, oniclat Christus, naar zijn eigen getuigenis, óen is met den \fader : es,,o et Paler unum sumus (job. 1o,
30). Dit wordt n0 bevestigd door den eersten brief van
Johannes 7 : El lres uuum sun/. u En wie zal nu gelooven », zoo
gnat Cyprianus voort, dat doze eenheid, welke hoar oorsprong
neemt in de goddelijke liechtheid zelf en op goddelijke beve« len berust, in de Kerk verbroken en gescheurd kan worden

- 84 door
de
oneenigheid
van
tegenstrijdige strevingen ? Wie deze
«
• eenheid niet houdt, houdt Gods wet niet, houdt het geloof van
« den Vader en den Zoon niet, heeft het leven en de zaligheid
niet.
Dit gebod der eenheid, deze band eener onverbreekbare
. eendracht wordt ons getoond, wanneer in het evangelie het
• kleed des Heeren niet verdeeld noch gescheurd wordt...
36-37) De cat.7t. ecel. un. 6. H. 215, 6. Et quisquam credit
hanc unitatem de divina firmitate venientem, sacramentis
caelestibus cohaerentem scindi in ecclesia posse et voluntatum conlidentium divortio separari? Hanc unitatem qui
non tenet, non tenet Dei legem, non tenet Patris et Filii
fidem, vitam non tenet et salutem.
7. Hoc unitatis saeramentum, hoc vinculum concordiae
inseparabiliter cohaerentis ostenciitur, quando in evangelic,
tunica Domini Jesu Christi non dividitur omnino nec scinditur...

Tegen onze vertaling zal men misschien menig bezwaar
opperen. Is hanc ?lid/akin wel de eenheid der Kerk ? Hebben
deze woorden niet veeleer betrekking op de onmiddellijk voorafgaande eenheid Gods ? Neen, van de eenheid Gods kan men
immers niet zeggen dat zij gescheiden kan worden voluntalum
con/amazn divortio. GrOne (I) veronderstelt dat de eenheid
Gods als een too n b e el d der kerkelijke eenheid wordt voorgesteld en sacranzentum dus eene zijner gewoonste beteekenissen
heeft. Deze opvatting vindt een grooten hinderpaal in het meervoud sacranzentis. Er is maar eene eenheid Gods. Hoe kan zij
dan dienen als hemelsche beelden » van de eenheid der Kerk ?
In onze verklaring bestaat dit bezwaar niet sacramenta caelesaa
zijn de drie aangehaalde schriftuurplaatsen.
Onze vertaling g ebod en » of « b e v el en » vindt haren
grond hierin, dat de teksten welke den grondslag der bewijsvoering vormen, door den H. Cyprianus zelf Dei leom geheeten
en dus als een wilsuiting opgevat worden, terwill hij elders, nl.
Epist. LXVIIII, 5, met beroep op dezelfde schriftuurplaats c ego
et pater unum SWIMS » de eenheid der Kerk als komend van het
goddelijk gezag beschouwt : Et idcirco Donzinus insinuans nobis
(1) Sacramentum oder Beg riff and Bedeutzing von Sacrament in der
alten Kirche bis zur Scholastzk (1853), blz. 93.
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vizi/ale/1z de divina auctorilate venieniem ponit et
111111M sumus (H. 753, 15) (i).

e,c,,o el pater

Men kan ook nog de vraag stellen of ten minste het tweede
van bierboven (n. 37) niet als voorafbeelding
dient begrepen to worden. Ooh hier moeten we ontkennend antwoorden. De bewuste plaats zou men immers moeten weergeven
met de woorden: , Deze voorafbeelding der eenheid enz.
Docli er is nog van geen voorafbeelding spraak geweest; met deze
vertolking ontstaat er dus een leemte in de logische volgorde der
gedachten. Mocst men huius in plaats van hoc lezen, dan kon
men natuurlijk zeer goed overzetten van deze eenheid wordt
ons een beeld vertoond », maar met hoc is dit teenemaal onvereenigbaar. Hoc sacranzentum is iets dat reeds bekend is, het gebod
na.melijk der eenheid, dat volgens onzen schrijver uitgedrukt
staat in de-schriftuurplaatsen Welke hij als bewijs gebruikt.
Het bewijs der eenheid uit MATTH. 12, 30 : qui non est
mecum adverszts me est enz. heeft Cyprianus' briefwisselaar
Firmilianus overgenomen :
sacramenlum

38) Epist. LXXV, '4. H. 819, 29 (a. 255-256)... Christus
Dominus foster unam esse manifestans sponsam seam et
unitatis eius sacramentitin declarans ait : qui non est mecum ad versus me est, et qui non mecum colligit spargit.

De beteekenis die wij voor Cyprianus aangenomen liebben,
kan hier even goed dienen. Unitatis sacramenium declarare en
unitatis sacramenium oslendel e zijn trouwens z66 verwante uitdrukkingen, dat men ze wel aan een schrijver kon toekennen (2).
In hoofdstuk 19 van het werkje, waar we ons bier vooral mee
bezig houden, vergelijkt Cyprianus de zonde van den lapsus met
die van een Letter of scheurmaker :
39) De catlt.
nn. 39. H. 227, 13
251). Hic qui lapsus
est sibi tantum nocuit, illic qui haeresin vel schisma facere
(I) "Lie ook nog Epist. LXXII, I (H. 775, 6). Sed de eo vel maxime
tibi scribendum... fuit quad magis pertineat ad ecclesiae catholzcae umtatenz pariter ac dignitatem de divinae dispositionis ordination e
venientem. — Epist. LXXIIII, 20. (H. 8o5, 20). Dat honorem Deo qui
unitatem et veritatern de divina lege venientem non tenens haereses
contra ecclesianz vindicat
(2) Geiijk men weet, is het niet onmo-g,7.1ijk dat Cyprianus zeif Firmilianus' brief vertaald heeft.

— F6 —
conatus est. multos sec= trahendo decepit: hic animae unius est damnum, illic periculum plurimorum.Certe peccasse
se hic et intellegit et lamentatur et plangit, ille tumens in
peccato suo et in ipsis sibi delictis placers a matre filios
segregat, o y es a pastor e sollicitat, Dei sacraments disturbat.
Et cum lapsus semel peccaverit, ille cottidie peccat.

Stellen wij bier, in verband met cle vorige plaatsen uit het
werkje, sacra/nen/a gelijk met de geboden of liever de
beschikkingen, de vero r den in ge n Gods, dan hebben wij
zonder twijfel een redelijken zin, dien men spoedig voor den
waren zal houden, wanneer men in hetzelfde traktaatje 17
(H. 226, 4) van den verbreker der eentleid leest : contra Dei dispositio nem reptignat.

Lit voorbeeld kan ook eenig 1icht verspreiden over een volzin uit den bekenden brief van Novatianus, waarin hij beschrijft
hoe de gevallenen zich te gedragen hebben om weer verzoening
te bekomen. Zij moeten ze vragen met veel geduld en nederigheid, of zelfs zich schamen ze te vragen :
4o) Epist. XXX, 7. H. 555, 4 (a. 250). Immo si dedecoris
admissi magnituclinem per horrescunt,... erubescant et
petere : nisi quia maioris est rursum periculi et pudoris
auxilium pacis non petisse. Sed hoc toturn in sacramento,
sed in ipsius postuiationis lege ternporis facto temperaments, sed postulatione demissa, sed prece subdita
quoniam et qui petitur flecti debet, non incitari....

Verzoening mag dus afgesmeekt worden, maar binnen de
grenzen der voorschriften liierover, volgetis de bestaande
tuchtwet.
Buiten de tot hiertoe besproken gevallen ontmoet men de
uitdrukking sacra/nen/um 1mila/is ook nog in
4') Epist. LXVIIII, 6. H. 754, 15 (a. 255). Denique quarry

sit inseparabile unitatis sacranlentum et quam sine spe sint
et perditionem sibi maximam de indignatione Dei adquirant qui schisma faciunt et relicto episcopo alium sibi foris
pseudoepiscopum constituunt, declarat in libris Regnorum scriptura divina, ubi a tribu Juda et Beniamin decem
tribus scissae suet et relict() rege suo alterum sibi foris

constituunt.
42) Epist. LXXIiI, II. H. 786, 7 (a. 254-256). Haec (scil.
Ecclesia) est una quae tenet et possidet omnem sponsi sui
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et domini potestatem. In hac praesidemus, pro honore
emus atque unitate pugnamus, huius et gratiam pariter et
gloriam fiduli devotmoue defendimus. Nos divino permissu
rigamus sitientem Dei populum, nos custodimus terminos
vitalium fontium. Si poss:2ssionis nustrae ius tenemus, si
sacramentum unitatis aguoscimus, cur praevaricatures y eritatis, cur proditores unitatis existimus?
Er is niets tegen, ook daze plaatsen weer to geven met een
woord, in den trant van w et, gebod, v or sc h ofschoon
geen positieve giunden daar Your spreken. We zouden echter de
aandacht willen vestigen op het feit dat in n. 41 sacramentum
een epithetun voet-t, dat aan een band herinnert. Feitelijk is een
gebod, eene wet ook een zedelijke band. En vonden we vroeger
Sae Parnell /UM niet reeds eeninaal in de nabijheid van V111171/11111
(n. 37) ? Nog eens kuint dit y our in brief LV :
43) EPist. LV, 21. H. 638, 23 (a. 251). Et quiclem apud
antecessom es nostros quidam de episcupis istic in provincia
nostra dandam pacem mocchis non putaverunt et in totum
paemtentiae locum contra adulteria cluserunt. Non tamen
a coepiscopom um sum um collegio recesserunt aut catholicae ecclesiae unitatem vel duritiae y et censurae suae
obstinattone ruperunt, ut quia apud alios adulteris pax
dabatur, qui non dabat de ecciesia separaretur. Manente
concordiae vinculo et perseverante catholicae ecclesiae
individuo sacrament°, actum suum disponit et dirigit unusquisque episcopus rationem propositi sui Domino redditurus.
En de vertaling van Firmilianus' brief, Wier woordgebruik
soles aan Cvprianus duet denken, plaatst ze uok naast elkander :
44) Eist. LXXV, 25. H. 826, 12 (a. 255-256). Hoc est
servasse unitatem spiritus in coniunctionem pacts, abscidere a caritatis unitate et alienum per omnia fratrihus
faccre et contra sacramenium et vinculum pacis furore
discordiae rebellare.
Zijn de twee woorden misschien nu en dan synoniem?
\Vaarschijnlijk niet in Epist. LV (n. 43). Vat daar sac ramen tum
heet is niet de itnilas, niaar de Kerk zelf, ten minste als men de
twee genitieven concordiae en ecclesiae op gelijke wijze moet uitleggen. Daar nu concordiae zeker bepalende genitief is, zou dit
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ook gelden voor ecclesiae. GrOne weliswaar denkt er anders
over (I); daar hij sacra/nen/um vertaalt door Glaubensnorm,
geloofsregel, maakt hij van ecclesiae een genitief van den bezitter.
Maar deze meening houdt geen steek. In Epist. LXXII, 3
(H. 778, I) spreekt de H. Cyprianus, in zake zijn geschil met
paus Stephanus, dezeifde gedachte uit als in L V : Ceterum scimus
quosdam quod semel inbiberint none deponere nec propositum suum
facile mutare, sed salvo inter collegas pads et concordiae vinculo
quaedam propria quae apud se semel sint usurpata retinere. Qua in
re nec nos vim cuiquam facimus ant lep, em damns, quando habeat in
ecclesiae administratione voluntatis suae arbitrium liberum unitsquisque praepositus, rationem actus suf . Domino redditurus (2).
In deze diplomatische bewoordingen ligt er een voorstel tot
vergelijk. Na zijne meening over het doopsel der ketters in gematigde termen verdedigd te hebben, en ofschoon hij diep overtuigd is van de waarheid van zijn standpunt (3), slaat hij voor,
waarschijnlijk uit ontzag voor Stephanus' hooge waardigheid, den
vrede te bewaren en aan elk zijne vrijheid van liandelen te
later' (4). Aan de onderscheiding : (,( eensgezindheid in het
dogma, vrijheid in soinmige praktisclie toepassingen » denkt hij
nog niet. En dit geldt haast zeker ook your n. 43.
Indien dus ecclesiae een possessieve genitief is, zouden we
liever aan een ellips denken : indivi duo (unitatis) sacrament°, te
vergelijken met inseparabzie unitatis sacramentum (n. 41). Is deze
veronderstelling juist, dan wordt ook de zinsverwantschap tusschen sacramenium en vinculum waarschijnlijker. Zooniet blijft er
niets anders over dan bier aan ons woord een beteekenis te
(I) A. w. bl. 102.
(2) Dezelfde gedachte vindt men nog eens in Epist., LXVIIII, 17.
H. 765, 21. .Rescripsi, fill carissime, ad litteras tztas quantum parva
nostra mediocritas valuit et ostendi quid nos quantum in nobis est sentiamus, nernini praescribentes quo minus statuat quod putat unusquisque
praepositus actus sill rationem Do,nzno redditurus.
(3) Zie den brief aan Quintus (Epist., LXXI, 3), welke den brief aan
Stephanus (Epist., LXXII) als bijlage vergezelde.
(a,) Met quosdarn is Stephanus zelf bedoeld. In de woorden nec vim
fczezmus ant legem damus ligt de hoop uitgesproken dat Stephanus ook zoo
handelen zal. Toen deze verwachting bedrogen werd, sloeg de H. Cyprianus
een heel anderen toon aan (Epist., LXXIII en LXXIV).
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geven die nog eenigszins aan zijne etymologie herinnert, namelijk die van yes sacra, iets gewijds, onaantastbuars.
Met deze vertaling bekoint men ooh voor de overige drie
gevallen (4r, 42, 44) een niet onredelien zin. Aileen ware dan
sacramentunz et vinculum (44) te beschouwen als hendiadys voor
l'2'rrculuijr sacrum.
3e

HOOFDSTUK.

.SACRAMENTUM. ONZEKERE BETEEKENIS.
In onze voorafgaande bemerkingen teekenden wij aan, dat
het dikwijis wel gemakkelijk is te bepalen welk ding sacramenium
genoemd wordt, zonder noclitans te kunnen uitmaken welk
begrip door dat woord wordt uitgedrukt. Dit is vooral toepasseiijk op de teksten waarin het doopstl of een ander onzer genadeiniddelen dien naam draagt. We later de volledige lijst bier
volgen.

I. DOOPSEL.
45) Exist. LXXV, 9. H. 816,13 (a. 255-256). Nulla denique
differentia est inter pseudoprophetam et haereticum. Nam
ut ille in nomine Dei aut Christi, ita iste in sacrament°
haptismi fallit. Mendacio uterque nititur ad decipiendas
hominum voluntates.

46) Ibid. 13. H. Sip, 3. ...interrogandi cunt a nobis qui
hacreticos defendunt utruni carnale sit corum baptisma an
spiritale. Si enim carnale est, nihil different a Judacorum
baptism°, quo sic illi utuntur ut co tamquam communi et
vulgari lavacro tantum sorties abluantur. Si autem spiritale est, quomodo apud illos esse baptisma spiritale potest
apud quos sanctus spiritus non est ? Ac per hoc aqua qua
tinguntur lavacrum est illis carnale tantum, non baptismi
sacrainno ttuin.
47) Ibid. 17. H. 821, 25. Stephanus qui per successionern
cathedrarn Petri haberc se pracdicat nullo adversus haereticos zclo excitatur, conceders illis non modicam, sed maximam gratiac potcstatcm, ut dicat cos et adseverct per
baptismi aacramen t uin sordes veteris hominis abluerc, antiqua mortis peccata donarc, regeneratione caelesti filios
Dei facere, ad acternamvitam divini lavacri sanctificatione
repararc.

- 90 48-49) Ad Novatianum, 3. H. App. 5 5, 20 ....dico illam,
id est columbam duplieem nobis per semet iysim significarc
figuram, primam quidem et FrincipaLm suam hoc est spiritalcm.... sacramentum baptismatis quo.' in sciutem generis humani provisum et soli ecclesiae caelesti ratione cciebrare ipermissum I per os suum Fracostendit. Ter enim
emissa ex area volitans per aerem super aquam significabat
iam tune Ecclesiae nostrae sacramenta. Unde et Dominus
Christus Petro sed et ceteris discipulis Buis mandat dicens:
euntes evangelhate gentibus, baptizantes eos in nomine
patris et iilii et spiritus sancti. Hoc est, ut trinitas ilia quae
sub Noe per columbam figuraliter operata est haec nunc in
ecclesia per nos spiritaliter operetur.
50) De rebaptismate, H. Si, 23. rout quid statues de eis
qui ab episcopis prave sentientibus aut imperitioribus fuerint
baptizati ? Quando non ad liquidum et integre vel etiam
aliter quam oportet in traditione saeramenti fuerint locuti,
certe aut interrogaverint quid aut interrogantes a respondentibus audierint quod minimc ita interrogari aut responders debet, quod tamen non valde illam nostram rectam
fidem laedat, sed non tarn ornate ut to et composite isti
quoquc simpliciores homines mysterium fidci tradant.
51) Passio SS. Afariani et Jacobi, XI. GEBHARDT 144, 4.
Nam perducti suet ad coronae locum, qui riparurn collibus
hinc et rode sublimibus, media fluminis convallc subsederat; sed et spectaculo Brat excelsa utrimque aggeris altitudo. Alveus ipse medio sinu cruorem beati sanguinis hauriebat. Nec deerat utriusque sacramenti genus, cum et baptizarentur suo sanguine et lavarentur in flumine.

II. DOOPSEL

EN VORMSEL.

52) Sententiae episcofiorum, 5. H. 439, 7 (a. 256). Et in
evangelio divina sua voce Dominus poster Christus locutus
est dicens : nisi si quis renatus fuerit ex aqua et spiritu,
non potest introire in regnum Dei. Hic est spiritus qui ab
initio ferebatur super aquam. Neque enim spiritus sine
aqua scparatim operari potest, nee aqua sine spiritu. Male
ergo sibi quidam interpretantur ut dicant, quod per manus
impositionem spiritum sanctum accipiant et sic recipiantur, cum manifestum sit utroque sacramento debcre cos,
renasci in ecclesia catholica.

91 III. EUCHARISTIE.
53) Passio SS. Mariani et ‘7acobi, VIII. GEBHARDT 140.
30. Nee in uno hoc aut alio fuit ista dignatie. Namque Acmi-

lianus, quamvis equestris ordiais gentilitcr haberetur, unus
tamen in carcere et ipse de fratribus, qui ad quinquagesimum props actatis annum carnis conti:lentia puce venerat, continuatis in carccrc gemina superpositione iciuniis
et orationibus saepe repetitis per quac devota mens pasta
in alium diem sacrament ° domini parabatur... talia nobis
suac visionis arcana patefeeit.
HEILIGE HANDELINGEN,
54) Epis!. LXXV, C. H. 813, 20 (a. 255-256). Ens autem
qui Romac sunt non ex omnibus observare mince sint ab
origins tradita et frustra apostolorum auctoritatem praetendere, scire Buis etiam lode potent, quod circa eelcbrandos dies Paschae et circa alma multa divinac rci atcrarnenta
videat esse apud illos aliquas diversitates, nee observari
illic omnia acqualitcr quac Hicrosoiymis obscrvantur.
55) Epist. LXXV, io. H. 817, 28 (a. 255-235). Atqui ilia
mulier quac Arius per pracstigias ct fallacies daemonis
multa ad deccptionem fidelium moliebatur, inter cetera
quibus plurimos deceperat ctiam hoc frequenter aura est,
ut et invocations non contemptibili sanctifieare se panem
ct cucharistiam facers simularet ct sacrificium Domini
sine sacrament° solitae peacdicationis of:ferret.
56) De aleatoribus, 5. H. App. 97, 1o. Quid illud est
quaeso von, fifties, ut nIanus quac lam ab iniuriis humanis
expiata est et ad sacrificium dominicum admissa et quod
ad salutem totius hominis pertinet ipsa de 1Dei 1 dignatione
suscipit, ipsa ad laudem Domini in oraculo exurgit, ipsa
per quod tucmur Christi signum in i'rontibus notat, ipsa
divina sacraments consummat : quid est ut iterurn laqucis
diaboli uncle exuta est inalicetur ?
57) Passio SS. Alontani et Lucii, XXII. GEBHARDT 16099.
Imber largus ct lenis temperato rcre deseendens fluebat ad
multa proficiens: primo ut gentiles perniciter curiosos interventus pluviae refrenaret, tune deinde ut divertendi
daretur occasio et sacramentis legitimae pacis nullus profanus arbiter interesset, et, quod Flavianus ipse ore suo
dixit, ad hoc pluebat, ut dominicae passionis exemplo
aqua sanguini iungeretur.
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Eerst eenige aanteekeningen bij sommige niet aanstonds
-duiclelijke teksten
1) De zinsnede aul interrog, averint quid uit n. 5o zou het vermoeden kunnen doen rijzen, dat traditio sacramenti hier hetzelfde
is als de inierrogatio sacramenti van n. 2. Dit schijnt echter niet
het geval te zijn; certe heeft immers beperkende beteekenis en
.duidt dus op traditio sacranzenti als op de geheele doopplechtigheld, waarvan de ondervraging over het symbolum des geloofs
een deel was. De zin is : wat te denken van de bisschoppen die
-« bij de toediening van het sakrament niet gesproken hebben
gelijk het moest, of ten minste iets ondervraagd hebben enz.
Nog beter blijft dit uit den slotzin : non tam ornate et composite
mysterium fidei tradant, welke op de geloofsbelijdenis alleen zeker
niet zoo goed past als op de gansche ceremonie.
2) In n. 49 is het in.eervoud sacranzenta te wij ten aan de
veralgemeening der gedachte. Of en welke andere sakramenten
niet uitgemaakt worden.
bedoeld zijn buiten het doopsel
3) Onder sacramentum soli tae praedicalionis (n. 55) zijn wel
,de woorden der consecratie te verstaan. — In het belang der
-sakramenttheologie is het wellicht te betreuren, dat de Passio
Montani et Lucii de sacramenla legitimae pads (n. 57) welke de
martelaar Flavianus voor zijn dood ontvangt, niet nader heeft
.beschreven.
Nu komen we tot de voornaamste vraag : wat stelden de
schrijvers dezer teksten zich voor, wanneer zij aan doopsel,
vormsel, eucharistic den naam gaven van sakrament ? Welke
begrippen riep dat woord in hue geest wakker?
Aan de hand der teksten waarover wij beschikken is het ons
haast onmogelijk de vraag te beantwoorden. In het bijzonder
,weten we niet, of men, gelijk Tertullianus, het doopsel opvatte als
een eed, dan wel als een beeld of een teeken der genade die het
bewerkt. Zoo onbetwistbaar het is, dat men het doopsel beschouwde als een broil_ van bovennatuurlijk levee, een oorzaak
van genade en heiligheid, zoo onzeker blijft het, of men het om
die reden sacramentum d. w. z. heiligingsmiddel genoemd heeft.
De schrijver van de aleatoribus noemt het doopsel ook mysterium
wat zonder twijfel een bewijs is voor de zinsverwantschap
iusschen sacramenium en mysterium. Volgt daar ook uit, dat hij
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het doopsel opvatte als een beeld of een teeken ? Men moet zich
er bij bepalen de vraag te stellen, zonder ze te kunnen beantwoorden.
Niettegenstaande deze onzekerheid kan men zich dikwijls,
bij ontstentenis van een beter woord, genoopt voelen vertaling zijn toevlucht te nemen tot c s ak ra men t Als noodhulp en
onder voorbehoud eener vereenzelviging welke niet bedoeld kan
zijn, zal dan ook niemand deze « vertolking » laakbaar
Doorloopt men de verschillende beteekenissen die we voor
ons woord gevonden hebben, dan is het gemakkelijk te zien dat
dat de grondgedachten der latere sakramentsbepaling in de derde
eeuw reeds aanwezig zijn. Sacramenium is immers een teek en .
Het wordt daarbij zeer vaak gebruikt van een sakrament dat
oorzaak van genade bij uitstek is, namelijk het doopsel. Daardoor ontstond de mogelijkheid dat het begrip . genadebewerkend op sacramenium zelf overging, aangezien vooral de wel nog
niet verloren gegane etymologie van het woord dezen overgang
nog begunstigde. Etymologisch is sacral/mil/um immers een wijdings- of heiligingsmiddel.
Latere geslachten bleef het voorbehouden het eerste dezer
begrippen nog scherper te omlijnen (teeken van gen ad e) en met
het tweede te vereenigen tot de lapidaire definitie sacrauientum
est siplum e icax graliae.

— 94 -

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

343- — ARDS DANX.
lette op de z-mderlinge spelling ARDS in ARDS
MANX HAERS' DANCS, waarover bij Verdam, v° Dal1C, kol.
69 en 61 zij komt voor in eene akte van 14 juli 1279
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Abdij van Oudenburg, Charters, oud n r 7968 (II41, voorloopig blauw n r 6753: So quam yore
ons Clara, arils danv ende bi haren wille... ) (1279.)

344- — 13RUGHSTOCK.
In ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, hebben wij een voorbeeld
aangehaald van BRUXSTOC, nit de Brugsche stadsrekening
van 1405. w. wijst op een smal bruggetje voor voetgangers,
Fr. Passerelle. Men zie hij De Bo, v° 13rus,, stok; bij Stallaert,
N O Pril,,stiocl-, en in \\(lh. Ndl. Taal, N° Bril,,,,siok. De bierender volgende teksten ziin bijzonder caracteristiek :
D. Berten, Cout. seigneuries enclavees Vieuxbourg Gand, blz.
186 187 : Item, dat een yeghelvcken over die grachten ende waterers an de voorseyde weghen (heerweghen, kerckweghen, meuleweghen) commende, legghe hehoorelycke brughstocken vande breede
van eenen voet en half... ende lene naer advenant, dat den coopman
ende passanten daerover bequamelick moghen passeren, up de boete
van iij lb. parise. (i5oz.)
Id., op. cit., blz. 517 « Mitgaders daert van noode is te legghen
souffisante brughstocken met goede lenen... » (Rond 1666.)
*RRUGGHEN, STOChEN hierond-r zal wel BRUGGHENSTOCKEN te lezen zijn en is niet door POWs, bai91ZS nit te leggen :
L. Giliiods-van Severen, Cout. de Furnes, II, 515 : Dat elck
zyn kerckweghen, jocweghen ende meulenweghen... hehoorelicke
onderhoude van goede souffissante plancken (Brugghenstocken) ende
leenen... (1502). — Men vergelijke met den tekst met Fr. Banloque.
op het w. Balleucke,
Er.w. GAILLIARD.

Letterkundige Wedstrijden
voor 1915.

VERSLAGEN VAN DE KEURRADENVIERDE PRIJSVRAAG.
TAALZUIVERIN G.

Gevraagd werd Een lijst, zoo volledig mogelijk, van
de Germanismen, die bedendaags gebritikt zc'orden door de
Nederlandsche schriivers, met nadere rerkiaring van den
card der font, en met oftgave van de zniver Nederlandsche
ze'oorden of nitdrukkingen.
Priis boo fr.
IE

Aangelicuden krachters 1-cslissing der Academie, dd.
Juli 1913.
Is ingtkomen een antwoord met kenspreuk
Geen

rijkr kroon dan eigen sehoon.
Wercien tot 1, der van den kturrand alngesteld : de
heeren jos. JACOI3S, GUSTAAF SEGERS en Prof. Dr. Jos.
MANSION :

Verslag van den heer J. JACOBS.
Het handschrift, dat we dit jaar onder dA ongen krijgen,
een gecartonneerd schrijfboek van 515 2-ansch beschreven bladziiden ill 4' met talrijke voetn,ta's, is ongetwijfeld de K merkelijk ver p-orderde eri verbeterde uitgave van de verhandeling,
welke in Mci tgr (l()()r tniin achihare co l lega's Dr. J. MANSION, Dr. C. LECOUTERE en G. SEGERS reeds gunstig
b000rdeeld word.
De juryieden vonden toen dat talrijke germanismen op de
lijst ontbraken, omdat vele jongere werken van eersten rang
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niet gexcerpeerd werden ; de indeeling van de verhandeling.evenals de bewerking der stof liet te wenschen over; enkelebeschouwingen op taalkundig gebied waren uit een historisch
oogpunt onjuist; de lijst der germanismen vormde een onsa-menhangencle massa van ongehjksoortige elementen uit zeer
verschillende tijdvakken; de schrijver vergat dagbladen en tijdschriften na te zien, en verwaa.rlooscie dikwijls de echt Ndl.
uitdrukking op te geven ter vervanging van het germanisme; de
steller bleek over het algemeen niet op de hoogte zijner taak,
daar hij Been kennis genomen had van hetgeen in de laatste
tijden over het ingewikkeld vraagstuk was verschenen.
Uit een nauwkeurig onderzoek van dit hs. is ons gebleken,
dat de schrijver de op- en aanmerkingen door de verslaggevers
in 1913 gemaakt zeer ter haste heeft genomen. Hij heeft de
tweede helft van het jaar 1913 en het gansche jaar I9r4 — echter minder de oorlogsjaren 1915-1918; zie nota op blz. III —
besteed om zijn gebrekkige studie te volledigen en bier en daar
geheel om te werken. De man, een Zuidnederlander, heeft
ontzaglijk veel nieuw mateliaal bijgebracht, en daaruit een werk
opgetrokken, dat stevig in de voegen zit ; de verdeeling der
bouwstoffen, die er haast overal zeer nieuw uitzien, is over"
't algemeen methodisch ; de bespreking meestal bondig en Maar;
overal wordt de echte Ndl. uitdiukking met nadruk vermeid ;
met een woord er werd doorgaans prachtig (b. v. art. daarstellen,
blz. 28; maken, blz. 193) en practisch werk geleverd!
Wil dit nu zeggen dat zijn studie alleszins onberispelijk is?"
Toch niet, maar de schrijver van het hs. schijnt me man genoeg
om zelf talrijke onnauwkeurigheden, waarop de juryleden zijn
aandacht zullen vestigen, te verbeteren, en aldus een echt
wetenschappelijk werk te leveren, dat ook in hooge mate — en,
niet zonder reden — de belangstelling onzer taalbroeders van
over den Moerdijk zal verdienen.
Ik vat de zaak aldus op. In het jaar 1899 heeft de Konink-lijke Viaamsche Academie onder haar toezicht het uitstekend
werk van Dr. W. DE VREESE, Gallicismen in het Zuidnederlandsch uitgegeven. Nu de prijsvraag over Germanismen in het
Nea'erlandsch tot viermaal toe uitgeschreven, eindelijk voor den
tweeden keer beantwoord wordt, is het haar plicht er voor te
zorgen dat ook ditmaal aan het Ndl. yolk een standaardwerk
geschonken wordt. De verhandeling moet nagenoeg al de zvoor-
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den, iliaritUingen en zinswenthngen bevatten, die in het Nederlandsch op een ongehoorde wijze en in strijd met het Ndl. taaleigen onder invloed van het Hd. gebruikt worden. Aan degenen,
die door lechtur hun taalgevoel ontwikkeld hebben, en daardoor
hebben leeren voelen wat goed, en wat niet goed Nederlandsch
is, moet zij meestal onbekende taalfeiten ter shale voorleggen,
vergeten of weini bekende taalregels op den voorgrond
brengen, de Ndl. manier van denken, van uitdrukken, van
wenden schrap tegenover de Hoogduitsche plaatsen de shale
van die algemeene en bijzondere theorien zal het taalgevoel
van den lezer verfijnen, en tot iaalinzichi verscherpen; zij zal
hem voortaan behoeden voor het lichtzinnig gebruiken van aan
het Hoogduitsch ontleend materiaal. De verhandeling moet
eindelijk in de plaats van het vreemde goed reeds bestaande,
geijkte, Nederlandsche termen en uitcliukkingen aan de hand
doen, waaruit het tegenwoordig en het toekomend geslacht zal
leeren hoe het voor de begrippen, die het nit den vreemde ontvangt, eigen, oorspronkelijke, edit Nederlandsche denkbeelden
en vormen scheppen kan. Uit dat meesterwerk zal dan, naar
het voorbeeld van het Nederlandsch Taaleigen door A. DE
BOECK (I), een beknopte uitgave voor practisch gebruik opgesteld worden, die in Belgic en in Noord-Nederland de aandacht
op het steeds weliger tierende onkruid zal vestigen.
Dikwijls gedurende den oorlog bij het lezen van een gecensureerd Ndl. dagblad, dat doorgaans van Germanismen krielde,
vroeg ik me of of het verblijf der Duitsche soldaten in Belgie,
der Belgische kiijgsgevangenen in Duitsche interneeringskarnpen
Been nootiottigen invloed op onze Ndl. taal zou hebben. Het
kon moeilijk antlers, of het g-eregeld lezen van Duitsche of
van nit het Hd. vertaalde kranten moest ons Ndl. taalgevoel
verstoinpen. Vluchtelingen uit de Vlaanderen spraken U van
krafiwagens (auto ' s), vareii (rijden), sch it (schein), karlojeln,
sionden, lizeidekaari, enz. : zou len ooze jonge letterkundigen
hier te lande, en Binder in Duitschla , id de Duitsche manier
van denken, van spreken en schrijven niet in zekere mate
afgeleerd hebben ? Het schijnt thans dat we daarvoor niet
hoeven te vreezen, al lezen wij nog bijna dagelijks in De(n)
Siandaard, Het Ilandelsbthd van een aangestelde, een /wedge(1) A. DE BOECK, Nederlandsch Tczaleigen, Lier, Van In, 7 de uitgave.
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dzvongen man, ingemaakt meesch, voorkeurstenziccht, en
staaltjes van dien aard, welke wij vUOr den oorlog haast
zien kregen.

andere

nooit te

Het algemeen plan van deze verhandeling is uit wetenschappelijk oogpunt niet slecht opgevat. Na een lange inleiding
(blz. I-LIII) bespreekt de schrijver in een earste afdeeling de
Germanismen in den woordenschat, t. w. 1 0) de woorden en uitdrukkingen (zeer zelden in Zuid-Nederland gebruikt) naar het
voorbeeld van Duitsche gE7)01711d, maar in het Nederlandsch
ongebruikelijk (blz. 3-132); 2 0 ) de woorden en uitdrukkingen,
waaraan onder den invloed van het Ho'I,duitsch een beteekenis
wordt toegekend, die ze in het zuiver Nederlandsch niet hebben
(blz. 132-246). Dit deel der studie is voor Zuidnederlanders zeer
belangwekkend. — De tweede afd. geeft ons de§,fermanismen in de
z'ormleer en de woordvorming: a) in samenstellingen (blz. 216-287);
b) in de vervoes;ing (blz. 289-290); c) in de verbuz:s,ing (blz. 291 293) (i); d) in de spelling (blz. 295-308) : deze laatste hoofdstukken bevatten doorgaans alleenstaande g-evalIon. — De derde
aid. vermeldt de germanismen in de constructie (blz. 313-404).
— Het 7 , ierde zeer g-ewichtige en uitgebreide deel, het B.voegsel
bespreekt de getrnanismen, die door het gebruik min of meer
gewettigcl zijn (blz. 407-490) Zaakregister en inhoudstafel.
De In bevat al le lange, en sours te weinig belangwekkencle bes.-houwingen. Het ware te wenschen &it de schrijver
zijne bespreking inkortte over het germanisme in de geschiedenis
(biz. VII-VIII), over de gertnanismen in de klankleer en in de
uitspraak (blz. XVIII-XXI), over het wegvallen en het heropbloeien van taalelementen (biz. XXXVIII-XXXIX), over den
invloed der /e.A.-ica (blz. XLV), en over de voortreffélijkheid van
het Woordenboek der NA Taal (blz. XLVI). Hij late eenvoudig
weg hetgeen hij schrijft over de spreek- en schrijftaal, over het
nut der kennis der tales (blz. XII), over de ;ware ; ingewikkelde
samengestelde zinnen (biz. XLII-XLIII). Hier en (iar, ook
verder in zijn studie (blz. 332) kleeft schrijver nog een zienswijze aan, die hij na het lezen van J. VERDAM ' S Gescbiedenis der
Ndl. taal, of van Dr. LECOUT RE ' S hileiding tot de Taaikunde,
(Brussel, 1915), ietwat zal moeten wijzigen.
(t) Het hoofdstuk over de eiennamen en vretmde woorden met uitgang -er behoort tot de rubriek a) Woordvorming.
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De op gave o'er bronnen (boeken en tiidschriften) bracht ons
bij het eerste zicht een bittere teleurstelling, te 'leer daar schrijver
ons in zijn (blz. XXVIII) verklaart « er vrij wel in geslaagd
te zijn een groot getal schrijvers, die zich in de Iaatste jaren een
naam verworven hebben, aan het woord te Liten ». De drie
verslaggevers hadden hem nochtans in Mei 1913 uitdrukkelijk
gewezen op de geringe waarde der benuttigde werken. We
dachten bijgevolg in deze veihandeling een lijst werken
van schrijvets van eersten en tweeden rang uit alle gewesten,
cinch vooral uit Noord-Nederland te vinden. Eilaas ! op de Iijst
der aangehaalde schrijvers vinden we in 't auteul s
vermeld met doorgaans ecn werk, zoodat schrijver 38 boeken
zo , 1 gelezen heblien van letterkundigen acrd, en 7 bock-deel,n,
handelende over critiek, taalkunde en Vlaamsche Beweging.
(Jnder deze werken komen II uit No()d-Nederland; 7 verschenen reeds v6ór 18 ,-5, 3 zijn uit het Hoogduitsch vertaald!
Met de lijst der tijdschriften scheen het al niet Deter
gesteld : 15 tijdschriften warden vermeld, vaak met ee n of twee
jaargangen, zooclat schrijver in 't geheel bier 31 jaargangen zou
geraadpleegcl hebben, 5 van deze tijdschriften worden in NoordNederland uitgegeven. De tijdschriften : De Student, de Varende
Zanger worden in dit hs. niet 'leer vermeld. Hier scheen dus nog
altijd een groote tekortkoming te bestaan, en we dachten er reeds
aan den schrijver met zijn hs. bepaald of te schepen.
Doch de lijst der boeken is feitelijk — erger nog dan
1913 — zeer o11z'ollea74): opgesteld. Alwie de verhandeling maar
even doorloopt, vinclt er uittrt-ksels in van schrij vers, die niet
de eerste Iijst vootkomen ails ALI3ERDINGK THIJA1, Versprei(le
Verhalen .1)01Y1 etiell 7)(711 JI-OOSE 7'071 dell 1 7011de1 ; J. DE. COCK,
EAIANTS, L1.11(7 C. ATLEXTIF:R.
Bloemenhoeaycs; (7/ de Rtv:viesch;
R. ScIIRITVER L;, Op deli 7e)(77/del
Wandell117.,,, C11 op NIL
me/ ta,ilgidsell ST. STREUVELS, Najaar, De 17aschaqrd,
De Oogst; ITILARI0N TITANS, Oinheinde Ilo7 , ell GERARD VAN
ECKEREN, ;111111e
En de lijst der tijdschriften, die daar toch zoo armoedig
staat te zien, is al even onvolledi:s; opgestcid. We laten bier een
dubbele lijst volgen : i. de lijst van bet hs., 2. de lijst zooals die
feitelijk — te oordeelen naar de opgaven in bet week zelf —
moest opgesteld worden :

I00 I.

2.

De Lelie, 5de jaargang.

De Lebe aargang I, 2, 3,
4, 5, 6, 10,

De Nieuwe Gids (1913).

De Nieuwe Gids jaarg.
3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Dietsche Warande en Belfort (1900).

Dietsche Warande en Belfort jaarg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,

Elsevier's Gallus/I-. nzaandschrift (1913).

Elsevier's geillustr. maandsehrift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
II, 12.

Jong Dietschland, 15de jaargang (1913-1914).
enz.

Jong Dietschtand : jaarg. i.
2, 4, 16.

enz.

Uit de vergelijking blijkt dat de schrijver veel meer wetk
leverde dan hij zest, en dat hij in plaats van 31 boekdeelen
(jaargangen) to hebben gelezen er minstens 75 heeft geraadpleegd. Voeg daarbij dat onze man in die tijdschriften en vooral
in de afleveringen van het Woordenboek der Ndl. Thal, juist
aril. en bijdragen, en excerpten heeft gevonden van goede, ja
van de beste Ndl. schrijvers, wier naam in de eerste lijst
echter niet voorkomt, als van A. Aletrino, Ant. Averkamp, Taco'
De Beer, Edw. Brom, W. De Jager, Max Eisler, L. J. Feber,
J. Geurts, J. Hoogvelt, Alf. Laudy, H. W. E. Moller, Kasper
Niehaus, Oorda, Poelhekke, Ar. Prins, Felix Rutten, A. Struycken, F. Timrnermans, Fr. Van Cauwelaert, V. Cremers S. J.,
R. Van Genderen Stort, Jac. van Looy, Dr. J. Van Mierlo,
Maria Viola, A. Van Oordt, enz. En toch nog zoo gaarne hadden wij den schrijver met opzel eenige werken zien lezen van
H. J. Boeken, Cyr. Buysse, E. B. Coster, J. De Meester, Fr.
Erens, H. Gorter, H. Hartog, H. Heyermans, Fr. Netscher,
J. R. Van der Laos, A. P. Van Groeningen, J. Van Maurik,
Van Nouhuys, A. Verwey, enz.!
Ongaarne missen wij in de tweede lijst nog evenals in
1913 de tijdschriften raanderen, Taal en Letteren, Het 771c/schrift
voor Ndl. taal en letterkunde, Het tzveemaandeliksch Yydschrift,
Groot Nederland, De Beweging, waarbij we nog kunnen voegen :
De &lacy el, De Gas, De Tija'spiegel, azze Eeuzv, Stemmen des

Tijds, Den Gulden Winckel en de 25 afleveringen van het Woordenboek der Ndl. Taal onder den oorlog verschenen. 1k meen
dat al deze werken in de bibliotheken van Brussel, Gent, Antwerpen, Brugge, Mechelen, Hasselt te vinden zijn.
Op dezelfde tweede lijst komen evenmin dagbladen voor,
al vermeldt de schrijver nu en dan iu zijn werk Bet Algemeen
Handelsblad (blz. 1331, De(u) Standaard (blz. 144, 279), De
JVieuwe Courant (blz. XLV), De Eendracht (blz. XLI, 278, 397),
Het ilaamsche Nieuws (blz. 41), Ons Volk ontwaalet (blz. 277).
Hier ook had ik graag nog eenige dag- of weekbladen geexcerpeerd gezien, waarin schrijvers van eersten rang wel eens hun
al laten verschijnen als : De(n) Tid, De illaasbode, De Rotterdamsche Courant, De l'elegraaf, Het Vaderland, enz. welke ik
zelf nu en clan voor eigen gebruik heb geexcerpeerd; uit deze
verzamelin,Y stel ik, in geval van bekroning, een honderdtal flinke
uittreksels ter beschikking van den schrijver.
Vat we bijgevolg in deze eerste algemeene opmerking van
den schrijver vragen is dat hij nog- eenige dagen oogste op den
Nederlandschen taalakker — in afzonderlijke werken, in tijdscliriften, in bladen, in woordenboeken —; daar hij een fijn
taalgevoel bezit, zal hij al gauw liet onkruid ontdekken, en het in
de groep weten te rangschikken, waartoe het belioort.
Eea t7veede gebrek in liet werk, dat eigenlijk uit het eerste
voortvloeit, is het afzonderlijk vermelden van kleinigheden, van
alleenstaande gevallen, van verouderde of zeer zeldzame germanismen, sums nog zunder een enkele bewijsplaats. Schrijver is,
zou men zeggen, bang geweest, dat hij te weinig germanismen
zou gevonden hebben, om de afdeelingen en onderafdeelingen,
die hij naar het voorbeeld van Dr. W. DE VIZ EESE ' S Gallicismen
op vourhand had gereed gemaakt, naar behooren te kunnen
invullen, en daarom is hij (lie ook in grammatica's, in beknopte
woordenboeken en in werken van taalzuivering gaan zoeken.
Geen wonder dat hij Your aangelegen, aanwandelen, afdragen,
afnemen, gepat, volksdontineirik, vreemde geen bewijsplaatsen heeft
gevonden. Indien nu onze man anders te werk gegaan was,
hij b. v. wat meer afzonderlijke werken van schrijvers
gelezen had, zou hij natuurlijk de germanismen, welke hij nu
vermeldt, ook aangetroffen hebben, en nog wel eenige dozijnen
daarbij, waaronder dan ook godbegeesterd, moister (hd. munter),

- IO2 omliegen (Dietsche Warande en Be(fort, 1919, 5II); zich opmakelt
tot Wei papieren gevaar, door P. HYACINTH HERMANS, 1906,
Amsterdam, blz. 4); uitsehiiiven (zijne bewondering), biz. q ; overnzensch (Ubermenscli), met teru,,,,zicht o17(Versla ,,en der Konink4i.ke
Vlaanzsche Academie 1903, 176) ; 7)007Zie11 met, het is hem awl le
zien, enz. In de honderdengermanismen aldus bijeengeliaald had
de schrijver daarna orde moeten biengen. Hij kon de eclite, alleszins af te keuren germanismen in dare of vier hoofdaideelingen
rangschikken; vervolgens kon hij elke hoofdafdeeling logisch in
verschillende groepen verdeelen op gevaar af zelfs liter en daar
een rubriek, die bij DE VREESE voorkornt, te inoeten later
wegvallen Uit de talriyke bewijsplaatsen had hij telkens een keuskunnen doen, en wel zulke keus dat we uit de op 4 egeven excerpten onmiddellijk zagen sedert wanneer en in welken tiring liet
gerwanisme verspreid is, om dan met den schrijver tot liet
practisch besluit te komen, dat het client verwoipen. De germatlismen, die dan in zijn notaboek nog overbleven, kon 1)0, 'mar zij
het verdienden, ergens iii groep met een beknopte verklaring vermelden, ofwel ze doodzwijgen, ofwei ze in zijn BilzweA,sel als
goed te keuren germanismen opneinen. In alle geval had zulke
metliode zijn werk zoo niet vergemakkelijkt, dan toch raker en
verdienstelijker gemaakt. Waaroin nu lange ly2sprekingen ten
beste gegeven bij woorden als : aanluid, vziddenluid, omluid, ultluid, enz., die toch eigenlijk maar vakwoorden zijn, en
door
taalkundige uitgedacht werden ter vervanging van
bekende benamingen ? Waarom gansch yeiouderde germanismen
aangehaald. die het jongere geslacht schokschouderend zal lezen
als aubbeld, erne, geschichte, kuzine, maarken, mondaard, een gezicht
sWen P Waal om telkens een hoofdstuk gewijd aan een kleinigheid, een spelfout misschien als : vindet (er fiiidet), — zzorde
(2 sg. imper.), — gestanden (p. p.), — gewoven (hd. gewoben),
/eel-en (m y.), bereiden (ndl. berijden), — voortschreiden (ndl.
voortschrijden), — overmeestrend, slenderen (ndl. slenteren), enz.,.
welke bij G. GEZELLE, VAN DER STRAETEN, SLEECKX,
enz., een enkele maal aangetioffen worden ? Zulke zeldzarne
woorden en vormen konden ten hoogste als aanmerking of samen
in een voetnota vermeld worden.

en

Ten del-de zou ik den schrijver wi p er lastig vallen, omdat
hij zijn stof niet altijd genoeg beheerscht. Wanneer hij blz. 256.257 en blz. 259-260 een reeks woorden wit bespreken, die om
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dezelfde reden tegen het NW. taaleigen zondi4en, plaatst
deze te zamen zonder een enkele bewijsplaats. Een andere
inaal (blz. 30o-303) bespreekt hij de woorden afzondellijk, inaar
komt telkens met nagenoeg dezelfde grammaticale theorie terug.
hole hij, wanneer hij een nieuw hoofdstuk (blz. 299) begun, de
algemeene theorie Met tens voor altijd uiteeuzetten, duidelijk
toonen hoe de Nil. verbo t en vorm van deli hoogduitschen
verscliilt, en (tan elk germanisme afzonderlijk, zonder herhali,ig van den ta:ilreg,_'1Inet de bewijsplaatsen later volgen, en de
geijkte uitdrukking lellecils vermeiden ?
Ten ?verde had de schrijver i11 zijn bespreking wel eens
naar nicer kthailleid en beknontheid rnoeten streven. Het is een
kunst taalkundige bcgrippen (illide-l!jk uiteen te zetten; naar de
bewerker had, duakt ens, met gelinge inoeite souls een geheele
bladzijde tekst in een paar volzinnen duidelijk kuniten samenvatten, zoo b. v. blz. 299, beande. Oils nog een ourbeeld te geven
van gebrek aan sainenhang en duidelijklieid listen wij bier zijn
all. over Opzichtens (blz. 408) letterlijk volgen :

Opzichtens. — Dit bijwoord (sic !) schijnt( sic !) evenals
minstens, hoogslens, eel-stens, tweedens, die oorsp IT( mkelijk datieven zijn met een adverbiale s, op Duitsche leest geschoeid
zijn. Men schrijve liever len op,:ichle zyzn, inel belrekking lot,
len aanzieve le..,,eno7,er, al naar het verband. \Vat de
andere bijna gt!ijkte vormen betreft, gave ik de vooikeur van
len len lea eersle, len tz.ccea'e enz. limners met het
smeden van zulke bijwoorden is het Nederlandscli vrij wat
zuiniger dan het Eloogduitsch, (tat er in zijn taalschat bij de
vleet kan aanwijzen. Men denke slechts aan cisteus, zzocitelis,
riritlens, h(Ychslens, mindeslens,
Mugs/ens, Ocstens,
einslens,
in.,:isiens, frlih(e)stens,
speilestens,
chestens, enz.
Opzichtens, schrijft J. MUYLDERMANS (.81dr.
232) is een germanisme evenals ...-;/.//nens 1 )
‘ enz.
door Zuidne :eriandsche (sic!) schrijvers ten ourechte in navolging van de geijkte neologismen namens, krachtens, reel/lens, e. a.
gebezigd worden. Duch reclitstreeks stamt op,oichlens van het
(i) Men z-gge bij voorkeur voornetnens, van plan, van zin(s) (dit laatste
luidde voorheen des zinnes).
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hd. niet af, want in Daitschland zegt inn
sicht auf. Zie lllinsleits en _Namens ».

hiusichtlich of ill Hin-

Zooals men ziet, worden hier zeer verschillende, soms
onnauwkeurige dingen bijeengebraclit. Het pro en het contra
wordt feitelijk uiteengezet, en toch ziet de lezer niet klaar in
dien warboel, en komt hij moeilijk tot een bepaald besluit. Ja,
op den duur zou men gaati gelooven, dat opzichtens geen germanisme is!
De bewerker had de reeks : bestens, eeistens, hoogstens, minenz. hier baited bespreking moeten laten, en
blz. 465 kon hij dan het art. minstens als volgt klaar en duidelijk
opstellen
Minstens (bestens, eerstens, hoo,Dstens, overz" -, ,ens, enz.) — In
het bw. minstens evenals in bestens, eetstens, hoo,o,stens, overt ens,
enz. hebberi zich de twee bijwoordelijke uitgangen — en ± s
vereeni Ey,d. Deze woorden zijn nabootsingen van vormen, die
ook in het hoogduitsch (mindestens, bestens, eistens, hO'chstens,
fibrigens) vrij jong zijn, en over het aigemeen nog als germanismen dienen afgekeurd. Nochtans in een zin, waar reeds veel
voorzetsels noodig zijn, kunnen zij de echte Ndl. uitdrukking
op zijn mins', op zln best, ten eerste, op
hoog-st of ten hoogste,
voor het overige wel eens voordeelig vervangen, z. DEN HERTOG,
De Ndl. Thal 2, § 206, Opm. 3. — Hiermede kunnen dan ook de
afzonderlijke artt. bestens (blz. 16), eerstens, enz. wegvallen.
Schrijver zal goed doer'. bij het overschrijven van zijn hs.
-ingeval nbekroingmethij ochverschijven,dar
iedere bladzijde beschreven is — de redactie van sommige artikelen beter te verzorgen.
stens, overt ens,

Ten vihra'e vraag ik me af wat de schrijver met de talrijke
voetnota's in een wetenschappelijk werk als dit, waar de bewijzen
naast elkaar hoeven te staan, gnat aanvangen. Me dunkt : vele
aan- en optnerkingen kunnen wegblijven b. v. bij bemoederen
(blz. 14), beamle (blz. 299), Polizei (biz. 303), schaduw (blz.
359), ofwel kunnen zij in beknopten vorm in het hoofdartikel opgenomen worden (blz. 337). Met 7000/71671 en nitdrukkingen aan de
volkstaal ontleend of uit dialecten overgenomen zijn we
vaak nog weinig gevorderd, oindat we dan nog niet weten in hoe
groot een tiring die woorden gesproken en geschreven worden.
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Na deze opmerkingen van algemeenen en prachschen aard,
vestigen wij de aandacht van den knappen schrijver op eenige
punten van ondergeschikt belang (I) :
Blz. V. De bepaling van het germanisme is on.juist, al raadt
men wat de schrijver bedoelt.
Blz. XIV. Met verbazing las ik dat schrijver om uiteenloopende redenen woorden, die eigcnlijk tot de tweede onderafdeeling der gerrnanisrnen ill den. wo )rc-1(iischat behooren naar de
eerste onderafdeeling heeft overgebracht, en oingekeerd. Waarom de hoofdreden ten minste niet doen kennen ? Gelukkig is
bun getal gering, dunkt me, en het zaakregister is nauwkeurig en
uitgebreid.
Blz. XXVII. Nog altijd zie ih niet in, uit welke reden de
schrijver sommige germanismen in het IY"pwegselplaatst ,ik bedoel
vooral de woorden, die volgens hem ten onrechle als germanismen
veroordeeld worden. Het komt me voor, dat uit sonmaige artt.
van bet lqvoeKsel niet altijd duidelijk blijkt, waarom die niet
dienen verworpen, en naar de eerste categoric overgebracht.
Opgave van bewijsplaatsen ware aldaar vaak gewenscht.
Blz. 42. Erre (G. Gezelle, 7ydkrans) met de langdradige,
nuttelooze, lexicologische bespreking liete ik weg.
Blz. 44. Gedenkmaal wordt Bier vermeld, maar blz. 26o
besproken ; ten onrechte, dunkt me; het germanisme bestaat bier
niet in de ongeoorloofde samenstelling, maar in het woord rnaal
met de beteekenis van leeken.
Blz. 243 let. Zou flit doodeenvoudig geen Nederlandsch
woord zijn, ooh in het uittreksel nit Sleeckx?
Blz. 248-249. Hier raad ik den schrijver aan de redactie in
to korten door to verwitzen naar den beknopten en practischen
regel door DEN HERTOG, De Mil. _Taal 2, § 14b, blz. 130,
Dpm. voorgesteld.
Blz 290 bis. Japall(a)er is geen germanisme. — De znw.,
onder den titel germanismen in de verbuiging voorkomende,
(t) Onze i. chtbare coliega's Prof. Dr. J. MANSION en. G. SEGERS zullen
evenals ik talrijke fouten opgemerkt hebben, welke, naar mijn bescheiden
meening, in grooten deele zullen verdwijnen, wanneer boven vermelde be5chouwingen in ernstige aanmerking zullen genomen worden.
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beliooren bier onmiddellijk verineid, en niet beneden onder de
rubriek Speiliiis;.
Biz. 407. Uit het Iijstje der ten onrechte gewraakte gertnanismen zap ik p.,-aarne de volgend woorden : aauzichtskaai
dooivoeren(_= volledige uitvoering geven aan, consequent doorgaan
op het buid
liedertafel, onbestemd, 0N-ell/cid e. a.
naar de groeo der ;,eivra(zkte germanismen overgebracht.
Biz. 457. Zou )nder haard (biz. 179) en
geed soort gallicisme schuilen ?

711 .61S lida17)(111

wellicht

Welk is nu ons beslaih: 1)c Academie is er eet-ct in 1913 in
ges!aagd een antwoon I uit te lokken op haar prijsvraag voor
1898, 1907, 1913 uitgeschreven. In 1919 heeft zij van denzelfden
onvJrnioeibaren schrijv,.r een 7ve1 kel9k ziermeerderde, flick verbeterde
studie van 515 blzz. iii 4' or tvangen. Zij han thans , , inv,eitijd en
veel moeite te sparen den 11. .7 , eligell en kundi;)eit schrijver uitnoodigen zicli nog C e' t1711(7,(1/ en 0711111ildell21717
. aan 't weik te zetten
orn onder haar toezicht de leeinten in de verhandeling aan
te vullen, en elke afdeelitig- volgens een wetenschappelijke
inethode of te werken. Ik het) (Ian de eer aan de Academie
voor te stencil den schrij ver den uitgeloofden prijs toe te kennen,
op voorwaarde dat hij zijn wei-k ten .;)enoege van de j/E/3' aanvulle en verbetere, v66r het ter perse gnat.

2°) Verslag van den heer GUSTAAF SEGERS.
In het jaar 1913 brachten de heeren Prof. _Dr. MANSION en
Prof. Dr. LEC0Urrne hoogst merkwaardige verslagen uit over
het antwoord, dat op de prijsvraag was ingernen : « Rene list,
zoo volledig nzogelijk, ran de GERMANIS1VIEN, die hedendaags
A, ebruikt worden door de Nederlandsche schr0 ,ers,, met nadere ver/daring van den aaid der /out, en met opg-ape 7)0n de zuivere Neder-landsche ultdrukkingen » (2).
Beiden, de twee eerste verslaggcvers, stehlen voor de vraag
aan te houden.
De derde verslaggever trail dit vootstel bij (3).
Zie Verslagen en iliededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Aca-demie,jaargang 1913, biz. 185 en vigg.
(2) a Al schijnt dit woord bijtreden in Zuid-Nederland reeds tot de geijkte
bastaardwoorden te behooren, lezen wij in het prijsantwoord, a toch is een.
meening, een ziens-wijze, een uitspraak, een advies, een besluit, een richting;
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Het verslag van den beer JACOBS, eersten vershig-gever,
steint met ens advies in. Zijne vernandelmg is, wat de indeeling,
bewerking en wijze van bewerking betreft, volledig en tevens
duidelijk en metnodisch.
Gclijk Mt de verslagen der heeren MANSION en LECOUTERE, kan ik ook bier verklaren : « Il ne me Taste qu 'd gl'avier >>.
Hoewel de schrijver in tainelijk ionise mate rekenin,- heeft
gehouden met de aan- en opmerkiHgen der heeren MANSION,
LECOUTERE eti van den derden verslaggever, tucli hitjven
hunne versiagen, wat de hoofizaak betreft, ook op den verbeterdeti tekst toepasselijk.
Dc meening van den beer JACOBS : « De inleiding (van
het prijsantwoord) bevat te Dirge, en s: )ms te belangrijke
beschouwingen » koint wij gegrond voor.
De iiiresten hebben cuter rechtstreeks betrekking op bet
onderwerp. Zij, die de iichting aanduiden, welke bij de bewerking went gevolgd, waarbij de schrijver do wijze van bewerking
verklaart, en het standpunt, wanrop hij zich pianist, in , )gen op
beknopte wijze besprokeii worden.

br.itreden, nog geen algemeen Ne leriandsch, al geef ik toe dat deze navolging van hd. ezner nzeinuns- it. s. beztreten ook in Holland uitbreiding
vindt. In keurig Necierlandsch zegt men instemmen met, zneegzan met,
zzch eezzs verklaren met, deelea toes-edaan Nan, beamen, goedkeztren.
Er is keus genoeg : het komt er s ■ ech's op aan een werkwoord te kiezen dat
past in het veroand. In de Hoilandsche dagbla.ien kan men ook thans in
denzelfden zin lezen zich vereenzs-en met. Deze ultdrukking staat overigens
in VAN DALE ' S It'Llb. (161)..
In eene voetnota zegt de schtijver : « Bijna al de leden der Koninklijke
iaamsche Academie gebrulken het woord ( , bijireden) onbschroomd..
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal ieest men « Het eens
zijn met eene zienswijze, rneegaan met eene of andere richting. Waarschijnlijk eene navolging, van lid. beitreten, thans in de geschreven taai van Z. N.
vrij gewoon, in N. N. ongebruikeLijk ' (II, kol. 2657). Van den kemigen
VAN DER PALM worcit echter als citaat aangehaaia : Het gemeen gevoelen,
welk hij door zijne woorden schijnt bij te treden. Sal. 1, 128.
Van de ultdrukkingen die het woord b:g. zretien kunnen vervangen, volduet zneegoan met niij best. loch kunnen wij bc/reden bezwaailijk inissen;
Daarbij nemen wij met als giondbeginsel
bet teekent het beeld te
dat een woord, eene ultdiukhing moet vet worpen worden, alleentijk omdat.
zij in Holland niet algemeen words gebruikt.

- I 08 Eerst past het het begrip German/. sme duidelijk te omschrij yen.
« In den eigenlijken zin van 't woord », zegt de Schriiver
in de Inleaing (blz. V), beteekent gerinanis 'ne een manier om
gedachten uit te drukken of onderling te verbinden die eigen is
aan 't Hoog-duitsch, in ruimer opvatting, een dergelijke wijze
van spreken die gebruikt worth in een taal waar ze noch thuis
hoort noch past ».
Naar mijne bescheiden meening, laat deze bepaling aan
duidelijkheid, en zelfs aan juistheid te wenschen over.
Het Woordenboek van De Vries en Te Winkel neernt de
woordengallicisme en ,s;ermanisme niet op.
Volgens BROCKHAUS ' Conservations Lexicon (7-237) nennt
,man Germanistnus eine Eigenthamlichkeit der deutschen Spraclie
in Ausdruck, Wortstellung odor WortfUhrung, besonders wenn
diese auf fehlerhafte 'Weise einer fremden. Sprache angepasst
'wird, wie dies nainentlicli in dem Latein des Mittelalters gescliah,
land noch jetst geschieht, wenn man z. B. « Lebenslauf door CUM.culum vitae iibersetzt.
In Bich* onnaire Fraiicais et Encyclopcdie idustre'e van DU.PINEY DE VORREPIERRE beet het kortweg : « Facon de
parler, propre a la langue allemande » (II, 47).
Zou de bepaling niet passers « Een germanisme is eene uitdrukking, aan het Hoogduitsch ontleend, dock die niet strookt
met den aard der taal, waarin zij gebruikt wordt »?
Het is in vele gevallen moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, te beslissen of een woord, eene uitdrukking een germanisme
is of niet.
Wij hebben tal van uitdrukkingen — en daarop vestig ik
met nadruk de aandacht van den sclirijver van het prijsantwoord — die tevens in de Nederlandsche, Hoogduitsclie en
Fransche talen voorkomen, en daarom zoomin neerlandismen
als germanismen of gallicismen zijn. Zelfs, at zijn zulke woorden en uitdrukkingen later in onze taal gekomen, al schijnen zij
de letterlijke vertaling der vreetnde woorden, zijn zij Beene
verwerpelijke gallicismen of germanismen, als zij met den aard
onzer taal strooken. Zij hoeven daarom niet in den volksmond
te liggen, want eilaas, in dit opzicht is deze arm. Het is niet
dat dergelijke uitdrukkingen op eigen bodem ont-
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kiemd zijn, hoewel zij in vreemden grond rinds tang welig
tierden.
De heer jACOBS vestigt daar de aandacht van den schrijver
van het handschrift op; op sommige plaatsen is deze dan ook,
in dit opzicht, tamelijk streng, op andere wellicht wat breed,
gelijk later zal blijken.
Het gebeurt, dat een woord, eene uitchukking, die in het
Nederlandsch en het Hoogduitsch juist dezelfde zijn, en de
beteekenis in beide talen verschilt, merkelijk verschilt. Het
hoofdstuk, dat de schrijver daaraan wijdt, is merkwaardig-, en.
de bewerking, over het algemeen, voortreffelijk. Doch daar hier
vooral het onkruid op onrustbarende wijze woekert, tot grout
nadeel der keurigheid en zwierigheid van den Nederlandschen
stijl, raden wij den schrijver aan, in dit opzicht, zijn materiaal
te volledigen, en bier en daar naar weer nauwkeurigheid te
streven.
Het gebeurt, dat het moeilijk is te beslissen of een wo()rd,
een gerinanisme, of weleen onhebbelijk neologisme, eene gesmede samenstelling of zinswending is, die zelfs buiten den mond,
buiten het hart van den schrijver ligt, die ze g-ebruikt. Zulke zinswendingen zijn in den laatsten tijcl al te veel in onze letterkunde
geslopen. De schrijver trekt er tegen te velde; volgens mij te.
recht, hoewel de gewraakte uitdrukki,.gen Met altijd Duitsche
wendingen zijn. Ik heb bier het oog, behalve op de gesmede
woorden, op de onsamenhangende zinnen, op de gev-aagde, ingewikkelde beeldspraak, op het onbepaalrle, nevelachtige der
gansche voordracia, welke wij al te veel in sommige letterkundige, mneer nog in wetenschapp-lijke werken aantreffen, waar
duidelijkheid en klaarheid hoofdvereischten zijn.
Dergelijke uitdrukkingen en zinswendingen mogen, in den
grond, B eene wezenliike germanismen zijn. Ik vrees echter,
dat zulke taal, znike stiji rechtstreeks nit navolging van Daitsche
werken ontstaan. Wij hebben in Holland, maar ook in VlaandeI en, werken, meest wetenschappelijke, die Nederlandsch door (le
taal, in wezenlijidmeid door en door Duitsch zijn, ja, van het
begin tot het einde, als germanismen van de gevaarlijkste soort
moeten beschouwd worden.
Aangezien wij voor alles een werk van taalzuiveting nastreven, client dit punt, bij eene gebeurlijke omwerking van het
handschrift, den talent vollen schrijver ten warmste aanbevolen.

- I 10 Jets anders dan het gebruik van gallicismen of germanismen
is dat van vreemde woorden in hunnen oorspronkelijken vorm.
Hier houdt de schrijver de zijde van Dr. DE VRIES, een bij
uitstek veiligen Bids. Hij }malt de kvoorden van den Nederlandschen geleerde aan, die elkeen zal bijstemmen
In de romanliteratuttr zal men zelden theotetische voorschriften, met het oog op het gebruik der vreemde woorden,
vinden. Wij vinden die echter in De Lot , evalleu van Klaasje
Zevenster, van JACOB VAN LENNEP, wellicht ederlands populairsten schrijver der vorige ecur. Zijne theorie komt overcen
met die van den grondlegger der nieuwere Nederlandsche taalwetenschap.
Bol leest zijn pleegkind de les, — en Dominee is de tolk
van den romanschrijver : « Het was ook niet zoozeer het vermijden van Fransche of andere uitheemsche woorden, waarop
ik doelde, en ik keur het gebruik daarvan volstrekt niet af, zoo
dikwijls het vreemde woord onze gedachte beter uitdrukt, dan
het oorspronkelijke. Het zou belachelijk zijn
minister van
Justitie
met («-lienaar van gerechtigheid » te vertalen, en
evenzeer
jai moeilijk bovendien
een equivalent te zieken
your 't woord equivalent of voor die van koket, nalef en
zoovele anderen. Neen„ wanneer ik zeg, dat men in de hong' re
kringen zuiverder taai spreekt, clan meen ik daarmede dat men
zich daar minder schuldi 4 nEtakt aan zoodanige uitdrukkingen
en spraakwendingen, als in schijn Hollandsch, in de daad
Fransch, Engelch of Hoogduitsch zijn. Zie, al heeft iemand in
zijn goudbeurs onder de tinnli_:ns al een chkel-n soeverein of
napoleon, dat zal gPen sterveling hem ten kwade duiden, want
soevereinen en napoleons zijn overal gangbaar; maar hij
valsche tienguldenstukk, n o:-Ider de cchte, clan is hij misdadig en
strafbaar. Evenzoo, als je tegen mij Dominee zest, en als ik u verklaar dat ik het zeer pedant zou vinden, zoo je mij met herder ),
of Leeroar . toespraakt, dan zal niemand beweren, dat wij, door
't gebruik dier bastaardwoorden, eenige onkunde van onze moedei taal aan den dag lep,-gen ; maar zeg ik, dat het mij is opgevallen,
dat wij wat al te kunst/not/AY spreken, en dat wij oils daartegen
over en weder moeten waarschuwen
dan ben ik te veroor(1) Handichrift. VIII. li roortienboek tier Nederlandsche Taal. Inleiding, blz. L.

deelen; want ik spreek een taal die als Neln-duitsch klinkt en
inderdaad IToog iuitsch en Fransch is met Hollandsche woordvorm en » I ).
Geestig en pittig gczegd. In den g-rond is de theorie van
Bol joist. Duch wij molten niet vergi-ten dat Dominee reeds als
student, « gelijk dit aan scherpzinnige lieden veelal eigen is,
een grout lief hebber van het opwerpen en vet dedigen van
(2).
paradox en
Zeker, het kan gebeuren, dat het lasti2; valt het equivalent
-Van het vreemde woord te vinden om met Doininee Bol te spreken. Zelfs valt het, in uitzondethike g-evaflen, lastig gallicismen
en germanismen te ver rnij ien. Doch al te dikwijls woekeren de
moedwilligste barbarismen van tllen acrd, als sprinklianen, veelal gemak — of modezu-ht, niet zelden uit atnstellerij. Alterlei voorwendsels worden ingeruepen, om Imun gt•b!uik te wettigen
of trachten te wettigen. Ih zie onze taal zooveel mogelijk van
kan er niet aan duen, zouden onze
vreemde smetten vrij
Kempenaars zeggen.

De schrijver van het handschrift is van meening, dat waar
een germanisme als eene ironische aardigheid aangewend
wordt, dit door elkeen moet goedgekeurd worden. Zeker. Maar,
dan is het volstrekt noodzakelijk, dat de bedoeliug duidelijk
uitkomt. En dan nod heb ik er Ceti Cn hekel aan, dat het bock
knelt van onhebbelijke uitdrukkipgen en zinswendingen, onder
voorwendsel al te dikwijls van spotternij. Zinnen, als deze,
Welke schrijvcr van het handsc i aift under zijne bescherming
neemt, kan ik moeilijk velen. « Vlij je neer, bitte, en \ r eit& me
gaat, maar met te veel je man ophemelen, h()or,
hoe bet
zooals de () rige maal, want dan w,)rdt je execrabel vervelend.
(XXVI.)
dat zulke dingen eene onuitstaanbare taal weer
bevoideren, clan zij daarvoor waarschuwen.
moet zijn : het malt met nadruk herhaald
Ons !mord
‘ vorden, onze taal hoar oorspronkelijk, echt Nederlandsch
(1) Mr. JACOB VAN LENNEP, Romantische Werke n, vierde deel. De
Lotgevallen van Kiaasje Zevenster : blz. 65, vierde boek, tweede hoolistuk,
blz. 65.
(2) Id., eerste boek, eerste hoofdstuk, blz. 4.

karakter te laten behouden, op onze hoede zijn tF.gen vreemde
bestanddeelen, zonder aan de juistheid of schilderachtigheid
afbreuk te doer of ons nan stroefheicl of schoolvosserij schuldig,
te maken.
**

In onze verslagen van 1913 hebben wij er met nadruk op,
gewezen, dat het materiaal van het handschlift « Geen rijker
kroon clan eigen schoon AL te onvolledig was. De beer jACOBS
bewijst dit op afdoende wijze, wat den verbeterden tekst betreft.
Volstrekte volledigheid kan niemand eischen. Maar de
Academie vraagt eene lijst ZOO VOLLEDIG MOGELIJK van
de germanismen, die hedendaags gebruikt worden door de Nederlandsche schrijvers ». Nu, niemand kan met reden staande
houden, dat de lijst der aangehaalde schrijvers een beeld kan
opleveren van de Nederlandsc iie letterkunde op onze &igen.
De verzamelaar moet verder. veel verder om zich been grijpen..
Ook vied ik het weinig doelmatig van eenen schrijver slechts
een of twee boeken te exerpeeren, en daar de germanismen met
hoopen ',lit op te laden.
Ik weet het wel : het was de bedoeling der Academie niet,
en het kon die van den schrijver van het prijsantwoord niet zijn
diploma's van bevoegd- of onbevoeg riheid uit te reiken. Wat hij
daarover zegt, is juist en waar. Ook, waar hij zich verdedigt tegen
het verwijt of zelfs tegen het vermoeden, dat hij, bij het aanhalen van germanismen, door andere dan zuivere bedoelingen
werd geleid, stoat hij op vasten grond. Niemand heeft het recht
hem te beschuldigen.
Eene zaak echter betrenr ik. Van SLEECKX heeft de schrij
ver twee boekdeelen geexerpeerd : Li feratuur en Kunst, en daar
eene massa germanismen uit aangehaald. Ik denk niet, dat eea
andere schrijver zoo dikwijls op de zwarte lijst voorkomt; zeggen
wij liever, op wat velen toch, ondanks alles, your eene zwarte lijst
zullen houden. Stellig zijn daaruit Beene bewijzen van Sleeckx'
onkunde te trekker; maar mijn oucl-leeraar was een keurig
schrijver, en het petal zijner smakeliike verhalen, waar, wat de
zuiverheid van den stijI betreft, weinig opmeikingen op te maken
vallen, is aanzienlijk. Sleeckx was een volbloed Sinjoor; zijne
uitspraak had eene sterkgekleurde Antwerpsche tint, en plaatselijke, sappige Antwerpsche uitdiukkingen treft men in zijne wer
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ken veel meer aan dan germanismen. Ik raad echter waarom deze
in zijne opstellen over kunst en letterkunde talrijk voorkomen.
Sleeckx las daarover tal van Duitsche en ook Engelsche tijdschriften. Trof hij daar eene studie, eene verhandeling aan over
eene aangelegenheid, waarin hij belang stelde, dan voelde de
onvermoeibare werker de behoefte daar ook een opstel over te
schrijven. Als Icerencl schrijver over kunstgeschiedenis en
schoonheidsleer vor)ral is hij clan ook op verrena zoo persoonlijk,
zoo onrspronkelijk niet dan als volksverhaler, als novellist.
Wat daarvan zij, op de keus der aangehaalde schrijvers valt
niet te vitten. Sommigen worden geroskamd; dit is seen bewijs
van hutnne minderwaardigheid ; de namen van anderen blijven
arhterwege; dit zegt geenszins, dat zij, wat het aanwenden van
germanismen betreft, zoo zuiver zijn als lammeren.
De schrijver had het recht de germanismen op te rakelen,
waar hij ze ook aantrof. Daarmee uit. Waar collega's meenen, dat
slechts letterkundigen van naam als getuigen mogen optreden,
ben ik hun man niet.
Het is daarmede gesteld als met de citaten van het Woorden-

boek der Nederlandsche Taal.
Waar een middelinatig schrijver die wetten (door de taal
zelve gesteld) eerbiedigt schrijft De Vries in de Inlading,
daar heeft zijn voorbeeld in z-)Overre gezag; waar een Bilderdrik
of Vim der Palm eene enkele maal die wetten mocht hebben
geschonden, wordt door den glans banner namen de dwaling
niet gewettigd. . Daarom konden die minorem genlium met
vrucht voor ons Joel worden gelezen. Niel de naanz der f;eraad<4

plee,yle schrz7vers, maar lief A>ehalle der aanhali/wil ; ziedaar waarop ales aankond » (1).
Dat zeg ik bier oak.
Dus ik herhaal bet, ik weet niet voor de hoeveelste rnaal :
bet aantal gef- xerpeerde schrijvers moet stijgen, aanzienlijk
stijgen; aldus zal er oak 'neer afwisseling in de gewraakte germanismen, in hun gebruik zijn.
jammer dat de schrijver de wetenschappelijke werken geheel
ongerept laat. Daar woekert de kwaal, waarover wij het hebben,
wellicht het hevigst ; vele deter werken krielen van de afschuwe(i) Woordenboek d,r .Nederlandsche Taal, Inleiding, LXVI.
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lijkste germanismen ; andere zijn, in hun geheel, een doorloopend germanisme.
Tegen zulke onhebbelijke dingen moeten wij met geweld
ingaan : zij does het grootste kwaad aan onze Nederlandsche
wetenschap, of ten rninste, aan onze Nederlandsche wetenschappelijke vaktaal.
Er komt in NICOLAAS BEETS, Verscheidenheden, nzeest op
letterkundi;) gabled, een geestig opstel voor, dat bovendien raak is.
« Indien gij het dan volstrekt verkiest zeide hij, , en de
gevolgen voor uwe rekening neemt, zoo weet, dat ik de theologanten op het oog heb, of zooals gij liever verlangt : de theologen. Ik heb Beene verkeurdheid tegen dien naam >, zeide ik.
Maar ik vreesde wel dat de broederschap weder het voorwerp
van uwen toorn zoude moeten zijn... ».
« Welnu, antwoordde Queruhts, verdedig gij Naar, zoo gij
kunt. Waar vindt men, ik zeg niet zoo talrijke germanismen, rnaar
een taal zoo gansch en al van den Duitschen geest doortrokken,
een stijl zoo geheel en al op de Duitsche leest geschoeid als bij
de meesten barer corypliaeen, en dat van elke richting van den
laatsten tijd. Men moet inderclaad Hoogduitsch verstaan om
hunne bedoeling aitijd te vatten. Vormen, wenclingen, leenspreuken, perioden, alles is Duitsch... Hier zijn mannen, geroepen,
opgeleid, in staat om van dingen te spreken, die belangriiker zijn
dan vele andere, en die voor alien belangrijk zijn; Trier geleerden,
Wier heilige roeping het medebrengt, te gelijkertijd mannen des
yolks, volksreci enaars te wezen, en in de taal huns yolks door te
dringen tot de harten en verstanden van alle klassen van menschen... En deze verloopen zich in wegen, waarop zij meer en
meer ongeschikt worden voor Dunne taak : deze oefenen zich in
onverstaanbaarheid. De een schrijft een bock over het Evangelic
van Johannes als N. B. : de bron van het /even van onzen gezegenden Heiland. De ander behandelt den kinderdoop nit zijnen
geest. Hier zoeken zij als dwazen, ik spreek taalkundig, naar den
laatsten grond huns .,reloofs; daar hebben zij het over een bewijs
dat gedrukt wordt, hetgeen, o wonder! bij hen het tegenovergestelde zeggen wil van hetgeen zij noemengeprest worden. Hier
wordt een denkbeeld op de spitse gedroven, daar komt het niet
tot 412 recht. Mlles is een opgave, alles is altijd een felt, het is een
grona'aanschouwing, het antler spreekt zich nit; alles wordt besproken; maar het een kan worden doorgevoerd, het andere is nog in
het worden begrepen...
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« Gij moest onzen jongen domino buiten eens hooren met
-zijnefeillooze apostelen en verschijninA, van den Heiland. Onze
eenvoudige landlieden, die zeer wel wisten wat him oude voor-ganger meende, wanneer hij hun van schuld,,,,ePoel en beronw en
van den widen Adam sprak, gapen hem met y erbazing aan, wanneer zij van niets anders hooren dan van zondebewusizijn en
inner4Ike trees/alt. Zij worden op alle y heen,vzvezen, en bij niets
meer bepaaid. Onze schoolmeester, ook nog jong, en een gek in
folio, vangt de nieuwe woorden en spreekwijzen met gretigheid
op. « Meerderen (zest hij) vatten den jongen predikant niet eeiiinaal, maar mij geldi hij voor eene beduidende aanwinst » (r).
1k haal dit fragment aan om den schrijver van het prijsantwoord te Moen inzien, dat het volstrekt noodzakelijk is onzen
wetenschappelijken akker van Germaansch onkruid te zuiveren.
Men vindt daar germanismen, die in de zuiver letterkundige
werken niet y oorkomen. Ook mag de manier, waarop de germanismen, in het sclietsje van Beets, in hun verband gebruikt
worden, gelukkig genoernd worden. De spotternij is daarbij zeer
goed op hare plaats.
Dus de wetenschappelijke vakliteratuur moet ge&xerpeerd,
met zorg en smaak geexerpeerd worden. Zij heeft betrekkelijk
weinig lezers, in :tat door hares invloed duet zij veel kwaad.
Aan den anderen kant mug de volksletterkunde, mogen de
dagbladen niet ontbreken.
Anderen mogen er anders over denken : ik blijf bij mijne
vroeger uitgedrukte sleeking : de waarde van vele dozer geschriften moge B ering wezen, hun invloed moge niet duurzaam zijn,
doch deze invloed Fella vcr, ddar deze werken vele lezers tellen
— die dan nog door den band weinig jliste begrippen hebben
over de keurigheid der teal — zij komen soms &igelijks under
hun oog en does dus kwaad. En ik zeg het rend en goed x Wetenschap, en nog eens wetenschap i Maar taalzuivering yooral,
Eerbied voor de 1Moedertaal! 011S y olk, ons goed Vlaamsch Yolk
bent nog weinig of Been g,r allicismen nocli p,eimanismen, maar
moest dat yolk door de ziekte aangestoken worden, dan ware zij
ongeneesbaar. Op onze horde dus!
(i) Verscheidenheden, meest o letterkundi; gelied, door NICOLAAS
uruk, herzien door den Echrijver, eerste deel. Gespreie
met QUERULUS over de behartiging der Moedertaal, blz. 10.
BEETR. 2" goedkoope
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Dat men zich niet achter het voorwendsel verschuile : aldus
komt er geen einde aan het exerpeeren. Ja, wel; er valt niet
blindelings, maar met smaak en oordeel te oogsten, of liever te
wieden.
Om dezelfde reden betreur ik, dat de schrijver begonnen is
met de « generatie van 188o Het gebied dat ik te doorkruisen
had, rnocht zich slechts uitstrekken tot nu (XXVIII) zegt hij.
Verstaan wij elkaar goed. De Academie vraagt eene lijst
van germanismen die HEDENDAAGS gebruikt worden door de
Nederlandsche schrijvers
Alles hangt of van den omvang van het woord a hedendaags,
Het Woordenboek omschrijft het : Tot den tegenwoordigen
tijd behoorende; van daar (in toepassing op gewoonten, denkbeelden, enz., enz.) zooals heden ten dage aangetroffen wordt,
thans gangbaar, in zwang, in den smaak zijn de, nieuwerwetsch, ( I).
Waar er over het Leven der taal spraak is, dient m. het
begrip . hedendaagsch » breed te worden opgevat. Het . Woordenboek der Nederlandsche Taal dat toch ook de studie der
hedendaagsche taal behartigt, heeft tot merkpaal bet jaartal
1637, wanneer de Statenvertaling des Bijbels het liclit zag,
Zelfs schrijdt de Redactie tot 1580 terrify,. De hedendaagsche
geschiedenis vangt toch niet aan in 1 880.
Waarom bier slit jaartal gekozen? Om twee redenen komt
deze keuze mij niet gelukkig voor. Vooreerst, omdat niet weinige
snuggere woordkuns . enaars beweren — sommigen zelfs meenen
dat onze eigenlijke letterkunde slechts met het jaar 18So
begint. Ook worden de werken der zoogenaamde tachtigers
in Belgie althans — betrekkelijk weinig gelezen ; cle germanismen,
die zij gebruiken, doen aldus minder kwaad dan die van hunne
voorganp-,ers.
. Willekeurigheid kan bier niet vermeden worden. Men vreeze
niet door eenen stortvloed van aanhalingen overstelpt te worden; eene goede, oordeelkundige keuze, waar voor afwisseling
gezorgd is, is onmisbaar.
fe

(I) Woordenboek der Nederlandsche Taal, VI, kol. 255.
(2) Z,e Verslagen en Mededeelingen der Koninkliike Vlaamsche Aca.
demie,Jaargang 19 1 3, blz. 201.
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In mijn eerste verslag haalde ik een uittreksel van de redevoering van Dr. HAJE aan, den 28 Augustus 1906, op het achten-twintigste Nederlandsch Taal- ea Letterkuiidig Congres uitgesproken, die het toenemen der gerrnanismen « het ergste
gevaar noemde, dat onze taal dreigt (2). Dc schrijver van het
prijsautwoord, herhaalt den alarmkreet, in 1881 door Taco de
Beer aangelieven. Hooger heeft men de scherpe satire van
Dr. Beets kunnen lezen.
Let men op de overeenkomst tusschen onze taal en het
Hoogduitsch, dan valt het in het cog, dat de g-ermanismen, met
het oog op de zuivei held van onze taal, gevaarlijker zijn dan de
o-allicismen.
Zen de langdurige oorlog, met zijne bezetting, het toenemen
der germanistnen in de hand werken ? Hier, in onze afgezonderde Kempen, hoorde ik do brave menschen viotweg zeg 4 en Dal
is ausgeschlossen ; Daaraan is nichls to iiiacheii ; Ilebt gr./ bescheid
,lle heb iiiijii schein verloren, zeifs 1k heb eene beschei niging Vail den
dokier.
Gelukkiglijk waren wij geen half jaar vrij, of ik hoorde die
.schoone dingen niet meer, en was er ons kleurig Kempisch weer
hovel' op.
Dit gevaar is sedert den 1 Augustus 1914 en vooral sedert
1918 sterk gewekca », meent de schrijver. (XIII.)
't Is to hopcn. Ik ben echter van meening dat wij niet genoeg
op ooze hoede kunnen zijn : daarom moet het bock over de
germanismen in het Nederlandsch, dat do Koninklijke Vlaamsche Academic zal bekronen, in een wetcnschappelijk 9pzicht,
aan de strengste eischen voldoen ; het moet tevens eon vertrouwbaar en praktisch handbook van taalzuivering zijn.
Als opstel maakt het prijsantwoord een gunstigen indruk.
Ook is het verzorgd.
De eerste verslaggever vestigt de aandacht op tal van bijzonderheden ; daarom inaAk ik geen gebruik van de ineeste
rnijner nota's, wat dezen leant der zaak betreft. Slechts enkelen
mcgen bier eene plaats vinden.
Daarstellen. (biz. 28). In de plaats van eene bank daarstellen,
stelt do schrijver voor eene bank vestigen. Zou : eene bank tot stand
.brengen niet beter zijn?
Dadig. « Al zijn de vormen dadig, daaV-heid in de i6e eeuw
niet ongebruikelijk geweest, ze staan in de moderne letterkunde
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onder den invloed van lid. in het Nederlandsch bedzimA.
werkzaanz, handelend en van het hd. tz:,,,,kei beth-ifvz:;,hei d, werkzezanzhei werking. Van Dale neemt drrdia enkel op in den zin
van schuldig (hij was er aan dadig) met . de opmeiking weinig
gebruikt (32).
liet woord handdadzg wordt algemeen gebruikt, altijd in
eene ongunstige beteekenis. K Handoadig aan iets zijn, schuldig
aan iets zijn, er zich schuldig aan 2.emaakt, aan de misdaad, het
misdrijf, werkdadig deel hebben genomen
Het « Woordenboek der Nederlandsche Taal» zegt : « Sorns
moet ook, in enkele van de vorige aanhalingen handdadig opgevat worden als znedeplichtz,;-, ofsehoon dat begrip vaak nadrukkelijk door medehauddadig wordt uitgedrukt (i).
Handdaadig, medeplichtig, die aan de zelfde daad, zelfde
feit ook deel heeft. MARIN. Hij is er mede handdadig aan. 11 en
est coupable aussi ; c' est aussz un des coutplices. Aid. (2).
Men ziet dat het woord dads; bier ciezelfdeb',.-teekenis heeft.
als bij VAN DALE.
Een rcchter deed me het verschil tusschen znedeplichiig en
znededadiginzien; wij hebben beide woorden in onze rechtstaal
noodig.
Het woord cladig-staat mij niet fel aan; we kunnen het echter
bezwaarlijk missen.
Kruisbraaf (64) zou ik zoo streng niet veroordeelen als de

schrijver.
Moedwillig. — (205). Als bijwoord in den zin van ondeu,0,:end, guilig- is moedwillig hd. een germanisme? Wat
moet ik daar opzetten (t. w. op zekere lijst om in to teekenen)?.
lachte zij moedwillig », V. LOVELING. Sophie, 221 (3).
In het Woordenboek der Nederlandsche taal lezen wij
« Een nog niet zeer gewoon en niet onvermijdelijk germanisme
is het gebruik van moedwillig in den zin van ondeugend, guitig. »
(t) Wdb. der Ned. Mal. V, kol. 1871.
(2) Ibid.
(3) Wit der Ned. Taal, IX, kol. 947. De schiijver van het prijsantwoord haalt de bron niet altijd aan. Natuurlijk heb ik al ;ijne omschrijvingen
noch citaten nagezocht. De Academie eischt dat de bionnen nauwkeurig
opgegeven worden.
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1)r. KLUYNiettegenstaande bet groot gezag, dat
VER, den schrijver van het artikel toeken, denk ik
dat de uitstekende geleerde het bier inis voot heck. I)e keurige
sclirijfster wil niet zeggen — dit, ten minste is de indruk op
— in den zin van omit:11.1;6'a q' — zooveel als
mij, zij lachte
beteekent
(Fransch, intichani, marl/616'11x (1).
hicr mei ()pzet, Welke beteekenis het woord; volgens
het Woordenbuck (IX-947) sleclits heeft ais bnw. op personen
toegepast.
\Vat ervan zij, ik hoot- liet woord In mijne street: alle dagen :
Waaroin zoo moedze/r/i-dat peel d geslagen ? — Nol de Strooper
sloeg de ruiten in. — Onvrijwillig? Need : ik stond
er zeif bij. Men zegt ook goedsmoeds dud), de beteekenis van
Stout kind, ge inaakt ,,,oed.sviteeds /nu
dit woord is minder stet k.
le/eel-kens nal »

Grondstuk, in den zin van een stuk gt onds, stuk land,
wordt in het prijsantwoord min of meer verdedigd. « Al is het
door den band beter de woorden te scheiden, tuck moeten wij
Bier wijzen op een aloud gebruik van 't Westvlaamsche y olk, dat
sinnenstellingen als klave/slzk, kownslik, /al-zees/1k, enz. gedurig
op de lippen heat » (435).
De schrijver haalt voorbeelden nit de werken van Stijl'
Streuvels aan. Ook zegt hij « Vollediglieidsbalve moetea wij
Icier bij y oegen dat VERDAM zeif het woord in den gewraakten
zin aangewend heeft. (435). « Het wordt (lezen wij in het
handschrift, door het Wdb. der Wed. Thal (V. kol. 1023) als
een verwerpelijk germanisme afgekeurd in den zin van een stuk.
land. »
Volgens mij, met voile recht.
Tijdens de bezetting konden wij bier op cell berdeken in
eenen moestuin, lezen : Das iletreten dieses iyerholm. Verbodeh le belreden desert (itondstuk
Doorvoeren. (427) . Volgens den schrijver schijnen de
letterkundigen dit germanisme met te kunnen inissen. Trouwens
in Westvlaanderen is het volgens De Bo in den zin van doordlYfren, nitwerken, niet vreeind eerie reden te meer oin liet in
den taalschat op te semen.
(1) Zie Wab. der Ned. Taal. X, kol. 1534.
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'Wij gebruiken het woord doordriven.
Dit woord staat inij beter aan. Althans ploeg ik met den,
schrijver geene recite voor, waar hij, in plaats van eene nzethode
meet zn.m doorvoeren, voorstelt eene methode moot men volgen.
Dat is jets heel anders.
Eenmaal (niet)
Deze uitdrukking staat in VAN
DALE ' s Wdb. aangemerkt als germanisme voor niet eens, zeils
Met!! Beets, gelijk uit zijn Gesprek met Querolus blijkt, houdt
Ida eenmaa/insgelijks voor een germanisme.
De schrijver liaalt een citaat aan van JULES PERSYN en
twee van VIRGINIE LOVELING. Daarbij verwijst hij naar
acht plaatsen uit eenen roman van deze schrijfster, waar het
germanisme gebruikt wordt.
De schrijver van het prijsantwoord gebruikt zelf het woord
nu (eennzaal) wij zijn nu eenmaal, — en nog wel van ouds —
gewoon aan den Latijnschen uitgang us (293).
De zonde is dan ook niet onvergeerlijk.
(172) <<

Schutsmiddel. In het Hoogduitsch zijn de samenstellingen met Schutz takijker clan die met schuts iii 't Nederlandsch.
Schutsmiddel is een dier woorden met Duitsclie kleur. Ter vertaling van het hd. schutzmittel gebruikt het Nederlandsch voorbehoedmiddel. Zal Schutsnziddel wellicht mettertijd naast deze een
plaatsje veroveren in de Nederlandsche taal ? Best inogelijk;
est.
dock ondertusschen mag men zeggen : adhuc sub judice
Inderdaad zijn de breede kruiuen, in noodtijd, een schuts7
middel, G.
Een Rempische It'unstenaar, 9.
Wij zullen dus, naar den raad van de Latijnsche spreuk,
den reciter uitspraak later doen.
Is het ons intusschen toegelaten een kort pleidooi pro Domo
voor te dragen?
Een schutsmiddel is geen voorbehoedmiddel of behoedmiddel.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal. (II, kol. 500)
zegt :
znw. onz., my. nziddelen. Een middel
om iemand voor jets te behoeden, een voorbehoediniddel ».
Noch goede wil, noch rijp beiaad, noch wijsheid zijn onfeilbare behoedmiddelen tegen menschelijke feilbaarlieid. V. d.
Palm, Red. 4, 138. Als behoedmiddel voor de razernij. Leveling
Sophie, 181 ».
Behoedmiddelen dienen om rampen, gevaren te voorkomen : schutsmiddelen dienen om die of te weren.
SEGERS.

BEHOEDMIDDEL,

Ziehier den gewraakten tekst : Langsheen de wegen, voor
,en achter de hoeven, staan bijna overal esschen en eiken; de
.boeien zeggen, dat doze dienen om te beletten, dat de brand
, van de eene woning, stal of schnur op de andere zou overslaan.
bide/ daad z/in do bi eede kruinen art noodtId een schllismiddel h.
De koepokinenting behoedt den m,.nsch voor de pokziekte ;
,zij voorkoint die, en_ is een be/meth/zit/del; de breede boomkruinen op de boerenwerven kunnen de gebouwen niet voor het
,uitbarsten van den brand bell oeden ; zij kunnen den brand niet
voorkomen ; maar wanneer hij uitgekirsten is, beschutten zij
woningen, stollen en schuren in de nabijheid ; de brand slant
_zoo getnakkelijk van het eene gebouw op het andere niet over.
De boomktuinen zijn dus schuismiddelen.
« Het zijn schutsels, zegde eon boer tot den verhaler die,
in de heete Septemberdagen in hunne schaduw verkoeling
zoekt, tegen de warinte der zon.
De schrijver haalt citaten aan in de Kollewijnspelling. De
aanhalingen moeten inderdaad in de oorspronkelijke spelling
voorkomen. V Tat mij vooral hindert, is het verwaarloozen der
_naamvallen, en, nog meer, de willekeur, die in dit gebruik
beerscht. Aldus uit eene aanhaling uit K. VEENENBOS in de
2Vielave Taalgids 111-4, 198-199 . zal :nun bijna uitsluitend uit DE mond van een winkelier of uit zijn circulaires leeren
kennen )... en in_ den volgenden zin : termen uit DEN boekhandel
Het werk German/is/nen in het Nederlands-ch, onder kenF,preuk : Geed raker kroon dais e/:,;en scnoon», is ee,n hoogst v erd ienstelijk werk.
Ik stel voor, dat de schrijver, alvorens de Koninklijke
Vlaamsche Academie dit werk bekrone, zijn materiaal zal volicdigen, in den zin, dies de verslaggevers aandaiden;
Dat hij enkele artikeis zal hertoetsen en de bronnen met
niuwgezetheid aanduiden;
Dat hij meer verband tusschen sommige afdeelingen zal
brengen;
Ook de verhouding tusschen de afdeelingen laat soms te
wenschen over;
(1) Inleiding van het prijsantwoord, XVII.

- I22Het vervangen
uitdrukkingen, o )!^
betering vatbaar ;

(1(»r echte Ne.lerian
scluften

is VOW,:

ver-

71 .1 / 1 (1,. /e e zrl der foul (r), vrrn liet
De naderc 7),?r le,7
verkeerd gebruik der germmistnen, in vet band :net den Ne(1,.-landschen tekst, voiledigd te worden ; ook bier en dear is.
meer duidel jk.heid in (lit opzicht wenschelijk.

Als besluit neem ik de woorden over waarrnede mijn hooggeachte collega, Professor Dr. MANSION, zijn eerste verslag
eindigde « In dc hoop dat (le scbrijver zijn arbeid opnieuw zat
hervatten, heb ik de eer aan de Academic voor te stencil om de
vraag aan te liouden ».

30) Versiag van den heer JOS. MANSION.
De uitvoerigheid der twee eerste verslagen nmakt de taak
van den denier' verslaggever betrekkelijk liclit. Aan de uitgebreide en zaakrijke bew)rdeelingen van mijne geachte medeledenEerw. hr. Jacobs en hr. Segers heb ik weinig toe te voegen.
Inzonderheid ben ik het met bijna al de afzonderlijke punten van
het eerste verslag voll«)nien eels en zoo ook ' net de conclusie.
De ingezonden studie is eerie zeer belangrijke bijdrage tot de
kennis van het jongste Nederlandsch, ecne zeer geslaagde proeve
van taalzuivering in den. besten zin van bet WO . )rd, en de Academie zou en zich zelve en de Nederlandsche teal onrecht aandoen
als zij zulke ernstige en verdienstelijke pogingen niet aanmoedigde. Deze beoordeeling is ook die van den hr. Segers. H
lucent ook dat (le studie over « Germanismen . een « hoogst
verdienstelijk werk is. Hij stelt voor dat de Academie het
bekroont nadat het van de gebreken die er nog aan kleven zal
gezuiverd zijn. Hierin gaat hij met Eerw. hr Jacobs en met mij
mee. Aileen verschillen wij Merin van meening, dat de hr. Seger,
de vraag opnieuw wil uitgeschreven zien. Daar het ingezonden
werk niet volmaakt is, k'an zulk een voorstel natuuriijk verdedigd
worden. Dat het met alle waardeering voor de zeer gewichtige
en verdienstelijke studie van inzender geschiedt, blijkt uit elketi
revel van zijn verslag. Maar ik kan me niet ontveinzen, dat het
aanhouden der vraag voor een nieuwen terinTI van drie of meet(i) Zie den tekst der prijsvraag.

- I 23 jaren, hoezeer men ook de pis voor den inzender moge vergulden, toch eerie veroordeeling van zijn arbeid inhoudt. En da.,",r
kan ik mij niet mee vereenigen. Suininnm jams, sninnia injuria. In
schijn is het strenge rechtvaardigheid, feitelijk wordt het onrechtvaardige streugheid. De inzender is tegen zijne t tak volkomeu
opgewassen; hij heeft eene grondige kennis van Nederlandsch
en Duitsch, een fijn onderscheidtngsvermogen om overeenkomsten en verschillen te voelen en aan anderen te doen voelen.
Aileen kan hem aangewreven worden dat de vorm bij hem niet
altijd door duidelijkheid en bondigheid schittert ; dat zijne studie
soms te veel (zoo is er een teveel dialectisch taalgoed, o. i.
eene zeer vergeeflijke font) en soms te weinig geeit (er ontbreken
nog een aantal gertnanismen). Maar welk werk zou bektoond
worden moest men altijd een zoo strengen maatstaf toepassen ?
Daarbij zijn de Brie verslaggevers het eons dat talrijke artikelen
in Germanismen » uitstekend zijn. BO de in de vorige verslagen
reeds genoemde kan ik de volgende voeg,en : belevendiA' Ditiisch-

dom, ononderbroken, angsA ang-sN' Ve170.11 maken, lac14„,;er Laren,
handel en wandel, land, landellik, enz. Mijn besluit is dus dat de
Academie een werk dat zulke groote verdiensten heeft niet mag
veroordeelen. Ik stel voor aan hot werk « Germanismen met
motto « Geen rijker kroon clan eigen schoon » den uitgeloofden
prijs toe te kennen, met then verstande, dat de schrijver zijn
arbeid in den zin, door de vet schillende verslaggevers aangeduid,
grondig zal vet beteren.

VI JFDE PRIJSVRAAG.
GESCHIEDENIS.
Gevraagd wordt : Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Belgie onder de Oostenrificsche Regeering. (Uitsluitend van pwdagogisch standpunt.)
Prijs : 400 fr.
Een antwoord ingekomen met kenspreuk Eenvoud.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld de
heeren GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
en OMER WATTEZ.
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ic)) Verslag van den heer GUSTAAF SEGERS.
Het handschrift Geschiedenis vast het Lager Onderivijs in
onder de Ooslenrijksche Regeering, met het motto « Organiser l'enseignement pi imaire en particulier et l'enseignement en
, general, c'est organiser is societe elle inCrrie » (Qiiinet) is het
werk van een zeer ontwikkeld man. Hij beheerscht de stof, die
hij behandelt, geheel en al, en de taal die hij schrijft is zoo
.zuiver, dat ik in geweten rnag verklaren, dat ik over weinige
prijsantwoorden verslag heb uitgebracht, die, in dit opzicht,
de vergelijking met de onderhavige verhandeling konden doorstaan. Ik hub Haar met belangstclling, gedeehelijk met instemming,
,gelezen en herlezen.
Echter kan ik er niet toe besluiten aan de Academie voor
te stellen het handschrift te bekronen en nit te geven.
De reden daarvan ontvouw ik zoo beknopt mogelijk.
Een werk is door geene taalfeilen ontsierd; men treft er
geene onnauwkeuriglieden in aan; het is in vele opzichten
belangrijk; dit is niet voldoende urn het te bekronen en under
de Academische uitgaven op te nemen.
Eaarvoor hebben wij het recut hoogere eischen te stellen.
Volstrekte volledigheid Mogen wij in eel' werk over het
Lager Onderwijs under het Oostenrijksch Bestuur vooral, niet
verwachten. Maar wij moeten daar zoo dicht mogelijk bijkomen.
Wij moeten een werk hebben, dat ons een veelzijdig, kan het zijn
een alzijdig beeld van den toestand van het volksonderricht
tijdens de laatste helft der achttiende eeuw oplevert.
Dit doet de aangeboden verhandeling niet, hoe verdienstelijk zij ook moge zijn_
In die dagen verschilde het volksonderwijs, zoowel wat de
leerstof, de leerwijze, als cle vezordeningen betrof, van stad tot
stad, van dorp tot dorp.
De gemeentearchieven bevatten daarover belangrijke bescheiden. Ik zelf heb uit de Resolutieboeken der Vrijheidva/z Iloogsiraelen in het pedagogisch tijdschrift 0/zs I'Voord (hummer van
Januari 1909) eene oorkonde van i8 Maart 1780 medegedeeld.
De heer Shlys heeft dit stuk in zijn werk : Geschiedenis van
het 0/zderw's in de drie graden in Beigi . lildens de Fransche overheersching en wider de regeering van Willem I benuttigd. Deze
schrijver deelt in zijn bock andere plaatselijke ootkonden mede.

- I 2 5 Ik denk dat er vele stelen, zelfs dorpen zijn, waar de
gemeentehuizen Beene belangrijke beraadslagingen, verordeningen, enz. over het lager onderwijs, vooral onder de regeering Nmn.
Maria Theresia, hezitten. Tal van deze oorkonden zijn in
archievenbladen en andere uitgaven gedrukt. Veel echter
onbenuttizd. Het is eerie lmstelijke mijn, die al te zees onopgedolyen blijft. Zij om zoo te te ontginnen. Volledigheid
mag pier weer niet verwacht warden; maar wij mogen vragen.
dat deze kosteliike schatten nict gansch verholen blijven. In dewerken over plaatseltjke geschiedenis onzer steden komen tat
van belangrijke verordeningen over het Lager Onderwijs voor.
De schrijver heeft dear al te weinig gebruik van gemaakt.
ik het reeds zegde, wachten nog vele stukken, in schier al onze
gemeenten, op den belangstellenden man.
Het werk van Lebon is de voornaamste leidraad van den
schrijver. Enkele inonografien heeft hij geraadpieegd. Ik geef
hem den dringenden mad de plaatselijkc gcschiedenis van ons
volksonderwijs te bestudeeren, met zorg te bestudeeren. Hij zal
verwonderd zijn hoevele karakteristieke stukken over den toe-stand van het Lager Onderwijs onder het tweede Oostenrijksch
Tijdvak hij zal a;intreffen. Stellig niet alle, maar de meest eig-enaardige, zal hij benuttigen, en liij zelf zal verwonderd zijn in
welke mate dit zal bijdragen om a;in zijn werk bepaaldheid,..
verscheidenheid, afwisseling en belang bij te zetten. OngetNijfeld
onontbeervraagt dit veel g- ,,duld en werklust, maar het is m.
een werk te leveren, dat am de rechtmatige eischen
lijk
bean twoord t.
Er is jets antlers.
De schrijver is niet ingeno-nen met de leerwijze, met de
schoolboeken, die tijdens het Oostenrijksch Bestuur gebruikt
werden. Ook met de leerstof heeft liij r eenen vre(le. Hij stelt het
gansche orwoedings- en onderwijsstelsel teg- ,:nover het onze.
Ons Volk-onderwijs„ onze leesb )eken, prijst hij onvoorwaardelijk. \Vat mij betreft, denk ik, dat tegen onze leerwijze, tegen
onze programma's, tegen tal van onze schoolboeken ernstige
bezwaren kunnen ingebracht warden, en ik heb niet nagelaten
dit in onze Commissie 7,00r Onderzols in en door he/ _Nederbvedscb
en ook in de algemeene vergaderingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, op gemnatigde wijze te doen, zonder het vele
goede te verzwijgen.

- 126 De schrijver keurt, vaak vrij vinnig, - de leerstof, de leermethodes af, die tijdens het Oostenrijksch Bestuur in zwang
waren. Hij houdt hierbij niet genoegzaam rekening met den tijd.
Hij veiliest uit het oog, dat de opvoedings- en onderwijsleer,
de methodiek der Volksschool, bij uitstek moderne wetenschappen zijn. Onze voorouders van de laatste helft der achttiende
eeuw ten taste leggen, dat hun opvoedings- en onderwijsstelsel
beneden het onze stond; dat zij b. v. het nut en de noodzakelijkheid der lichamelijke opvoeding van het volkskind niet
beseften, is even onrechtvaardig als bun als een bewijs van
bekrompenheid aan te rekenen, dat zij de toepassingen van den
stoom en de electriciteit niet kenden.
Ten slotte zij nog aangemerkt, dat de Geschiedenis van het
Lager Onderzvijs IN BELCIE older het Oosienrijksch Bestunt
werd gevraagd. Over de toestanden in onze zuidelijke provincien treffen wij in het handschrift al te weinig aan. Hier dient
het vooral te worden volledigd.
De schrijver heeft intusschen bewezen, dat hij de man is
om een werk te leveren, dat aan al de rechtmatige eischen
beantwoordt; het onderwerp is van het hoogste belang ; ik stel
dus voor de prijsvraag aan te 'louden.
2°) Verslag van den heer Dr. Jac. MUYLDERMANS.
Het Hst. bevat eene inleiding en acht hoofdstukken, die
voor titel hebben : I. Tijd en Volk; De Opvoeding; \Vetten en Verordeningen; IV. Scholen en Schoolmeesters ; V. De
Schoolboeken; VI. De zedelijke Vorming; VII. De huiselijke
waarna
Opvoeding; VIII. De maatschappelijke Opvoeding;
een eind-hoofdstuk of besluit.
Deze studiewil antwoor den op de vraag Ste/ de geschiedenis
op van het Lager Onderzu!is Belgie onder de Oostenrijksche Regeering.
zegt de schrijver
« Door OoStenrijksche Regeering
• dient bier verstaan het tijdsverloop in de landsgeschiedenis
• met de benaming van 2 e Oostenrijksch Tijdvak bestempeld, en
« strekkende van het Verdrag van Rastadt (1714) tot aan het
tractaat van Campo-I{ormio (1797)
Hoe heeft de schrijver nu zijn onderwerp verhandeld in op.zichte van taal en in opzichte van inhoud ?
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De tail is klaar en eenvoudig, lijk het past; zij is nauwkeurig zuiver, en dit strekt tot eete. — In de indeeling der verhandeling gait de schrijver met orde te werk, en dit vergemakkelijkt de lezing. Belangrijke stukken komen in de studie voor ;
en zeker getuigt de bewerking van belezenheid en kennis in den
schrijver.
En toch kan ik er niet toe over te erkennen, dat de verhandeling client bekreond te worden. Neen. — Zeg ik niet dat zij mij
eenigszins oppervlakkig voorkomt, ik gevoel mij echter niet voldaan na de lezing. Het werk schijnt me niet volledig genoeg. En
waarom? Is het, orry lat de schrijver zich eenzijdig bezighoudt
met het onderwijs in de Vlaamsche streken, en nog maar in sommige, en zelden of niet gewaagt van de Waalsche gouwen? Was
de tostand overa! dezelfle, elan mocht dit toch aangestipt en
alleszins opgeklaard. Nu, zoo daarin, mij dunkt, eene leemte is,
dan vind ik integendeel op menige andere bladzijde louter nitwas, die maar best ware weggelaten of ingekrompen. Mocht er
nu bier of daar ietwat worden bijgevoegd, dan hadde ik cut uit de
geschiedenis der naburen geput. Dit hadde mij toegelaten b. v.
een vergelijkend oordeel nit te spreken en een vergelijkende
studie te doen. Was 't met het Lager Onderwijs beter gesteld in
Holland, in Frankrijk? Zoo ja, waarom ? Zoo p een... Dit te vernemen, zou minder ontrnoedigend over de voorouders doen
nadenken. Zeker valt er niet te loochenen, dat het ellendior.
gesteld stond met het Lager Onderwijs. Aan wie de schuld?
Laten wij er maar een groot deel op den rug der tijdsornstandigheden schniven, en vooraleer den vaderen zelden lets aan te
wri]ven, moeten wij ons in de 18 e eeuw verplaatsen ; ons wel voorstencil het maatschappelijk !even van (lien tijd ; ons doordringen
van de toen heerschende gedachten, zoo te onzent als bij de naburen; niet te eisc l ien(1 zija noch o )rdeel vellen volgens de
gedachten en de ontwikkeling van heden ; maar waarnemen en
vaststellen wat er ontworpen of gedaan werd, of kon gedaan
warden, in zooverre de tijd en (le hulpmiddelen toelieten. De
eischen en benoodigdheden der 18' eeuw liepen nosh konden zoo
hoog loopen als Lhans. Wezen wij niet onrechtveerdig... En zijn
wij het sours niet al te licht jegens de 18e eeuw ? Op bet gebied
der letterkunde schijnt men dit alreeds in te zien.
Nemen wij
v. het volksonderwijs in den godsdienst, waar
breedvoerig over nitweidt. Dat die leering vet-ale schrijver z
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plicht was, is een natuurlijk gevolg nit het feit zelf, dat de katho-lieke religie als staatsre'igie gold. Dat sommige dingen wat ruw,.
Haar onze hedendaagsche opvatting, werclen voorgesteld, valt
uit te leggen door de geestesgesteldheid en de begrippen der
samenleving van toen. 'Phan, komen zij eenigszins aanstortelijk
voor : daar is nu inter verfijnlheid in de ze len._ miar staat
daarom de openbaxe zedelijkft-i(1 Iir r? Fn treft men in de
catechismusleering Bier dagen punten aan, welke nu door som-migelui heschouwd worden als leidende tot onverdraagzaamheid, ei ! let wel op : de catechisanten streefden naar practisch
onderwijs, en zij hadden het oog gericht voornamelijk op protestantisme en tmsenisme, die met grondheginsels voor den dag'
kwamen, welke de Roomsche Kerk te recta als verderfelijk
aankloeg.
Met die en soortgelijke beschouxingen hadde de schrijver'
meet rekening moeten !louden.
Naast sommige opg,tven uit het godsdienstige volksleer-boekje, mocht hij clan een woordje uitleg of ophelclering
voegen, niet naar de begrippen van onzen tijd, doch in verband
met het maatschappefijk Leven van de 13 e eeuw.
Spijtig ook is het, dat de opgaven van den schrijver nopens,

de scholen van deze of gene gemeente niet lechtstreekscher

verband staan met de 18e eeuw. Die bewijzen, wel gekozen voor
de 16 e en de I 7 e eeuw, verliezen, in mijn oogen althans, van
hunne kracht voor de i8 e eeuw. Meer volledigiieid mocht men
bier verlangen...
geheel het wetenZijn nu lezen en schrijven en reken
schappelijk onderwijs van dien tijd geweest, ik ki-in het aannemen niemlnd immers betwisten, d it zij de drij hoofdvakken zijn, en moeten zijn, van een degelijk volksonderwiii.
Jammer genoeg, dat men het zoo valk — nog zelfs in onze eeuw
vergeet, en den tijd verknutselt aan 'n menigte dingen, die.
het kind vandaag aanhoort en morgen kwijt is.
' Edoch, laten we dit onverlet.
Maar er is toch 'n bedenking welke ik niet voorhij kan
dan z66 deerlijk slecht met het lezen stond, hoe legt ge dart
nit, dat er toen nochtans zooveel boeken het Licht zagen ? Dat
dit zoo is, blijkt nit den rijken voorraad die rechts en links verspreid ligt, en zeker niet het minst in onze aloude pachthoeven:
Wezen het nu vooral zedelijke en godsdienstige boeken om
het even : Hadde het y olk die niet kunnen lezen, dan zou met-)
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ze niet gedrukt hebben. Och neen, wezen we niet onvoorwaardelijk streng in ons oordeel... in ons veroordeelen.
En nog... Als ik over sommige bladzijden dezer verhandeling nadenk, dan wil het mij voorkomen alsof Belgie een
somber of doodstil kloostersticht geleek, en dat onze voorouders,
neergediukt, met den kop naar den grond liepen.
Mij komt dit overdreven voor. Neen, ik kan niet aannemen,
dat het er zOO akelig uitzag, en wat mij staaft in mijne meening
is het leven en streven onzer iederijkers, die toch alien tot den
eigenlijken volksstand behoorclen. Ik moet hun werk niet beoordeelen, maar bonne feestjes waren toch 'n uiting van het openbare volksleven. Ik lees o. a. daarover in een met de gouden
eereinedalie bekroonde studie (zitting van 10 Mei 1880, der
Koninklijke Academie van Belgie) « Een middel dat veel moet
• meégewerkt hebben om de zucht naar 't onderwijs te bevorde• ren is, ongetwijfeld, het tooneel, dat gedurende de XVIII'
eeuw in Brabant en Vlaanderen eene ongemeene uitbreiding
nam. Honderden gemeenten kregen eene, sommige zelfs ver, scheidene Kamers van Rhetorika, wier vertooningen 7.66 druk
• werden bijgewoond, dat een en hetzelfde stuk doorgaans vijf,
• ja tot tienmaal toe werd opgevoerd (i) 0.
Overigens, waarom iept de schrijver van het Hst. geen
woordje over de schoolfeestjes uit die dagen ? Zekerlijk mocht
dat K lief vermeld waar bij zooveel leed aanhaalt. Dit herinnert mij een zoo gemoedelijke bijdrage van zaliger vriend Seraph.
Dequidt in den jaargang van Mekor
Onze voorouders der 18e eeuw waren vroom-godsdienstige
menschen, lees ik nog in het Hst.
T' akkoord. Maar men doe ons daarom niet gelooven, dat
zij droefgeestig en treurig, neerslachtig en somber waren. Dat
vroomheid met gulhertigheid niet kan samengaan, is 'n meening
die bij 't jansenisme en bij 't calvinisme thins hoort. Ik kon het
zoo menigmaal waarnemen; maar valsch is het grondstelsel,
evenais het valsch is te schrijven . Het lijden alleen was verdien. stelijk : vreugde was de oorbt on van kwaad, eene aanleiding tot
zonde, eene verbintenis tot zedelijke en eeuwige straf »...
(t) Zie Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand tot op het einde
der XVIIP eeuw, door FRANS DE POTTER en JAN BROECEAERT. Brussel,
diukkerij F. Hayez, 1880. Blz. 352.
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E loch passen die uitweilingen wel degelijk bij de beantwoording aan de prijsvraag? Ik betwijfel dat.
En 'tzelfde moet ik getuigen in zake van al die bijgeloovigheden waar de schrijver van gewaagt. 1k meen, dat onze folkloristen die zelfde dingen zullen waargenotnen hebben, o. a. in
Holland en in Duitschland, en dunkt hem, dat hij ze diende
aan te stippen en to wraken, clan toch mocht het verschijnsel
van dat volksbijgeloof alginder, ten minste, worden bijgevoegd.
Nog op andere stellingen stoot ik, welke ik bij den schrijver
voor al te gewaagd houd. Zoo kan ik b. v. zijne beschouwingen
over het gezag en de gevolgen die hij daar uit afleidt, niet onvoorwaardelijk bijtreden.
Maar nog eens, dit zijn al dingen welke m tar onrechtstreeks,
en zeer onrechtstreeks, tot de prijsvraag, mijus dunkens, behooren, en waar ik dus niet hoef te blijven bij stilstaan.
Et) nu mijn besluit ?
Zonder het goede te miskennen dat in dit Hst. voorkomt,
moet ik echter getuigen, dat de ingeleverde verhandeling mij niet
voldoende hlijkt otn door de Academie met den uitgeloofden
prijs bekroond te worden. Zij is te onvolledig. Ik zage geerne de
prijsvraag op de lijst voor een volgend jaar behouden.
30) Verslag van den heer OM ER WATTEZ.
De vraag voor den prijskamp luidt :
— . Ste/ de €2, eschiedenis op van Izei lager ona'erzols in Belgie
wider de Oostenrijksche Regeering- D.
De verhandeling, ingezonden als antwoord op die vraag
onder het motto Eenvoud heb ik aandachtig en met belangstelling gelezen. Doch onder het lezen bleek het mij gedurig,
dat de schrijver ons minder gaf de geschiedenis van het yolksonderwijs in onze gewesten onder de Oostenrijksche Regeering,
clan wel de critiek van dat onderwijs, getoetst aan het onderwijs
onzer dagen. En dit bewijst mij niet alleen de tekst van den
schrijver, maar ook de indeeling van zijn onderwerp en het
meerendeel van zijne aanhalingen.
Dat is de lout waarin vele onzer moderne geschiedschrijvers vervalien. Zij beoordeelen en veroordeelen de toestanden
van vroeger, zich steeds piaatsend op het standpunt van onzen
tijd. En dat is verkeerd. Ook betreden zij maar al te dikwijls
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het gebied der Lespitgeling en der geNolgtiekking uit opgegeveii
feiten, in plaats van dat aan den ontwikkelden lezer over te
laten; want degenen, die zulke werken lezen en kunnen verteren, zijn toch mec-st alle gestudceide peisonen. Daaruit volgt,
dat de geschiedenis, op zulke wijze geschreven, veel heeft van
tendenz-weik. Alles wat vroeger bestond wordt minderwaardig
geacht en moet voor het moderne wijken, juist gelijk de handelaar alleen de waren prijst, die hij te verkoopen heeft, en al
de andere alkeurt. Als ik b. v. de gemeenschap onder de volkei en van vrceger, en het veikeer met de middelen die ze hadden, zou beschouwen uit het staLdpunt van onzen tijd van
stoom en electriciteit om alles wat vioeger bestond te veroordeelen, zou ik wellicht een goed propagandist zijn voor een
fabriek van modeine stoomtuigen of motoiwagens, maar een
sleclit geschiedschrijver. Iemand die de geschiedenis schrijft van
een Lepaald yak in een bepaald tijdpeik, inoet ten eerste in
acht Heinen al wat op dat gebied bestond in het onmiciclellijk
voolafgazi-inde tijdpeik, moet zich clan kunnen piaatsen in het
tijdpeik dat hij beliandelt, den vooruit- of achteruitgang aantounen, (lie gemaakt werd; maar niet altijd denken of oordeelen gelijk een mensch van onzen tijd, en de toestanden van
vroeger vergelijken met wat nu bestaat.
Schiijver trekt te velde tegen onwetendheid en bijgeloof :
— u De geesten lagen aan band, de gemoederen waren
veilaind », zegt hij, en hij besluit « en daaraan had de school
giootelijks schuld door Haar verstompende onderwijsniethode 0.
lk weet niet of bet de t methode . is, die bier bedoeld
wordt ; ik meen dat de schrijver de stof zelve verantwoordelijk
maakt y our den toestand van onkunde en bijgeloof van dien
tijd. Ik denk aan een lapsies calami in den tekst, die mij op die
plaats schijnt gewijzigd te zijn.
Hij laat uok gectulig nitschijnen, dat alleen het wetenschappelijk onclermijs van onzen tijd de onwetenclheid kan &en
verclwijnen door het bijgeloof te bekampen.
Inderdaad de wetenschap, goed begrepen en medegedeeld,
kan de menschen wijzer en veistandiger, wellicht ook beter
maken, dock dat doer zij niet Ik weet niet of de schrijver zijn werk voor of gedurende den oorlog heeft geschreven.
1k weet echter dat, b. v. in Parijs, dikwijis genoemd het liclit
der wereld voor zijn kunst en zijn wetenschap, het bijgeloof, zelfs
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in de hoogere standen, welig tiert en de kaartenlegsters er leglo
zijn: 1k heb op het voetstuk van het beeid van Raspail gelezen
eene zinsnede uit zijn werk Aan de wetenschap, de eenige
godsdienst der toekomst, buiten welke er niets is dan dwaasheid
lk heb er gedurende den oorlog wet eens aan getwijfeld of
de wetenschap in staat zal zijn de dwaasheid uit de wereld te
doen verdwijnen, en ik heb de overtuiging opgedaan, dat de
wetenschap soms groote dwaasheden, gelijk de oorlog en zijn
nasleep van kwalen, in de hand werkt.
Indien het onderwijs hier te laude, ander het Oostenrijksch
Bestuur, bij na uitsluitend godsdienstig was en niet wetenschappelijk, toch moeten wij niet denken, dat het alleen in ons land zoo
was. Die toestand was algemeen. Ales koint op zijn tijd en de
werking der wetenschap werd door niemand tegengehouden, of
kan door niemand tegengehouden warden. Ongelukkig komt
die werking niet altijd de samenleving ten goede. De wetenschap
is gelijk een hies dat al twee kanten snijdt. Schrijver verwijt nog
aan het onderwijs under de Oostenrijksche Regeering, dat het aan
zijn plicht te kort kwam dat het de sidle berusting aanpredikte,
eene ziekelijke gelatenheid, en in het kind het gevoel van eigenwaarde doodde, bezieling en ondernemingsgeest, moed en volhardingsvermogen, geestdrift en hoop op lotsverbetering door
onvermoeibaar streven naar vooruitgang.
Die stille berusting >>, zegt hij, . was niet van aard het zede• lijk peil des y olks te doen stijgen. Integendeel droeg zij bij om
• ontmoediging te bewerken en in de harten onverschilligheid en
lusteloosheid te doen ontstaan ».
En zoo gaat de schrijver voort ours een zwart tafereel op te
hangen van de samenleving in die dagen. Zoo die tijden droef
waren, was het, mijns iuziens, meer de schuld der statenpolitiek
dan die van het toenmalig onderwijs.
Van een anderen kant bekent de schrijver, dat men de
aloude zeden getrouw bleef, en dat vele van de plaatselijke
eigenaardigheden tot ons overgekomen zijn, dat zedelrikheid,
godsclienstijver, trouwe plichtsbetrachting, nauwgezetheid bewerkt werden. Dat alles door het onderwijs verkregen, is, meen
ik, toch al iets voor de maatschappij.
« Huisgezin en samen« leving hielpen verder mede om het goede zaad tot een rijken
oogst van zedelijke deugden te doen gedijen. Dat getuigt de
schrijver zelf.
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Op meer dan eene plaats van het handschrift stuitte ik zoo
op tegenstrijdigheden in het oordeel van den schrijver.
De beste bladzijden zijn die, waar hij zich houdt aan de
eigenlijke geschiedenis van bet onclerwijs, en wat Kerk en Staat
voor het volksonderwijs deden. Deze zijn ook het antwoord op
de gestelde vraag, maar dat antwoord is niet volledig. De onwetendheid zal in die dagen ook zoo groat niet zijn geweest als de
schrijver het ons voorhoudt. De volksboeken, die altijd herdrukt
en verkocht werden, vonden koopers en lezers en de rederijkerskamers waren niet dood.
\Vij molten de vaderen uit die dagen dank wijten, dat zij ons
vele tradition bewaard liebben, al is dan ook uit koppigheid en
afkeer voor nieuwio-heden.
Daardoor zijn er bier nog altijd Vlarningen, gelijk zij vroeger
waren, toed zij in de geschiedenis zijn getreden trouw aan hun
godsdienst, taal en zeden.
En dat is veel waard na al de stormen, die over bun hoofd
zijn gegaan, sedert zoovele eeuwen.
Om te eindigen zal ik zeggen, dat het werk geschreven is in
eene verzorgdc taal, en op vele plaatsen . een schilderachtigen
stijl vertoont, alboewel bier en daar wel een stipje is aan te merken. Zoo lees ik : de inzaten voor ingezetenen; de streek ligt
onder eerie onmetelijke lrykzoade beclolven langzaam kwam
er beweging in de nevelmassa; de grauwe klompen begonnen te
deinen , . W at hebben de philologer Ledeganck voor zijn likzvade
lastig gevallen. Zulke zinnen klinken ook al te romantisch in een
wetenschappelijk schrift. Het werk is rijk aan aanhalingen uit
Nederlandsche, Engelsche, Fransche en Duitsche schrijvers. Zij
.?
._ ,-etuigen van des schrijvers belezenheid. Een paar onnauwkeuriglieden in Engelsche teksten :
— Youth is the seed-time of live (moet zijn life); splendid
isolement (moet zijn isolation).
Anders is a p es zeer verzorgd, behalve het nummeren der
bladzijden, dat vergeten werd, en noctitans zoo noodzakelijk is
voor den lezer, die nota's voor zijn verslag moet aanteekerien.
Mijn besluit is aan bet werk gees prijs toe te kennen, omdat
het al te veel afwijkt van de gestelde vraag geschiedenis van bet

Lager Onderwijs in Belgie onder de Oostenrijksche Regeering.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN,

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

345. — BINNEDIENDER (Binnendiender).
De BINNEDIENDER van eerie kerk was hij die zekere
aangelegeiiheden eerier kerk waarnam, b. v. bepaalde bijzonderheden inzake kerkelijke diensten gadesloeg, en aldus met den
kerkbaljuw gelijk stond. BALLIU en BINNEDIENDER
worden hieronder bij appositie gebmikt :
Weale, Les Eglises doyenne Dixmude, Documents, blz. 164 :
« Item noch zullen zii jaerlicx betalen den ballizt ende bznnedzenaer
van der kercke, voor ziin moeyte dat hii jaerlicx te vooren zal vermanen... den voornoomden Beghiinen... den dach wanneer men de
vigelie ende jaerghetiide doen ende celebreren zal, de somme van... .
(1547.)

346. — CHOORAEL, KIND en SCOOLKIND.1
Deze (-hie benamingen passes op den Koraal, of Koorjongen, Koorkind en Koorkhaap; Fr. .Enfani de chceur. De
teksten hieronder maken oils omtrent. de Koralen met eenige
bijzonderheden bekenci, die niet bij Verdam, v° CORAEL, te
viuden zijn :
Staatsarchief te Brugge, Nr 11554 of Rekening van Onser Vrauwen kercke in Ardemburch », van 1569-157o, fol. xlvj v°: M e Fernade
(sic) Rake, vanden chooralen deser kercke crunen te scheren...
Fol. xlvj vo « Meester Daniel Willkins, sancmeester deser stede,
van den cooralen vander kercke te lecren ende instrueeren in de
musycke...
Den selven over tonderhoudt ende moudtcoosten vanden coralen binnen zynen huuse...
•• •

KIND :
I. Gailliard, N.-D., blz. 34, kol. 2 : 4 Item, de xviij kinderen die
de lessen ende de versekins zynghen zullen... A (1474.) -- Blz. 326 :
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« Item, de ses kinderen, die ter vigilien en misse singhen en lezen
sullen, iij schellen par... (1444.) — « De cantere, van den kinderen,
iiij s.(1496.)
SCOOLKIND :
Id id , blz. 348-349 : (Item, voort ter cause vander feeste vanden
xj m Magden.. Den vicarissen officirende te hoofmesse, cic xviij. d. ..;
de musicienen 1x s. ; de coralen iJ s. vj d.. ; de cantere vanden kinderev, iiij s.; ... item om de cco911.7zileren, die met den habiten ter voors.
elc een wittebrood van vj. miten, xvj s.
messe zijn
Naar men ziet, loopen de verschillende benamingen hier
dooreen.
ENFANT DE CU ER :
Id., id., blz. 24, kol. i : c Item les quatre en fans de cater qui seront
ordonnez pour descanter ladite haulte messe auront et prendront
pour leurs despens et habillemens trente six livres pariss. chascun
an... et pour leurs robes chascun douze livres pariss. par an...
(14940

347. — HANNEKIN en WILLEKIN.
Zijn dat verkleinwoorden? Althans, wijzen noodzakelijk die
namen op jonge lui? Geenszins. Zulke namen zijn integendeel
eenvoudig vleiwoorden. Men lette wel op den tekst hieronder,
waarin die zoogezegde verkleinnamen naast gewone vormen
voorkomen
D. Berten, Cout. Seign. encla y . Vieuxbourg Gand, blz. 247 :
« Up code ten laste van liziznekin 'Fienpont f. Inghels, Joos de Tollevander Nleersch f. Pieter, Coppin Joorkin
nare f. Lievens,
code II Clemrne fs Symoens. Jan de Knif, Martin de Vrient,
Jan Groins, Arent Hughe code Jacob van Poucke, naer zekere informatie... van clen twiste ghebuert tsonAlechs up den Kerrn2idach
te... (1531.)
De uitgever schrijft echter : . Les diminutifs flainands de« montrent qu'il s'agissait dans l'espece dune bagarre de jeunes
« gens, un jour de kerrnesse. .
Enkel zij opgemerkt, dat de uitgang...kin of ...ken aan vele
voornamen eigen is. Om zulks te bewijzen, kan het volstaan
bier eenige der vele voornamen met dien uitgang aan te halen,
welke in het bock : 1302. Le Comble communal de la mile de
Bruges, door JULES COLENS, w )rden aangetroffen.
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Bi Anskine...
Over -Ainaudekine...
» 24 : Van Boudekine Jorise. — 37 : Van Boudekine
Steelinc. — 38 : Van Boudekine Sanipin. — 40 : van Boudekine Nachtegale. — 7o : Van Clays f. Boidekine.
Blz. 148 : Bi Fenskine.
»
109 : Ghenekine Groethofde.
• 23 : Van ilannekine Moermanne. — 25 : Van Hannekine Scoenian. — 27 : Van Hannekine Sale!). — 31 en 32 :
Van Hannekine f. Gheraerd uten Ackere, en Van Hannine f.
Gherards uten Ackere.
Blz. 210 : Heinkine den Koc. — 66 : Van Heinekine Mont.
35 : Van Lammekine Ro83 : Lainkine Zuinkins.
barde. — 56 : Van Lammekine den Weten.
Biz. 139 : Laurenskin den Busere.
175: illeyerkine ende sines ghesellen...
»
• 61 z Van Moenkine f. Weits.
>> 173: Ostkine den clockeludere.
23 : Van fieterkine Boeline. — 176 : Pieierki ne van
den Sacke.
Blz. 1 8o: Robekine...
» 131 : Reineken van Harne; var. : Reinekine.
• 71 : Van Scalkine f. Arnoud.
•
49 : Van Thyerkine Boudeloet.
63 : Van Wei ikine Mebel. — 57 : Van Weilkine Marteele.
Biz.
Van Willekine den plaesterare. -- 22 : Van
Willekine van Hackere. — 39 : Van Willekine 1. Arnouds.
Blz. 33 : Van Wouterkine f. Maes.
Blz.

109 :

>> 121 :

21 :

348 . — NEKKE ?

Wat beteekent dat woord ?
Archief der 0.-L.-Vrouwkerk to Brugge, Charters, voorloopig
nr 20 : Ende dese vors. mester Jan gaf weder dit vors. land ter
nekken (sic) chense desen vorseiden L.... (Akte van Saterd. vor
S. Bamesse 1283.)
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlandsche Thal en
Wetenschap to bevorderen, door bet uitgeven, in het Nederlandsch,
van nieuzne werken over Natuur- of Geneeskundige Wetenschappen,
over leechtsgeleerdheid en over het Vak van den Ingenieur.
D,ntalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beourdeelaars, leden van de Bestendige Commissie
voor iVieuzuere Taal en Letteren. Na kennisneming van de uitgebrachte verslagen, beslist tie Academie over het al of niet laten
drukken van de aangeboclen werken.
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen under bet y olk to verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskainpen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters. .

Pater J. SALSMANS-FONDS.
krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende •goedkeuring van -het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
ornstandigheden :
rtl hetzij tot het uitschrhven van orijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken no net gebied der Nederiandsche taaikunde;
hetzij tot bet uitgeven van Middeineneriannsche teksten op het gebied der
Rocanscii-Katholieke nijneivertaiing, biiheiverklaring, liturgic, zedeleer, catechese,
homiletiek, naglographie, ascetick, gees,eiijke iiederen en gedichten, ardensregelen
c ) hetzij tot net bekostigen van ivetenscnappcitike zendingen of van studiereizen
Welke tot het voorbereicien van nitgaven als de ander littera b en c genoemde,noodzakelijk worden bevonden
dl hetzij tot het bekostigen van de iliustratie van reeds door de Academic
andernomen uitgaven in den aard van de under littera b en c genoemde.

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 tijdraimte, het beste
work, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAS :

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij de Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
7
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. 191 2, blzz. 884-885. .

Belanghebbenden warden 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),'.
in te zenden.

Vergadering van 18 Februari 1920.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE„
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOGS, Dr. HUGO.
VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr.
J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE,
Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN en
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende leden;
de heeren Dr. AD FIERENS, briefwisselend lid, en
Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAULA, bestuurder, en
Staatsminister J. HELLEPUTTE, werkende leden, en Dr. F.
VAN CAUWELAERT, volksvettegenwoordiger, briefwisselend
lid, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij to wonen.
**

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

Dante Alighieri herdacht. — Bij het openen der
vergadering brengt de Neer GUSTAAF SEGERS een eerbiedige hulde aan DANTE ALIGHIERI, den grooten dichter der
Divina Coniedia, den wezenlijken grondlegger der poetische Italiaansche taal ; hij spreekt den wensch uit dat, ter
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gelegenheid van dezes geboortedag, de onsterfelijke dichter
toekomend jaar op plechtige wijze in de Koninklijke Vlaamsche Academie zal worden herdacht :
Den I4 den September 1921 (I) zal het zeshonderd jaar
geleden zijn, dat F ANTE ALIGHIERI, zwervensmoede, te
Ravenna het hoofd voor eeuwig ter ruste legde. Niet alleen te
Florence, zijne geboortestad, niet alleen in de voornaamste
steden van Italie, zijn vaderland, maar in gansch de beschaafde
wereld, zal de groote man te dier gelegenheid plechtig worden
gehuldigd.
Te recht. Want DANTE was het grootste poetisch genie,
waarop Italie trotsch is; hij was een der verhevenste dichters
van alle tijden en volken, en heeft door zijn heerlijk werk den
schat der schoonheid, die de gansche wereld veredelt en verheft, op ongeevenaarde wijze verrijkt.
In ons vaderland werd de buitengewone man reeds gehuldigd, en men bereidt er zich voor om in eene reeks voordrachten zijn reusachtig werk te bestudeeren, zijn onbegrijpelijk genie
in een heller licht te stellen.
De Koninklijke Vlaamsche Academie kan bij deze algemeene hulde niet onverschillig blijven. Wij bewonderen DANTE
om zijn poetisch vernuft. Hij mag tevens a!s den wezenlijken
schepper der Italiaansche taal beschouwd worden, en zijne
liefde voor de moedertaal heeft hij in de prachtigste bewoordingen uitgedrukt.
Zijn eerste werk schreef hij in het Latijn. Spoedig echter
schaamde hij zich de heiligste gevoelens, wenschen en idealen
van zijn hart en van zijn y olk in vreemde klanken te hebben
uitgedrukt, en werd van dan of in voile bewustzijn een . begeesterd ijveraar voor zijne rnoedertaal. Wie voortaan zijne werken
in eene vreemde taal opstelde, had zijne hevige aanvallen te
duchten, waarvan hij zelfs zijnen hoogvereerden leermeestei
Brunetto Latini niet verschoonde.
(I) DANTE's levensbeschrijvers zijn het niet eens omtrent den juisten
stetfdag van den dichter. Sommigen geven den 14, anderen den 21 September 1321 op. Hij werd in de laatste helft der maand Mei (nader kan zijn
geboortedag tot heden niet vastgesteld worden) van het jaar 1265 te Florence
geboren.
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Wat wonder, — roept hij in zijn werk, De vulAwre eloquio
uit, -- dat de innigste i liefde tot de moedertaal zich van ons
meester maakt? Zij werd door onze naaste bloedverwanten
gesproken, zij was de band tusschen onze ouders; zij nam het
allereerst bezit van onzen geest, zij leidde ons in het levee der
wetenschap in, hetwelk de hoogste volmaaktheid verzekert; met
haar hebben wij omgang gehad sinds den aanvang van ons
leven.
DANTE verrijkte zijn Toskaansch dialekt met het Latijn,
evenals hij met de grootste zorg eene keuze deed uit het beste
van verscheidene andere Italiaansche tongvallen ; hij werd aldus
voor alle tijden de schepper der poetische taal van de Italianen,
die zich tot op den huidigen dag door hare welluidendheid
hoven alle andere onderscheidt (i).

De Vlamingen, — de Fiamminghi, onder welken naam ons
yolk in Dante's vaderland beroemd is, — naast de Italianen de
grootsten in het rijk der kunsten, — hebben meer dan een
ender yolk het recht en den plicht Italie's groote zonen te huldigen. Reeds voor eeuwen togen Rubens, Van Duch, en zoovele anderen naar dat zonnige land con er zich aan (le kunst
van Tiziano Vecellio, Paolo Veronese, Mickel Angelo en Rafai'l te
laven, en zij verlieten flit land niet zonder er op hunne beurt
diepe sporen van het Vlaainsche kunstgenie na te laten. Nog
lieden blijft Italie het being pelgrirnsoord van al de bevoorrechten, die den sprankel der kunst in zich voelen branden. Wij
hopen dat toekomend jaar de onsterfelijke dichter der Dimna
(omerlia in de Koninklijke Vlaamsche Academie op plechtige
Comet
.\\ ijze zal worden herdacht : reeds heden leggen wij eene kroon op
het graf van den grooten man, en zenden omen broedergroet
aan het edele, rijkbegaafde Italiaansche yolk.

(1) DANTE ALIGHIERI, in Zitin sechshitmlertjdhriken jubilduin des
Dichters der GO'Illichen Kom,Y,lie, von Dr. JoH. GIHR.
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Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Royaumc de Belgique. Minist&rc de 1'Industrie, du Travail et du
Ravitaillement. Administration des mines et inspection du travail.
Office de l'assurance et de la prevoyance sociale (Direction centrale
des secours). — La situation des industries beiges en diceinbre 1919.
Bruxelles, 1920.
Tijdschriften. — Annales des travaux publics, no 1, 1919. — Arbeidsblad, nr 19, 1919. — Revue Sociale Catholique, Janvier 1920.
Door de « Societe historique et archeologique dans le Limbourg »,
te Maastricht :
Publications. Tome LV. Nouvelle serie. Tome XXXV. 1919.
Door de « Preussische Akadernie cler -VGT issenschaften », te Berl ij n :
Sitzungrberichte, XL-LIII, 1919.
Door de 0 Kungl. Universitetsbibliotheket te Uppsala :
Skrifter utgzyna of Kungl. Humanistiska Vetenskaps-santfundet
UpPsala. Band 20.
Door de 0 R. Accademia done Scienze dell' Istituto di Bologna » :
Memoric. Classe di Scienze moral/. Seric II, Tomo III, 1918-19.
— Sezione di Scienze Giuridiche, fasc. unico ; — Sezione di Scienze
Storico-Filologich,e, fasc. unico.
Rendiconto. Classe di Scienze Morali. Serie seconda. Vol. III
(1918-19).
Door Kan. Dr. JAC. NIUYLDERMANS, werkend lid :
Flora Bruxellensis, exhibens characteres generum et specierunt
plantarum circum Bruxellas crescentium, secundum Linneum disPosita.
cum synonymis auctorum, cui additur Lexicon botanicon, in quo termini
antis breviter exj5onuntur, Cura J. Kicxx, .pharmacopeorum Bruxellensium college. Bruxellis, 1912.
MONT (K. M. Pon, DE). — Rijzende sterren. Gedichten. Rouselare,
1879.
Catalogue des livres de la BibliotUque de l'Acadimie Royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 2 e partie : Ouvrages non periodiques. (2 e fasc., nos 5872-10907.) Lettres. Bruxelles, 1887.
Catalogue des livres et manuscrits, formant la bibliotheque de few
M. Jean de Meyer. (Vente, le 2 Novembre 1869.) Gand, 1869.
Les collections Van der Straelen-Moons-Van Lerius a Anvers. Vol.
V : Catalogue des Manuscrits, lines d'heures, dossiers ginialogiques,
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chartes, dipleimes, bulks, autographes, cartes et filans.V ol. IX : Catalogue
des Monnaies, tetuns et Mêlailles. Z. pl. of j. (Antwerpen, 1886.)
Door den E. H. J. SALSMANS, S. J., professor te Leuven :
RecAterlijkePlichtenleer, Deontologici juridica, door J. SALSMANS,
S. J., prof. in de zedenleer, met inleiding door E. VLIEBERGH, hooglecraar te Leuven. He Hcrzicnc en vcrmecrdcrdc uitgaaf. LeuvenLeiden-Brugge, x920.
Door den Z. E. H. CAEYMAEX. Plebaan-Dckcn, te Mechelen :
Kleine Kartabel van het Bisdom Mechelen. 1920. 33 e jg.
Door den hccr KAm. VAN CAENEGHEM, eere-opziener van het
Lager Onderwijs, tc Gent :
Telemachus, uit het Fransch van den Heere Fen,7on; in Nederduitsche Vaerz-en overgebracht, under de Z inspreuk <, Studio Fovetur Inge1111011 Amsterdam, 1733.
Dit is Jong Dietschland, tz] dsch/rift vow' Kunst en Letterer ; verschijnende viermaal 's jaars, onder leuze « De Kunst voor God en
Dictschland ». jaargangen 1-9 ; n rs 3 en 4 van den io n jg. en O r 3 van
den IIn.
Hand in Hand. Orgaan van het Ferbend der Pensioengilden van
het Arrondissement Audenaarde% 7 jgg., 1904-1910.
Nouvelle carte de la Province de Flandre, dêdiêe a Messieurs les
Deputes des Etats de la dite Province. Leur tr&s humble et ddvou6 Servitcur Louis DE VREESE, cc L'6 Avril 1792.
Carte des Routes des Pa y s-Bas et des Frontilwes de France, 3 l'usage
des Voiageurs etc. Par J. B. DE ROUGE, Geographe.
Stall Halle. Gedenkenis der verjaarfeesten van den Boereekrijg.
September 1898.
Oogslag op den
Eeuwfeest van den Boerenkrijg te Meerhout.
opschriften. —
Ferzanzeling de;' ged ichten, jaarBoerenkrik. —
Meerhout, 7. (1898.)
o ) GedenkOoek. Nagalm der Feestelijkheden.
IT Tekelijksche verdeeling der Leerstoffen van het modelprogramma
van I n Mei 1897, in dagelijksc;ze sanzenhangende lessen, door E. VAN
DER STOCKT, hoofdonderwijzer, Oycke. Middelbare grand en Hoogere
grand. 2t uitg. Pitthem, t. j.
Maatsekappelijk Belang van het 1Verk van den Onderuijzer binnen
en buiten d t school en'evenredige ontoereikendheid van zijne jaarwedde.
St. Niklaas, 1910.
Maskers of ! Het 7,: f ilk der grafmakers. ]Torte beschcuwingen over de
nieuzce onderwijswet of ontmaskering van 't Afaconniek-Ministerie, door
JOHAN LEEMANS. Antwerpen, Z. J.
Over de onwettige uitlegging en toepassing van art. 15 der wet van
15 September 1895 en beknopte &loud der Leerplichtwet in Holland,
door L. ROEVENS, Rustend-Onderwijsor te Oorderen. Brasschaat,
1901.
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Onderwijs en Grondwet, door R. P. — Het Reda der ouders in het
schoolwezen, door VRANCK VAN AECKEREN. (N rs 2 en 3 van Vlugschriften uitgegeven door de Redactie der Christene School ».)
Essai de Revision de la Loi sur l'enseignement Primaire par la
Federation des Institutcurs Catholiques dc l'Arrondissernent d'Ypres,
offert a MM. les Presidents et Membres du Senat et de la Chambre
des Representants. Ypres, s. d.
Quelques f*lexions a l'occasion du projet scolaire par Dr. A. VAN
DE PERRE, membrc de la Chambre des Representants. Anvers, 1913.
Projet de Loi sur l'organisation de l'Enseignementj primaire.
Z. p. n. j.
Lezingen voor de brankardicrs der voorlinie door cm krijgsdokter.
II e dl., versierd met 32 teekeningen. Uit De Belgische Standaard h.
Op den Yzcr, 1914-1915.
Een Vlaamsche bloedgctuige. E. P. Reini van Merhaeghe, priesterzendeling der congregatic van Schott, geboren, te Waereghem den 6 Februari 1869, ter dood gcbi-acht in zijne Missie van Shia-ing-tze (China),
den 13 December 1901. Rousselare, 1902.
Keus van aanspraken en lijkreden, door ED. VAN DER STOCKTCNUDDE, hoofd-onderwijzer te Mullem. Aalst. z. j.
Methodeleer voor het onderwijs in den Catechismus en in de Heilige
Geschiedenis, door B. VAN DEN STEENE, bestierder van het Gcsticht
St. Joseph, der bisschoppclijkc normaalschool to St. Niklaas, en
kantonale schoolopziener.
Door P. ED. FRAUSSEN, minderbrocdcr, candidaat in de Germaansche Philologie, leeraar aan het St.-Antoniusgesticht te Lokercn :
FRAUSSEN (ED.). Nederlandsche Spraakkunst veer het mia'delbaar
en het normaal onderwijs. Gent, 1919.
Door den beer J. KLEIJNTJENS, S. J., te Katwijk aid Rijn :
Ludwig Windthorst cn zijnpoliticke loopbaan, door J. KLEIJNTJENS,
S. J. Malmberg, 1917. (N , 6, serie XII, van Geloof en 'Wetenschap,
Studien your omen tijd.)
Door den hecr JULES VANNI;;RUS, eere-archivaris to Brussel :
L'2Esling et ses rapports avec l'Ardennc. (Extrait des Melanges
de Borman.) Liege, 1919.
Door de Schrijvers :
Over Handel en Nijverhcid door J. KLEIJNTJENS, leeraar aan het
Will.-College te Katwijk ald Rijn, en Dr. H. H. KNIPPENBERG, directeur der middelbare handelsschool te Waalwijk. Nijmegen, z. j.
Door de Redactie :
Nederlandsehe Bibliographic, D r 12, 1919. — Tijdschrift your
Gemeentebesturen, nr x, 1920. — Vlaanderen, nr 2, 1920.
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Ingekomen boeken.
demie is ingekomen :

Voor de Boekerij der Aca-

Dubbele Wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten, en der provincie Oost-Vlaanderen, 192,0, 58e jg.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
Biekorf, n r 1, 1920. - Neerlandia Franciscana, n rs 1-2,, 1920. —
Heft 4. — Studicn,
Schweizerisckcs Archiv fir Volkskunde, Band
1920. — La Vie diocesaine, n o 1, 1920.
Feb. 1920. - Tooneekids, n r

**

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (192o-1921)
werd het hieronder volgend boek ingezonden :
Door de Schrijvers :
BekRopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde met Bloemlezing zit schrijvers van v66r de 19de eeuw, door W. VAN NEYLEN, oudleeraar aan 't college te Geel, en A. VAN DEN DRIES, candiclaat in wijsbegeerte en letteren, leeraar aan het St.-Joannes-Berchmanscollege
tc Antwerpen. Viercle, herziene en vcrmecrderde uitgave. Lier, 1919.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0) Plechtige vergadering op 27 Juni. — De
beer Onderbestuur der deelt merle dat de beer Staatsminister
J. HELLEPUTTE, ons geacht medelid, aangenomen heeft als
feestredenaar op de Plechtige Vergadering van 27 Juni op
te treden.
2°) Kongi. Danske Videnskabernes Selskap,
te Kopenhagen. – De Koninkli ke Deensche Academie
voor Wetenschappen en Letteren bericht de Academie dat
haar gewezen secretaris, Dr. HIERONYMUS GEORG. ZEUTHEN, oud professor van wiskunde aan de Hoogeschool
van Kopenhagen, aldaar in zijn 8o ste jaar overleden is.
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3°) Experimenteele bijdrage tot de psychologie van het geheugen, door Dr. J. VARENDONCK.
—Deschrijve ftzijnhadscriftngeroknhetwrd
hem, tegen ontvangstbewijs, den 1 i Februari 192o weder
ter hand gesteld.
Letterkundige Me dedeeling.
1°; Door den beer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over
Rechterlijke Plichtenleer,— Deontologia juridica, — door
J. SALSMANS S. J., prof. in de zedenleer, met inleiding
door E. VLIEBERGH, hoogleeraar te Leuven. H e herziene
en vermeerderde uitgaaf. Leuven, drukk. t De Viaamsche
Boekenhalle ), 1920 ; 410 blz.
Van dit werk dat even verschenen biedt de zeer eerw.
P. Salsmans een exemplaar aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie. De 1 e uitgave verscheen in 1914, en was op enkele
weken uitverkocht De vijandelijke bezetting was oorzaak, dat
deze 2* uitgave niet eerder gedrukt werd. Meer clan 300 exemplaren waren reeds besteld, eer zij het Licht zag. Toen de eerw.
schrijver mij dit meédeelde, voegde hii er bij : K Signa temporum *I ja, hij heeft gelijk : 't is een teeken des tijds. Waar is de
tijd dat een ernstig werk, in onze taal geschreven, amper eenige
koopers, eenige lief hebbers vond ? Wij verheugen ons thans in
hier te lande uitgegeven werken, die een auteur vroeger nooit in
onze taal zou aangedurfd hebben. Pater Salsmans is van 't getal
dergenen die met raad en daad vooruitstreven om ons ontwikkeld publiek te gerieven itr eigen taal. Lof behoeft zijn .Rechterlijke Plichtenleer » hier niet. Het publiek sprak dien lof uit. Maar
lof en dank zij den schrijver om zijne voorbeeldige initiative en
om het vele goed dat zij sticht.
2°) Door den beer Prof. AD. DE CEULENEER, over
Nederlandsche Spraakkunst voor het Middelbaar en het
Normaal Onderwijs, van P. ED. FRAUSSEN, candidaat
in de Germaansche philologie, leeraar aan het Sint-Antoniuscollege, te Lokeren.
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Namens Pater FRAUSSEN, lecraar aan het St.-Antoniuscollege te Lokeren, heb ik de eer aan de Academie aan te bieden zijn Nederlandsche Spraakkunst voor het Middelbaar en het
Arormaat onderwijs op het einde van verleden jaar verschenen
(Gent, Vanderpoorten, 1919, in-IV IX-214 blz.). De schrijver is
reedsgunstig bekend door meer dale een schoolboekje uitgegeven
ten nutte van het aanleeren onzer moedertaal.
Hier bekomen wij nu een breed opgevatte Nederlandsche
Spraakkunst, opgesteld met het oog, gelijk schrijver in zijn voorbericht zegt, « op het opvoedkundig beginsel dat de moedertaal
tnoet dienen tot grondslag voor alle onderwijs Het bock levert
niet enkel het bewijs van een grondige Dennis der taal, maar ook
van een groote ip clagogische ondervinding waardoor men het
best bereft op welke wijze de leerling een volkomene kerniis
van een taal kan bekomen. De aanhangsels zullen met nut geraadpleegd worden en niet het minst de lijst der standvastige voorzetsels. Wij kunnen den schrijver over zijn Spraakkunst gelukwenschen, overtuigd dat zij veel zal bijdragen tot den vooruitgang
van het onderwijs der Nederlandsche taal.
Mededeeling namens Commissidn.
1 0) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsehe Taal- en Letterkunde. — De peer Prof.
J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgen vergadering door de Commissie gehouden :
Aanwezig de heeren Kan. AMAAT JOOS, voorzitter, EDW.
GAILLIARD, K. DE FLOU, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Is.
TEIRT INCH, Prof. Dr. J. MANSION, leden, LEONARD
WILLEMS en Prof. Dr. H. LOGEMAN, hu:ipiteerenkie leden, en
Prof. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aaa de dagorde staat :
Lezing door Mr. L. WILLEMS: Reinardianez(V1 oortzetting):
a) De Teirliack-codex der 17 de -ceuwsche rijmbewerking van
den Reilluert. — b) De verhouding van den Reinke de Vos (1498)
tot den I5de-eenwschen rijmdruk van Geeraert Len (± 1487). —
,c)Rein.II, vs 7587 en de Vlaanasche oorsprong van den Rethaert
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Spreker behandeh b) en komt tot het besluit dat de auteur
van Reinke reeds een Rijnsch-Westfaalschen Reinke 1 under de
oogen moet gehad hebben.
De hh. LECOUTERE, LOGEMAN en TEIRLINCK vragen
inlichtingen, waarop door Spreker wordt geantwoord. — De
vergadering besluit tot opneming in de Verslageii en Mededeelingen der Academie. — (Dour de Academie in pleno vergaderd
goedgekeurd.)
Het vervolg van de dagorde wordt tot de volgende zitting
uitgesteld.
2°) Bestendige Commissie evoor Nieuwere
Taal- en Letterkunde. — De hen- OMER WATTEz,
secretaris, legt het hieronder volg,ende verslag ter tafel,,
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden
Aanwezig de heeren IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, G. SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST,,
Prof. Dr. LOD. SCHARPE, of. Dr. A. VERMEYLEN, leden,
en OMER WATTEZ, lid-secretaiis.
Aan de dagorde staat :
a) Van de Ven-Heremans-Fonds : Nit/um-like geschiedenis van Belgiel De Aardkulide van Belgt -ê", door den beer THEO.
VAN DEN BERGH. — Voorstel door het Bestuur dit werk onder
de uitgaven van het Fonds op to nemen. Advies van de'
Commissie. — Benoenting- van twee verslaggevers.
b) Id. : De inrichlitig van het lager onderzer7s in Belgie, door
jEF MENNEKENS, afdeelingsoverste aan het Gemeentebestuur
van Sint-jans-Moienbeek. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg,
1919, blz. 267.) — Mededeeling door den Bestendigen Secretaris
van een schrijven waarbij de beer MENNEKENS, de Academieverzoekt om het opneinen van zijn werk oilier de uitgaven van
het Van de Vera-lieremans-Fonds. — Naar de Commissie om
advies verzonden. — Benoeming- van twee verstagp,evers.
Voor het onderzoek van beide zaken benoeint de Commissie tot verslaggevers de heeren Prof. AD. DE CEULENEER
en IS. TEIRLINCK.
c) Mededeeling door den beer Prof. Dr. LOD. SCHARPt
Het Frenzies/else/ tot aannioediging der looneelleiterkunde.
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Spreker doet eene uiteenzetting van het Premiestelsel en
maakt er de kritiek van; hij oppert gedachten hoe het stelsel
client heringericht; verder onderzoekt hij wat er kan gedaan worden out het tooneel dienstbaar te maken tot hoogere ontwikkeling van ons yolk, en om het spelen van goede stukken aan te
moedigen.
Nemen deel aan de bespreking de heeren VERMEYLEN,
MUYLDERMANS en SEGERS. De Leden zijn van meening, dat
het Leeskomiteit zelf zal dienen de Regeering te bewegen om
de herinrichting te bespoedigen.

DAGORDE.
c) Vereenvoudiging van de Schrijftaal in
Nederland. Versla8 over de gehouden briefivisseling.
— Bij brieve van 24 Januari heeft het Bestuur den Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten verzochr,
aan de Nederlandsche Regeering om mededeeling te vragen van alle bescheiden rakende de voorgenomen Spellinghervorming « Met het oog op de eenheid in de officieele
« spelling voor Belgie en voor Nederland, — aldus luidt
• het in dit schrijven, — is het wenschelijk dat in dezen
« door de Nederlandsche Regeering geen beslissing genoq men worde, zonder vooraf daarover met de Belgische
• Regeering overeengekomen te zijn
Den 26 Januari, were die brief medegedeeld aan onze
geachte Collega's de heeren Staatsminister J. HELLEPUTTE
en Volksvertegenwoordiger FRANS VAN CAUWELAERT ,
met verzoek de vraag der Academie bij de Belgische Regeering te willen steunen. heeren bebben den
gewenschten steun beloofd.
Een afschrift van het stuk werd vervolgens gezonden
aan onze buitenlandsche eereleden uit Nederland, met
gelijke vraag wat de Nederlandsche Regeering betreft.
Den 31 Januari, liet de heer Prof. Dr. A. KLUYVER,
uit 's Gravenhage, aan den Bestendigen Secretaris weten,
dat hij onverwijld het verzoek der Academie aan den Heer
Minister had overgemaakt.
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Van zijn kart, berichtte de beer Prof. Dr. C. G. N.
DE Vooys, uit Utrecht, dat hij het schrijven der Academie
op de aanstaande vergadering van het hoofdbestuur der
Vereeniging tot vereenvoudiging van onTe schl ifftaal
(waarschijnlijk. 15 Februari te houden) ten sprake zou
schrigt de Neer DE
brengen. Voorloopig zend ik U
eenige num• VOOYS aan den Bestendigen Secretaris,
. mers van ons orgaan, waarin U kan nagaan wat .er in
a bet laatste jaar voorgevallen is. Het voornaamste doku• ment, het verslag van de Staatskommissie, kan ik U niet
• onmiddellijk bezorgen, maar ik zal trachten U er een
exemplaar van te doen toekbmen door bemiddeling van
• mijn kollega MULLER, te Leiden ».
(Werden door den beer Dr. DE VOOYS gezonden :
1917, 21 e jaarg , nummer van 22 Mei. — 1918, 22e
jaarg., nummer 5, van 19 April. — 1 9 19, 23 e jaarg., nummer 1 en 2, van 4 Juni en van 16 September. — 1920,
23" jaarg., nummer 3 , van Januari.)
— Op voorstel van den Neer Dr. LOD. SCHARPE
wordt de zaak om advies verzonden naar de Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
2°) Staatsminister Aug Beernaert-prijskamp.
Eerste tijdvak : 1912-1913. Verslag van de
Jury : toekenning van den prijs. — In de Januari-vergadering van de Jury, heeft de hoer Dr. LOD. SCHARPE lezing
gegeven van het verslag door hem, op last van den keurraad, over het Eerste tijdvak : 1912-1913 opgemaakt.
Het stuk werd goedgekeurd en geteekend door de heeren
IS. TEIRLINCK , als voorzitter,, GUSTAAF D ' HONDT en
Dr. J. MUYLDERMANS ; als leden, en Dr. LOD. SCHARPE,
als secretaris het kende den uitgeloofden prijs van duizend
frank toe aan de Interludien van den beer KAREL VAN DE
WOESTYNE, ons geacht medelid. — De Academie bekrachtigt de besluitselen van dit verslag, weuscht den Neer VAN
DE WOESTYNE geluk met de bekomen onderscheiding, en
stelt voor het stuk hieronder op te nemen :
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Eerste tijdvak : 1912 - 1913.
VERSLAG VAN DE JURY.

Teen de oorlog uitbrak, waren de leden der Jury, — de
hh. Is. Teirlinck, V. De la Montagne, Fr. Lateur, L. Scharpe en
G. D'Hondt, deze laatste afgevaardigde der Regeering, — zooveel als klaar met de lezing, om beurt, van de 84 ingezonden
werken. Het beste » zouden ze daaruit moeten aanwijzen; het
beste, met de beperking, natuurlijk : « in letterkundig opzicht »;
een beperking, die voor gevolg had, dat al dadelijk enkele van de
ingezonden n rs wegvielen, werken geschreven met het oog op
het onderwijs of tot vulgarisatie. Toch bleef de taak van het
schiften en keuren netelig genoeg, en er werd besloten eerst
na te gaan welke onder de romans, onder de dichtbundels,
onder de tooneelstukken als de verdienstelijkste te achten waren,
elk in zijn snort; de werken die eigenlijk buiten elke dezer drie
categorieen vielen, zouden ais een vierdegroep, op dezelfde wijze,
beoordeeld worden. Waarna blijken zou, wat onder het beste nit
iedere groep als het beste van al mocht worden beschouwd.
De groep Romans was de talrijkste : 28 werken. Als bijzonder
verdienstelijk vallen bier aan te stippen :
LandetVk .11innespel ;
Kleine
wegen ;
FRANS VERSCHOREN,
BERTO VAN KALDERKERKE, Vit donkere dagen ;
EDW. VERIVIEULEN, Trimards,
W. ELSCHOT, Villa des Roses ;
RENE DE CLERCQ, Thai-men Riels ;
MAURITS SABBE, De Nood der Bariscele's.
TO:SSAINT VAN BOELAERE,

Bet getal der dichtbundels stond iets lager : 2 1 . De « Verzen>;
van J. MULS, — HERMAN BROECKAERT ' S Van den Minimsired », — J. MENNEKENS ' « Boren de donkere diepen des-
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Doods. », — C. EECKELS ' « Bloeitijd », — DE CNEUDT'S
Naar lichtende Wegen., — behooren hier tot liet .beste. Maar
bovenal dienen blij begroet twee, gansch verschillend van toon
en inhoud, maar van zulke bijzondere waarde beide, dat men
geen treffender bewijs mocht wenschen voor den stijeenden
bloei onzer letteren : de « Omheinde Hoven \> van den jongen
Franciscaner Pater HILARION THANS, vol zoete mystieke
bekoring, innige liederen, vol berusting, van lijden en hopen, een
zacht geurende ruiker nit vredigen kloostergaard,— en de Interludiën 0 van K. VAN DE WOESTIJNE, waarin deze zijn overweldigende fantasie botviert in episch grootsche tafereelen uit de
oerwereld van den Helleenschen sagentijd, en het daarbij zelfs
aandurft, in een heldenlied nog stouter, te zingen van den
Vliegenden Man den mensch van nu, vermetel het wagend op
het geronk van zijn motor zijn vlucht te richten ten hemelkolk
in. En even geweldig, en te bewonderen, als de fantasie welke de
oude reuzen en goden weer te leven roept, forsch en schoon als
uit marmer gehouwen, is des dichters macht over de taal, die
stroef, hard, donker, hel, lenig, lief, al naar zijn stemming of
luim, zijn beelden bouwt, en zich voegt naar zijn gedachte en
gevoel, om trouw en treffend ze te verklanken en te vertolken.
Wat de tnoneelstukken aangaat, — er waren er alleen II ingezonden, — dienen als de verdienstelijkste vermeld : ALFRED
BOGAERD 'S « Keten der Misdaad EDMOND ROELAND'S
« Vadertijk Gezag., en onder de drie drama's van den begaafden
CYRIEL VERSCHAEVE vooral het tweede zijner Artevelden, de
terwijl het drama ter verheerlijking van Ferdinand
Verbiest in de eerste plaats als leesdrama te waardeeren valt.
De 4, Kritische Opstellen van KAREL VAN DEN OEVER,
J. MULS' beide bundels K Moderne Kunst Stea'en » waren,
met J. PERSYN ' S K Kiitisch Kleingoed het meest vooraanstaande onder de werken der vierde groep. Tot spijt van de Jury
moest het ingezonden I e Deel van PERSYN 'S grootsch aangelegde merkwaardige Schaepnzanbiograj)hie buiten beschouwing blijven, als niet beantwoordend aan de bepalingen van den
Prijskamp, die zoo dienen opgevat dat alleen voltooide » werken in aanmerking kunnen komen.
4C
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D'HONDT en SCHARPE werd,
Door de
op de October-vergadering (i(pg) der jury — nadat het bij
herhaling niet mogelijk was gebleken de jury voltallig de belegde bijeenkomsten te zien bijwonen, — met eenparigheid
besloten den prijs toe te kennen aan de « Intelludthn,) van den.
beer KAREL VAN DE WOESTYNE. Op de zittinLY, van I6en December 191(1 verklaarde Z. E. Kan. MiTYLDERMANS, plaatsvervanger van den betreurden V. DE LA MoNTAGNE, onder
den oorlog overleden, inet deze beslissing in te stemmen.
hh. TEIRLINCK,

De Schrii7,,r,

De Voor,:iller,

L. SCHARPE.

I. TEIRLINCK.
Dr Leden,

G. D'HONDT, J. MUYLDERMANS.
— Tweede tijdvak : 1914-1915 en Derde tijdy ak : 1916-1917. — In de Januari-vergadering is vervolgens de Jury overgegaan tot de kennisneming van de
boeken voor die twee tijdvakken ingezonden en tot de verdeeling van het werk onder de Leden.
3°) Boekerij der Academie. Verslag door den
Bestendigen Secretaris over den toestand der Boekerij.
(Ingevolge art. 16 van het Reglement van inwendige orde
voor de Secretarie.) - De Bestendige Secretaris legt zijn
verslag ter tafel over den toestand der Boekerij gedurende
het jaar 1919. -- De Vergadering beslist dat dit stuk in de
Versiagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
(Zie beneden biz. 206-207.)
Commissie tot voorstelling van candidaten
voor het Lidmaatschap der Academie. — Benoen2ing eener Comrnissie van drie Leden, die te Tamen met
het Bestuur het noodig getal candidaten Tal voorstellen.
Worden benoemd de heeren Kan. AMAAT Joos, Dr. LEO
GOEMANS en Prof. VERCOULLIE.
5°) Wedstrijd over de Lakenweverij. — Het
verslag van den keurraad zal in de eerstvolgende vergadering medegedeeld worden,
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6°) Karel Boi1ry-prijskamp. Verslag van denkeurraad. — De heer KAREL VAN DE WOESTYNE zap
zijn verslag voor de Maart-vergadering inzenden.
7°) Mededeeling door den heer Prof. Dr. H.
Logeman. — Prof LOGEMAN doet een kleine mededeeling
over een moderne Engelsche bewerking van de Reinaeristof.
Mr. F. S. Ellis, oud-boekverkooper en een bekend Engelsch
kunstkenner, gaf in de laatste jaren van de 19 de eeuw een
door Walter Crane geillustreerde, zeer geestige bewerking
uit (Londen, David Nutt), waar hij Caxton's I 5 de eeuw
proza-tekst op de voet volgde, tot zelfs in 't gebruik van
diens voor een Engelschman bijna onverstaanbare Batavismen toe. Als in een rijmroes schreef Mr. Ellis zelfs het
glossaar en een begeleidend schrijven tot hen gericht aari
wie het bock ten geschenke word aangeboden, in geestige
verzen.
Bonsing. This word as Boussyng » may you see

In the great Oxford N. E. D.
Caxton's turned n », misplaced it there.
This name, in Dutch, do pelecats bear.

Hier volgt nog slechts een klein voorbeeld van 's schrijvers meer vrije',bewerking ; als Bruin gtvangen is na zijn
aventuur bij Lantfert, geeft Mr. Ellis dit lyrisch < complaint » ten beste :
Whene'er you go a Fox to trap,
Bruin ! Bruin !
Beware lest you by sad mishap
Catch ruin ! ruin !
'T would seem the Fox has been your match,
Bruin ! Bruin !
And set a new-found trap to catch
You in! You in !
No more wilt thou the fox betray
To ruin ! ruin !
Farewell, then, till another day,
Dear Bruin ! Bruin! »

80 ) Lezing door den heer Mr. Leonard Willems
De nieun'e Reinaert-proloog en het Arnout-vraagstuk.

— 153
De nieuw Bedburg-Dyksche codex van den Reinaert
leert ons dat er vOOr Willem's bewerking, eene oudere
bewerking van het epos heeft bestaan, welke « onvulmaket » gebleven was. Van deze vroegere bewerking wordt
door het nieuw handschrift gezeid dat Arnout ze niet
hadde bescreven (= geschreven) >>.
De nieuwe lezing van den proloog schijnt eenigermate
een steun te geven aan de vroeger, door spreker geuitc
gissing dat onze Reinaert door twee dichters werd vervaardigd, welke gissing steunde op de mededeeling van
den Comburgschen codex dat « Willem zijn gedicht niet
hevet vulscreven ».

Deze woorden wilde spreker in 1897 uitleggen op de
volgende wijze « Willem heeft zijn epos niet
volscreomdat een gedeelte van dit werk (Rib) het werk van
ven
een ouderen dichter is ».
Wie nu deze twee mededeelingen wil 't akkoord siellen en overeenstemrning tusschen beide handschriften betracht, zal moeten aannemen dat er twee dichters aan
onzen Reinaert hebben gewerkt. Maar de vraag is thans
of wij in de mededeeling van het Comb. vertrouwen
kunnen stellen, nu er een andere lezing in een ouder ha ndschrift voorkoint.
Spreker onderzoekt de verschillen in taal, stijl, anthropomorphisme enz. tusschen RIa en RIb en komt tot de
slotsom dat er inderdaad verschillen tusschen beide deelen
van den Reinaert bestaan.
Maar die verschillen kunnen op tweeerlei wijzen
worden : i" ofwel toonen zij aan dat er twee dichters
ofwel dat een en dehet gedicht hebben gewerkt;
dicilter van twee uiteenloopende bronnen gebruik
heeft gemaakt.
Om na te gaan 'welke van beide hypothesen de voorkeur verdient, is het niet voldoende de verschillen te onderzoeken, ook de gelijkenispunten dienen aandachtig aangestipt, onderzocht en overwogen te worden.
Spreker onderzoekt achtereenvolgens deze laatste punin taal, stiji, rijmen, eenheid
ten : gelijkenis tusschen Ia en
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van het gedicht, toespelingen van Ib op het voorgevallene
in Ia enz., en komt tot de slotsom dat onze Reinaert wel
degelijk door een schrijver vervaarcligd werd. De verschillen schijnen voort te spruiten uit het feit dat er twee bronnen zijn : eene Fransche voor Ia en eene Nederlandsche
voor Ib.
Het onderzoek van den Reinaert-tekst leidt tot de
conclusie dat wij geen vertrouwen kunnen hebben in de
mededeeling van het Comb. hs. dat Willem zijn gedicht
niet hevet vulscreven ». De verknoeing in dies tekst komt
voort uit het feit dat de copist de oudere oorspronkelijke
lezing niet goed begrepen heeft en gemeend heeft dat het
onvulmaket » epos door Willem werd voortgezet, hetgeen in het Bedburg. hs. niet geschreven staat.
Voorloopig moeten wij ons dus houden aan de lezing
van het Bedb. hs. en aannemen dat er een ouder onvulmaket epos bestond en dat een zekere Arnout dit gedicht
niet geschreven heeft.
Waarschijnlijk is de bedoeling van den auteur met
doze negatieve mededeeling geweest, niet ons een inlichting te verschaffen nopens den schrijver van het « onvulmaket » epos, maar wel ons een vingerwijzing te geven
nopens den inhoud.
Het gebied van Eupen. — Prof. Dr. LOD. SCHARP
vestigt de aandacht der Vergadering op de uitbreiding van
het Belgisch Bestuur over de streek van Eupen en stelt de
vraag, of de Academie het niet als haar plicht moet beschouwen, de Regeering opmerkzaam te maken op het feit dat
zij, in dat nieuwe Bestuursgebied, tegenover een bevolking
staat die het Vlaainsch als moedertaal heeft.
Het gebied van Eupen, zegt hij, is de voortzetting in
taalopzicht van den Vlaamschsprekenden Noord-Oosthoek
der provincie Luik. Hij wijst op de getuigenis van Prof.
Kurth wat de Vlaamsche gemeenten in die provincie betreft,
en op het niet te wraken getuigenis van Duitsche geleerden
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zelf, wat de streek van Eupen aangaat. Het belang van de
bevolking, in overeenstemming met dat van Belgic, duet
het als in hooge mate wcnschelijk voorkomen in het nieuwe
gebied, evenals in den Vlaamschen Noord-Oosthoek van
het Luiksche, Onderwijs en Bestuur in te richten overeenkomstig het felt dat, niettegenstaande verwaarloozing en
bekamping, en het langjarige kunstmatig opdringen van het
Duitsch, het Vlaamsch er toch de moedertaal gebleven is.
1)e Koninklijke Vlaamsche Academie zou derhalve het
vertrouwen dienen uit te drukken, dat de Regeering er de
hand aan houden zal, dat in die oostelijke streek van het
Vlaamsche taalgebied, voor Bestuur en Onderwijs, naar het
beginsel der gelijkheid in rechte en in feite tusschen Vlaanderen en Walloni, geen opgedrongen vreemde taal de
toenadering belemmere en de aanwenning bemoeilijke van
de nieuw bijgekomen bevolking tot den Belgischen S!aat,
waar zij van natuurswege zich bij het Vlaamsch gedeelte
aansluit.
— Verscluillende Leden nemen dell aan de bespreking.
Ten slotte wordt door de Academie beslist dat het Bestuur
in dien zin aan de Re veering zal schrijven.
**
— De Vergadering wordt te 4 uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

349. (Blokken hout) ACHT ENDE ACHTE,
verbasterd tot *ACHT ENDE DACHTE.
Het geldt in de teksten hieronder de levering aan den
koster-schoolmeester der parochie van Eessen, boven de hem
door de gemeente toegekende wedde of a pensioen — van
honderd BLOKKEN amenhout ACHT ENDE ACHTE, of acht
duim vierkant :
Staatsarchief to Brugge, Reg. N r 2948, of Rekening vande prochic van Eessene », van 1626-1627 (dubbel', fol. 5 vo « Betaelt den
zelven (Gilles de Poortere) over de leverynghe van een hondert olmen
acht ende achte, voor den coster, voor hem besproken doen hij anghenomen was, xlij lb. par. »
Elders luidt dit eenvoucli, zonder vermelding van « amen »,
HONDERT ACHTE ENDE ACHTE (of : DACHTE) :
Id., id., Rekening van 1628-1629, fol. 4 vo : « Betaelt Gilles de
Poorter, van dat hy levered moet een hondert achte ende achte an
Maerten Zoete, coster, die hij jaerlix hebben moet voor hem besproken eiide hem toegheleijt, per acquit xxxvj lb. par. »
Id., id., Rekening van 1630-1631, fol. 4 vo : Betaelt Gilles de
Poortere, van dat by ghelevert heeft een hondert acht ende dachte an
Maerten Zoete, coster... »
Id., id., Rekening id. van 1633-1634, fol. 4 : « Betaelt Maerten
Zoete, coster, over de leverijnghe van hondert acht ende dachte, die
hem jaerlix toegheleijt es boven zyn pensioex, per acquit xxxvj lb.
par. »
Id., id., Rekening id. van 1635-1636, fol. 3 : Betaelt Robert
Zalme, over tleveren van hondert achte ende dachte an Maerten Zoete,
coster ende schoolmeestere, die hij jaerlijcx hebben moet, voor hem
besprocken ende toegheleyt doen hy in zynen voorn. dienst anghenomen was, xxxvj lb. par. ›)

EDW. GAILLIARD.

REINAERDIANA I.
DE NIEUWE

PROLOOG VAN DEN REINAERT
EN HET

ARNOUT VRAAGSTUK
door Mr. LEONARD WILLEMS Az.

Wie zich met de hoop vleide dat dank zij de ontdekking
van een nieuw een einde zou komen aan de aloude
polemiek nopens den proloog, heeft zich deerlijk vergist. Wel
is waar heeft de Bedburg-Dyksche codex de gegevens van het
probleem nu grootelijks gewijzigd menige vroegere uitlegging
als b. v. die van J. F. Willems of van Buitenrust Hettema —
is voor goed veroordeeld; tekst-emendaties, als die van Jonckbloet of van van Helten, zijn heelemaal ter zijde geschoven.
Doch hiertegenover staat dat thans ineens een reeks onverwachte vraagstukken oprijst. Het valt niet te betwijfelen : de
nieuwe lezing opent de deur tot nieuwe hypothesen.
De eerste Nederlandsche Reinaerdist, die kennis genomen
heeft van het ontdekte handschrift, prof. J. W. Muller, is dan
ook terstond met een nieuwe uitlegging voor den dag gekomen,
er zeer bescheiden bijvoegende dat zijne gissing slechts eerie
van de vele mogelijkheden , (bl. 81) is, Welke de nieuwe lezing
in het leven kan roepen. Eu wat bewijst dit nu Anders, dan
dat de nieuwe proloog haast even onduidelijk is als de oudere.
Want (dit spreekt iminers van zelfs) zoo eerstgenoemde klaar
en duidelijk was, dan zouden er geene twee uitleggingen tegelijker tijd kunnen bestaan.
Van alle nog mogelijke opvattingen is er eene die, zoo ver
ik oordeelen kan, thans dreigt
andere in de schaduw te
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stellen : dat is die welke zich het nauwste aansluit bij de hypothese door mij in het 7ja'schrly-t van Leiden in 1897 voorgesteld :
Onze 1?einaert de Vos zou het werk zijn van twee dichters,
en Willem, die Madocke maakte, zou voor zijne rekening slechts.
het eerste gedeelte van het epos, den RI a , hebben, terwijl het
vervolg, RI b , aan een anderen dichter toe te schrijven zou zijn.
In hoe verre deze gissing door het nieuwe handschrift bevestigd wordt en of het onderzoek van den Reinaert-tekst dit
ondersteunt — dit is de vraag welke ik in de volgende bladzijden wensch te behandelen.

Ter inleiding van het te bespreken vraagstuk, past niets
beter, geloof ik, als een oogenblik op de polemiek nopens den
Comburgschen Codex terug te komen en uit te legg,m hoe ik aan
mijne gissing van 1897 geraakt ben. Dit zal mij de gelegenheid
verschaffen om ter loops een paar oude rekeningen te vereffenen.
In het Comb. hs. luidt de proloog als volgt :
Willem, die vele boucke-(I)imaccte
Daer hi dicken ommc waecte
Hem vernoyde so haerde
Dat die avonture van Reynaercle
In dietsche onghemaket bleven,
Die Willem niet hevet vulscreven
Dat hi die vijtc dedej soucken....
t Die avonture >> is enkelvoud, - :«)ngliemaket bleven ›),
meervoud. De tekst is dus corrupt : emendeeren dringt zich op.
Jonckbloet hield het voor het meervoud hij herstelt : « davonturen... onghemaket bleven welke emendatie door Martin
werd overgenomen.
Van Helten verkoos het enkelvoud : « die avonture... was
onghemaket bleven
Maar buiten deze grammaticale onnauwkeurigheid, zijn
bier nog andere moeilijkheden. De vraag is : wat beteekent « die
Willem niet hevet vulscreven ?

(1)

Op rasuur.
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In verband met ongheinaket geven deze woorden een
gezonden zin :
Indien men onderstelt dat onze Reliuzerl onvoltooid is
gebleven ; dan verwittigt ons \Villein in zijnen proloog dat hij
het epos « Met hevet vulscreven
Maar, zegt jonckbloet, de Reznaeli is voltooid, en clan is de
verklaring van Willem niet aan to neinen. De tekst moet dus
corrupt zijn. Men leze dan : , die hi liicr 'levet vuiscreveti
Eeiie emendatie, weike alweer door Martin werd overgenomen.
2° De woorden geven tevens eenen gezonden zin, indien men
ze aldus opvat : De avonturen van Reinaert zijn tot liiertoe
't Dietsch ongemaakt gebleven.
kept een grout getal van
die avonturen, maar hij heeft ze in zijn gedic:it niet alle K vulscreven
Dit is de uitlegging van Buitenrust Hettema (1893) (I).
Op ziclizeif zeer aan4melijk. En, waarlijk, indien deze
woorden in den epiloog van den Reinaer/ stonden, dan zou natuurlijk elkeeii den tekst op dezelfde wijze als Buitenrust Hettema hebben verstaan. Het sprak immers van zelfs
Doch die woorden koinen Met voor in een epiloog; zij staan
in een proloog — en daar zou men clan tuck eerder verwachten
naar middeleeuwsch gebruik dat \Villein alle de hem bekende
avonturen « niet sal vulscthien
Nogmaals, indien dit z6(') in den proloog, had gestaan, dan
zua alweer evenals Buitenrust Hettema hebben verstaan.
Het sprak ouk van zelfs!
Maar « niet heeft vulscreven slaat op het verleden, op het
voorafgaande niet op de toekomst, nosh op hetgeen volgt. En
daar zit de inoeilijkheid in.
Komaan ! zal Buitenrust Hettema mij tegenwerpen, is
bet niets anders? Een bezwaar van dien aard laat zich gemakkelijk uit den weg ruimen. Men versta, met een stilzwijgende toevoeging, « die iii niet lievet vulscreven... in hel hierna vokend
i,iedich! — en dan is de zaak voikomen In orde ».

(T)

Tijdschrifi v. Leiden, XII, 1-24.
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Op zich zelf genomcn, ja ! Maar nu koint het hoofdbezwaar.
Wij modernen, schrijven heel dikwijls onze e 11 prologen, nada/ wij ons werk voltooid hebben. Maar in de Middeleeuwen was liet omgekeerde de regel ). En hieruit spruit voort
dat middeleeuwsche dichters zoo dikwijls in hunne prologen God
(of Maria) aanroepen om hun bijstand te verleenen ten einde liet
door hen ondernomen werk tot een goed slot te brengen.
Voorbeelden hiervan aanhalen is overbodig. Zij zijn legio.
Welnu, in den Reinaert komt een soortgelijke Bede ooh voor. Na
verteld te hebben dat hij met behulp van \Valsche boeken zijn
werk is begonnen, roept de dicliter uit, vs. To :
God moete hem sire hulpen jonnen
Natuurlijk, om het begonnen gedicht tot een goed elude te
brengen. Dus, indien er gestaan- had : -Willem sal al de heal
bekende avonturen niet vulscriven... God moot hem zijne hulpe
jonnen (om liet gedicht te voltooien)! », dan ware de zaak vulkomen in orde.
Maar zoo men leest : heel
el de avonturen niet 7m/so-even... God moet hem zijn hulpe jonnen um het gedicht nog te
schrijven ». Dan is er duidelijke tegenspraak tusschen vs. 6 en mo.
En dit is wat mij de uitlegging van Buitemust Hettema twijfelachtig deed voorkomen. ik cluing hierop aan oindat ik vrees dat ik
in mijn vroeger opstel met duidelijk genoeg heb aangetoond wat
mij die uitlegging deed verwerpen en tevens vrees dat Buitcnrust
Hettema, die nu nog bij zijne uitlegging van 1893 blijft, niet juist
vat welke eigenlijk de tegenwerping is, welke hem worth gemaakt.
Kortom, met de uitlegging van Jonckbloet kwam men er toe
om den tekst te emendeeren — met die van Buitenrust Hettema
kwam men tot een tegenspraak tusschen vs. b en mo.
Dit bracht mij er toe om mij of te vragen of er, buiten die
twee uitleggingen, die mij verdacht voorkwamen, niet een derde
kon bestaan.
3° En er is inderdaad een derde uitlegging. Wanneer Willem
ons zegt dat Ili zijn epos u niet lievet vulscreven », kan hij hierdoor

(1) Een regel die natuurlijk niet zonder uitzonderitigen was. Cf. Verdam, Theophilus, inleiding.
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bedoeld hebben dat slechts een gedeelte van liet epos zijn werk
is — en dat het ander gedeelte liet werk van een tweeden
dichter is.
Dit is de uitlegging, welke ik in 1897 gar (i). Zij was tot
daartoe over liet hook' gezien... en geen wonder ! Die uitlegging screen immers uitgesloten door net voorgaande vets, welk
zegt dat v6Or Willem de Rewaetts-avonturen in 't Die,tsch.
ongemaakt \,varen gebleven ! , En nu spreekt het van zelfs dat
indien \Villein op een vroeger werk heelt vo,irtgebouwd, dat hij
niet kan hebben gesproken van ollAy mizakt. Het gedeelte dat
niet van hem is, en door hem weal o\,• ergenomen, was natuurlijk reeds gemaakt.
De tegenwerping- welke men tegen mijne uitlegging kon
rnaken, heb ik dadelijk ingezien. Maar ik vrueg nuij
ar of liet wel zoo zeker was dat onghemaket van vs. 5 niets
sliders kon beteekenen als waarvan nog niets is gemaakt (de
moderne beteekenis). Moil dit woord vroeger sows ook niet
remaakt, 0i/77o/tooth'?
beteekend hebbeit
1k raadpleegde nu dadelijk Oudemans, en een reeks
woordenb wken en glossarien. /Mies te verged's! en stood op
het punt mijn Reillaert toe te siaan, en geen veRlere notitie te
nemen van den inval, (lien gekregen had, toed (ik herinner
mij de zaak nog also!' het gisteren was) ik op liet itee kwam den
Rethaeri II eens in te kijken ()in te zien wat de oinwerker van
dit onghemaect ghebleven gedaan had!
zijn epo:i
En wat vend ik nu aIdaar gehoekt? Dat
heert geschreven onidat, die geeste »
Niel to recht en is gescreven
Ren deel

dais ajter ;,,c levee.

Natuurlijk, indien er slechts een deel achtergebleven was,
dan was er een ander deel Met achic/::,-).ebleven.
Het wilde rnij voorkomen, dat indien de omwerker het
onghemaect g-ebieven . verstaan had zooals vuor mij ieder
het gedaan had, hij dan doze woorden niet aldus onischreven
zou hebben. H ij zou g,='schreven hebben dat die geeste beelelima/ achtet-gebltven was, en niet sieclits lest deele. En zoo liij nu
dit laatste schieef, dan had liij onghemaect ghebleven A opge(i) Tildschr

ft Jlaats. v. Leiden, XVI.
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nomen in den zin van « onafgheinaect juist (1 ,3 beteekenis welke
ik aan dit woord wilde hechten.
Legdc men het woord op deze laatste wijze nit, dan verkreeg men overeenstemming tusschen R. I en R. II... en het
vaststaen van (lit feit deed me besluiteri miine pissing in het
licht te zenden.
Overigens deed ik opmerken dat deze uitlegging zoo verwonderlijk niet was. Immeis, Willem zegt ens dat hij zijn epos
naar Walsche boeken heeft begonnen; en dit slaat wel op RI",
maar niet op RD. Kennelijk bestaat onze Reinaert uit twee
bestanddeelen, het eerie nit het Fransch, het ander oorspronkelijk Dietsch — zoo dat de mogelijkheid dat er twee dichters
aan gewerkt hadden, dan tack bestow'. En er waren overigens
slier en daar punters van verschil tussclien I . en Ib...
De gevolgen welke mijnc interpretatie na zich sleepte, heb
ik, — de uitkomst heeft het bewezen, — tamelijk goed yourzielL
Is die interpretatie juist, schreef ik, dan meet . onghema-het a onafgemaakt th:. teekenen. — Het nieuw leest << onvolmaket N. Dan moet er in vs. 5 met van Hellen het enkelvoud
n-elezen warden — het nieuw hs. heeft het enkelvoud. Dan meet
er in vs. 6 « die [Villein niet... r een dittographie zijn. — Het
nieuw hs. heeft : («he Arnold niet.... a.
De groote struikelblok van die interpretatie, was, zoo ik aangetoond heb, het woord ongheinakel. Ik moest, om mijne zienswijze te doen aannemen, het bezqs leveren dat 'dit woord ook
onafgenzaakt ken beteekenen. En, zooals gezeid, dit bewijs bezat
ik in '97 niet. Bij gebrek aan dit bewijs heb ik er dan de aandaciit
op gevestigd dat Lat. infectus de twee beteekenissen bezat van
ongemaakt, en onafgemaakt. Het rniddeleeuwsch woord kalif
misschien dan ook beide beteekenissen vereenigen....
Natuurlijk bewijst it ft chts niets het is niet owdat een
Latijnsch woord twee beteekenissen heeft, dat een Middelnedi.
woord den zelfden weg opmoet !
leer terecht heeft Muller dan ook mijn redeneering ten opzichte van 4. onghemaket een gewrongen redeneering genoemd.
Dock voegt hij er een opmerking aan toe, tegen welke ik eenige
bedenkingen heb in te brengen : ongemaket = onafgemaakt
eene mijns inziens gezvrong-en door Willems beredeneering
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geenszins bewezen, en seder/ door Verdam ook met gestaafde, ;lock
ondersteunde glssing » (1).
Eene Dude rekening, Welke ik thans de gelegenheid heb te
vereffenen.
Toen ik in 1897 rnijn artikel schreef, was Verdam niet zoo.
ver als de 0 geraakt, en kon ik diensvolgens bij hem niet te rade
g,aan. Slechts eenige jaren nadien verscheen de aflevering on—,
en daar kreeg ik geenszins den indruk dat mijne hypothese een
verloren zaak was. Weliswaar vend ik nergens de beteekenis
onvoltooid opgeteekend, zooals Muller te recht opmerkt. Naar
somtnige aangehaalde voorbeelden toonden clan tech aan dat
ongemaakt in het Middelnederl. eette beteekenis bezat die wij
aan dit woord thans niet meer toekennen.
flet moderne Nederl. ke p t alleen ongemaakt als waarvan
niets gemaakt is ; als on:, eklinsield — het tegendeel van geinaakt
— zoodus, jets dat met gemaak,theid niets te doer heeft.
Daarentegen werden aan het woord in het i\Iiddelndl., buiten
deze beteekenissen, nog andere toegekend, Welke Verdam opgeeft. En aangezien wij titans in de hss. van Reinaert I onghemaect
zien afwisselen met on7viinzaect, vraag ik mij of of onghemaect in
verschillende vootheelden niet best door dit laatste woord kan
worden omschreven.
Niemand en sal syne twine, graven code vrede onghemaecket
laten in der Marcke ( 0. Harker, III, 9), ==---= Niemand zal zija tuin
onvolmaakt (onafgewerkt, niet in orde gesteld) laten....
Een ander voorbeeld nit -Vlaanderen : er werdt vastgesteld
geslagen) H. met ongkemaeckten
« dat zij hebben gesmeten
irchief, V, 78) >> —
stocs, dat hi viol ter aerde (1/17 , .
onalkewerkle stok dus, — een knuppel, zooals Verdam te reclit
omschrij ft.
Nog een voorbeeld nit Utrecht : « XIIII onssen (oncen)
paerlen, cleen ende grow, die up een caproen ende
mouwen gestict waren (Codex Dipl. Utrecht II, i7o). Een onaj:
gewerki kaproen dus, of zooals Verdam emschrijft, onopgemaakt.
Deze voorbeelden toonen o. a. wan dat, volgens
spraakgebtuik, iemand kon gaan wandelen in een ongemaakten
(1) Verslagen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1908 : e Een.
nieuw handschrift van den Reinaert bl. 164, rota.

— 164 —
tuin, met op zijn hoofd een ongemaakt kaproen en in zijn hand
een ongemaakten stok. En nu is het de vraag of die persoon zicli
Met mocht neervlijen op een ongemaakte bank en daar een ongemaakt gedicht beginnen lezen.
Bij het laatste gezegde, zou alleen de beteekenis onvatoold
kunnen passen — zal Muller mij tegenwerpen. Akkoord. Maar
de grens in de beteekenis schijnt mij bier toch zoo lictit dat
iernand, die zich niet al te correct uitcirukt, gemakkelijk die grens
zal overschrij den.
En wanneer nu de copist van het Comb. hs. ons laat weten
chat Willem den Reinaert niet heeft volscreven en erbij voegt
dat dit epos tot daartoe ongemaect was gebleven », dan lijdt
het bii mij geen den minsten twijfel meer dat hij onvolmaakt, onafgewerkt, onvoltooid heeft bedoeld — daargelaten de vraag of
zijne zegswijze Met behoort tot de zoogenaamde « misselycke
tonghen hetgeen ik gereedelijk kan aannemen.
Is de lezing van het Comb. his. op een andere wijze uit te
leggen, dan zou ik gaarne kennis van die andere omschrijving
widen krijgen.
Nog een tweede oude rekening heb ik te vereffenen.
In het weekblad Van on2en lid (XII, 1912, n" 21, 23, 25)
heeft de hr. Lud. Daniels 0. P. een artikel laten verscliijnen over
den dichter van den Reinaert I Schrijver beroept zich in dit
stuk op een brief van mij, verschenen in het Volksbelang, 29 Febr.
1908, om te beweren dat ik, toen het nieuwe Becib.-Dijksch hs.
gevonden wend, een echten triom/kreet heb aangeheven , en verwijst naar (lien brief om te bewijzen dat ik nu in den Reinaertproloog wil lezen die Arnout niet en hevet vulscreven
Een korte terechtwijzing is bier niet overbodig. Want deze
brief aan het Volksbelang kan best buiten het debat blijven. — hetgeen ik hoop te kunnen aantooiien.
In een zuiver wetenschappelijke polemiek past natuurlijk
de trioinfkieet van dengene, die toevallig door een nieuwe
vondst in bet gelijk werd gesteld, evenmin als de tandenknarsing van hen die nu ongelijk krijgen. Het zou van mijnentwege overigens hoopt onkiesch geweest ziin een triomfkreet aan te heffen
tegenover mijns gelijken, en nog meer tegenover mijne meerderen
op het gebied der NI iddelndl. philologie. Nooit heeft het dan ook
in mijne bedoeling gelegen; als dit mijne bedoeling geweest was,
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of in een taalkundig tijdschrift gedaan, en niet in een politick
weekblad.
De zaak staat heel anders : Den 19 Februa.ri 1908 hield Muller
in de Vlaamsche Academie zijne lezing over het Nieuwe Reinaert lls. 1k was toenmaals gr een lid van dit geleerd lichaam en heb
dus niet kunnen weten wat er eigenlijk voor nieuws in het pas
ontdekte handschrift stond. Maar in het Foiidscnblad van 2 I Februari verscheen een uitvoerig verslag over 1\Iuller's voordracht
en aldaar las ik dat, tot aller verwondering, een zekere Arnout
in het Reinaert-vraagstuk betrokken was en dat hij rnisschien aan
het gedicht had medegewerkt.
Dit artikel werd in de Vlaamsche pens besproken, alsook
door al wie zich met Aliddelnederlandsche Letterkunde te Gent
bezig hield ik stelde vast dat elkeen over de zaak hoogst verwonderd bleef.
Welnu, mijn brief aan het Volksbelang is eigenlijk niet antlers
dan een antwoord op het Fondsehblad en hij werd geschreven met
de bedoeling om aan alle degenen, welke zich zoo verwonderd
aantoonden, het n l mirari (verwonder u over niets) van Horatius
op het hart te drukken. De hr. Dank is zal mij dan tech toegeven
dat ik geen reden had oni verwonderd te zijn, aangezien hetgeen
ik te lezen kreeg, overeenkwam met eene zienswijze, door mij
reeds in 1897 geuit.
Er staat nu wezenlijk in dien brief dat er in den prolong
« die Arnout niet en hevet vulscreven A meet gelezen Nv orden.
De hr. Daniels Believe echter op te inerken dat, toen ih mijn
brief schreef, ik in den wain verkeerde dot (lit tivel degelijk (le
lezing van het nieuwe hs. was. Ik kon op dat oogenblik niet
beter weten.
Eenige wcken nadien was Muller zoo vriendelijk mij een
afzonderlijk afdruhje van zijne voordracht toe te sturen en dan
eerst vernam ik, tot mijne groote verbaziiig, dat het hs. een lezing
bevatte, welke ik heeleinaal niet verwachtte en die voor mij
gedurende jaren een echte prt:zie is geweest.
1)c volgende bladzijden zijn aan deze nieuwe lezing gewijd.
Hiermede zijn mijne achterstallige oude rekeningeljes vercffend.
En nu, ter zake.
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II.
Het nieuwe Bedburg-Dvksche hs. leest :
Hem vernoyde so hadde
Dat ene aventure van Reynaerde
In dietsehe was onvolniaket bleven
Die Aruout niet en hadde bescreven.

De eerste vraag, welke wij ons te stellen hebben, is : welke
zijn nu de vroegere betwiste punters, die door deze nieuwe lezing
van den proloog voor goed opgelost zijn; eu welke zijn de vragen, die nog open blijven en het onderwerp van verdere discussie mocten uitmaken ?
Voor goed opgelost schijnen mij de volgende moeilijkheden
(Ik heb bovenstaanden tekst bier en daar gecursiveerd om de
volgende opmerkingen duidelijker te makers) :
1°) Vroeger waren wii in bet onzekere of wij met Jonckbloet het meervoud moesten behouden « davonturen... bleven
— of met van Helten het enkelvoud
die avonture... was
bleven D. De nieuwe lezing hecft van Helten in het gelijk ges`eld
en ondersteunt zijne einendatie.
Maar nu leest het Comb. hs. die avonture; bet nieuwe hs.
echter eene aventure. De discussie (gesloten over enkelvoud en
meervoud) loopt nu verder over die en eene. Muller, welke de
vraag behandeld heeft, geeft de voorkeur aan K die avonture (i).
Ik zal verder uiteenzetten waarom seen van beide lezingen mij
voldoet en ik ze beide verwerp.
2° Vroeger heeft men zich afgevraagd wat ongeinaect
het Comb. hs. eigenlijk beteekende en de vraag gesteld, of wij
het niet moesten opvatten als onafgemaect
onvoltooid).
De nieuwe lezing geeft re onvohnaket >. En deze lezing is zeker
die geweest welke de omwerker van R. II under de oogen heeft
gehad. (Zie hierboven). Itr eene critische uitgave moet, naar
mijn inzien, nu ongetwijfeld « onvolmaket » behouden blijven,
aangezien de bron van R. II en het Bedb, hs. overeenkomen en

(1) Tildsehrift v. Leiden, XXXI, 268. Doch leest in zijne ui tgave (1914)
4 eene ) — hetgeen bewijst dat er aarzeling bij hem bestaat.
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dat het Comb. hs. hier een onduideliik woord bevat dat in verschillende beteekenissen kan opgenotnen worden. 'Vie onghemaect » behoudt, wil, naar mij dunkt, geen einde stollen aan
d vroegere discussie, die nu gesloten schijnt door de nieuwe
lezing (I).
3° Er werd vroeger gegist dat, aleer Willem aan het werk
er reeds eon Dietsche Reinaeri bestond, al was die onafgewerkt. Dc nieuwe lezing bevestigt dit. Tegen het nieuwe hs.
in, schijnt het moeilijk nu nog te houden staan dat het epos
van Willem de eerste poging is om de Reinaertsage in het
Dietsch te behandelen. De discussie loopt nu verder over het
geen die onvoltooide Reinaeri wel kan bevat hebben, en waarom
Willem Vern . onvulmaket noemt.
40 Er werd vroeeer gegist dat de aanvang van vs. 6 <, die
Willem niet... » een dittographie bevatte. Het nieuwe hs. geeft
thans die Arnout niet... », hetgeen buiten twijfel schijnt te stollen dat er wezenlijk in het Comb. hs. een dittographie bestaat.
De discussie gaat nu voort op het punt : wie is die Anima..?
ell welk is eigenlijk het werk van dies Arnout geweest?
Natuurlijk staat het eenieder vrij een van de vier aangehaalde punten niet aan te nemen. Maar wie het doet, stelt zich
clan schrap tegen de lezing van het nieuwe hs. en zet de oude
liscussie over het Comb. hs. voort, zonder rekening te willen
houden met den nieuw on tdekten codex.
Zoo b. v. blijft Buitenrust Hettema, ik heb bet reeds gezeid,
bij zijne vroegere opvatting van de proloog-verzen. Consequent
met zich zelven, houdt hij dan ookal staande, dat het Comb. Es. om
- YOU te zeggen de waarde van een autographon heefl en dat het
nieuwere hs. bijna van geenen tel is.
Kon hij dit laatste bewijzen, dan heeft hij natuurlijk het recht
zijne uitlegging van den proloog vast te houden. Mijne
he loeling is het geenszins over al die nude vragen terug te komen :
bet zijn slechts enkele der nieuwe vragen door de lezing van het
Bedb. hs. in het leven geroepen, die ik in de volgende bladzijden
bespreek.
(I) In zijne Reinaert uitgave (1914) behoudt Muller onghemaket, om
redenen die ik verder aangeven zal, en waaimede ik mij geenszins kan vereenigen.
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Welnu, zal men mij al dadeliik tegenwerpen : de nieuwe Codex
laat ons onderstellen dat er v()Or Willem eene « onvolmaakte.
avonture ,> van den Reinaert in het Dietsch bestond. Aangenomen ! Maar wie geeft ut het recht te gelooven dat er eenig verband bestaat tusschen die eerste avonture en den Reinaert van
Willem? Met weak recht ziet gij een verband tusschen die avonture en den Rel./well lb 2
1k a.ntwoord : de gedachtengang zelf van den prolong schijnt
hierop te wijzen. 'miners, hoe gaat de proloog?
« Willem, die vroeger den Madocke heeft gemaakt, had zulk
een groot verdriet (hem vernoyde so haerde) dat er een avontuur van den Reinaert in het Dietsch onafgewerkt of onvoltooid
was gebleven, dat hij Onderstel dat er hier eene leemte in
alle onze handscliriften bestond en dat wij verder zouden moeten
gissen wat hierop volgt.
Wij zouden raden, althans de meerderheid ander ons, meen
ik : « dat hij nn alle mogelijke moeite gedaan heeft om van het
onvoltooid avonturr lets voltooicls te maken .•
Zoo zouden wij, modernen, aanvullen en een middeleeuwsch
lezer zou dienaangaande nog veel min aarzelen dan wij. Vergeet
niet dat een middeleeuwsch proloo, in de eerste plants, tot middeleeuwsclie toehoorkiers gericht is. En in dien tijd was er geen het
3ninste begrip van literair eigenclom. Talrijk zijn, niet alleen in de
buitenlandsche letterkunde, maar ook in de onze, de voorbeelden
van gedichten, die een dicht-r zich zoo maar toegeigend heeft,
om ze te voltooien. 1 e Walewein (begonnen door Penninck, vol
tooid door Pieter Vostaert): de Rincins (begonnen door Gillis van
Molhem, voltooid door Hein (van Aken, waarschijalijk); de 7-Oman pan Troyes (begonnen door Zeger Dicngotgaf, voltooid_door
Maerlantl.
Zander dat wij nog melding kunnen maken van gedichten
waar dat gebeurd is, maar wij het niet weten, of wij het slechts
kunnen gissen. Zoo b. v. de Lorreinen, waarvan wij slechts omtrent 10.000 verzen bezitten (oorspronkelijk schijnen er wel
stij1 en vvoordenkeus
100.000 te zijn geweest) is zeer stellig
bewijzen het — door verschillende auteurs geschreven.
Natuurlijk zal dan een middeleeuwsch lezer -nog veel meer
dan wii, dadelijk begrepen hebben dat Willem's voornemen was

op de onvolmaak t e avonture voort te bouwen.
Wie dit nu niet wil aannemen, legt de proloog op de volgende wijze uit : « Willem had zoo's vreeselijk verdriet dat er eene
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avonture van Reinaert onafgewerkt was gebleven, dat.,.. dat hij
die avonture zoo maar onvoltooid heeft laten liggen, en besloot
cen volstrekt nieuw gedicht te schrijven, dat met die oude avonture niets gemeens heeft ».
Ili wit natuurlijk niet houlen staan dat die uitlegging totaal
uitgesioten blijft, maar zij komt mij dan toch op zijn minst bij het
haar getrokken » voor. Ik blijf bij de meening dat, indien Willem's bedoeling ware geweest de onvoltooide avonture zoo maar
te laten liggen, hij zijn proloog op een heel andere wijze zou opgesteld hebben.
Maar, laten wij nu den gedachtengang van de cerste verzen
van den proloog ter zijde en lezen wij verder. « \Viflem zoekt
dede soeken,
de vite (levensbeschrijving) van Reinaert
natuurlijk, — hij zocht) on) voort te kunnen werken. Hij Iegt
de hand op een Fransuhe « vite n, gaat aan het schrijvea van
zijde avonture,
ende hire na de a'alsche boucken
In dietsche dus hevet begonnen.
Het begin van omen Reinaed is inderdaad naar Fiansche
boeken (de branche I) bewerkt. Reinaeri 1b heeft echter met
WTalsche boeken °in zoo te zegg,en niets gemeens. Zoo Willem
dus met behulp van Wa!sche boeken, een dietschen Reinaert
aanvult, dan kan de proloog zonder het minste bezwaar z000rdeilk op.,,evat worden.
\Vie echter houdt staan dat de prolong beteekent dat Willem
aan het dichten van zijn epos is begonnen, en verder gewerkt
heeft naar Walsche boeken, zonder rekening te houden met een
vroegeren dietschen Reinaert, zal nu moeten bewijzen dat zoowel T a als die boeken is ontleend. Dit heeft Muller
vroeger trachten te doen in zijn Sameizstel
11 den Reinaerdc (1), maar met die vroegere thesis kan ik mnoeiOm te kunnen zeegen dat I b naar Walsche boeliik
ken bewerkt is, zou bet bcwijs bijgebracht meeten worden dat
ofwel het verhaal zeif (de schat van Ermeryk en de vaart naar
Hulsterloo) uit het Fransch stamt — en in die teal is er gem het
minste spoor van zulk cen verhaal overgebleven ; 2 " ofwel dat lb
(I) liandel-en Van het XXX
Taal en Letterer, XIV, bl. 421-498.

Congres% — Voluit uitgegeven
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heele reeksen bevat van verzen die uit het Fiansch komen — en
nu is het mij wel bekend dat er in I b hier en daar eenige verzen
voorkomen, die als herinneringen of K< reminiscenties » (zooals de
Duitscher zegt) van Fransche lectuur zijn te beschouwen, maar
die verzen, earl ?lances iii (virgite vasIo, zijn veel te schaarsch om
te kunnen beweren dat dit deel uit het Fransch stamt.
I b is, naar inijne rneening, dus wel oorspronkelijk Dietsch,
en niet uten Walschen boecken overgenomen.
Gesteld nu dat de twee deelen van ons epos verschillend
van herkomst zijn, dan moeten er hiervan in het gedicht sporen
overgebleven zijn.
En inderdaad, nu dat de aandacht der geleerden hierop gevestigd is, werd op een reeks verschillen gewezen die, naar mijn
oordeel, niet geloocliend kunnen worden.
A. Wat den woordenschat betreft, hierover heeft Muller zeer
breedvoerig gehandeld (i). Van mijnen kant had ik ook eenige
aanteekeningen genomen, maar ik zie slat deze nu alle bij Muller voorkomen (met veel dat ik niet opgemerkt had). Een enkel
woord vind ik bij hem niet behandeld. Het i\Iiddelndl. bezat twee
negaties van het w.w. eeren, namelijk on/eel-en, part. 07z/eel-I, en het
(thans verdwenen) onneeren, part. gkeonneert. Welnu onteeren
komt voor in I . vs. 664 en 761 — 07/were/I in I b vs. 2004 en 20 t 1.
Dit te voegen bij het door Muller aangeteekende.
Natuurlijk zal het wel aan louter toeval te wijten zijn, dat
sommige woorden in l a en Met in I b voorkomen — en omgekeerd — en dit neemt Muller ook aan. Maar desniettegenstaande
stern ik volkomen met den geleerden professor in waar hij
schrijft (bl. 196) « Al mocht blijken dat van de hierboven opgetaste winst, zekere /arra dient afkelrokken, maak ik mij toch sterk
dat er nog rneer dan genoeg stellige verschilpunten, die noch
aan toeval, noch aan verschillenden inhoud, stip of geest toegeschreven kunnen worden, zullen overblijven om daarop alleen
reeds de onderstelling van een verschil van herkomst te gronden
B. Wat stiji betreft, hier ook is verschil tusschen Pt en Ib.
— Hierover zie Muller, bl. 207. Daar ik echter wat verder den
(I) De twee dichters van onzen Reinaert. (Tijdschrift van Leiden,
XXXI, ;79-197.)
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stiji zeer breedvoerig bespreek, stip ik dit verschil hier alleen
pro memoria aan.
C. Op het verschil in het Anthropomorphisme heeft Franck
het eerst gewezen. Reeds in 1894, toen hij nog aan de olmaakte
.eenheid van het epos geloofde, heeft Franck op het Philologen
congres te Dusseldorf er de aandacht op gevestigd dat de dieren in I b veel meer verpersoonlijkt zijn dan in T a en in diens
Fransche bron, de Branche I, welke van 1179 is (i). Hier hebben wij dus stellig een verschil dat niet pour les besoins de la
((vise werd uitgevonden.
"V

D. De psycholoie der dieren is overigens in beide deelen
van het gedicht niet de zelfde gebleven. Enkele aanvullingen
op hetgeen Muller hierover zegt, molten thans volgen.
Belijn de rain wordt in beide deelen van ons gedicht genoemd. Wanneer in 1 3 Reinaert ten hove is toegekomen,
tracht hij zich met eene mooie toespraak bij den koning wit te
wasschen. Doch, de verbolgen dieren vallen hem thans in de
rode (vs. 1848) :
Recht in derre selvcr sprake
Doe spranc up Belijn die ram
Ende sine hie, die met hem quam,
Dat was dame Hawi.

En eene Image reeks dieren volgen dan dit voorbeeld. Hoe
verbaasd zijn wij nu wanneer wij opeens (vs. 2955) Belijn verder in I b zien optreden met eene nieuwe waardigheid :
Doe dede die coninc eischcn saen
Den capelaen Beline den ram.
Dat Belijn met zijne vrouw Hawi, en Belijn de kapelaan
-eigenlijk twee verschillende typeeringen van den ram zijn, valt
in het oog.
Ik voeg hierbij dat zoo Belijn in ons gedicht kapelaan van
den koning is, hij in l a eene rol speelt die hem niet toekomt.
Ais deel uitrnakende van het gevolg van den vorst, moest hij
natuurlijk, evenals Botsaert die clerc en 's konings maag Fira(t) Luc. Foulet, Le Roman de .Renart (1914), bl. 108. — Chronologie
des branches du Renart.
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peel, buiten de debatten van het proces blijven, en zich niet aan
het hoofd stellen der aanklagers die Reinaert doen gevangen
nemen. Waarom hij in I . zoo handelt, is te vinden in de bron
branche I, die Willem bier volgt. Al wie Middelnederlandsch
proceduur kennen, en de plichten van den voorzitter met de
leden van zijn gevolg weten, zullen het hieromtrent met mij,
meen ik, eens zijn.
En hetgeen wij met Belijn, zien gebeuren is ook het geval
met andere helden van het epos.
In T a speelt Nobel de koning zijne rol van voorzitter op
uitnemende wijze en hebben wij geen reden om hem als een
komiek persoon aan te zien. Doch in I b treffen wij een ander
koning aan een baatzuchtig iemand, die aan den sleep van
zijne gemalin hangt — twee eigenschappen waarop in T a geen de
minste toespeling gevonden wordt.
In Ib is de vorst zelfs een domoor — zoo wordt door de critici thans beweerd. Maar of dit met de waarheid strookt, daar
twijfel ik aan : op verscheiden plaatsen van het gedicht wordt
gezeid dat de koning noel is :
vs. 1901

Die coninc hi was hardc vroet.

vs. 2056

Al es hi listiclr ende vroet
Die coninc, is waenne noch verdooren.

Het is Reinaert, die bier spreekt.
Hetgeen zou moeten bewijzen dat de koning een aartsdomoor is, is zijne opmerking over de ligging van Kriekenputte :
vs. 2640

lc hebbe ghehoort ghenoemen Aken
Ende Parijs eist Baer iet na?

Te oordeelen naar die verzen, bepaalt zich heel de geographische kennis van den koning tot Aken en Parijs, en hij wil
weten of Kriekenputte in die buurt ligt.
Maar dat doze interpretatie juist is, kan betwijfeld worden :
een middeleeuwsche koning die geen andere namen van steden
kent als Aken en Parijs, kan men toch moeilijk vroel heeten en
zulke onwetendheid loopt stellig over zijn houtje.
Ik vraag mij of of die verzen niet beteekenen ik heb daar
zoo even hooren noemen Aken en Parijs ligt het soms daaromtrent ? »
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En inderdaad wordt Aken wat vroeger genoemd in de toespraak. van Reinaert (vs. 2282). Doch Patijs wordt nergens
genoemd. De vraag is : werd Parijs sours niet vermeld in de
oudere inleiding op R. I b en is het niet door toedoen van Willem
dat bier deze naam werd uitgewischt, dewijl hij zijne bron umwerkte ?
Een gissing die ik slechts vragender wijze opwerp.
Maar niet alleen hebben wij in beide defden van den Reinaert, twee verschillende typen van den koning tot zelfs. de naarn
verschilt. In Ia heet de leeuw Nobel, in I b is het Lioen. Weliswaar komt deze laatste benaming in de laatste verzen van Ia
reeds voor, maar hoe dit komt, zullen wij verder trachten uit te
leggen (i). Naam en psychologie verschillen dus.
Ik ga thans over tot de koningin. In Ia is van haar geen
sprake en aan niets kunnen wij gissen dat zij in de dierenverzameting aanwezig is; wanneer de hoofsche Reinaert aan het hof
verschijnt, groet hij eeibiedig den koning; maar de koningin, die
in Ib zulke voorname rol speelt, en die hij nooit in Ib vergeet te
groeten en te vermelden tegelijker tijd met haar gemaal — de
koningin, zeg ik, wordt totaal vergeten
vs. 1771.

Ic groct u, coninc, is hebbcs rccht !
En haddc nic coninc eenen cnecht....

Maar opeens vernemen wij in lb dat de koningin ook aanwezig is (vs. 2159) :
Die coninghinne wart vervacrt
Endc sprac 0 0 wi, Rcinacrt...

Hoe de koningin beet, wordt ons bier niet eens medegedeeld:
dit vernemen wij eerst later in de COD laatste verzen van het epos
(2538)
Doc sprac die coninc : o Gente vrouleT

Een uitzondering dus op den algemeenen regel die wil dat
wanneer een nieuwe held optreedt, ons dadelijk zijn naam en
hoedanigheid wordt aangekondigd. Blijkbaar is coninghinne
Gente uit een ander epos overgenomen. Voorstelling is onnoodig : toehoorder en heldin kennel' elkander sedert lang.
(I) Dal in lb vs. 2770 de naain Nobel weer te voorschijn komt, is
natuurlijk aan de omwerking van Willem toe te schrijven.
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Hetgeen we nu met Belijn, met Nobel en Gente ondervon
den, is min of weer ook het geval met andere helden van het
epos de psychologie van Reinaert en van Isegrim is ook niet
dezelfde in Ia en I b ; en de wolvin Hersint bevindt zich in het
zelfde geval als Gente : hare aanwezigheid bij de dierenverzameling wordt in I a niet vermeld. Alhoewel er breedvoerig over
haar gedrag in haar tegenwoordigheid gehandeld wordt, roert
zij den mond niet !
E. Niet alleen is er verschil in de psychologie der dieren, maar
in Ib treden op het einde onverwachts verschillende helden op,
die men vergeten heeft vroeger te melden : Fierapeel de luipaard,
en Botsaert, die clerc van den koning. De otter Bruneel, terloops (vs. 1859) genoemd, krijgt ook een Kleine rol te spelen
(vs. 3382).
F. De toespeling-en op vroegere episoden, zijn overigens op
een heel andere wijze in I' en I b behandeld. TerwijI in I a de
voor-episoden altijd zoo goed beschreven zijn dat wij heel wel
kunnen vatten wat er gebeurd is, ]omen integendeel in I b verschillende episoden voor, waarop met enkele woorden gezinspeeld wordt, zonder dat wij ons kunnen vooistellen wat er
eigenlijk gebeurd is.
Wanneer b. v. Isegrim aan het zuchten gaat, verwijt Tibeert hem zijne houding (vs. 1928):
Bedi Reinaert waest diet alsneriet
Endo solve mede ghinc
Daer men uwe twee broeders hinc
Rumen code Widelanken.

Over het verhangen van die twee broeders van Isegrim
weten wij niets : inlichtmgen over deze episode worden ons niet
verstrekt.
Wat verder vei telt Cuwaert de haas dat hij Kriekeputte nooit
vergeten zal (vs. 2685) :
Hoe mochte is vergheten dies
Dat aldaer Seymunt dic sies
Sine valsche penninghe slouch
Daer hi hem scoone mede bcdrouch
Endc alle die ghesellen sine.
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De episode van den jachthond Sepnunt ass valschmunter,

is ons eveneens van elders //jet bekend : wij zijn Bier ook zonder inlichtingen en hetgeen ons de Rcimiert hierover weet te
zeggen, houdt niet veel in.
Cuwaert vermeklt ook den naam van het sciiootlionclje
Rine, en. hij berinnert Stan zijn schoolkameraadschap met het
diertje
Dat was to voren C C is met Nine
Mijn ghcselscap makede vast
Die me ,,,,, hequijt 1:exit mcnighen _pest
Alweer eels episode die wij niet kennen.
Blijkbaar hebben wij bij alle deze toespelingen to Tien met
herinneringen aan eene vroegere Dietsche A.)ethaert-literatuur,
den toehoorders zoo wel bekend was, dat eenige woorden
doende waren om Buis de gebeurtenissen in het geheugen te
brengen waarop gezinspeeld worth.
De on7'ulmack/e avonture van den prol)og en alle deze toespelingen stellen het bestaan van doze literatuur in Iniln oogen
buiten twijfel.
Dit was reeds mijn gevoelen in 1897, en in 1899 werd deze
zaak bevestigd tie ,r hat ontdekken der toespelingen van Willem
van Mechelen in zijn Leven T'an LitiA>ardis. De prior
van Afflighem polemiseert tegen de dierensage, wanneer hij
schrijft (II, 05-96) :
Daer tlocn si stomme 1-)eesten spreken
Dac;' duen si S 1,112111CM, sJeren breken
Doch dit shat blijkbaar niet op den Re/n(7er/, maar wel op
cen verloren gedicht.
Tot hiertoe, z{) Jals 0 s Icoei ziet, ben ik het volkomen Bens
met Franck, Deg-ering, van Ginniken, De Voovs, Piinsen en. nu
laatst, j. W. Muller, over het ontstaan van onzen Rethaert.
Maar de tegenwerpingen, Welke Muller in 1908 tegen mijne
conjectuur van 1897 heeft gemaakt, hebben inij gedeeltelijk tot
inkeer geliracht En terwiji nu Muller allengs tot de aanvaarding van mijn vroegere conjectuur oveiging, hob ik den omgekeerdenw ee; ing,esiagen, en beer ik tot de theorie van Muller
in 1908 teruggekeerd.
Wel het bewijs dat wij met elkanders bezwaren volop
rekening wenschen te houden en dat het ons beide geenszins te
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doen. is om koppip-, bij de eens door ons vooruitgezette meening
te blijven volharden.
Zoo is het ook veel beter : al het onliebbelijke van een
wetenschappelijke polemiek wordt hierdoor verbannen, en de
discussie over den Reinaert wordt een aangename gedachtenwisseling over een onderwerp dat ons beiden ter harte ligt.

Een critiek die er uitsluitend op uit is orn verschil op te sporen, en die alleen met de punten van verschil rekening zou willea houden, loopt groot gevaar een erg eenzijdige critiek te worden : want bij een vraagstuk als het onze volstaat het geenszins
de oogen enkel gevestigd te houden op lietgeen verscliilt; ook
de gelijkenispunten dienen nauwkeurig aangestipt, onclerzocht en
overwogen. Dit heeft overigens J. W. Muller zeer goed begrepen,
aangezien ook hij heel breedvoerig over punten van gelijkenis
uitweidt.
We staan Bier irnmers voor een dubbele hypothese — en
met nadruk wijs ik op dit feit, dewijI het mij voorkomt dat mijne
collega's op het gebied der vossenjacht dit wel eens uit het oog
verliezen :
Ofwel is de onvolmaakte avonture identlek met P —
,daargelatea wel te verstaan de onvermijdelijke noodige omwerking om de eenheid van het groote gedicht diet te schenden.
Zoo ja, dan zija er twee dicliters van den Reinaert.
Zoo ja, dan komt tusschen die twee onp,,etwijfeld de eereplaats toe aan hem die de stoute schepping, den R. I b, heeft
ontworpen, aangezien het eerste gedeelte, hoe verdienstelijk
ook bewerkt, dan toch niets anders is dan een vrije navolging
van het Fransch.
Zoo ja, dan moet Willem, schrijver van den R. I', van het
'verheven voetstuk weg, waar hij tot nu toe blijft prijken, orn plaats
te maken voor den dichter van R. I. b . En dit alles heeft Prinsen
in zijne zoo verdienstelijke Geschiedenis der Nederlaodsclie Le/lei-kande reeds zeer goed aangetoond.
2° ofwel, tweede hypothese — de onvolmaakte avonture is
vie/ idenliek met R. I b — zij werd wel voor dit gedeelte door
Willem als bion gebruikt en als dusdanige heeft zij een onmiskenbaren invloed op R. P gehad. Maar orn dienst te kunnen
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..doen in den Reit/aerie, en als integreerend bestanddeel in dit
gewrocht ingelascht te kunneu worden, hebben tot zelfs de brokstukken, die Willem voor zijn epos bruikbaar heeft bevonden, zoo
een grondige en totale omwerking moeteit ondergaan dat het
begrip indent/lei/ ten eenemale uitgesloten is.
In dit geval zijn beide stukken dus niet identiek orndat
R. I b , ten opzichte van de onvolmaakte avonture, wel degelijk,
en in den vollen zin van het woord, een hieuw gedicht heeten
mag. En dit meuw gedicht how t dan Willem toe, evenzeer als
zijn R. Ia.
De aanspraken van Willem op den geheelen Reinaert zijn
dus bij deze vraag op het spel.
Elet onderzoek gaat over dit punt : is hij, ja dan neen,
auteur van het voliedig epos.
De eerste h ) pothese (dat R. I b identiek is, daargelaten eene
onvermijdelijke omwerking waarop i1: in '97 reeds zinspeelde)
heb ik op mijn geweten.
Hoe ik aan deze h pothese gekomen ben, heb ik hiervoren
anngeduid : Iii 1897 beyond ik mij enkel voor het Comb. hs. en
vat stond er char te lezen? Dat Willem het gedicht niet heeft
vuiscreven
Met het oog op de beteekenis Welke ik aan dit « vulscriven
hechtte, moest ik wel aannemen dat twee dicliters aan onzen
Relnaeit hebben gewetkt. AVij haddcn homers, volgens het handschrift en de interpretatie die ik er van gaf, de ondubbelzinnige
verkiaring van Willem zelven. En tegen zijn getuigenis in, kon
ik nu muerlij1 houden staan dat hij het gedicht Loch heeft
vulscreven
wanneer liij zeif toegif dat slechts het eerste
g(ideelte van het epos (Haar de Waa!sche boeken) zijn werk was.
Waaro:n -- zoo redeneerde ik
zou ik het beter willed
-wcten dan de schrijver zelf van het gedicht?
Zoo stonden de taken in 1897.
Men gelieve echter that's op te merken dat het Bedb. hs.
de lezing Met bevat, Welke ik onderstelde. Ik giste (zie dienaangaande mijn brief aan het Voiles-be/at/A)) dat nieuwe lezing
zou zijn « (lie Aernout niet en lievet vulscreven Y.
Maar neen : pie nieuwe codex zegt eenvoudig, sprekende
van de eene onvolinflakte avonture (en niet van onzen Reinaerl)
Arnout die niet bescreven
geschreven) had
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Wij zijn diensvolgens, als ik wel heb, ontslagen van
bekentenis van \Villein dat hij niet de auteur van den voiledigen Reinaeri is. En wij moeten iiu dit vraagstuk ab ovo onderzoehen, zonder ons voortaan op den proloog te mogen beroepen
— althans op dien van het Bedb. hs. — als bewijs tegen het
auteurichap van Willem.
Er is sneer in vs. 30 van het Comb. hs. stond te lezen dat
die « scone, die in groter liovescede, gherne keeret hare sakes
\Villein bad deze avonture van Reinaerde (zoodus ons gedicht)
te maken. Ik onderstelde in 1897 dat indien mijne uitlegging de
goede was, bier ook zwimakell zou moeten staan. \iVelnu de
nieuwe Codex heeft mij bij deze ongelijk gegeven en leest met
Co. nuzken en Met vamaken. De schoone schijnt hem dus wel
aangezet te hebben urn den Reinaert te schrijven en diensvolgens
zouden wij moeten aannemen dat hij ons gedicht wel degelijk
^escIii even en met eenvoudig- aangevuld heeft terwijl anderzijds (letterlijk opgenomen) ons over de onvoimaakte avonture
nets antlers medegedeeld wordt clan dat een zekere Arnout die
Met geschreven heeft.
Maar de verschilpunten, — zal men mij tegenwerpen —
toonen die reeds met voldoende aan dat er twee auteurs van den
Reinaert zijn? Heeft het betoog van J. W. Muller u dan in dit opzicht niet overtuigd van het dubbel auteurschap ? of denkt gij er
soms aan, het verschil tu.sschen l a en I b zoo maar eenvoudig te
mogen looclienen, of als eene kleinigheid to bestempelen?
Ik heb het reeds gezegd : de punten van verschil schijnen
mij onloochenbaar — rekening client men er dus merle te houden. Maar of zij wel van dien aard zijn dat wij nu per se zouden
moeten aannemen dat er twee auteurs zijn, dit, rechtuit gesproken, staat bij mij nog geenszins vast.
Er bestaan immers twee inogelijkhedeti : de eerste is dat de
punten van verschil op twee auteurs wizen, zooals door mij
vroeger werd gegist.
De tweede : dat die punten van verschil kunnen gelden als
bewijs dat Willem van twee vet schillende bronnen gebruik heeft
gemaakt.
Bij het bewei ken van zijn R. I a stond hij under den invloed van
branche I Renaa. Bij het schrijven van R. I b echter kon hij, wat
woordenkeus, stijl, psychologie der dieren, enz. betreft, den

- '79 invloed hebben ondergaan van de onvolmaakte avonture, die hij
onder de oogen had en waarvan hij zich als bron bediende.
En zoo hij geen ander gebruik van de onvoltooide avonture
gemaakt heeft dan dit, dan is hij stellig niet buiten zijn recht
get-aan en biijft R. I b wel degelijk zijn eigendoin. Niemand denkt
er immers op awl Racine den eigendoni van zijne Phare te
betwisten omdat hij het onderwerp zelf en een heel reeks verzen,
aan den gekroonden Hippolytus van Euripides heeft ontleend;
evenmin als men aan Shakespeare zijn _Merchant of renice en
sormnige andere tooneelstukken zal betwisten omdat hij hier
andere stukken heeft omgewerkt.
Welke van beide mogelijkheden dient eerst in aanmerking
te komen ?
Al dadelijk is er lets dat voor de tweede hypothese spreekt.
Muller heeft opgemerkt dat de verzen 1754 tot 1893 van ons
gedicht, welke ongetwijfeld nit branche I zijn overgenomen, wat
stiji en woordenkeusaangaat, deel scliijnen nit temaken van R. Ib.
Wij zouden diensvolgens moeten aannemen dat de schrijver
der onvoltooide avonture insgelijks branche I van Rezzart heeft
gekend, dat hij ze, gedeeltelijk althans, heeft vertaald en dat hij
het is welke zijn oorspronkelijk verhaal aan een stub van branche I heeft vastgeknoopt.
Zoo jets komt mij uiterst twijfelachtig voor. En ik ben
geneigd om deze zaak up een andere, Haar mij voerkomt, meer
waarschijnlijkere wijze uit te leggen. Ik meen dat \Villein bet
begin van branche I van ReH art vi ij heeft vertaald, zonder zich
orn de onvolinaakte avonture te bekreunen. Zijn plan was echter
niet de volledige branche I in het Dicsch om te zetten : voor de
tweede heeft van zijn gedicht was hij vo,)rnemens een andere
bron te volgen. WeInu, na de a vonturen Van Bruin, van Tibeert
en van Grinibert vrij Haar het Fransch te hebben bewerla, heeft
hij gezocht hoe hij dit begin aan het ou(lere epos zoo vastknoopen en waar hij met zijn Fransche bron z()u afbreken. Ilij
heeft die andere bron zorgvuldig bestudeerd om te weten wat
er daarin bruikbaar veer hem was. En geen wonder is het dan
dat, wanneer hij weer aan het week is getugen, taal, stijl en
woordenkeus van het oud epos in zijn gelieugen zijn blijven
voortwerken en dat de verzen 1754 tot 1893 allerlei eigenaardigheden vertoonen, welke niet aan R. I a , maar wel aan R. Ib
herinneren.
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En dat onze Reinaeri wel degelijk van eene hand geschreven
is, en niet van twee, schijnt mij verder nog bewezen te zijn door
eene reeks Allen, welke de hypothese van het dubbel auteurschap uiterst moeilijk maker.
Op de volmaakte eenheid van het gedicht, valt er wel het
een en ander of te dingen, hetgeen overigens niet te verwonderen is zoo er twee uiteenloopende bronnen in het spel zijn.
Maar dit neemt niet weg dat de eenheid dan toch reEel is, en dat
niemand zich ooit awl die kleinigheden heeft gestoord eer de
Eedb. codex er de aandacht op gevestigd had.
Eene eenheid van dien aard zou dan toch moeilijk te
verkrijgen zijn, indien Willem de eerste Delft (uit het Fransch
vertaald) eenvoudig aan het oud gedicht als proloog en inleiding
had toegevoegd. Een grondige omwerking van de tweede heeft
is zeer zeker noodig geweest on' den uitslag te verkrijgen, welke
Willem met zijn volledigen R.einaert heeft bereikt.
Onnoodig hierop verder aan te dringen — de zaak is op
zich zelf duidelijk genoeg.
In de tweede plaats valt onze aandacht terstond op eene
reeks toespelingen in R. I b op de eerste helft van het verhaal.
Hier ook ongetwijfeld moeten wij wel de hand van Willem
erkennen. Op enkele plaatsen wensch ik wat uit te weiden,
daar de tekstctitiek er in gemengd is (I).
(I) Ten opzichte van de tekstcritiek van Reinaert I sta ik (zooals vercier
biijken zai) heelemaal op het zeifie standpunt als Muller. Niet, wel te vet-staan, dat ik mij overal met zijne tekstemendaties vereenig : in menig geval
zou ik den tekst op een andere wijze hersteld willen zien als hij het doet.
Maar onze methode is grosso modo wel de zelfde. De emenclaties in dit
opstel voorgesteld, zijn ontleend aan een studie van mij a over de handschrlftelijke overleving van R. waarin ik hoop te bewijzen dat de telist
van onze hss. corrupter is dan vele, die Muller gecritiseerd hebben, het wel
aannemen. Een enkel voorbeeld nit mijn apparaat getrokken, moge bier als
proef medegedeeld worden :
Cantecleer vertelt dat hij met zijne kinderen in een park vast ingesloten
was, dat was beloken met eenen inure ; en hij voegt erbij vs. 330 :
Hier binnen stoet een monicsscure
Daer so vele honden toe hoorden.
Die honden, zegt Can tecleer, zien Reinaert aankomen om de kippen te
verrassen. Dan moeten zij stellig een zeer scherp zicht gehad hebben om
hem door dien muur van het park te kunnen waarnemen!
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Isengrijn en Tybert zijn aan het twisten na de veroordeeling
van Reinaert. Deze laatste kornt nu tusschen beide en, zich
wendende tot Bruin en Isengrijn, zegt hij hun (vs. 1948):
ja ne sicli nu Baer toe vercoren
Ghi encle Brune, dat ghi suit dooden
Reinacrde, uwen neve, den fellen roodcn?

Van Helten heeft (Tijdschr. Maaisch. van Leiden, dl. V,
bl. 254) de vraag gesteld waar er in het gedicht geschreven staat
dat Isengrim en Bruin hiertoe verkoren waren. Zijn antwoord
luidt : nergens wordt hiervan melding gemaakt » en hierop
steunt die geleerde om aan deze verzen ingrijpende wijzigingen
toe te brengen.
Met die wijzigingen ben ik het geenszins eons. Doch dit
neemt niet weg dat men, naar mij voorkomt, op de vraag van van
Helten nog geen voldoend antwoord heeft gegeven. Ik heb mij
vroeger afgevraagd of wij p ier geen toespeling hebben op jets
dat wel degelijk in het oudere epos stond, maar dat door -Willem overgeslagen werd.
Bij nader inzicht ben ik echter tot de overtuiging gekomen
dat die gissing geen steek houdt. Onze tekst is, naar ik denk,
corrupt, maar niet waar van Helten het onderstelt.
Eenige verzen te voren is koning Nobel aan het woord en
zich tot Isengrim en Bruin wendende, vraagt hij hun waarom
men langer draalt om Reinaert op te hangen,
vs. 1909.

sal menne hanghen, twine

doct mod dan?

Zoodra zij hem echter in het zicht gekregen hebben,
Liepen sie hem na met haerre cracht
Ik onderstel dat zij dan over den muur van het park moesten springen.
Want het pack, zegt de dichter (v. 329) was vast betoken Indien er een
opening was om de honden buiten te later), dan kon Reinaert door die
opening ook binnen; en dan was het park flirt beloken!
Klaarblijkelijk moet er in den tekst gelezen worden
Hier neven stoet cen monicsscure
Dan konden de h . )nden zonder door den moor te kunnen zien —
Reinaert in de paten krijgen als hij rondom het park kwam loeren. Dan
konden zij hem ook achterna zitten, zonder over een moor te moeten springen.

— 1 82 zouden
eerder
verwachten
dat Nobel hun vraagt waarWij
orn zi met de zaak niet aanvangen, dan dat hij hun de vraag
stelt waarom men niet begint. Doch ik aarzel niet, gezien vs. 1938
van het vervolg, bier te lezen
sal mennc hanghen twine doedijt dan ?
De conjectuur wordt bevestigd, ten eerste door de Lat. vertaling, welke leest vs. 899
Quare negligitis nec properatis ad hwc ?
R. II ondersteunt insgelijks de conjectuur, vs. 1941
Sel men hanghen, wat beiddi dan,?
en niet: watbezdt men dan., hetgeen er zou staan indien
Comb. en Bedb. de echte lezing bevatten.
Verwerpt men deze conjectuur, dan vraag ik met van Helten : Waar staat er in R. I dat Isengrim en Bruin dien last
gekregen hebben ? R. Vulpes geeft antwoord op die vraag, evenals R. II, maar de beide less. van R. I laten de zaak in het
duister.

beiddi—

Eenige verzen te voren in die zelfde toespraak van Nobel
vinden wij een toespeling op R. Ia
1942.

Tibeert hecft ecne waste line
Dic hi bejaghede om sine kele
Dacr hi vernois hadde vele
Int huus daer hi den pate beet
Die your hem stout al sunder cleet.

Duidelijke toespeling op het avontuur van Tibert in R. I a .
Op ditzelfde avontuur wordt verder nog gezinspeeld (2832).
Dat hi gherne wilde laten
Sine oogen varcn over niet
Die hi in sftafien scare liet

Wat verder andere toespeling :
1973.

Nu -waren die drie heeren gereet
Die Reinaert hadde harde leet :
Dat was die wulf entie heere Tibeert
Endc der Brune, die hadde gheleert
Honich steles te sines scaden.
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Duidelijke toespeling op bet avontuur in R. I. a. Derde toespeling op R. I a in vs. 3208 vlg. Reinaert zegt vast besloten to
zijn zich niet meer in de macht van Nobel to stellen, ondanks
alle pogingen welke no gedaan zouden worden :
Beide hss. stellen bier de verzen iii deze volgorde :
Of mi troostet mee dacr toe
No die cater, no die das,
No Brune, die ont mi rumen ices
Dat is mee in sconinx ghenade
Ne come....
Doch de kater en de das zijn oak om Reinaert gekomen
evenals Bruin wij zouden dus willen lezen die om mi comen
zcaren — Het rijm echter verzet zich tegen zulke verandering.
Een oogenblik heb ik rnij afgevraagd of in de onvoltooide avonture Bruin soms niet alleen gekomew ions en dat dus « cater ende
das , een toevoeging van Willem zouden zijn. Bij nailer inzicht
heb ik dit idee moeten opgeven. De tekst lijkt mij bier alweer
corrupt. Lees met een eenvoudige omzetting :
Of mi troostet race daertoe
No Brune, die om mi comen was,
No die cater, no die das...
Ten eerste is op die wijze de volzin grammaticaal korrekter.
Ten tweede verkrijgen wij aldus de chronologische volgorde der
drie indagingen : eerst Bruin, dan de kater en ten slotte de das.
Er is immers geen reden waarom de dichter die orde zou wijzigen en die kleine omzettin,,,, van twee verzen is dan toch geen
ingrijpende wijziging van den overgeleverden tekst, waartegen de
critiek groote bezwaren zou kunnen inbrengen.
In alle gevalle is de toespeling op R. I a duidelijk.
Voeg aan doze toespelingen nog toe de herinnering aan het
boelschap van Reinaert met de wolvin en enkele andere min
duidelijke toespelingen.
Men believe bij alto doze toespelingen op to merken dat zij
heel natuurlijk worden aangebracht. Men berleze telkentnale de
inleidende verzen en men zal mij toegeven dat wij bier niet
den indruk krijgen van inlassching van verzen, die aan een oud
gedicht eenvoudig zijn bijgelapt : hetgeen bij interpolaties bijna
.altijd zichtbaar blijft.
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Het verhaal zelf daargelaten, laat ons de techniek der verzen onderzoeken.
Wat het rijmstelsel betreft, hiervan heeft Muller vroeger
(77/dschrift 7). Leiden, dl. VII, bl. 1-84) een grondig onderzoek
gemaakt. Zijne slotsorn is dat, wat zuiverheid betreft, geen enkel
ander middeleeuwsch epos met onzen Reinaeri kan vergeleken
worden. Geene dichterlijke vrijheden, Beene halfriimen. De
dichter stelt zich de strengste eischen.
Welnu, van een onderscheid in dit opzicht tusschen R. IL'
en R. I b kan hier geen sprake zijn. Het rijmstelsel is van het
begin tot slot even onberispelijk gebleven, zoodat het volledig
epos wel den indruk maakt door een enkel persoon berijmd te
zijn.
Zelfde opmerking wat de overloopingen (of enjambeinenis)
aangaat. Om de monotonie te breken van die korte versjes, met
zoo snei op elkaar volgende rijmklanken, heeft de dichter van
den _Reinaert een veelvuldig gebruik van overloopingen gemaakt.
Ik betwijfel het of er in onze middeleeuwsche letterkunde een
epos bestaat, waar zii betrekkelijk zoo talrijk voorkomen. Welnu
wij treffen ze in R. I a en R. I b aan en in gelijke mate (i). Dat
twee verschillende dichters zoo iets bereikt zoulen hebben, valt
moeilijk aan te nemen.
Blijft nog te spreken van den stiji, die insgelijks op mij den
indruk maakt, ondanks kleine verschillen (de bronnen zijn
andere) van een en den zelfden persoon uit te gaan.
De stiji van R. I b , zegt Muller, is wat zwaarder de korte
volzinnetjes van R. I a vindt men min talrijk in het tweede
gedeelte, waar lange volzinnen meer de regel zijn « In B treft
men over 't algemeen een krachtiger, meer gedragen stijl, tegen
(lien van A afstekende, o. a. door een veelvuldiger gebruik der
oratio indirecta en (mede hierdoor) van langere volzinnen, zwaarder van bouw en meer ingewikkeld van samenstel. Lange perioden, als b. v. 2166-74, 2186-90, 2194-2200, 2235-9, 2524-9, 2701-5,
2888-92, 2955-62, 2998-3001, 3019-31, 3194-3201, 3259-63, 3 2 7592, waarin, met schier even weinig moeite als veel later in Von del's
zich door een reeks van verzen heenslingerende rhythmische
(I) Muller, XXXI, bl. 238.
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perioden, de eene bijzin zich aan den anderen voegt, veelal ter
uitdrukking van eene motiveering, van een inwendigen gedachtengang : zulke zinnen zal men, geloof ik, althans in zulken getale,
niet Licht in R. I a vinden
Dit is, naar ik meen, zeer goed gezien, en de opmerking
knelt mij volkomen gegrond voor. Maar nu is het juist de vraag
of dit ons wel zekerheid kan verschaffen dat hier twee verschillende auteurs aan het woord zijn. Immers, de mogelijkheid
blijft bestaan, dat, zoo de volzinnen in den regel in R. I a korter
zijn, dit eenvoudig eene nawerking is van den kortbondigen stijl
van branche I, met naar veelvuldig gebruik der orah'a &recta —
een stijl die door Willem (onwillekeurig misschien) nagevolgd
wend. En dezen indruk maakt het wel op mij, nadat ik I a met
branche I zorgvuldig vergeleken heb. Geen wonder dus dat waar
branche I onzen Vlaming in den steek laat, en hij een anderc
bron volgt, zijn stiji hiervan de gevolgen draagt.
Tot zekerheid geraken wij hier nu geenszins. En om te
weten of er twee auteurs of twee bronnen zijn, dienen wij alweer
de punten van gelijkenis in den stijl na te ;aan.
De uitslag van dit onderzoek leidt mij tot de conclusie : er is
een auteur, dewijI de stijl in hoofdzaak toch, naar het rnij voorkoint, van het begin tot het einde ea en de zclfde blijft.
vestig de aandacht op sommige eigenaardigheden van
dien stijl :
A. Op het veelvuldige voorkomen van tautalogien in den R. I
heeft jonabloet reeds de aandacht gevestigd. Zij zijn te vinden
zoowel in I . als in I b : ik verwijs naar de lange lijst bij Muller (2).
Nu maakt deze geleerde wel de opmerking dat tautologic in
middeleeuwsche gedichten bij lange niet zeldzaam is, evenmin
als in andere primitieve werken. Maar, hoe gegrond deze opmerkino: ook is, er bestaat alle slag van tautologin en die van R. la
en I', schijnen mij wel grootendeels nit den zelfdcn poker yowl
tc 1,,,men.
B. Spreekwoorden en alliteraties zijn ooh in beide deelen
van den R. aanwezig (3).
(i) XXXI, bl. 223.
(2) XXXI, bI. 231 en vig.
(3) XXXI, bI. 238.
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C. \Vat woordenkeus en uitdrukkingen betreft, verwijs ik
naar de inleiding van Buitenrust Hettema Nvaar een reeks typische woorden besproken \vorden, die in beide deelen te vinden zijn.
Enkele van die typische stijleigenaardigheden waarop, naar
mijn besten weten, de aandacht nog niet gevestigd werd, wensch
ik als voorbeeld wat uitvoerig te bespreken.
Een van de eigenaardigheden van -Willem's stip is het
samenstel van volzinnen gebouwd op drie hoe's.
Reinaert ontdekt den gewonden Bruin, na zijn ongelukkig
avontuur, en, woedend op Lamfreit, die hem niet heeft gedood,
roept hij uit (v. 911)
Hoe es di dose here ,)ntga.crl
Die di tc voren was ghevaen?
Hoe menig morsccl legheter aea
Dat ghernc etet menich man!
0 wi, Lamfreit, vcrscrvvcn
Hoe rikelike cens heron heat
Flevcstu hcden verioren
Die di ghewonnen was tc voren

II° Reinaert vertelt den moordaanslag aan welken koning
Nobel ontsnapt is (2172) :
Nu hood /we Reinaert sal verdo,)ren
Den coninc entic coninghinno;
Hoe hi bewerven sal met sinne
Des coninx vrientschap code hulde
Endo hoe hi, buten heerre sculcle,
Brune code Isingrinc heeds
In coo wel groote onghercede
Ends in vete ends onkheval
Jcghen den coninc bringhen sai.

Het derde hoe werd in het comb. hs. overgeslagen. Verdam
I, 21) heeft bet daar ingevoegd en het
Bedb. hs. is nu zijne conjectuur komen bevestigen.
Derde voorbeeld : v. 231o, Reinaert vertelt de fabel der
kikvorschen :
(Tidschrift v. Leiden,

Ic ghepeinsde &Mane wijs
Die pudc wilen waren vri
Ends hoe si clagheden dat si
Tc vele waren sonder bedwanc,

- 137 Ende hoe si makeden ecn ghemanc
Endc .;root .,,hccraei up Godc
Dat hi hem gave bi linen ghebode
Ecnen canine die se dwonghc.
In den oorspronkelijken Esopet (I), aan Nv elken bet verhaal
untleend is, komen deze drie hoe's niet voor. Maar Willem drukt
zijn eigen Stempel op hetgeen hij zich toeeigent : Chez lui on
reconnalt toujours hi grr:ffe du maitre 2 , zooals Nap. de Pauw het
vroeger van hem zoo treffend beeft gezegd (2).
Ten slotte (vs 3035), Reinaert vertrekt naar zijn bedevaart.
De dieren bewonderen
Ise wonder' ike hi henco ghine
Ende hoe ghemakelike hem him:
Seacrpe code palster omme den hals
Ende hoe die scoo p , als code a!s,
Die hi drouch an sine been
Ghcbonden, (laden dat hi sceen
Peelgrijn gnelije ghenouch.

Hier is het derde hoe zoowel in het Comb. als in het
Bedb. hs. weggevallen, en ontbreekt diensvolgens in ;tile onze
critische uitgaven. Maar men herleze deze verzen zander dit hoe,
en men zal gewaar worden dat er aan den volzin jets hapert
aarzei this niet bet in te voegen, te weer daar ik het bewijs meen
iy,eleverd te hebben dat dergelijke samenstelling wel karaktcristick voor den stijI van den Reinaert is, zoowel voor I x als
voor Ib.
Gelief clan nog hierbij op te merken dat all e die volzinnen op
het zelfde schema gebouwd zijn : De twee eerste hoe's staan in
evenwicht met elkaar; bij bet derde hoe echter or.tplooit zich de
volzin heelemaal en loopt over verschillende verzen been.
In onze middeleeuwsche letterkunde vindt men soortgelijke
amenstellingen, gebouwd op drie hoe's, hier en daar nog wel, al
zijn ze uiterst zeldzaam. Maar tot hiertoe heb ik er geen_ voorbeeld van gevonden dat ten voile met den Reinaert-stij1 overeenkomt.

(t) Uitgave Te Winkel, XXV.
(2) Blogr. Nat., voce Guillaume.
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Ende Walewein vcrtelde hem sacn
hoe hi verslouch den jonghelinc,
Tshertoghen sone, ende hoe nc (I) vine
Dic hertoghe metter joncfrouwen
Ende hoe hi (2) civarn uut sincn rouwen.

Bij het derde hoe is hier de volzin heelemaal ingekrompen.
Overigens komen thans die drie hoe's in een enkelen volzin voor :
het is eigenlijk geen samenstel van volzinnen gebouwd op drie
hoe's. De stij1 van Pieter Vostaert (want de aangehaalde verzen
staan in het tweede gedeelte van den Walewein) is zeker niet
de stijl van Willem !
Een andere stijleigenaardigheid :
Wordt er in een gesprek aan een der helden iets wonderlijks
medegedeeld, dan roept de aangesprokene wat segdi! uit.
In alle onze uitgaven staan deze woorden met een vraagteeken voorzien. Heelemaal verkeerd ! Zooals uit den samenhang
blijkt, is de beteekenis niet . wat ze,;tge ik heb uw gezegde
niet goed gevat Het is integendeel de uitroep, welke ik zoo
menigmaal uit den Vlaamschen volksmond heb opgevangen,
wanneer er iets wonderlijks wordt verteld maor wat da-ge -zegt 19
(=-_ wat-je me daar vertelt !) Een uitroeping van dien aard van een
vraagteeken voorzien gaat natuurlijk niet aan.
Voorbeelden : Bruin deelt aan Reinaert mede dat hij honig
zoo graag lust, dat hij al de honig tusschen K hier elide Portugale
wel in eenmaal zou kunnen opeten !
vs. 597.

Rcinacrt sprac : . Bruun, wat sechcli!
• Een dorper, beet Lamfreit, woont hier hi

Tweede voorbeeld Tibert deelt aan Reinaert mede dat een
vette muis hem liever is, dan de aangeboden honig
. Ecn vette muus? » sprac Reinacrt,
« Soetc Tibeert, wat sechdi!
Hier wonet na een pipe hi
•

•

•

.

.

(i) hs. diene.
(z) Dit hi kan bier niet gemist worden. Het stond in het hs. niet, even
min als in Jonclibloot's uitgave : De corjectuur is van mij.
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Derde voorbeeld : Reinaert kondigt aan dat er een moord
op koning Nobel beraamd werd Vs. 2159 :
Die coninghinne wart vervaert,
Ende sprac : 0 wi, Reinaert
0
Reinaert, o
o wi.
wat sea:di!
00

Vierde voorbeeld Belijn ondervraagt Reinaert over het
hulpgeroep van Cuwaart, die daar zoo even in Reinaert's hol
werd vermoord (vs. 3242.) :
Reinaer i _ ,,prac :
[Vat, sechdi ,
be inn: God inuet a 1)er-Aen

Twee voorbeelden in I a en twee in I b. Is zoo lets niet
treffend?
Op velerlei eigenaardigheden zou ik nog kunnen wijzen —
maar wensch het geduld mijner lezers niet op eene al te zware
proef te stellen.
Ik ga over tot het laatste punt van gelijkenis : de toponymie.
Ik laat natuurlijk enkele plaatsnamen (als Gent, Parijs enz.),
die geen belang opleveren, buiten bespreking.
In R. Ib worden vermeld het soete land van \Vaes (2265),
waarscliijnlijk de gab, )ortegroild van den dichter Belcele (2105)
midden in \Vaes — Hyfte (2271) met zijn woest veld — Hulsterloo met zijn bosch, zijn moor en zijne woestijne.
In R. Ia vinden wij Absdale (784) op eenige mijlen van
Hulsterloo — en de proosdij Elmare (269, 1479), lets racer
westwaa rts.
Het land van Waes (Muller lest p ier gewicht op) wordt dus
in R. Ia niet vermeld. Volkomen waar! Maar de Vier Ambachten
zijn er door Absdale en Elmare vertegenwoordigd, evenals door
Hulsterloo in R. Ib ; en bovendien zijn het twee aanpalende
streken.
Er is dus wel geographische eenheid. Is dit dan toeval?

-
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Gelieve verder op te merken dat wij in Ia lezen (293)
tusscen Bertanje ende Pollanen », de juiste tegenbanger van
tusscen Pollanen ende Scouden (3021) van Ib
Mijn besluit luidt dus als volgt : tusschen I' en I b is er
ongetwijfeld verschil te bespeuren. Maar de gelijkenispunten
tusschen beide deelen zijn zoo talrijk en spreken zoo duidclijk
dat men, naar mij schijnt, tot de slotsom moet komen : Er zijn
wel twee bronnen, maar geen twee dichters van den .Reinaert.
Muller heeft zich beijverd de karakteristiek op te maken
van elk der twee dichters :
De dichter van I a is . een geestig, genoeglijk verteller (lie
met innig welbehagen eenige avonturen van lieinaert navertelt,
louter met het docl zijne hoorders te doen lachen ».
De dichter van l b is meer ernstig aangelegd. Bij hem vindt
men vaak een tragische stemming, een sceptisch pessimistischtAl
geest, waarmede de romantische, sons naargeestige natuurschildering in P in overeenstemming is. Hier komt bittere hoon
en wrange spot, meer dan luchtige scherts aan 't woord. De
satire, vooral die op de vrouwen en de geestelijken, is hier feller,
venijniger, ja een heel enkele maal hoort men in den toon reeds
zekere overhelling tot de latere didactiek.„ »
Het verschil in geest tusschen Ia en I b kan, meen ik, niet
beter aangewezen worden dan hier is geschied.
Niettemin houd ik het ervoor dat het de Franschman is
van branche I, die een geestige eu luchtige verteller is. In R. Ia
vinden wij de trouwe weerspiegeling van dit esprit francals, door
Willem met veel smaak en echte kunstzin weergegeven.
Waar hij zich dan verder niet meer aan de hand het leiden
van zijn Franschman, klinkt de toon wat anders... En wie zal
zich hierover verwonderen?
IV.

Om den gang van mijn betoog niet te onderbreken, heb ik mij
tot hiertoe uitsluitend met de « onvulmaecte avonture bezig
gehouden, zonder mij te bekreunen om de vraag : wie is er de
schriiver van.
(1) Muller ziet in die benamingen Hollandsche dorpen, hetgeen mij
onaannemelijk voorkomt. De plaats is, naar ik meen, slecht begrepen : een
andermaal handel ik hierover.
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Het I3edb. hs., sprekende van die avonture, voegt hierbij :
die Arnout nict en hadde bescreven.
Toen iii dit to lezen kwain, zci ik tot mij zelven : Is mij dat
een vreemde mededeeiing ! Vat ik deze woordcn lettcilijk op, dan
heeft Arnout het gedicht nict ges(lifeven (:= bescreven)! Best !
Maar Willem van Utenhove toc1l zeker ook Met. En Calfstaf en
Noydekin wel evenmin. En Seger Diengotgaf zal het ook loot
zijn. En zoo vele anderen (iaarbij. \V aarom lilt alle die anderen
ter zijne geschoven om er enkel en alleen op te wijzen dat het
de van elders onbckende Arnout niet is? En dan, wat hebben wij
daaraan ? Wat kan het ons schelen wie de av , )ntour
geschreven heeft? verlangen immers to weten, en vcrwachten dat
men ons zou laten weten, ale de schrijver is. Waarom ons niet
dadolijk gezeid : hij hoot Heinric, fan of Pauwel. Dan koinen wij
er van zelf wel toe (zoo voistandig zijn vvij toch zeker) orn te coneludeeren : Arnout is het fills niet!
Deze medeckeling Honk zoo onvcrwacht, tls men ze letterlijh
opvatten, fiat ik er natourlijk toe kwam om mij te zeggen :
bedoeling zal toch wel zijn a (lilt Arnout het niet vobrit
heeft geschreven >>.
Men verlicze niet nit het ong dat joist in het voorgaande
vers, het woon I 0,77,ulmakel voorkomt, hetgeen met een daarop
volgend 0/1771/SC1e7Y-71 zoo \vat een ondragelijke tautologie » zou
kunnen uitgemaakt hebben, zooals Muller het van zijn Kant ook
opgemerld en gesHlreven heeft.
hierbij de volgende overweging van belang. Het
Comb. L-;. deelt ons merle dat
zijne avontute Q niet
» lioeft. Hetgeen wel sc!lijnt opgevat to inoeten wordee ,ik het in '97 decd. Legt men no hot Beth). hs. zoo
uit dot Arnout de avonture diet 7)01111.7 bescreven had clan
zeggen fe;telijk Comb. en I3edb. om zoo te zeggen een en
dezelfde isaak. Er nu spreekt het Van zelfs, dat Celle uiticgging
die onze beide Rciy aerl hss. hetzelfde doet zeg;en, veel
v,V)r lie(ft hovett andel e uitleggingeii die op een tegenspraak
tusschen beide handschriften uitloopen.
Verwerpt men de uitleg-girg die overeenkomst tusschen
beide liandschriften betracht, dan staan wij voor het feit dat
wij to kiczen hebben tusschen twee uiteenloopende verkiarin-
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handschriften de waarheid bevat. En dit ware nog niets indien
onze beide hss. duideqk in hun verkiaring waren. 1\Iaar, zooals
reeds gezegd, geen van beide munt door bizondere duidelijkhcid
uit. Velerlei gissingen kunnen zoo wel voor het eene, als voor
het ander hs., geopperd worden. En zoo blijven wij in het
.duistere voorttasten. Hoe verleidelijk, hoe begrijpelijk is het
dan niet dat wij tusschen alle die gissingen, aan deze de voorkeur geven die beide handschriften akkoord stelt!
Zoo heb ik dan ook in den beginne gerecieneerd. En ik
.onderstel dat Degering, Franck, van Ginniken, cle Vooys, PrinSen., en nu laatst J. W. Muller, ongeveer diezelfde redeneering
ook gemaakt hebben.
Er is dan nog een tweede overweging. Van alie de uitleggingen, welke van den proloog van Comb. hs. gegeven werden,
is er slechts eene die nu nog stand houdt. Het is die welke ik
in '97 gaf. Ik kondigde aan dat zoo mijne uitlegging de goede
was, in vs. 4-5 het enkelvoud moest gelezen worden. Het nieuwe
hs. heeft het enkelvoud. Dat on ghemaect, onvoltooid moest
beteekenen. Het nieuwe hs. heeft waythnaket. Dat dan in vs. 6
eene dittographie voorkwain. Het nieuwe bs. met te lezen « die
Arnout niet... verwijdert de dittographie.
Gezien drievierden ongeveer van hetgeen ik voorspelde,
zich verwezenlijkt heeft, wat is films verleidelijker en begrijpelijker dan dat, waar het nieuwe hs. your verschillende uitleggingen vatbaar is en niet al te duidelijk schijnt, men de
interpretatie van '97 behoudt, die mij toeliet op voorhand de
wijzio;ingen te bepalen welke het nieuw hs. nu wezenlijk bevat.
Zoo mijne interpretatie van '97 y erkeerd was, hoe dan uitgelegd dat ik al die wijzigingen vootuit geraden heb?
Ik onderstel dat die tweede overweging insgelijks op vele
geleerden niet zonder invloed is geweest. Althans ik heb het
aan mij zelven bemerkt Bij het inzien van het nieuwe hs, kon ik
mij inoeilijk losmaken van de suggestie, welke mijne vroegere
interpretatie op mij uitoefende, in zoo verre dat ik zeifs vreesde
dat mijn critische blik hierdoor heelernaal beneveld zou kunnen
worden. En dit is de reden waarom ik, na het vraagstuk verschiilende malen aangevat te hebben, mijn verder onderzoek
uitgesteld heb tot op het oogenblik dat ik mij wel in dien
geestestoestand voelde, dat de auteur der interpretatie van '97
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geworden.
Zoo zijn mij langzamerhand de bezwaren tegen mijn vroegere
interpretatie duidelijker geworden, bezwaren welke ik overigotis
aanstonds wel ontwaarde zonder die precies te kunnen formuleeren.
Tot een akkoord holden tussc hen beide hss'. is natuurlijk zeer
wenschelijk. Maar dit akkoord verkrijgen wij nu met aan het
Bedb. hs. het legendeel te doen zeggen van hetgeen er eigenlijk in
stoat. Goon kleinigheid dos! Het hs. zegt « Arnout heeft die
onvolmaakte avonture ?/re/ geschrcven Wij interpreteeren :
Arnout heeft ze loch geschreven, maar niet voluit
En nu staan wij hier voor een kwestie van methode.
Toen in de 'b e en 17 e eeuwen classieke philologen een tekst
uitgaven, was het hun toegelaten tusschen de varianten, die zij
in hunnc hss. vonden, naar goeddunken een keuze to doen en
aldus een tekst te leveren welke uit allerlei bestanddeelen was
sainengevat.
Die methoJe is sindsdien veranderd. Men cischt tegenwoordig van een uitgever dat hij de afstamming van elk hs.
bcpale en Iltitille onderlinge verwantschap vaststelle; de hss. worden in faniiiies en groepen verdeeld en er wordt een stamboom
van opgemaakt. Critisch wordt bepaald Welk het hs.
dat (len
tekst het zuiverste heeft i)ewaard en dan deze copie als
tel:sthandschrift of grondsiag voor de uitgave. In twijfelachtige
g-evallen (dit is waar de varianten op zichzelf even goed zijn als
lint teksths.) heeft men zich to 'louden aan het teksths. — Men
wijkt van dit hs. slechts af, waar men met corrupteelen te doen
hecft en men doet (I it nooit zonder rekeilschap te mocten geven
van de wijziging die men toebrengt en het bcwijs to hebben
g
, ,,everd dat di g; \vijzigin no, “ izakciijk is.
Welna, enkelc bladzijden IJat zich niet bepalen welke
verhouding tusschen ooze beide. Rethaert-handschriften bestaat,
'loch Welk van beide den zuiversteu tekst bewaard heeft (i).
Alhomel de Bedb. Codex coder is, moot zijn tekst geenszins
hovel' de aw-?cre copie uit. Naar mijn corded zijn beide hss.
slordige copieen, welke elk van Buren kart Gene reeks interpo-

(I ) M kin sludie over de

a-naakt een boekdeei uit.

hands'chriftelijke overievering van R2rnaert
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laties, weglatingen van verzen, onzuivere rijmen, verkeerde
volgorde van sore mige verzen, en no:; verdere corrupteelen van
alien aard vertoonen (dittographien, haplographien, en andere
soorten van slechte lezingen)cn daarbij hebben beide hss. nog eene
onafzienbare reeks corrupteelen in gemeen, alhoewel zij eigenlijk
tot twee verschillende families behooren.
Men zou dus, zonder groot bezwaar, naar goeddunken het
eene hs. zoowel als het andere, als teksthandschrift kunnen
gebruiken.
Maar het Comb. hs. heeft dan toch een groot voordeel
boven het andere : en zoo lang Been derde hs. gevonden wordt,
zal het geraadzaarn zijn dit hs. als grondslag eener Reinaert-uitgave te gebruiken (I). Het is -Vlaamsch en het verhollandscht
den tekst niet, zooals het andere hs. doet. Wie daarentegen het
Bedb. hs. tot grondslag zijner uitgave zou willen nemen, ziet zich
gedwongen bijna bij ieder vers de spelling, de spraakleer enz.
van het Hollandsch in het Vlaamsch weer over te brengen
hetgeen natuurlijk bezwaren na zich sleept.
Maar, deze vraag ter zijde gelaten, een zaak is dan tech
zeker : de prolong-verzen staan in het Bedb. hs. veel zuiverder
dan in het andere hs. En wat die verzen betreft, hebben wij ons
dus volgens de nieuwe methode, aan de lezing te houden van dit
hs. en mogen wij daarvan niet afwijken ',under het bewijs te
hebben geleverd dat dit volstrekt noodzakeljk is.
flit leidt er ons dan toe om ons of te vragen of de negatieve
mededeeling reopens den schrijver der onvolmaakte avonture
niet hare reden van bestaan kan hebben en of zij zich niet laat
verrechtvaardigen.
Verschillende gissingen kunnen gemaakt worden. Maar
onder alien is er dan tech eene, welke mij veel waarschijnlijker
dan de andere voorkomt.
De vraag is deze : w verlangen te weten wie de auteur der
onvolmaakte avonture is, en wij zouden ons er over verwonderen zoo aan onze nieuwsgierigheid niet werd voldaan.
Maar (en flier ligt de knoop van het vraagstuk) is het dan
wel zeker dat Willem er ooit aan gedacht heeft ons jets mede te
deelen over de vraag wie al dan niet de auteur der avonture is ?
(1) Hetgeen Muller aan ook in zijn uitgave van 1914 gedaan heeft.
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Wanneer het Bedb. hs. ons zegt dat « Arnout ze niet
geschreven heeft », moet dit clan noodzakelijk opgevat worden
als zijnde een inlichting over het auteurschap? Dc bedoeling
kan burners best wezen ons een inlichting te verschaffen o2-er
dell inhoud der avonture.
Laat mij deze gissing wat duidelijker maken.
Willem had ongetwijfeld de Fransche branche I odder de
oogen. En \vat won't er aldaar medegedeeld? Dat het Reinaertavontuur, welke in branche I behandeld wordt, door cell zekeren
Pierre de S t Cloud overgeslagen werd :
Perrot de Saint
nieuz de 1._1 nT:It ere.
Met andere woorden het onderwerp der branche I is « die eene
avonture, welke door Perrot nict bescreven werd ». Onderstel
ntt dat een zekere Arnout, misschien op net voorbeeld en in
h
o
heeft
e rt-avntiiren
reeks_,:ina
e
n avolging V'VriP e rrot ook
geschreven, waarin nu juist het plaid ontbreekt. Op de zelfde
wijze als de Franschman het doet, kan ooh Willem ons van het
onvolmaakte gedicht zeggen dat het als onderwerp had die
awe avonture, die Aernout niet en hadde bescreven ». Met
andere woorden de inhoud is eon « plaid ».
Indien wij op die wijze een aanwijzing nopens den auteur
moeten misses, don krijgen wij flier ten lninste, zoo die gissing
juist is, eene kostbare vingerwijzing nopens den iiahoird van het
stuk.
Fn indien dit de bedoeling van Willem is geweest, clan ligt
er waarlijk idets vreemds in die negLttieve aanwijzrng van den
ameur, die mij, zooals ik zegde, in den beginne zoo vreeind
voorgel;omen was.
Die redeneerint brengt er toe te vragen of er die
av,)nture (Comb.) of wel Celle avonture (Bedh.) in den tekst dient
gelezen te worden. Mijn antwoord luidt : lees deene avonture
zooals door bovenstaande redeneeiing geischt wordt en
woardoor de afwijkende lezingea tier beide less. begrijpelijk
worden. Beide copisten hebben slecht gelezen : de cone behoudt
het begin, de andere het einde der goede lezing.
Doch, nu wij eemnaal zoo ver zijn, heb ik een zeer gewaagde
gissing mede te deelen, die, ik ben er van overtuigd, door een
anderen zou voorgeslagen zijn zoo ikzelf het niet deed.

ia6
Wij weten dat Willem den Franschen tekst onder de oogen
-heeft gehad. En Buitenrust Hettema heeft er reeds op gewezen
dat Willem's proloog om zoo te zeggen de nagalm is van den
Franschen proloog.
De vergelijking tusschen beide prologen leidt ons er toe om
de vraag te stencil zouden sums de oorspronkelijke verzen niet
geluid hebben
Hem vernuyde so haercie
Dat deene avonture van Reinaerde,
Die Perroot niet en hadde bo,sereven,
In Dietsche was onvuimaket bleven.

Zoo dit de oorspronkelijke lezing ware, dan zou de overeenkomst met de Fransche bron nog veel grouter zijn dan Buitenrust
Hettema het ooit gedacht heeft. De vertaling zou bijna letterlijk
zap.
En dat eerie lezing van lien aard door Vlaamsche copisten
verknoeid werd, hoeft ons niet te verwonderen. Deze waren op
de hoogte niet van het afstammingsprobleem van onzen Reinaerl.
Zij konden niet weten dat die Perroot een Franschman was. En
dear het um zoo te zeggen bijna een algemeene regel in de I3de
eeuw was, dichters en schrijvers bij hunnen voornaam (en niet bij
bun familienaam) te noemen (I), zoo zijn wellicht de copisten op
dice voor hen zoo vreemden voornaam blijven staren en hebben
zich misschien ingebeeld dat dit een verknoeide of slechte lezing
rnoest zijn hetgeen hen er toe gebracht kan hebben om zich
of te viagen v1/4 elke Nederlandsche voornaam bier achter verborgen lag. Dat zij dan op het idee gekomen zijn om in plaats
van Perroot, Aernout te gissen ware dan toch zoo verwonderlijk
niet, vooral als de hoofdletter van het begin niet heel duidelijk
was. De copist van het Comb. I's. echter heeft misschien ook verbaasd gekeken, en die heeft het dan verstandiger gevonden den
naam weg te moffelen en heeft er den naam Willem uit het
eelste vers weer ingebracht.
Een zeer gewaagde gissing, die ik slechts vragender wijze
opwerp.
(I) Er zijn wel uitzonderingen te vinden : b. v. Pennznck, schrijver van
den Walewein, Wiens voornaam ons nog onhekend is (Joncktbloet's uitgave, If,
bl. t 40).
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Maar wat er ook van dit alles mope zijn — een zaak gaat
zeker indien de proloog, in plaats van ons vlakaf te zeggen wie
de schrijver is, met zijnc negatieve mededeeling voor den dag
komt, dan kan dit heel wel zijn reden van bestaan hebben en
kan het uitgelegd warden — hetzij men aanneemt dat hij op den
inhoud doelt — hetzij dat men aan een andere uitlegging de
voorkeur geeft.
In een critische uitgave moct de lezing van Bcdb. hs. behouden blijven. Maar wat de interpretatie van vs. 6 aangaat,
redeneer ik als volgt :
Leest men, met de verbetering door Comb. hs. aan de hand
gedaan, (he Arnout niet en hadde z)zdscreven », of (hetgeen
feitelijk op hetzelfde neerkomt), behoudt men de lezing van
Bedb. maar interpreteert die als of er stand niet (voluit) bescrey en », dan, doet men aan den prolong zeggen dat er twee dichters
van den Reinaert zijn. Imnlers elkeen zal dan begrijpen dat hetgeen Arnout niet « vulsereven » heeft, door Willem verder
geschreven en aangevuld werdt. Wij weten reeds (vs. 5) dat (le
avonture onvolmaket » is — er dan nog bijvoegen dat Arnout
ze niet voluit schreef, is (dit spreekt van zelfs) er op wijzen dat
een ander het gedaan heeft.
Integendeel, behoudt men de lezing van Bedb., en legt die
naar den letter uit, dan laat men de kwestie van het dubbel
auteurschap heelemaal iii h6t onzekei e. De bekentenis van Willem,
zooms zij in Comb. hs. voorkomt, dat hij de eenige autcur niet
is, wordt hierdoor te eenen male uit den tekst verbannen.
Welnu, welke van beide uitleggingen verdient de voorkeur?
Doze vraag kan door de studie van den prolong niet uit,einaakt
w, mien. Enkel de studie van den Reinder,' geeft hierop antes, )ord.
Het anderzoek maet dus zijn Laat de tekst van ons epos toe
dat or twee schrijvers zijn ?
De uitslagen, tot dewelke ik, wat dit betreft, gekomen ben,
heir ik in de vorige bladzijdeii inedegedeeld. Zij noodzaken mij
de voorkeur te geven aan de letterl(Pe interpretatie van het
Bedb. hs.
Ik schreef dat zoo wij vs. 6 (Bedb. hs.) behielden, wij iii het
bleven. En zoo is het : want dit hs. zegt dan toch
Willem had zoo's groat verdriet dat eerie avonture... onaf,,,,emaaki gebleven was. » En niets belet ons daarbij to onderstellen dat Willem die avonture iii zijn Reinaert heeft ingelasclit
en ze verder heeft aangevuld met een passende inleiding.
on,c'ekere,
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En zoo heeft de schrijver van het Comb. hs. het dan ook
begrepen... als echte middeleeuwsch copist die hij was, en wilt
hoe dikwijls dichters van zijnen tijd op onvoltooide avonturen
de hand legden om ze verder aan te vullen.
Deze interpretatie ligt tot grondslag van de wijzigingen, die
onze copist aan den proloog heeft toegebraclit en lest ons nit
waarom hij schreef dat Willem het gedicht niet vulscreven .
heeft.
En dat dit wel zijne interpretatie was, wordt bewezen door
de vergelijking der beide teksten onderling en verder door de
gissingen die ik in '97 maakte : Het is natuurlijk omdat ik de
bedoeling van den Comb. copist goed gevat heb, dat ik in staat
geweestcben, door zijn verknoeiden tekst been, de lezingen van het
Bedb. hs. terug te vinden.... tenzij men aanneemt dat mijne
gissingen zoo goed uitgevallen zijn omdat zij met de zuivere
waarheid stroken — en dit durf ik tegenwoordig niet meer
staand e houd en.
Maar indien de Comb. copist den tekst zoo, verstaan heeft,
vloeit hieruit geenszins voort dat zijne interpretatie de goede is
hij kan zich natuurlijk ook vergist hebben !
Niets zou mij aangenamer zijn dan te molten verklaren dat
die interpretatie de echte is, en dat ik in '97 de ware toedracht
reeds gepropheteerd heb.
Doch in eer en geweten kan ik dit niet meer doen, aangezien
de studie van den Reinaert-tekst mij van het tegendeel overtuigd heeft. Ik besluit dus : de « onvulmaekte » avonture werd
door Willem in zijn Reinaert niet opgenomen ; en de copist van
het Comb. die het anders opvat, moet zich vergist hebben ;
en door zijne slechte interpretatie heeft hij mij in '97 op het
dwaalspoor gebracht !
Wij zouden niet meer in het onzekete verkeeren, en bet
dubbel auteurschap ware door den Reinaer/-proloog beslist tegengesproken geweest, indien er aldaar gestaan had
Dat deene avonture van Reinaerde
Die Arnout niet en hadde bescreven,
In dietsche was ongheinaket bleven.

Dan zou elkeen natuurlijk verstaan dat er wel een andere
bestond door Arnout geschreven, maar dat het
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plaid door hem niet behandeld word, en tot daartoe in
het Dietsch ongelnaaki was gebleven.
Maar dat dit stellig de oorspronkelijke lezing Met kan zijn,
wordt bewezen i° door het feit dat men dan niet begrijpt hoe het
beste hs. aan zijn lezing on7wlmaket is gekomen; 2° dat de
omwerking onmogelijk op de lezing on,s,y maket kan berusten
R. II ook heeft onz ,nlinaket under de oogen gehad 3° dat de
afwijkende lezingen en verknoeiing-en van het Comb. hs. dan
heelemaal onbegrijpelijk worden, aangezien de oorspronkelijke
tekst heel duideiijk was : terwij1 het integendeel best begrijpelijk
is dat een lezing onvulmaket den copist van Comb. hs. er toegebracht heeft om te gissen dat de nude avonture in Reinaert
werd opgenomen en diensvolgens dat zijn Reinaert , niet
vulscreven » heeft.

Heel zonderling! Die lezing naar mijne meening, het
dubbel auteurschap totaal uitsluit, weal door Muller in zijne uitgave (1914) ingebracht.
De vraag is : hoe is Muller, die het dubbel auteurschap verdedigt, er toe gekomen aan onghemaket » de voorkeur te
geven boven onvuhnaket >> ?
Lit punt wordt door hem behandeld (XXX 1, bl. 269). Hij
beweert dat dit in verband staat met de vraag zoelk Aydeelte van
den Reinaeri men aan Arnout toeschrijft. \Vie I a aan Arnout
toekent, zal oniyolinakei willen lezen. \Vie hem I b afstaat, zal
aan ongbein (,,zkei de voorkeur geven.
En waarom?
zal de lezer zich nu afvragen. Welnu, de
redeneering van Muller komt hierop neer : °vivo/make/ beteekent
« waaraan het slut ontbreekt » (?). Aan ontbreekt het slot
echter niet en de laatste verzen van dit gedicht zijn wel van de
zelfde hand als de overige van I b zij behooren diensvolgens
oorspronkelijk wel tot R. I b en kunnen dus niet op lateren tijd
toegevoegd zijn geweest. Hieruit vloeit voort dat men niet kan
zt'ggen dat R. I b onvolnzakei is. En wie dit gedeelte aan Arnout
toeschrijft, zal dan onvoinzak.51 uit den proloog verbannen en de
voorkeur geven aan on,p,hemaket.
Dit ongkenzaket zal men Clan niet molten opvatten in den zin.
« waarvan niets gemaakt is maar in een der andere beteekenissen door Verdam aan onghemaect toegekend.
Daarentegen is R. I a op zich zelf wel zonder slot; er moet
noodzakelijk een vervolg op komen. Dit deel is dus wel degelijk
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aarzelen onvulmaket te lezen in (len proloog.
Aangezien nu Muller R. P als Arnout's werk beschouwt,
verwerpt hij de lezing van Bedb. hs., en leest in zijne critische
uitgave (1914.) onghemakel met het Comb. hs.
Met deze redeneering van Muller kan ik mij geenszing vereenigen. Ik weet waarlijk niet .svaarom onvulmaket absoluut niets
anders lean beteekenen als waaraan een slot ontbreekt Dit
'Lou dan toch eerst en vooral bewezen moeten worden.
Doch op die discussie ga ik niet verder in, dewijl ik nochP, noch l b aan een anderen dichter dan Willem toeschrijf.
En ik aarzel niet onvulmaket (met Bedb. hs. en R. II) to
lezen, wat aan den proloog het volgende doet zeggen :
lem had zoo'n groot verdriet dat de eene avonture (die Arnout
niet heeft geschreven) in het Dietsch onvolmaakt was geble. ven, dat dit nu voor hem de aanleiding geweest is om die avonture te hermaken .
Waarom nu Willem die eene avonture onvulmaket noemt,
laat zich tegenwoordig niet meer uittnaken... en dit doet dan
ook niets ter zake.
Misschien ontbrak aan het door hem hermaakte gedicht, het
slot (zooals Muller onderstelt).
Misschien wil hij door onvulmaket zeggen, dat de avonture
van « le plaid », die hij onder de oogen had, bier zoo kortbondig behandeld wend, dat zij nog nikewerkt moest worden. Met
andere woorden, het was wel het schema van een eposdicht,
maar niet een uitgewerkt eposdicht — dus wel een onvulmaket » epos — (met het oog op R. I b komt mij deze interpretatie voorloopig nog het waarschijnlijkst voor!)
Misschien noemt hij het gedicht onvulmaket, omdat hij bet
verre van vohnaakt vond. Met andere woorden, in zijne oogen
was het knoeiwerk !
Misschien ligt er nog iets anders achter ?
Om nu juist te weten welke van die mogelijkheden met de
waarheid strookt, zouden wij de oude avonture in ons bezit
moeten hebben, en dan zouden wij er met kennis van zaken
over kunnen spreken. Daar wij nu echter, jammer genoeg,.
dit gedicht moeten missen, zoo blijft ons per slot van rekening
niets anders meer over, dan Willem op zijn woord te gelooven,
en aan te nemen dat om de eene of andere reden, die hij geweten heeft, maar die ons misschien voor altijd verborgen zal blij--
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y en — het oude verhaal op hem den indruk van een « onvulmaket jets teweegbracht.
En zoo wij thans ten opzichte van de onvolmaakte avonture, in het onzekere blijven veikeeren, dan zijn wij het, eilaas,
Met min tegenover den uit de lucht gevallen Arnout.
Wie was hij ? Wat heeft hij geschreven ? Wat heeft hij ook
« niet bescreven ? Op al die vragen staan wij thans, ondanks
alle onderzoekingen sedert Too8 gedaan, niet verder dan J. W.
Muller Coen hij in de Vlaamsche Akademie optrad. Zijn eindoordeel zou ik gaarne voor mijne rekening overnemen, mits er
het een en ander aan te wijzigen, zonder oveligens den geest
te veranderen Arnout blijft voor ons een onbekende dichter,
die een (of meer) ons onbekende gedichten geschreven heeft,
en waarvan de Bedb. codex, om onbekende redenen, ons niets
meer weet mede te deelen dan dat hij een ons onbekende
onvulmaeckte avonture niet geschreven heeft. »
En clan nog, voeg ik erbij, zijn wij wel zoo zeker dat deze
naam eigenlijk Been slechte lezing is??
El nunc erudindni.
**
Ik concludeer :
Bijna al wie zich met den Reinaell bezig hield, werd ten
zeerste verrast door de mededeeling van den nieuwen Codex :
dat er, aleer Willem aan het schrijven ging, een onafgewerkte
avonture van Reinaert in het Dietsch reeds bestond — welke
avonture hoogstwaarschijnlijk niet zonder invloed op het maken
van het groote epos is geweest. Naar aanleiding van deze mededeeling, zijn dan een leeks geleerden aan het vergelijken van
R. I' met R. I b gegaan, en zijn zij up allerlei verschillen gevallen,
welke lien er toe gebracht hebben om te concludeeren : er
twee schi#vers ran onzen Reimer/.
Mij heeft natuurlijk de onverwachte mededeeling min verrast, omdat ik reeds vroeger van meening was dat onze Reinaerl
door een antler gedicht werd voorafgegaan; en dat er verschil
tusschen R. Pt en R. l b bestond, dit was mij eveneens niet
ontgaan. Toen nu mijne collega's mijn aandacht vestigden
op velerlei verschilpunten, die ik niet opgemerkt had, werd ik
hierdoor min getroffen, omdat ik daarop was voorbereid.
Doch hetgeen mij in de hoogste mate verraste, was dat de
bekentenis van Comb. hs., volgens welke Willem niet de eenige
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schrijver van den Reinaert was, zich in den nieuwen Codex niet
sneer beyond, en dat er daar een lezing stond welke ik heelemaal
niet verwachtte.
Dit heeft mij er toe gebracht om misschien wat min op verschil te letten en wat meer werk te maken van punten van
gel ij kenis.
De slotsom van mijn onderzoek is de vraag : wanneer men
zoo maar dadelijk nit het waarnemen van punten van verschil,
concludeert dat ons gediclit door twee schrijvers werd vervaardigd, is zuike conclusie niet voorbarig? Kan dit verschil niet
spruiten uit een andere oorzaak als het dobbel auteurschap ?
In alle gevalle hoop ik aan den hr. Daniels 0. P. het bewijs
te hebben geleverd dat het mij geenszins te doen is om triomfkreten te slaken, en mocht ik weleer op hem een verkeerden
indruk hebben gemaakt, dan zal die nu wel, onderstel ik, weggenomen zijn.
Ik meen immers dat ik hem thans heel wat materiaal aan
de hand heb gedaan om te bewijzen dat ik mij vroeger, op gezag
van het Comb. hs., vergist moet hebben.
En na ridderlijk bij hem rnijn mea culpa te hebben opgebiecht, zou het me verwonderen zoo de eerwaarde pater 'anger
aarzelde mij bij dezen voile absolutie van mijne zonden te
schenken.
Heel rnijn streven, hij weze er van overtuigd, is er nitsluitend op uit om ten opzichte van het meesterstuk onzer Nederlandsche letterer, naar de mate van mijne geringe krachten,
verdienstelijk werk te leveren.
Ik sluit met eene di ingende bede aan alle mijne collega's op
het gebied der vossenjacht om al de stukken van het proces nogmaals zorgvuldig te overzien en overwegen — een bede die voornamelijk gericht is tot den ijverigen vossenjager J. W. Muller,
wiens eindoordeel over Reinaeri-zaken wij zoo gaarne volgen.
Ik houd het er voor dat indien hem nogmaals gelieven mocht
de gelijkenispunten met de zelfde scherpzinnigheid na te gaan,
als hij het deed voor de verschilpunten, dat bij hem, evenals bij
mij, de overtuiging dat de Reinaeri het werk is van twee dichters,
aan het wankelen zou zijn gebracht (I).
(i) Het verschil tusszhen Muller en mij is overig.-2ns veel geriager clan
men bij het eerste zicht zou gelooven. Muller neemt natuurlijk aan dat Wil-
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Wat mij nu betreft, ik verklaar het bier uitdrukkelijk om de
redenen die ik hiervoren breedvoerig heb opgesomd, zoo lang er
geene andere verschilpuntcn tusschen R. l a en R. l b aangestipt
worden als die welke zich gernakkelijk laten uitleggen door het
gebluik maken van twee uiteenloopende bronnen waarin de
psychologie der dier en, het anthropomorphisme, de algemeene
toon en opvatting verschillend van aard zijn, zoo lang blijf ik
beschouwen als cle dichter van den volledigen
Reinaeii ; en alle poging om den genialen Vlarning van het verheven voetstuk to rukken waar de bewondering en de vereering
van het nageslacht hem heeft gesteld, kan en mag diensvolgens
van mijnentwege niets antlers uitlokken dan een welgemeend en
krachtdadig protest.

km lb he& omgewerkt (zooals ik trouwens in '97 ook deed). Wij zijn het
dus eenvoudig oneens ever den graad van omwerking. Voor Muller is de
omwerking slechts van lien aard, dat hij toch lb aan een oudeten dichter
blijft toeschrijven. Voor mij echter is de omwerking zoo ingrijpend dat ik
toeschrijf.
l b aan

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
SECRETARIE.

BOEKERILL
VERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 1919.

I.
MIJNE HEEREN,

Ten einde te voldoen aan de voorschriften van het Reglement voor de Secretarie, heb ik de eer versiag te doen over den
toestand onzer boekerij gedurende het jaar 1919.
Aanwinsten. — De aanwinsten der Bibliotheek werden
maandelijks medegedeeld in onze Verslagen en illededeelingen ;
zij bedroegen voor het verloopen jaar 306 boeken en 35 tijdschriften. Daarvan werden 299 boeken en 33 tijdschriften aan de
Academie ten geschenke gezonden, nl. :
TIJDBOEKEN. SCHRIFTEN.

Door de Regeering :

37

Door openbare besturen, letterkundige en
andere genootschappen, onderwijsinrichtingen
enz., uit Belgie

9

Door academien, hoogescholen, openbare
bibliotheken enz., uit het buitenland .

30

Door werkende en briefwisselende leden
der Academie :

66

Door buitenlandsche eereleden :
Door bijzondere personen in Belgie :

14

5

4
130

Door bijzondere personen uit den' vreemde :

12

23

299

33

Aangekochte boeken. — Zeven boeken en twee tijd-

schriften werden aangekocht.
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Ruildienst. — In ruffling met hare Verslagen en Mededeelingen en haar jaarboek ontving de Academie : uit Belgie, 7 tijd schriften; uit andere landen, I tijdschrift.

Tot nog toe werden zoo wat 3000 verschillende boeken — al
de gro )te formaten — naar de zalen der nieuwe boekerij overgebracht. Daaronder zijn verscheidene groote verzamelingen,
zoodat het aantal overgebrachte boekdeelen op 5 tot 6 duizend
mag geschat worden.

II.
HANDSCHRIFTEN
TEN BEHOEVE DER BOEKERIJ
GEPHOTOGRAPHEERD.
(Zie Verslagen en Mededeelingen, 1912, blz. 149, en 1914, blz. 72.)
De verschillende photographieen, — 72 reeksen, — aldaar
opgenoeind, werden aan de Acadernie terugbezorgd; sierlijk
ingebonden worden zij thans in de Boekerij bewaard.
De Restendig-e Secreiaris,
EDW. GAILLIARD.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCIIE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

35o. — RECHT HEBBEN IN...
Iemand ERVEN MED (MET) en ERVEN IN....
In een akte van 1424 treffen wij de twee zonderlinge uitdrukkingen aan RECHT HEBBEN IN jets Recht op lets hebben, Fr. Avoir droit (1, — en Ellen ERVEN NED lets, dat ook
aldaar ERVEN IN luiclt, en beteekent Iemand den eigendom
van lets overdragen, tocwijzen. Van beide uitcirukkingen komen
bij Verdam Been voorbeelden voor. Tekst hieronder :
Akte, verleden voor baljuw en mannen van leen ten hove ter
Buerch » van Brugge. den 31 Augustus 1424, toebehoorende aan het
Klooster der Spinersen te Gent : « Ende wy vorseid mannen
wysden dat Phelips de Zwaef, metgaders..., so wel ende zo wettelike onthervet Nvaren ende onthervet syn van desen vorseicien leengoede . , dat ziere nemmermeer eenich recut iza , iiien no sculdich
waren te hebbene. • Ende dat zo wel ende zo wettelike comtnen
waere in ons vorseid baillius handen..., dat men Pieter -van Buerkelle, den coepere vorseid, wel der mede erven mochte ende sculdich
ware te ervene met alien rechte. Ende is bailliu... droucht vort up
ende in handen Pieter van Buerkelle, den coepere vorseid, ende
ervedene daer nzede, met plockene ende met halmene, wel ende wettelike... Ende wy vorseid mannen wysden dat Pieter van Buerkelle,
de coepere vorseid, zo wel ende zo wettelike s-izeervet waere enae
g-iieervet es in dit vorseide leengoed... dat...
Men vergelijke bij Schiller and Liibben, Mittelndd. WOr
terb , met BEERVEN << Do de selve H. starf, do beervede he
sine sustere mit al sinerne Bode... en met ERVEN : Neme
he eyn wif, de mochte he erven mit sime bus eder mit sime
guile » (1324).
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351. — MEY OFTE FOY.
MEY is een synoniem van FOY 5.-= Drinkgeld, Fr. Pourboire.
Lie De Bo, v() Foole. Inzonderheid wordt hieronder bedoeld het
Drinkpartiitje door iemand gegeven aan werklieden, die een
werk, waarmede hij hun gelast had, hebben voltooid :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Berlaer, Kerkrekening over
1 631-1632, fol. 26 : Item aenden selven Peetcr Moons (schaliendecker", betaelt, veer dat den selven den im-y (17,- . for den wcrcklieden
aenden choor ‘verckende belooft nyet en hadde helpen drincken,
ij gul. »
DEN MEY DRINCKEN weer op het verdrinken », het
verbruiken van een gegeven << mei . :
Id , id., Rekening van de Tafel van den H. Guest over 1630,
fol. 46 v° : Item betaelt acn Peeter Burst voor een haiff tonne bier's
den wei eklieclen beloeft, code vanden Hicy tsynen huyse
tsamen de somme van ...
Door MEY was nl. ook bedoeld bet gelag (eetmaal of
drinkmaal), aan de werklieden beloofd, b. v. als een huis onder
dak was : de werklieden steken alsdan een mei of een vlag op
het gebouw, wat thans nog beet Dc mei 11i/sicken. — Den _Mei
bebben was hetzelfde als Gedaan hebben.

352. — BOUWETTE en CLOCKE.
Beide woorden wijzen op KLOKPAN, dat De Bo uitlegt
door Groote breedc dekpan \vier ondetste middendeel oprijst
op wijze van Gene paterskap of halve kink, zoodanig dat er langs
daar eene opening is waardoor do lucht op den zolder vernieuwd wordt. BOUWETTE luidde sores to Brugge BUETTE en
BU\VETTE, wclke vormen in ons Gloss. Arch. Bruges, blz. 605,
worden aangehaald.
Staatsarchief te Brugge, -, Fonds jezuleten, Charters, voorloopig
blauw v° 9767 : Dies zo en zal de zelve P... moghen makes eeneghe
veynstercn nochte cenich lucht nemen up thof ende ter ervewaerts
vanden voorseyden heere van Mouscron, tzy standtveynsteren, bonwetten, ildckevt ofte der ghelycke jn tdac ofte huuse vanden
voornoomden P.; wel verstaende dat jndien de zelve heere van
Mouscron hem P. ghedoocht thebbene ofte makene eene ofte meer
groote clocker ofte bouwetten jn tdack . vanden voorseyden zynen huu,-
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353. — BEGAREN.
BEGAREN is een andere vorm voor BeA>eeren, zegt Verdam.
Een voorbeeld uit eene oolkonde van Vlaamschen oorsprong :
Archief der 0. L. Vrouwkeik te Brugge, Charter s, voorloopig
n 163 « Ende begaerde anden bailliou, dat hi den amman vraechde
hoe dat daer ghevoer... (Akte van II Mei 1372.)

Wij treffen
vorm nog aan in de kerkrekening van Jabbeke over het jaar 1578 :
Staatsarchief te Brugge, Register n r 12358 of Rekening vander kercke van Jabbeke van 1578, fol. 15 vo « ... ten respecte
dat mejoncvrauwe .. den dienst... niet meer en beghaerde te continueren... D
Id., fol. 23 « Ter cause vanden dienst..., de welcke zylieden niet
meer en beghaeren te continueren noch

Andere voorbeelden bij C. P. Serrure, Vaderlandsch Museum, I, 74 (vers 18), 342 (vs. 53) en 343 (vs. 90), II, 174 (vs.
126): ooh op het Staatsarchief te Brugge, Charters, oud nr 5428,
voorloopig blauw n r 2208, in een akte van 26 April 1413, verleden voor de mannen van het hof van den « Polre buten ande
stcide vander Nieuport ». Een tekst met BEGHAERTE (=- Begeerte), o. m. op het Archief der O.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig n r 330 : hi beghaerien van beeden den paertihen », in eene akte van I Mei 1327, en op het Staatsarchief te
Brugge, Charters, Fonds Minderbroeders te Hurst, oud n r 67
« Ghehoort de requeste ende begaerte van... », in eene akte verleden voor de schepenen van Huist, van 24 Februari 1489.
se, dat de zelve ghemaect ende staen zullen boven mans langde, zo
dat men daer (lucre niet kyken en zal moghen vp thof ofte ter erve
waerts vanden voornoomden heere. (5 April 1546.)

EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS -FONDS.
Hot duel van dit Funds • is , de Nederlandsche Taal en
Welenschap to bevorderen, door het uitgeven, in het Nededandsch,
van nieurve werken over Naluur- of Geneeskundige Welenschappen,
over Rechlsgeleerdheid en over het Teak van den lagenieur. »
D.!rhalve 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 RestenaVe GOininissie
voor Nieuzvere Taal en Lelleren. Na kennisneming van de uitgebrachte. verslagen, beslist de Academie over het al of niet laten
drukken van de aangeboden werken.
-f

K AREL BOURY-FONDS.
Karel Boury-prijs is gesticht met het duel Vlaamsche
Liederen under het 'yolk to verspreiden. Te dien erode, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
4
Do

*

Pater J. SALSMANS-FONDS.
. Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, hullciende goedkeuring van het R . gleinent door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. .Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrij ven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken op het gebied der Nederiancische taalkunde;
b. hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholielce bijbeivertaling„ bijbeiverklaring„ liturgic, zedeleer, catechese,
hamiletiek,hagiographie, ascetiek, geestelnke liederen en gedichten, ordensregelen
cl hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
Welke tot bet voorbereiden van uitgaven ais de onder littera b en c genoernde,
noodzakelijk warden bevonden
d hetzij tot het bekostigen van de illastratie van reeds door de Academic
ondernomen uitgaven in den aard van de under littera b en c genoemde.

Aug. l3eernaert-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
wark, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij de Bestendigen
Seeretaris ingezonden worden..

D3 wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werden.

Voor de verdere voorwaarden, zie men bet Reglezzzent
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. rg [2, blzz. 884-885.

Belanghebbenden ;vorden verTocht, twee exeraplaren van hun lverlc of Iverken, bij den Bestendigen Secretarts, ter Acadenzie, Koningstraat, 18, te Gent — (met
vermelding op het adres Voor den Aug. Beernaert-prijs),
in te zenden.
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slagen der Keurraden. Verslag over Klank-
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259
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271

io°) Kleine verscheidenheden :
I. Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie.
Nr 43.

Over

fiersoons- of fantilienanten,

EDW. GAILLIARD
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Nr 44. Rybier, door id
N r 4 5 De aenbedinghe van de Joden tot Chrishim, door Id. . . .
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Nr 46. Het ontkantelen van ientand s stal, door Id. 289
Nr 47. Het « Stroyen bedde », door Id. .
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Vergadering van 17 Maart 1920.

Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heere;-1 : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAc. Muxl,DERmANs, Kan. AMAAT JOGS, Dr, HUGO
VERRIEST, IS. TEIRLINCE, Dr. LEO DOLMANS, Prof. Dr.
.1. MANSION, (COMER WATTEz, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. /)r. LOD. SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE,
Prof. Dr. A. , VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en
KAREL VAN Di', WOESTYNE, werkende leden;
de heeren Dr. AP. FIERENS en Dr. MAURITS SABBE,
briefwisselende leden, en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eere:id.
De heeren Mr. Mr. NAP. DE PAUW, bestuurder, en
Mr. LEONARD WILLEMS, werkende leden, en Mejuffmuw VIRGINIE LOVELING, briefwisselend lid, hebben
bericht gezonden dat zj verhinderd zijn de vergadering
hid to wonen.
**

De Bestendige SecretaFis leest het verslag over de
Februari-vergadering, dat wordt goedgekeurd.

De uitgaven der Academie aan de Hoogeschool van Leuven geschonken. — Ingevolge beslissing der Academie, werd den 23 Februari 11., een
volledig stel van onze uitgaven aan Mgr. LADEUZE,
rector magnificus der Hoogeschool van Leuven, geschonken.
Mgr. LADEUZE schreef daarop, den i n Maart, aan
de Academie als volgt : Het is mij in de hoogste maat
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« naam der Hoogeschool en in mijnen naam, de hulde
« te brengen van mijne diepe erkentelijkheid, voor de
« gift van het volledig stel van haar uitgaven, die zij
• besloten heeft aan te bieden aan onze te herstellen
« Boekerij. De blijken van genegenheid, ons door uw
• geleerd Genootschap aldus zoo weiwillend gegeven,
« treffen ons zeer. Het is van acrd ons op te beuren,
« als wij waarnemen hoe het opnieuw oprichten onzer
• verwoeste bibliotheek heel Belgie door als een natio• naal werk wordt aangezien. In onze nieuwe verzazullen de uitgaven der Koninklijke Vlaamc
« sche Academie eene eereplaats innemen
**

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door de Reg-eering :
Recensement de l'Indus!rie et du Commerce (31 clecernbre Iwo).
Deuxieme partie : Recenseinent industriel (suite). Troisi&me partie :
Recensement du Commerce. Bruxelles, .1919.
Bibliotheque de la Faculte de Philosophic et Lettres de l'Universite de Liege. Fasc. XXIV : Tertullien. ApolcWtique. Commentaire
analytique, grammatical et historique, par J. P. WALTZING, Professeur
a l'Universite, Membre de l'Academie Royale de Belgique.
Annuaire de l' Acadmie Royale des Sciences. des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique. 1920. 8C e annec. Bruxelles, Two.
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques.
1919, nos 7-8.
Classe des Lettres et des Sciences morales et lolitiques. Programme
des concours annuels.
Tijdschriften. — Annaleld es travaux
blad, nr 1, 192o.

ics, no 6, 1919. — Arteids-

Door de e Vereniging tot vercenvoudiging van onze schrijftaal »,
te Zwolle :
Kritiek op het verslag van de Staatskoinmissie in zake de Spelling-kwestie. Eerste gcdeeltc. Bewerkt door Dr. D. C. HESSELING, Dr. J. J.
SALVERDA DE GRAVE, Dr. E. GoDP,E MOLSBERGEN, Dr. C. G. N. DE

- 211 VOOYS, J. WEDEVEN, J. E. WARTENA, Dr. R. A. KOLLEWIJN. ZW011C
1912. - Tweede gedeelte. Bewerkt door Dr. J. B. SCHEPERS, M. A.
P. C. POELHEKKE, J. C. WIRTZ Cz., Dr. C. G. N. DE VOOYS, Dr. C.
LECOUTERE, Dr. L. SCHARPI, P. VALKHOFF, Dr. R. A. KOLLEWIJN.
Zwolle, 1913.
Vereenvoudigers-Arsenaal, door Dr. R. A. KOLLEWIJN, Voorzitter van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal.
Baarn, 1914.
De Spelling-Kollewijn. Een groot maatschappelik tevens Nederlands
belang, door J. ROT1IER, 3 e druk. (1919.) Z. pl. of j.
De Spelling-Kollewijn, door J. W. ENGELKES. 10 e druk. (1919.)
(Verkorte en herziene uitgave, met toestemming van de schrijver
bewerkt door Dr. J. A. VOR DER HAKE.) Z. pl. of j.
Vereenvoudiging. Orgaan van de Vereniging tot vereenvoudiging
van onze schrijftaal. N r 1, Junie 1919; N r 2, September 1919 ; Nr 3.
Januarie 1920.
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze schrijftaal. Een Privatissimum over Nederlandse Taal in het jaar 2222.
Regels van de Vereenvoudigde Spelling met toelichting.
De Vereenvoud ig-de Propaganda-Brochure voor de Handel. 3e druk. Toegelicht door JULIUS ED. GERZON, koopman te Amsterdam (vroeger lid van de Propaganda-Kommissie). Z. p. of j.
De verbreiding van de Vereenvondigde Spe!ling. (1908-1917.) Lijst
van geschriften in V. S., van tijdschriften, weckbladen, dagbladen
enz., die artikels in de V. S. opnemen, en van Vereenvoudigersmet-de-daad, met cen inleiding van Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS.
Z. pl. of j.
Een gevaar voor teal en beschaving ? Brief van het Bestuur der
Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal aan de Staatskommissie voor de spelling, ingesteld bij Non. Besluit van 16 Junie
1916. (Z. pl. of j.)
Door het Bataafsch -Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte, tc Rotterdam :
Gedenk')oek van het Bataaf.;ch Genootschap der ProefonderoindelUke
7, ? ijsbegeerte te Rotterdam. tot een bl iivende her innering- aan het 150-j ark
bestaan, uitgegeven door het Bestuur. 1769-17 Augustus 1919. Z. pl.
of j. (Rotterdam, I919.)
Door de R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna :
11einorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.
Classe di Scienze morale. Sezione di Scienze Giuridiche, 1914-1918. —
Sezione di Scienze Storico-Filologiche, 1914-1918.
Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali. Serie prima, Vol. VIII (191413); Vol. IX (1915-16). Serie seconda, Vol. I (1916-17); Vol. II (1917-18).
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Door de « Academic Royale d'Archeologie de Belgique », te Antwerpen :
nr 2, 19I9.
Annales, 6e serie, tome VII, I re et 2e livraisons.
Séance publique du Dimanche 22 De.cembre 1912.
Door den heer Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid der Academie :
Jaarboek van het Davids-Fonds voor 1903, 1905, 1906, 1910, 1911,
1912, 1913, 1914.
Handelingen van het Congres van het Davids-Fonds te Lier. 4-5
September 1905. Yper, 1906.
Id. te Antwerpen, den 18-19 Oogst 1912. Brugge, z. j.
Strijd om de Heilige Plaatsen, met plannen en platen, door P. URBAAN COPPENS, 0. F. M. Jerusalem - Rousselare, 1905.
1676-1876. jubelbloemen geplukt in den geestelijken lusthof der Zusters Maricollen binnen Mechelen den 8 Augusti 1876. Mechelen, z. j.
Gedenkenis van het Gouden .7ubelfeesi van zeer eerweerden Kanunnik P. L. Stillemans, Professor in Sint-Jozefsgesticht te Sint-Niklaas.
1849-1899. Sint-Niklaas, z. j.
Jubelfeest der inrichting van het Sint-fozefsgesticht,.
te Sint-Nikolaas, gevierd den 27 Augusti 1889. Verslag. Sint-Nikolaas,
1889.
Door den hccr Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, werkend lid :
L'Orientation nouvelle du mouvement jiamand, par LEO VAN PUYVELDE, charge de cours a l'Universite de Gand, membre correspondant de l'Acaclemie Royale Flamancle. Amsterdam, 1917.
Le mouvement flamand et la guerre, par LEO VAN PUYVELDE, professeur a l'Universite de Gand. Bruxelles-Paris 1918. (No 17 des Cahiers
beiges.)
Door den heer Prof. J. VERCOULLIE, werkend lid :
Negerholland's « Melee », Afrikaans Boetie, Katjipiering,-, Bibles,
Butte!, Ousanna, Ewwa-Trewna, Foolstruis » (door J. VERCOULLIE).
Overgedrukt uit het .Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkundc », Dl. XXXVIII, Afl. 4.
Door den heer E. J. OssENBLoK, r,telBorgerhout :
Wat iedereen over de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
weten meet. Voordracht g-chouden door den Heer E. J. OSSENBLOK op
de jaarlijksche vergadering van ,K Het Verbond der Vlaamsche Kringen » van Borgerhout, den 18n Januari 1920.
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographic, n r 1920. - Mnemosyne, nr 4, 1919;
nr I, 1920. - Tijdschrift der Gemcentebesturen, nr 2, 1920. — Vlaandcren, nr 4, 1920. — De Kleine V:aming, nr 2-3, 1920.
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Ingekomen boeken. — Voor de Boekerj der
Academie is ingekomen :
Universitatum et eminentiuin sc7lolarum Index generalis. Annuaire
giniral des Universit_'s. The Yearl)ook of the Universities. Public'', sous la
direction de R. DE MONTESSUS DE BALLORE. Paris 1919.

Ruild:enst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Blekorf, n r 2, 1920. - Onze Kunst, n rs 10-12. 1919. — Revue NêoScolastique, fevrier 1920. - De ,Slchoolgids, n rs 1-3, 1920. — Studie-n,
Maart 1920. — Toonee igi ds, 0 , 2, 5920. — Dietsche IVarande en Bel fort,
n r 2, 1920.

Ingekomen brie ven.—Verblijfkosten — Brief
van IS Februari, waarbij de \Veled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten aan de Academie eene
eerste lijst laat geworden van samengevatte steden en
gemeenten, door het Departement van Spoorwegen gevormd met het oog op het toekennen van verblijfkosten.
Id., van 26 Februari, houdende toezending van
een tweede lijst.
Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
i()) Prijsantwoord over het Bakkersbedrijf,
van den heer QUICKE, thans bestuurder der Middelbare School te Boom. — Het verslag van den heer
GUSTAAF SEGERS (zie Versl. en Meded., 1919, blz. 23329 i) weed aan den heer QUICKE medegedeeld, met verzoek aan zijn verhandeling de gewenschte veranderingen toe te brengen. — Den 13 Maart heeft deze het
stuk teruggezonden. Na bepaalde goedkeuring door
den heer SEGERS, zal het werk ter pers mogen gaan.

- 214 2°) Vereenvoudiging van. de Schrijftaal. — Is
ingekomen een brief van i6' Februari, waarbij de
Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
laat weten, dat hij zijn collega voor Buitenlandsche
Laken verzocht heeft aan onzen diplomatischen agent
te 's Gravenhage last te geven de Nederlandsche Regeering om mededeeling te vragen van alle documenten
rakende de Spellinghervorming.
Van onze collega's de heeren HELLEPUTTE en
FRANS VAN CAUWELAERT, mededeeling ontvangen van
het antwoord van den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, als gevolg op hunne aanbeveling
in zake als boven.
Vanwege den heer Prof. Dr. DE VOOYS is, den
19 Februari een brief ingekomen, waarbij hij den Bestendigen Secretaris bericht dat in de jongste hoofdbestuursvergadering van de Commissie het schrijven
der Academie werd besproken. Dr. DE VOOYS hoopt
binnenkort verschillende stukken te kunnen mededeelen.
Den 20 Februari werd door den heer Baron DE
Vos VAN STEENWIJK, lid van het Hoofdbestuur der
Vereenigin; voor Vereenvoudiging, aan de Academie
overgemaakt een exemplaar van : « Verslag der Staats-

commissie ingesteld bi j K'oninklijh Besluit van 16 yuni 1916,
No 7 > ('s Gravenhage 1918). Op dit verslag volgen

uitvoerige Notas van de heeren Prof. KLUYVER, Prof.
Mu' LER en Pater VAN GINNEKEN S. J.
Mededeelingen namens Commissièn.
I .) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
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Zijn aanwezig de heeren : KAREL DE FLOU, waarneniende
voorzitter, EDW. GAILLIARD, Prof, Dr. A. DE CEULENEER,
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, Dr. AD.
FIERENS, leden, en Pr. Dr. I. MANSION, lid-secretaris. (De
heer Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, heeft zicli laten verontschutdigen.)
Aan de dagorde staat :
a) Verhandeling (handschrift) « Eacerpla Lossensia door
den heer J. LYNA, staatsarchivaris, te Hasselt, aan de Academie,
ter opnetning in de Versloven ell Medededingen, aan,qehoden. —
Verslag door de heeren IS. TEIRLINCK en Mr. LEONARD
WILLEMS.
Dii punt wordt tot eerie volgende bijeenkomst verschoven.
b) Belgisch Toponymisch Woordenboek. — Verslag
de heeren Prof. Dr. j. MANSION en Mr. LEONARD WILLEMS.
De Commissie stelt voor, de verslagen in de Verslagen en
Alededeelingen op te nemen.

door

c) Lezing door den heer Mr. LEONARD WILLEMS, over :
Het Ronavenotraraadsel iii het Leven van Anna Byns.
Uitgesteld tot eerie volgende bijeenkomst.
d) Mededeeling van Kleine Verscheidenheden, door
den heer EDW. GAILLIARD. — Over persoons- of familienamen :
Peer van Pieter Naaskes, Staf van Peer Pieters Naaskens, Rosalie van Jan Ces Houten. enz. — Rvbier. Zonderlinge gebruiken
in zake van huwelijken. — De Aenbedinghe der joden tot Chi islum,
als onderwerp van eerie schilderij. — lie/ omkantelen van iemands
sial, bij wijze van straf. — Ile/ .Stroyen Bedde, bij het celebreeren
van jaargetijden. Raljnzvaeg-he (baljuwaze), of het wegjagen
van honden nit de kerk. — Het Sinle Ceciliaftest.
Verschillende leden nemen deel aan de bespreking uitgelokt
door deze bijdrage. De Commissie stelt voor ze in de k erslagcn
en Mededeeling-en te laten opnemen.
— De gedane voorstellen worden door de Academie,
in pleno vergaderd, goedgekeurd.
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Leden der Commissie spreken den wensch uit, Fiat voor de
Verslagen en Mededeelingen een abonnetnentsprijs worde vastgesteld. Aldus zouden cleze misschien bij het publiek ingang
kunnen vinden. Is het trouwens niet te betreuren, dat onze Verslagen zoo weinig gelezen worden, juist omdat zij te weinig bekend
zijn ? — (Naar het Bestuur verzonden.)
-

2, o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in ea door het Nederlandsch, — De heer GUSTAAF
SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgend verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :

Zijn aanwezig de heeren Kan. Dr. JAC. MU YLDERMANS,
waarnemende voorzitter, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, Kan.
AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C. LECOUTERE, OMER WATTEZ, lecien, Dr. A. FIERENS en Prof. Dr.
H. LOGEMAN, hospiteerende leden, en GUSTAAF SEGERS,
lid-secretaris. (De beer Dr. LEO GOEMANS, voorzitter, heeft
zich laten verontschuldigen.)
Aan de dagorde staat :
Lezing door den heer Kan. AM. TOOS : De Bibliotheken
in de lagere scholen in le tichien. Leeslust waken, zegt hij, is
zeker een prijselijk werk. Vroeger kon de lagere school daar weinig toe helpen, ingezien de jonge jaren der lee ' lingers, de onregelmatige schoolbijwoning en de uitgebreidbeid van bet programma. Nu dat het schoolgaan verplicht worth tot 14 jaar en een
deel van bet programma naar den vierden graad kan overgebracht
worden, zullen de onderwijzers meer gelegenheid liebben om de
leerlingen tot lezen aan te zetten. Indien zij daar in slagen, zal de
alzijdige ontwikkeling van de leerlingen, vroeger verwaarloosd,
bevorderd worden, en de kinderen zullen gemakkelijker van de
straat en de kinerna al te houden zijn. Hen beste middel daartoe
is een bibliotheek in de lagere school zelve. Kan. JOOS somt
verder de bijzonderste middelen op om, zonder veel last of kosten, een bibliotheek op te richten, uit te breiden en er de leerlingen naar toe te wenken.
Die lezing zal in de Verslagen en Medea'eelingen opgenomen
worden. --(Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)
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DAGORDE.
1: 0) Wedsti ij den voor 1914-1916 uitgeschrey en. Te 71CMC71 beslissingen :
a] Prijsvraag over het Hasseltsch dialect. Aan
te vullen handschrift. — De heeren Dr. L. GROOTAERS en.
Dr. J. GRAULS, viler verhandeling in 1 9 1 4 voorwaardelijk bekrooncl werd, hebben op den vastgestelden dag
hun studie weder ingezonden. Ingevolge beslissing, in
vergadering -van 17 Juni 19I,4_, genomen, zal het stuk
aan een laatste onderzoek van den heer Dr. LEO GouMANS onderworpen worden. — (De heel- GOEMANS wordt
verzocht zijn verslag uiterlijk 10 Mei in te dienen.) —
Bij het teruggezonden handschrift gnat een Nota, waarbij de schrijvers doen opmerken, dat, sedert het oogenblik dat het Hs. hun weder in handen kwam (Nieuwjaar
1919), zij in een nieuwen werkkring geplaatst werden,
en dat derhalve hun de tijd ontbroken heeft, het tweede
deel of te maken. Vooral de WiToordenlijst vraagt een
tijdroovend opteekenen en classeeren van verschillende
duizenden woorden, die in het werk zelf of in Franckvan Wijk's Etymologisch Woordenboek voorkomen. Tegen
den tijd waarop de Academie tot het drukken zal kunnen overgaan, denken de schrijvers ook de vormleer en
de woordenlijst te kunnen ter uitgave aanbieden. Zij
zijn clan ook zoo vrij de Academie te verzoeken hun het
handschrift nogmaals in handen te geven. — De Bestendige Secretaris dru g ! er op, dat dit behoorlijk aange .,uld, hem
bepaald v( or 15 December 1920, gal te;' hand gesteld zcorden.
b] Prijsvraag over den « Schat der Nethirduytsche Sprak » van Chr. Plantyn. Ault te vullen handschrift. — Het stuk is nog bij den Bestendigen Secretaris
niet ingokomen.
c] Prijsvraag over de Lakenweverij. — De beer
Prof. VERCOULLIE wil zich wel met het maken van het

versla;.; gclasten en zal met den heer Prof.
PUYVELDE daaromtrent overeenkomen.

LEO VAN

(1] Prijsvraag over de Klankleer van het Hollandsch dialect. — Het verslag van den heer Dr. LEO'
GOEMANS is he:len binnengekomen. Er mag thans tot
het drukken van de verslagen van de heeren Prof.
C. LECOUTERE en Prof. VERCOULLIE, alsmede van
den heer GOEMANS overgegaan worden.
— Er zal over de verslagen betreffende de Klankleer
van het Hollandsc.i dialect, de Germanismen, de Geschiedenis
van het Lager Onderwijs in Belgic onder de Oostenrijksche
Regeering, en de Lakenweverij in de Juni-vergadering
gestemd -worden.
2") Beernaert-prijskamp. Tweede tijdvak :1914 1915. — Over het verslag, dat heden door de
Commissie voor den Beernaert-prijskamp zal ingediend
worden, zal er in de aanstaande April-vergadering
gestemd worden.
3 0) Karel Boury-prijskamp, voor 1919-1920.
Het vers'ag van den heer KAREL VAN DE WOESTYNE„,
dat heden werd ingediend, zal aan de andere heeren
verslaggevers medegedeeld worden.
40) Lezing door den heer Dr. A.-J. -3. Vandevelde : De opbrengst van het ntenscheltjk werktuig.
Spreker houdt eene lezing over « De opbrengst van het
menschelijk werktuig ». Na een historisch overzicht over
de ontwikkeling van de stoommachines en van de physiologische theorien van het metabolismus van het
voedsel in het menscheljk lichaam, vergelijkt hij het
mechanisch met het le-vend werktuig. Hij toont aan
dat, ten opzichte van het ontstaan van arbeidsvermogen, al de berekeningen kunnen gedaan worden met
behuip van de calorie6nmethode; ongelukkiglijk kan
men tot nu toe de intellectueele arbeid niet meter ea
doseeren.
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De opbrengst van een stoommachine wordt geschat
op 2 tot 8 0/ van de gebruikte brandstof; voor het
menschajk werktuig is de opbrengst circa 25 Vo.
De heer Dr. VANDEVELDE eindigt met de bepaling
van de geldelijke waarde van deze opbrengst, waaruit
de groote beteekenis der mechanische werktuigen in
de nijverheid blijkt.
De beer Bestuurder bedankt Spreker voor zijne
lezing en op zijn voorstel beslist de Academie het stuk
in de V erslagen en illededeelingen op te nemen.
De heer Kan. A. joos zegt dat hij met de grootste
belangstelling de lezing heeft gevolgd; hij betreurt dat
de intellectueele arbeid tot nu toe zoo weinig wend
bestudeerd, alhoewel deze arbeid voor velen, en voor
Academieleden namelijk, zoo belangwekkend is. Dat
intellectueele arbeid zees vermoeiend is, valt niet te
betwisten, en daarom wenscht hij van den voordrachtgever eenige inlichtingen te bekomen.
De heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE antwoordt dat
'hij de vraag van den heer joos had verwacht, en dat
hij ook de onwetendheid over dit vraagstuk betreurt.
Indien physische arbeid kan gemeten worden, namelijk
met calorieen,— en zonder meten kan men feitelijk geen
wetenschappelijk week verrichten, — bestaat tot nu
toe geen middel om de hoeveelheid intellectueelen arbeid
te bepalen. Talrijke opzoekingen werden niettemin
gedaan, loch zonder voldoende oplossing : intellectueele
arbeid laat zich tot nu toe niet vertalen, zelfs in calorieen. Om aan den wensch van den heer joosvoldoening
te ,geven, zal Dr. VANDEVELDE trachten de reeds
gedane pogingen samen te vatten, om later daarvan
een volledig overzicht aan de Academie te geven; hij
voegt er bij dat de zaak wordt bestudeerd en hoopt dat
de pogingen tot interessante resultaten zullen leiden.

220 -

De heer Is. TEIRLINCK vraagt inlichtingen over de
rol van de vitaminen in de voeding.
De heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE heeft het genoegen gehad op io Maart een belangrijke voordracht bij to
wonen van Prof. E. F. Terroine, van de opnieuw
ingerichte Universiteit Straatsburg, over de zoogenoemde ondergeschikte factoren der voeding. De vitaminen
zijn tot nu toe nog geen gekende scheikundige verbindingen; hunne tusschenkomst is daarentegen onontbeerlijk. In zeer kleine hoeveelheden zijn zij werkzaam;
zij worden door eene lange verwarming ontbonden;
hunne afwezigheid leidt tot erge gezondheidsstoornissen
en zelfs tot den dood. Een uitgebreid verslag over de
voordracht van Prof. Terroine, dat den tegenwoordigen
toestand van dit vraagstuk opgeeft, zal in het « Bulletin
de la Societe royale de Medecine de Gand verschijnen.

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

348. - BESPAERSEN.
BESPAERSEN is hetzelfde als het Latijn As/ergere. Men.
.vgl. met dat word bij Verdam en bij De Bo. In den tekst hieronder wordt inzonderheid bedoeld het Besproeien, Besprengen
met wijwater :
W. H. James Weale, Les eglises doyenne Dixmude, Docum.,
blz. 207: « Ende naer de messe sal den presbiter gaen ten grave...
ende dan bespaersen tgraf met ghewieden watere. (S. d.)

Men vergelijke met :
I. Gailliard, Inscr. N.-D , blz. 35, kol. 1 : « Te ghane ter sepulture van met wieroke ende sperpwatere ende aldaer lesen Miserere mei Deus, De profundis, versicule ende collecte over alle
zielen.... » (1474.)
EDW. GAILLIARD.

DE OPBRENGST VAN HET
MENSCHELIJK WERKTU1G
door Dr. A.-J.-J.

VANDEVELDE.

I. — Geschiedkundige inleiding.
In 1699 verscheen eene verhandeling van G. Amontons (I}
over het vervangen van menschen- en dierenkracht door het
vuur, waarmede werktuigen in beweging kunnen gebracht worden (2); de warmte, die de lucht, in de cellen van een draairad
ingesloten, uitzet, kan de hoeveelheid water, ook in die cellen
ingesloten, verminderen de verandering in het gewicht van een
gedeelte van het draairad kan aldus eene beweging voortbrengen die in arbeid kan omgezet worden. Aan deze verhandeling
behoort een commentarium waarin wordt medegedeeld dat het
vroeger Met mogelijk was met de kracht onzer armen to verrich(I) GUILLAUME AMONTONS (Parijs, 1663 t 1 Oct. 1705) heeft belangrijke ontdekkingen gedaan op bet gebied van natuur- en werktuigkunde,
namelijk over de zwaarte van de lucht, den barometer, den thermometer, den
hygrometer. Lid van de Academie royale des sciences van Frankrijk, 4 Maart
1699.
Hij schreef onder anderen :
Remarques et experiences physiques sur la construction dune nouvelle clepsidre, sur les baromtres, thermonztres et hygronz,'ires ;
1695, in-12.
Le thermometre re-dull a une mesure 'Lye et certaine, et le moien d'y
rapporter les observations faites avec les anciens thermonzdtres (Mem.
Acad. Sciences, 1703, p. so.)
Experiences sur les dissolutions et sur les fermentations froides de
Geolroy, r(iterees dans les caves de l' Observatoire, (Ibid., 17o5, p. 83 )
(2) iWoyen de substituer conzmode'ment l'action du feu a la force des
hommes et des chevaux i5our mouvoir les machines. (Acad. Sciences Paris,
hist., p. 134, en rrêm., p. 159, voor 1699. Amsterdam, 2' uitgave, 1 734 . ) In
deze verhandeling bewijst Amontons dat een mensch ongeveer 1/6 van d-,fn
arbeid van een paard kan voortbrengen.
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ten wat men dan zeer gemakkelijk met allerlei molens doers kon,
dat vroeger ook het water en de lucht niet konden benuttig,d
worden in de plants van menschen en van paarden. Nog blijft
een element te onderwerpen, zegt verder het commentariurn, en
dat is het vuur.
Rond de jaren 170o wordt ook het vuur als arbeidsbron -niet
gebruikt; men kent, men benuttigt de hefboomen, de werktuigen van. Archimedes, de lucht odder den vorm van wind, het
water als watervallen, om het rnenschelijk werktuig te vervangen.
Stellig is er nog Been spraak van stoommachines, van electrische
motoren, van ontploffingswerktuigen die nog moeten uitgevonden worden : het vuur is nog niet onderworpen.
Het nagelaten boek van j. A. Borellus (I), in 1681 te Roma
onder den titel u De motu anima/nn in het Licht gegeven, geeft
(1) JoH. ALPH. BORELLITS (Napels 28 Jan. 1608 + Roma? 31 Dec.
1679), genees- en natuurkundige, leeraar te Florence en te Pisa: hij schijnt
de eerste geweest te zijn die het gedacht heeft gehad de verschijnselen van
het Leven, en in 't bijzonder de spierenbewegingen, in verhand te brengen
met de wetten der werktuigkunde. Hij schreef menig belangrijk werk, namelijk De motu animalium JOhannis Alphonsi Borelli, Neapolitanz, matheseos professoris, opus posthumum. Romae, x6Fo, in 4 (Ref. Acta Eruditorum anno 1682 pubhcata, Lipsiae, 1682, vol. I, p. 351). Van dit werk
verschenen twee uitgaven te Leirien in 1685 en in 171:1. De Hoogeschoolboeketij te Gent bezit onder N^ Phy 35 de uitgave van 1743 te 's Gravenhage door Bernoulli bewerkt Joh. Alphonsi Borelli Neapolitard matheseas professorzls, de Motu animalium, pars prima. Editio nova, a
plurzmis mendis repurgata, ac dissertationibus phyrico-mechanicis de
mote musculorurn, et de ejervescentia, et fermentatione, clarissimi viri
Joh. Bernoullzi matheseos professoris Basileensis, aucta et ornata. Hagae
Comitum, apud Petrum Gosse, 1 743 ( 228 P p - 14 X 19,5 cm.); Ibid., pars
secund q (270 pp.); de motu musculorum dissertatio physico-mechanics
(16 pp.); viri celeberrimi Jo. Bernoullii matheseos professoris Basileensis,
ac Scient. Acad. Beg-. quae Parish's, Londini et Berolini sunt, soczi, de
effervescentia, et fermentatione dissertatio phystho-mechanica (pp. 17.45).
Met 19 platen.
In een ander werk wordt hetzelfcle onderwerp minder physiologisch en
meer wiskundig bestude.erd : Joh. Alphonszts Borellus Neapolit. mathes.
professor de vi percussionis, et motionibus naturalibus a gravitate pendentzbus, sive introductiones et illustrationes physico-mathematicae apprime necessariae ad opus ejus intellzcendum de motu animalium una
cum ejusdenz auctoris responsionibus in animadversion's illztstrissimi
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mechanische studie van de beweging der dieren ; van dit
merkwaardig book zest Niceron (I) dat het zeker een der belangrijkste is over dit onderwerp geschreven ; de werktuigIundige
vraagstukken worden mathematisch opgelost en de theorieen.
(ler natuurlijke bewegingen worden langs mechanischen weg
ititeengezet.
Het vraagstiik va.n de opbrengst van het monschelijk
luig is bij gevolg reeds tamelijk oud, en in een proefschrift, verdedigd in 1703 te Altorf, schiint j. M. Hoffman (2), voor de eerste
rnaal de uitdrukking no-,china humana in de studie van de
nienschenph y siologie ingevoerd te hebben. Van het dierlijk
werktuig,« 1(7 beste transformee en machine, spreekt j. Darmanson (3)
in 1684.

doctissimique y in/. D. .S'tephani de Angelis ad Libruin de vi percussionis.
Editio prima belgica. Priori Italica multo correctior et auctior, ctci etiam
loco fi.? urarum lignearztm prioris editionic, substitutne Bunt nrtidissimae
aeneae nec non triplices Indices locupletissimi. Accu,ante Bran. M. D.
Leydensi. Lugduni Batavorum. apud Petrum Van der Aa. 1686 (262 pp..,
360 pp., 15.5 X 29.5 cm., Bibl. Univ. Ganda y . Math. 7011.1-1t e Prst eedeelte
van dit hoek verscheen in 16b7 : De vi pereussionis liberjo. Alphonsi Borelli
in P,ztria messanensi pridem, nunc vero in Pisana Academia matheseos
professoris ; Bononiae, 1b67, ex Typo2raphia Jacobi Montii; suneriorum
permissu (300 pp , 14 X 19.5 cm., Bibl. Univ. Ganda y . Math. 702).
(1) JEAN-PIERRE NICERON, pater barnahitus (1685 7 3 8 ). Itre'rnoires
pour servir a l'histoire des hommes illustres dans la republique des lettres.
Paris, t. 18, 1732, p. 261.
(2) JoH. MAUR. HOFFMAN (Alt(lorf 1653 + Anspach 1727), nlant-,
schei- en geneeskundige, leeraar te Altdorf; voeroe in de studie der scheikunde de practische oefeningen in. Under zijne talrijke werken linemen wij :
Acta laboratorii chimici Altorfini, chimiae fundamenta, operationes- prae.-z:pzta.s et tentamina curiosa, ratione et experientza sufulta, cornplectentia ; Norirnbergae 1719 in 4, Altorfii 1 720 in 4. Van of 172 t tot zijne dood
was hij voorzitter der z Academie des Curieux de la nature In 2703 verscheen zijn proefschrift : Idea mac;zinae humanae anatonzico-physiolog-ica„,
ad observationes recentiores conformata et ad methodum lectionum communionum accomodata.
(3) La beste transformje en machine par JEAN M. DARMANSON, 1684
in 1 2 , (Ref. Acta eruditorum anno 1684 publicata, Lipsiae 1684, III, p. 306),
Amsterdam, 93 pp. (Bib]. Britisch Museum no 527 a 35). — La beste dig-rade'e en machine, Amsterdam 1691 in 12 (Bibl. Britisch Museum no 527 e 23).
Over Darmanson vond ik in de meest gekende biographische werken niets.
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Baillet (I) geeft in 1813 een historisch overzicht over de
eerste stoomwerktuigen die bet dierlijk materiaal moeten vervangen en waarover nog in 1812 Guenyveau (2) een belangrijk
geschrift heeft laten verschijnen, over het benuttigen van osseti.
in de plaats van paarden.
Op het einde der 17 e eeuw beschreef Papin (3) zijn uittrekkingstoestel, zijn u digesteur waarmede hij weldra het gedacht
opvatte stoom als arbeidsbron to laten dienen ; terwiji hij aan het
(1) Notice historique sztr les machines a vapeur, machines dont les
Francais peuvent etre regardis comme premiers inventeurs, par M. BAIL—
LET, inspecteur-divilsionnaire au corps imperial des mines. Journ. Mines,.
1813, 33, Paris, no 197, pp. 321-325.
(2) Sur l'enzploi des bceufs au service de machines a molettes, par
M. GUENYVEAU, ing-e'rzieur azt corps imperial des mines. Journ. Mines,
1812, 31, Paris. pp. 437-447.
(3) DENIS PAPIN (Blois 1647 Marburg rond 5714 volgens Hoefer,.
T7 to volgens Ouerard). Studeerde onder R. Boyle in London en werd na de
herroeping van het edict van N lutes leeraar in wiskunde aan de Universiteit
Marburg ; lid van de Royal Society of London. Hij bestudeerde de bewegingen van een zuiger, door middel van schietpoeder, van het luchtledig, vat)
waterdamp.
Zijn bijzonderste werk is : A new digestor, or engine for softenin4,
bones, containing the description of its make and use in cookery, voyages'
ezt sea, confectionary making of drinks ; London 168 t in 4. Fransche vertaling La maniere d'amolir les os et de faire cuire toutes sortes de
vzande en fort peu de temps et a peu de frais, avec zone description de kr
machine, dont it se taut servir pour cet ejet, ses propriete's et ses usages,
confirmerpar plusieurs experiences, nouvellement invente par Mr. PAPIN,
docteur en medecine. A Paris, chez Estienne Michallet, rue Saint Jacques,
proche la Fontaine St. Severin, a l'ima2e Saint Paul, 1682, avec aprobation et
permission. (164 pp., 8.5 X 15 cm., I31131. Univ. Ganda y. Phys. 280.) .; Amsterdam 1688 in 12.
In het werk : Nouvelle manii're pour lever l'eau par la force du feu,
,Wise en lit/mere par Mr. D. PAPIN, Dr. et med. prof. et mathem.
conseiller de S. A. S. de Hesse et membre de la Societe Royale de
Londres. A Gassed, pour Jacob Estienne, libraire de la cour, par Jean Gaspard Voguel, imprimeur, 1707 (64 pp., t 1 X i8 cm., Bibl. Univ. Ganday.
Math. 882), worth door Papin de volgende samenvatting aangegeven
Raisons qui obligent a bien conserver la chaleur dans noire machine. linemachine de grandeur mediocre peut a chaque operation êlever 200 livres d'eau.
Chaque operation peut se faire dans le temps de deux secondes et pounseir
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to maken, ten einde het water door de kracht van het vuur to
doen stijgen, was Savery (I) to Londen met soortgelijke proefnemingen bezig, en bekwam hij de zelfde uitslagen.
200 livres d'eau a 4o pie:ds de haut. Un homme peut par ce moien faire
autant d'effect que so qui auroient des machines ordinaires. On pent augmenter l'effect de la machine en sorte qu'un homme fasse plus que 70. On peut
encor augmenter l'effet de la machine en sorte que un homme fasse plus que
cinq cents. On peut encor augmenter l'effect de la machine en sorte qu'un
homme fasse plus que mule. Avantage de notre machine par dessus celle de
M. Savery a cause de son piston. Raisons pourquoy on ne doit pas se servir
de la suction pour remplir nos machines. Experience incontestable pour prouver l'utilite du piston. On montre un gain trey considerable qui vient de la
vitesse des forces mouvantes a quoy on n'avoit pas encor pris garde. Nouvelle
construc t ion de moulins preferable aux anciens moulins a cause de la simplicite et par deux autres raisons. La machine decritte dans ce traittê pent faire
tourner quatre moulins dont chacun feroit autant d'effet que les moulins qui
sont sur la Seine a Paris. Notre machine peut faire encor plus d'effect que
Pon n'avoit dit dans le chapitre 3. Maniere de mettre de nouvelle eau dans la
retorte sans interrompre les operations 2.
Van het leven en de geschriften van Denis Papin, begonnen in 1869
door de la Saussaye en voortgezet door de Belenet zijn 4 vol. verschenen.
(t) THOMAS SAVERY (ca 165o Shilstone near Modbury 1715), Krijgskundig ingenieur. De Dictionary of national biography edited by Sidney
Lee » (London vol. 5o, 1897, p. 354), zegt dat hij in 1698 invited a machine
for raising water of the mines, which though not a steam engine in the modern sense of the word, embodied the first practical application of the force
of steam for mechanical purposes (published in 1698, entitled The miner's
friend, several times reprinted) )
Over de ontdekking van de eerste stoomwerktuigen door Savery en nog
anderen zegt verder dezeifde Dictionary Desaguliers has accused Savery of deriving his plans from the Marquis of Worcester's Century; but
though he may have been indebted to that author for the idea of employing steam as the motivepower, yet the € Century ) contains no plans or precise details of the methods to be empioyed. It has also been suggested that
Savery may have been indebted to Papin's experiment showing how water
might be raised by a vacuum produced by the condensation of steam. Papin
issued an account of his experiment in the Acta eruditorum published at
Amsterdam in 169o. None appeared in England until many years afterwards,
and it is unlikely that Savery saw the acta. Papin merely made a suggestion,
whereas Savery produced a practicable machine. ) Het boek, waarin Papin
zija nouvelle maniere pour lever l'eau per la force du feu.... » uiteenzet, verp-heen in 1707 en houdt de beschrijving in van een echt practisch werktuig.
Zie ook GALLOWAY, Steam engine and its inventors.
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Doch voor Papin en Savery, had Worcester (I) reeds gevonden dat een geweerbuis, op de drie vierden met water gevuld, en
gansch gesloten gedurende 24 uren aan de warmte blootgesteld,
in stukken vloog, en uit die wat hevige proef afgeleid dat men
het water, in een gesloten vat verwarmd, kon gebruiken om een
andere hoeveelheid water in een bijzonder toestel ingesloten op
een bepaalde hoogte te doen stijgen.
Twee boeken, handelende over de kracht van den waterstoom en over de toepassing van deze kracht als bron van beweging en van arbeid, verdienen hier aangeduid te worden, omdat
zij v6Or de werken van Worcester, Papin en Savery verschenen.
Het eerste dezer boeken is van de hand van S. de Caus (2),
en wend uitgegeven in 1615 onder den titel Les raisons des forces
(I) MARKIES OF WORCESTER wordt in de meeste werken van biographie niet genoemd ; in de Biographie Universelle van Michaud worth voor
Worcester naar Newcornen of Newcommen verwezen, een smid van Darmouth (Devonshire) van het einde der 17 e eeuw, célèbre par son invention
du procê:ie au moyen duquel la vapeur aqueuse est employee comme force
dans les machines a vapeur ou mal a propos pompes a feu. On trouve cette
application de la force expansive de la vapeur proposee et meme exêcutee
dans un ouvrage public en 1663 par le marquis de Worcester sous le titre
bizarre : « A century of inventions. a Van dit werk vind ik evenmin als
voor Worcester zelf niets. Dertig jaren later schijnt de uitvinding opnieuw
voor den dag te komen, door de werken van Savery en van Papin. Newcommen en Savery werkten dan te samen, met Switzer ten einde een patent te
bekomen.
(2) SALOMON DE CADS (Cauls of Caux) 1635; volgens Hoefer is zeer
weinig van zijn Leven gekend. Hij heeft het volgend werk geschreven : Les
raisons des forces mouvantes avec diverses machines tant utiles que /Valsantes auxquelles sont adjoints plusieurs desseings de grottes et fontaines,
par SALOMON DE CAUS, inge'nieur et architecte de son altesse Palatine electorale, a Francfort, en la boutique de Jean Norton, 1615 in fol.; 2° uitgave te
Paris chez Charles Sevestre, rue Dauphine, 1624 in fol. Het werk is in 3 deelen
verdeeld. Het 1" r dêdiê au roy três chrestien (Louis XIII), dagteekent
van Heidelberg 15 feb. 1615 ; het privilegie van deri koning van Frankrijk
is van 17 Oct. 1614 ; het handelt over « les theoremes et les p roblemes des
forces mouvantes (44 blz.); — het 2 e dediê a la princesse Elisabeth, femme
de Pêlecteur palatin ' handelt over t les grottes et fontaines pour l'ornement
des maisons de plaisance et jardins (20 blz.); — het 3 e handelt over het
maken van orgels (8 blz.). In het
deel komt het theorema van de uitzetting en van de verdichting van waterdamp.

mouvantes.. In zijn 3 e hoofdstuk zegt de schrijver dat het derde
middel om het water te doen stijgen berust op het gebruik van
het vuur dat in verscheidene werktuigen kan gebruikt worden.
Een dezer werktuigen bestaat in een bolvormig vat, dat verwarmd wordt; het vat draagt twee openingen, de eene om water
in te brengen en met een kraan gesloten, de andere van eene
buis voorzien die in het water tot dicht brj den bodern van het
vat dringt. Als het toestel wordt verwarmd, stijgt het water in de
buis en vloeit weg.
Het tweede bock is « Le machine diverse del Sl7101- Giovani
Branca (1), in 1629 te Roma uitgegeven; onder n r 25 beschrijft
schrijver een eat stoomwerktuig dat de stampers van een poedermolen in werking brengt. Een mctalen vat met water, dat den
vorm heeft van een menschenromp van een hoofd voorzien,
wordt geplaatst op een 1)randenden haard : de stoom vloeit door
de buis, aan den mond van het hoofd geplaatst, geweldig uit, en
duvet de vleugels van een rad dat clan de stampers, door de tuschenkomst van getande raderen, beweegt.
Een, « Essai sur /a science des machines (2) van rond 1800
beschrijft in het 6 e hoofdstuk de veerkracht en de kracht der
stoomwerktuigen met volledige berekeningen over het verbruik
van water en van brandstof; in een verder hoofdstuk wordt de
theorie van Coulomb (3) uiteengezet, met de hoeveelheid arbeid
Welke de mensch en het paard voortbrengen kunnen.
Een Fransche ingenieur, Isaac Cans, leefde in het midden van de
17° eeuw, en is waarschijnlijk de zoon van Salomon de Caus ; hij schreef
Notizie/le znvention de lever Peon plus haut qve sa source, avec quelques
machines nzouvantes par le moyen de l'eau, et un di,cours de la conduite
London 1644 in fo, 3 2 biz., 26 platen.
(1) G-IOVANI BRANCA, Itaiiaansche werktuig- en bouwkundige van de
17 e eeuw; over zijn leven is zeer weinig bekend, en over zijn geboorte en
zijn flood Nv e e t men niets. Hij schreef s Le machine, volume nuovo et di
motto artfficio da fare (pill nzaravi (Lat. et Ital.) Roma 1629
in-4 (Brit. museum). Het boek houdt 3 deelen in, met 40 fig. van werktuigen in het I' deel; fig. 25 verbeeldt een werktuig dat met een K merkwaardig motor y werkt (dat fettelijk waterdamp is).
(2) Essai sur la Science des machines, r vol. in 8, Paris (Brunot-Labbe).
Cit. door Journ. Mines, vol. 25, p. 8o en vol. 31, p. 55.
(3) CHARLES-AUGUSTIN DE COULOMB (Ang0Ulerne 1736 + Paiijs 1806),
natuurkundige, lid van de Fransche Academie van wetenschappen. Hij heeft
belangrijke onderzoekingen gedaan over werktuigkunde en over electriciteit.
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vaststelling dat het menschelijk werktuig de waarde heeft van een
zesde van het paard, doet het vraagstuk niet veel vooruitgaan;
en daarom blijft rond i800 de vergelijking tusschen het levend
werktuig en de stoommachine moeilijk : van de eene zijde is de
arbeid van den mensch, dat buitengewoon grillig wezen, waarvan het lichaam talrijke en zeer uiteenloopende hefboomen bevat,
aan zeer sterke afwisselingen onderbevig; van de andere zijde
vertoont een stoomwerktuig, met zijne wel bepaalde en goed
uitgerekende hefboomen, over het algemeen een wel bepaalde
opbrengst.
Als Lavoisier (I) vastgesteld had dat de ademhaling de voornaamste, misschien de eenige oorzaak is van het ontstaan der
levenswarmte, kon de vergelijking tusschen een stoommotor en
een levend motor op wetenschappelijke grondbeginselen gesteund worden. En ook van dien tijd of werden op het gebied
van de werktuigkunde en van de physiologie talrijke ontdekkingen gedaan, zoodanig dat het mogelijk werd een tamelijk nauwkeurig gedacht te hebben over de opbrengst van het menschelijk
werktuig. Moest ik bier enkele beroemde geleerden niet noemen,
dan zou ik laten denken dat de geschiedenis zich uitsluitelijk
over het uithemelen van brutale overheerschers bekommert,
zonder melding te makers van het geduld en de opoffering der
beoefenaars der wetenschap.
Thompson (2) sprak in 1798 de meening uit dat arbeid in
warmte kan omgezet worden en gaat door, met Daniel Bernoulli (3), als een der medestichters van de mechanische theorie
(I) ANTOINE LAURENT LAVOISIER (Paris 1 743 ± Paris 1794), een
der medestichters van de moderne scheikunde. De verhandeling waarvan bier
wordt melding gemaakt verscheen in de mededeelingen van Acad. Sciences
Paris, 1777 (hist. p. 30 en mêm. p. 185) : Expiriences sur la respiration
des animaux et sur les changements qui arrivent a Pair en passant par
leurs pout/ions.
Cf. ook Jean Noel Halle (1754 + 1822). De la connexion de la vie
avec la respiration, 1798; uit het Engfilsch van Edme Goodwin.
(2) BENJAMIN THOMPSON, graaf van Rumford (Rum ford 1753 + Auteuil 1814) publiceerde in 1798 : An enquiry concerning the source of the
heat, Philos. Trans. London 1798, 88, p. 80.
Bazel, 17 Maart.
(3) DANIEL BERNOULLI (Groningen, 9 Feb. 1700
1782), wis- en geneèskundige, professor te Petersburg en daarna te

- 229 der warmte. In 1824 bood Sadi Carnot (I) het begrip aan van de
bewegingskra.cht. William Thomson (2) leidt dan uit Carnot's
begrip, later door Clausius (3) verbeterd, de algemeene neiging tot
de verspilling van bet mechanisch arbeidsverinogen in de wereld,
terwip joule (4), Hirn (5) en anderen zich met het mechanisch
Dissertatio physico-medica de restu ratione. Bas. 1721 in 4°, De effervescentia, et fermentatione dissertatio physzco-mechanica, Hagae, 1743 (cf.
Borellus noot p. 222); Renz-zrque sur le principe de la conservation des
forces vives, Acad. Berlin 175o.
(0 NICOLAS LEONARD SAD[ CARNOT (Paris 1796 ± Paris 1832).
.Reflexions sur la puissance du fez( et les machines propres a developper
cette puissance, Paris (Bachelier) 1824. Herurukt in Ann. Scient. Ecole
norm. sup., 2 6 Serie, t. 2, 1873, pp. 393-457. Carnot komt in dit werk tot
het besluit tat slechts 1/20 van de bewegingsmacht van een brandstof feitelijk beschikbaar is; de meeste stoomwerktuigen geven lagere uitslagen.
(2) WILLIAM THOMSON, lord Kelvin (Belfast 1820 + Glasgow 1899).
On the dynamical theory of heat, Edinburgh philos. Trans., vol. 20, pp. 261
en 475.
Cf. nog C. LEGRIS, Machines a vapeur, a gas et a air comprime
raises en mozzvenzezzt par des leux employes en menze temps a d'autres
usages, on l'art a'utiliser successivement et par gradation tout le ea/al-7471e que pent descrg-er le combustible avant de se perdre dans l'atmosphdre. Paris (Emier) 4829, in 8. — La mecanique des Arens du monde, ou
les moteurs rendus plus puissants, plus nombreux, plus economtques, plus
utiles et plus faeiles a employer. Paris (Sanson) 1824, in 8. — La nouvelle
mecanique du feu moteur des machines, on le calorique employe a la
distillation des va,Oeurs des gas de Pair comprinzes. Paris (Garnier) 1827,
in 8. — Nouvelles machines vapeur, a gas acide carbonique et a air
comp-rime, on l'art d'conomiser le combustible dans tous les cas posszbles,
ozevrage contenant plus de cent invenzions, Paris 1827, in 8.
(3) RUDOLF JULIUS EMANUEL CLAUSIUS (KOslin, 2 Jan. 1822 + Bonn,
28 Aug. 1f8-S), hoogleeraar in de natuurkunde aan het Polytechnikuin te
Zurich in 1855, dan in 1867 te Wilt zburg en in 1869 te Bonn, heeft in 1850
als vo4.,s t het 2') groncibeginsel der thermociynarnica uitgedrukt c Wiirme
kann niemals y ou selbst aus einem kiiiteren in einem -warmeren Korper
iibergehen (Ann. Plays. Chem., 185o, Bd. 79).
(4) JAMES PRESCoTT JOULE. On the mechanical equivalent of heat,
185o. In deze verhandeling worth vastgesteld dat 1 Cal.
424 Kg.m.
it

(5) GUST. AD. HIRN (Logelbach 1815 ± Colmar 189o). Recherches sur

l'c'quivalent mecanique de la chczleur, 1858 ; — Exposition analytique
et experimentale de la tne'orie mecanique de la chaleur, 1862; — Les titres
Tivants, 1887.
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aequivalent van de warmte bezig 'louden, terwill Rankine (I) en
Zeuner (2) de theorie van de stoommachine opbouwen.
Op physiologisch gebied bewijst Robert Mayer (3) dat het
grondbeginsel van de gelijkwaardigheid van warmte en arbeid
ook op de meest ingewikkelde alter machines, het dierlijk werktuig, toepasselijk is, bestudeert Helmholtz (4) de bruikbare energie
bij de levende wezens, gebruiken Regnault (5), Pettenkofer (6),
Atwater en Benedikt (7) de dieren en zelfs den mensch als onderzoeksmateriaal, om de echtheid der theorie te bevestigen.
2. - Omzetting van het arbeidsvermogen of energie.

De energie, het product der twee factoren kracht en verplaatsing, vertoont zich onder verscheidene vormen die onderling kunnen vervangen worden : mechanische, warmte-, electrische, licht-, chemische energie. Zij wordt gemeten onder den
mechanischen vorm : r kilogrammeter is de arbeid noodig om
(I) WILLIAM JOHN MACQUORN RANKINE steit in The steam engine
and other prime movers (;85g) een volledige theorie vast van het stoornwerktuig, gesteund op de mechanische theorie der war mte.
(2) GUSTAV ANTON ZEUNER geeft in 1859 eene theorie van het stoomwerktuig dat gesteund is op de mechanische warmtetheorie, en hij legt de
analogie tusschen warmte- en werktuigkundige betrekkingen door het begrip
warmtegewicht.
(3) J. R. VON MAYER. Die organische Bewegung in ilzenz Zusammenhange mit dem Stoffwechsel, ein Beitrag zur Natzirkunde ; Heihronn,
1845 ; Bemerkungen fiber das mechanische Aequivalent der Warme,
1851.
(4) HERMANN VON HELMHOLTZ, heeft in 185o vastgesteld dat spierenarbeid met scheikundige ornzettingen gepaard gnat.
(5) HENRI VICTOR REGNAULT (Aken, 18 to + Parij c, 1878). Recherches physiques sur la respiration des animaux des diverses classes, 1849.
(6) MAX VON PETTENKOFER (Lichtenheim, 3 Dec. 1818 + Munchen
m Feb. 1900, professor in de hygiene te Munchen.
(7) W. 0. ATWATER (+ 1qc8) en C. F. LANGWORTHY. A digest of
metabolism experiments in which the balance of income and outgo was
determined; U. S. Departm. agric. office of exper. Stations, Bull. 45, Washington, 18 97 (434 PP . ) . — W. 0. ATWATER en F. G. BENEDICT. Experiznents on metabolism of matter and energ-y; ibid. Bull. 63, 1899; Bull.
136, 1903 ; Bull. 175, 1907 ; Bull. 208, 1909. — W. 0. ATWATER en
BRYANT. Ibid. Bull. 109, 1899.

2
kgr. op eene hoogte van I m. te brengen, 1 paard-uur komt
onder den electrischen vorm,
270000 kgr. m. overeen,
I joule is de energie van I coulomb op I volt gebracht, r kilowatt-um heeft eene waarde van 3600000 joule, — onder den
thermodynamischen vorm, 1 calorie is de hoeveelheid warmte
noodig om de temperatuur van I gr. water van o op 1° C te brengen, I Calorie stemt overeen met woo calorieen, I thermic met
woo Calorieen.
Het is (mmogelijk de chemische energie rechtstreeks te
meten; wel na de oinzetting in een anderen energievorm, zooals de warmte, kan de hoeveelheid der chemische energie
bepaald worden. Daaroin worden de scheikundige reactien in
Calorieen geiiieten.
Tusschen de verschiilende eenheden voor de energie bestaan de volgende verhoudingen :
met

paard-uur - 4186 joules - I;S6o
Caloric - 404 kgr. m.
kilowatt-uur.
1'270000 paard-uur
I kilogrammetcr L7-_T I/424 of 0,00234 Cal.
- g.87 joules _ 1 .1364640 kilowatt-uur.

Daar in deze mededeeling de chemische energie, en van de
stoornwerktuigen en van het menschelijk werktuig met de opgebrachte mechanische energie wordt vergeleken, zoo worden flier
de volgende eenheden gebruikt : calorie, kilogrammeter, paardMAC.

3.

Verbrandingswarmte.

De verbranding is een scheikundig verschijnsel waardoor de
brandstof zich met zuurstof, gewoonlijk met de zuurstof van de
lucht, verbindt. De ademhaling is slechts een bijzonder geval van
de verbranding. De verbrandingswarmte wordt bepaald, of wel
door de caloriinetrische born waarvan de temperatuurverhooging
rechtstreeks de hoeveelheid warmte in de reactie voortgebracht
aangeeft, of wel door de scheikundige analyse, doseering van
koolstof en van waterstof, door eene berekehing volgens de forAC + B

— C)),

waarin C, H en 0 de
zoo
percentwaarden aangeven voor de koolstof, de waterstof en de
zuurstof, — A de verbrandingswarmte van de koolstof tot koolzuurgas is, zij dus 97.6 Cal. voor 12 gr. koolstof of 8133 Cal. voor
mule van I)ulong : Q

-1 zuivere koolstor, — en B de verhran.'ingswarnate van de
waterstof tot vloeibaar water, zij dus 68.4 Cal. voor 2 gr. of 34200
Cal. voor I kgr. waterstof.
Door de volledige verbranding van de volgende brandstoffen
worden de volgende warmtehoeveelheden voortgebracht, per
kgr. brandstof
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Mager steenkool
Luchtdroog hout
.
Lichtgas (1437 lit.) .
.
Koolmonoxyde (Soo
.
.
Waterstof
m3) tot waterdamp .
id.
tot vlocibaar water
Acetyleen .
Aethylalcohol
Petroleum .
4. —

. ca S000 Cal.
. ca 2900 Cal.
. ca rokoo Cal.
2403 Cal.
'29000 Cal.
.
3420o Cal.
11750 Cal.
7ioo Cal.
11400 Cal.

Nuttig effect van eene brandstof.

In de practijk, namelijk in de nijverheid, wordt slechts een
gedeelte van de voortgebrachte warmte werkelijk gebruikt. De
verliezen kunnen berekend worden ; hoe minder de verliezen,
hoe ;rooter het nuttig effect. De bevoegdlieid van den ingenieur,
de waakzaainlieid van den nijveraar kunnen bijdragen om met
voordeel tegen de oorzaken van verlies to strijden. Onder die
oorzaken noemen wij
I° de verbrandingsgassen welke op hooge temperatuur gebracht, dikwijls 25 tot 30 °/0, in de gunstigste voorwaarden 23 (VG
van de warmte in de lucht brengen.
2° de heete asch, welke men echter onder den haard zooveel mogelijk kan behouden.
3° de uitstraling; de warmte door uitstraling verloren en aan

de toestellen, de wanden, de lucht geschonken kan somtijds
benuttigd worden, b. v. tot het drogen.

4° onvolledig gebrandde gassen, zooals waterstof, koolmonoxyde, methaan, ontsnappen door den schoorsteen in de lucht ;
het verlies bij het verbranden van steenkool bedraagt aldus
10-20 0/0.
5° de verwarming van de luchtoverschot die met de warme
verbrandingsgassen en onvolledig gebrandde gassen door den
schoorsteen wordt weggevoeid.
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6° de brandstof vetloren, als ongebranAde kuol in de asch
ea in het schoorsteenroet.
Daarenboven treft men in de stoommachine, en buiten den
haard waarvoor de genoemde verliezen toepasselijk zijn, nog een
andere oorzaak van verlies, gedurende het overbrengen van de
energie door den stoomketel, den condensor en de overdraging,
als de scheikundige energie eerst in warmte-energie en dan in
mechanische energie wordt omgezet.
De calorische maximumopbrengst van een stoomwerktuig
. T
To
wordt door de for mule van Cat not-Clausms 1
vastgesteld,
waarin T 1 de absolute temperatuur van den condensor is. In de
verondetstelling dat de ketel eerie drukking ondergaat van 10 kgr.
per en dat de condensor de temperatuur van bo° C bereikt,
dan hebben wij :
T, -= 273 + .18o 453.
T,
2 73 4-- 6o _ 333.
- T 2 453 — 333 _12° 0,26.
T,
453
493
De opbrengst, volgens de uitdrukking van Carnot-Clausius
is, zooals gezeid, de hoogste opbrengst; de echte opbrengst bedraagt zelden o,7 van de theoretische, aldus o,26 X 0,7 o,18.
De overdraging slorpt ooh energie op, door de wrijving der
zuigers, der riemen, der kussens, ongeveer I/to in de beste voorwaarden. De opbrengst wordt aldus slechts op 0,9 teruggebracht.
took in de beste voorwaarden wordt de opbrengst opvolgentlijk
So o/o voor den ketel, dan i8 °J, voor den eigenlijken motor en
voor de overdraging, dit is een eindeopbtengst, van den
90
haard tot de as, van o,80 x
x 0,90 0,13, dus I3 °I.o.
I_ it de nijverheidservaring blijkt dat een paard-uur plactisch
I tot 3 kgr. steenkool gebruikt ; deze hoeveelheid brandstof stemt
overeen met 8000 tot 24000 Calorie6n,terwiji het warnneaequivalent van het paard-uur slechts 637 Calorie n bedraagt. De verhoudingen 637/300o en 637/24000 geven opbrengsten van 2.7 tot
8(7„ op.
De stoommachine zet chemisclie energie om, met de tusschenphase van warmte-energie, die een minderwaardige vorm
is van de energie. De ontdekking van Papin, waardoor (Ins energie van mindere waarde (warmte-energie) en energie van hoogere
-waarde (mechanische energie) wordt omgezet, schijnt dus een
_

— 234 —
zekere teleurstelling merle te brengen, als zij ten opzichte van
het grondbeginsel van de verspilling der energie wordt bestudeerd ; niettemin is het stoomwerktuig, zelfs met de sterke ontwikkeling van de watervallen en de electrische motoren, steeds
de grondsiag van de groote moderne nijverheid.
5.

Scheikundige samenstelling van het menschelijk
lichaam.

Wij veronderstellen een volwassene, — een volwassene om
den factor groei te kunnen uitsluiten, wegende 7o kgr. Kwalitatief is dit lichaam samengesteld uit :
I° elementen van organische stofverwisseling, nam.elijk
protelnen, vetten, koolhydraten, aldus koolstof, waterstof, stikstof, en zuurstof.
2° elementen van anorganische of minerale stofverwisseling,
namelijk chloor, fluoor, zwavel, phosphor, silicium, natrium, kaliurn, mangaan, calcium, magnesium, ijzer.
Kwantitatief bedragen de elementen van de organische
stofverwisseling 20,720 kgr.; de hoeveelheid koolstof bedraagt
alleen 12,500 kgr. De elementen van de anorganische stofverwisseling wegen samen .1_9,28o kgr. ; het water alleen knmt in dit
gewicht met 46,200 kgr. De volgende getallen geven de gemiddelde samenstelling op van een menschelijk lichaam van 7o kgr.
water
proteInen

vetten
koolhydraten
asch

46,200 kgr.
11,200 kgr.
8,670 kgr.
0,430 kgr.
3,50o kgr.

Over de talrijke scheikundige verbindingen die de groepen
proteinen (stikstofverbindingen), vetten, koolhydraten (zetmeelen suikersoorten), asch (minerale stollen) uitmaken, verscheen
een buitengewoon uitgebreidde litteratuur; het getal dezer scheikundige verbindingen is zeker niet gekend, dock zeer aanzienlijk,
Een stoommachine is daarentegen zeer eenvoudig : met
ijzer, kool, water, wat koper, wat smeerolie, zal een handige
weiktuigkundige een stoommachine vervaardigen. Welke zorgen,
welke tijd zijn er Met noodig om een volwassen menschelijken
motor te bekomen, in staat zijn maximumopbrengst te leveren.

6. — Voedsels en voeding.
Het is door de voeding dat het leveed wezen de noodige
energie bekomt; een gedeelte van het voedsel wordt opgenomen,
terwijl de overschot met de onnoodige of verbruikte stoffen
wordt weggeworpen. Wordt aan het lichaarn geen voedsels toegediend, dan worden de reserven verbruikt en verbrand, tot dc
volledige uitputting. Het voedsel heeft voor het menschelijk
werktuig de zelfde beteekenis als de brandstof in de stoommachine de uitwerpsels en de ademhalingsgassen welke het
lichaam verlaten, zijn met de asch en de verbrandingsgassen van
de stoommachine gansch vergelijkbaar.
De voeding heeft voor doel :
opbouwen en herstellen; daartoe dienen de stikstofhoudende voedsels of proteinen, zooals vleesch, eieren, kaasstof,
legumine van de groenten, kleefstof van het tarwemeel en tarwebrood, enz.
2° warmte en energie voortbrengen ; daartoe dienen de
ademhalingsvoedsels zooals de koolhydraten (sulker en zetmeel),
de vetten, de zuurstof van de lucht.
3° het mineraal evenwicht behouden; het water, het zout,
de phosphaten, enz. die het lichaarn verlaten moeten door
nieuw water, nieuw zout, nieuwe phosphaten vervangen worden.
reserven vormen, door het opstapelen van vette weefsels.
Buiten de minerale stoffen, kunnen ooze voedsels onder 3
bijzondere groepen, vereenigd worden : de protciflen of eiwitstoffen die bouwstoffen zijn, de vetten, de koolhydraten, die
twee laatste groepen zijn adernhalings- of verbrandingsvoedsels.
De scheikundige samenstelling van doze stoffen wordt, per kgr.,
door de volgende waarden opgegeven :
KOOLSTOF STIKSTOF ZUURSTOF WATERSTOF

Protcluen
Vcttcn
Kvolhydratcn
(rictsuiker)

530 •
77o
424

158

242
x15
513

70

115
63

Kunnen de voedsels vergeleken worden met brandstofien,
dan kan ook de voedingswaarde op de zelfde wijze uitgedrukt
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het aantal calorieen ultgedrukt welke door de verbranding ontstaan ; aldus
5650 Cal. -y our 1 kgr. proteincn,
9300 Cal. y our z kgr. vet,
4150 Cal. y our x kgr. koullaydraten.
Verder handelen wij over het nuttig effect der voedingstoffen ; thans kunnen wij reeds zeggen dat de verliezen, door de
uitwerpsels of wel door een onvoldoende oxydatie medegebracht,
tot practische coefficienten leiden die een mindere waarde
bezitten als de theoretische waarden. Die practische waarden
zijn
4100 Cal. y our 1 kgr. proteincn,
8900 Cal. y our 1 kgr. vet,
4100 Cal. y our 1 kgr. koolhydratcn.
Uit deze getallen wordt nu de voedingswaarde van de voedingstoffen berekend ; daartoe dient alleen de scheikundige
sarnenstelling te bepalen :
PER KGR.

sulker
zetmeel
zuiver vet
boter
aardappclen
tarwebrood
wager rundvleesch
kipeieren
boonen
koemelk
halfvet melkpoeder
mclkmeel
tarnemelk

PROTEINEN VE 1rEN NOOLHYDRATEN BEREKENDE
GR.
GR.
GR.
CALORIEiN

1000
1000
9
26
8o
211
127

240
33
331
99
35

1000
831
32
4
17

5
188
555

121

20
32,5
158
45
5

590
47,5
375
775
41

4100
4100
8900
7790

Ii8o

2639
1016
1597
3572
630
4299
398
357

Deze berekening geeft ecbter Been echte bepaling van de
energetische waarde van een voedsel; en inderdaad, moest men
niets anders doen dan een voedsel te verbranden, zooals een
brandstof in den haard van een stoomwerktuig, dan zouden de
opgebrachte calorieen uitsluitelijk tot de verwarming dienen ; de
,voedingstof zou feitelijk eene brandstof zijn, en het werktuig zou
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aldus evenwel met proteinen, als met vetten en koolhydraten
worden gespijsd.
In het menschelijk werktuig is de verbranding, dit is de voeding, meer ingewikkeld : de voedings- of verbrandingsstof is niet
alleen nit bouwstoffen, doch ook uit ademhalingsvoedsels samengesteld. In de afwezigheid van ademhalingsvoedsels kunnen de
bouwvoedsels als ademhalingsvoedsels fungeeren; er ontstaan,
wel is waar, zekere stoornissen, doch nooit kunnen de ademhalingsvoedsels, zooals vetten en koolhydraten, als bouwmateriaal in ons lichaam gebruikt worden.
Als men het tahel der energetische waarden der voedingstoffen bestudeert, bemerkt men dadeliik welk hoog calorieängetal door I kgr. vet of door T kgr. suiker wordt voortgebracht.
Het is echter ganscb onmogelijk zicli uitsluitelijk to voeden met
vet of suiker, omdat deze producten Keen stikstof bevatten. Wil
men uitsluitelijk de energetische waarde in acht nemen, dan zal
men groote physiologische dwalingen begaan. Daaruit de volstrekte noodwendigheid van een gemengde kost, samengesteld
uit proteinen, vetten en koolhydraten.
De voorgaande theoretische beschouwingen zijn met de
uitslagen van talrijke onderzoekingen wel in overeenstemming.
Rtibner beef t, in 1891, door proeven met honden, die overeenstemming in het licit gebracht; de getallen waren 17406 en 17350
Calorieen na 45 dagen, (his eene verhouding van Too tot 99,62.
Atwater en Benedikt (I) hebben proeven uitgevoerd met den
mensch en dergelijke uitslagen bekomen,
Nevens het beg-rip van het ontstaan van de energie in bet
menschelijk werktuig komt de wet der isodynamische hoeveelheden : ten opzichte van het voortbrengen van energie, kunnen
de voedingstoffen onderling volgens de isocalorische of isodynamische waarden vervangen worden, en bier ook stelt men een
zeer bevredigende overeenkomst tusscben proefnerning en theorie vast :
vlcesch
vet
zetmeel
suiker

VERBRANDINGSWARMTE

WAARDEN DOOR
DE PROEF BEKOMEN

>13
zoo
229
235

>25
100

232
234

(1) ATWATER and BENEDIKT. Experiments on metabolism of matter
and energy. U. S. Departm. Agric., Bull. 136, 1903, p. 182.
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Deze begrippen, het ontstaan van energie en de isodynarnie
door Zuntz (I) uitgedrukt, kunnen leiden tot eene bepaling van
het begrip !even, zoowel bij de aerobische als bij de anaörobische
wezens een proces van chemische stofwisseling en van ox datie, met vorming van energie. Als wij echter deze bepaling van
dichtbij bestudeeren, bemerken wij dat zij de zelfde waarde heeft
als de meeste bepalingen : zij ieert ons niets, en verbergt onder
een hoopje woorden onze onwetendheid.
7. — Proefondervindelijke methoden.
Evenals in de kwantitatieve studie der brandstoffen, gebruiken de physiologische methoden hetzij de resultaten van een
onderzoek der verbrandings- en ademhalingsgassen, hetzij de
waarden gegeven door een op proefnemingen met dieren toegepasten calorimeter.
In de onderzoekingen van E egnault, Reiset, Pfliiger, HoppeSeyler, Pettenkofer, en anderen, ademhaalt het proefdier in eene
geslotene cel : de lucht wordt in nauwkeurig gemeten hoeveelheid
in de cei toegelaten, en dan wordt het door de ademhaling voortgebrachte koolzuurgas door sterke alkalische loogen op2esloi pt
en gedoseerd. De methode van Speck (2) kan namelijk bij kortdurige proeven op den mensch toegepast worden : de neusgaten
worden gestopt, de lucht wordt tot den mond gevoerd door eene
buis die in verbinding is met een luchthoudenden spirometer,
de ademhalingsgassen worden zonder verlies door eene met klep
voorziene buis in een tweede spirometer gebracht: als de proef
gedaan is wordt de lucht der twee spirometers gemeten en
onderzocht. Zuntz en Geppert (3) laten de uitgeademde lucht
door een gasmeter trekken, terwijl door het onderzoek van een
bepaalde hoeveelheid de samenstelling wordt vastgesteld. Hanriot en Richet (4) gebruiken een eersten gasmeter om de opgenomen lucht, een tweeden om de uitgeademde iucht, en een
derden om die lucht na de opslorping van het koolzuurgas to
meten. In de toepassing van al deze methoden, wordt rekening
gehouden van de afscheiding van het koolzuurgas, dat als hoofd( I) ZUNTZ. In Du Bois•Raymond Archiv. 1894, p. 541.
(2) SPECK. Physio logie des menschlichen Athmens. Leipzig, 1892.
(3) PFLUGER' S Arch., Bd. 42.

(4) C. R. Paris, vol. 104.
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product van de verbranding wordt gedoscerd. Daar nu 12 gr.
koolstof door de vei branding zicli met 32 gr. zuurstof verbinden
om 44 gr. koolzuttigas en 97.6 Calorien af te scheiden, is het
gemakkelijk daaruit de ademhaling te meter, docti met deze fout
dat men slechts een enkel, alhoewel het beiangrijkste der ademhalingsproducten bestudeert.
De physiolo . ische calorimeter geeft van het verschijnsel een
meer nauwkcurig bcgrip en weal trouwens benuttigd door
Pettenkofer in zijne proeven met dieren, en door Atwater en
Benedikt in hunne belangrijke onderzoekingen met den mensch.
Het toestel bestaat in hoofdzaak in een calorimetrische cel
waarin het leveed materiaal wordt geplaatst; de cel is volledig
in het midden van afzonderlijke wanders, zooals lucht en water
op constante temperatuur, ten einde al de verliezen door uitstraling te vermijden; de lucht stroomt door meettoestellen ten
einde Hoch Nvarmte te schenken, noch warmte af te trekken. De
wijzigingen in de temperatuur van het proefdier later toe de
ontwikkelde energie te meten.
Wil men nu de hoeveelheid energie, door den arbeid voort2,-ebracht, bepalen, dam zal de calorimeter eerie verhooging van
het aantal calorien ; de arbeid zelf wordt automatisch
gemeten, namelijk dour omzetting in electriciteit. Gewoonlijk
wordt de beweging op een rijwiel benuttigd om den arbeid te
bestudeeren.
Onlangs heeft A. K. Novons (I) aanzienlijke verbeteringen
aan den menschcalorimeter gebracht.
Tot nu toe weal alleen physische arbeid gemeten; intellecniecle arbeid kan echter nog niet door een bepaalde methode
warden underzocht.
S. — Stofverwisseling of metabolismus
in het menschelijk lichaam in den toestand van rust.
Wij veronderstellen nog altijd het lichaam van een volwassene van 70 kgr. ; door de ontbinding der bestandcleelen en
door de uitwerpsels, verliest het rustend lichaam in gezonden
Lormalen toestand 175o gr. urine en ty) gr. faeces, quo gr. (zij
(t) A. K. NovoNs (Leuven). De differentiaal calorimeter ter bepalingde warmteafgave bij den mensch; Vlaamsch Nat. en Gen. Congres
Antwerpen, 1919.
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koolzuurgas en 636 gr. water waarvan 408 gr. door de
longen en 228 gr. door de huid. Deze cijfers zijn voor eene ternperatuur van 15° C toepasselijk voor eene hoogere temperatuur,
wordt het verlies aan water door de huid hooger als door de
longen; als per uur en bij 15 0 C de longen 17.0 gr. en de huid
9.5 gr. water verliezen, clan bedraagt de afscheiding bij 20° C
resp. 17.0 en 37.1 gr., en bij 25° C resp. 18.4 en 57.0 gr.
ve hoeveelheid lucht die door de longen trekt bedraagt voor
24 uren ca. 10 m 3 . De samenstelling van de lucht v6(")r en na deademhaling is y our 100 1. als volgt :
450 1.)

zuurstof
stikstof
koolzuurgas

ATMOSPHERISCHE
LUCHT

UTTGEADEMDE
LUCHT

20.95 L.
70.02 L.
0.03 L.

16.03 L.
79 . 59 L.
4.38 L.

De scheikundige analyse van de volgende uitwerpsels van
24 uren leidt tot de volgende samenstelling :
URINE (I)

water
stikstofvcrbindingcn

1700 gr.
3o gr.

vet
koolhydratcn
asch

20 gr.

RECES

KOOLZUURGAS,

Ioo gr.
18.7 gr.
5.25 gr.
5.25 gr.
20.7 gr.

daaruit :
stikstof
koolstof

14 gr. ( 2 )
6 gr.

3 gr. (3)
15.5 gr. (4)

245.5 gr -

(I) Samenstelling van t 1. normale urine : 40 gr. op;,Yeloste stoffen, 20 gr.
iaraea (pisstof), 0,47 gr. urinezuur, 0,47 gr. hippurisch zuur, to gr. natriumchloride, 1.7 gr. phosphorzuuranhydride, 2.2 gr. kali, 0.2 gr. kaik, 17 gr.
minerale stoffen.
(2) Uraea of pisstof is het hoofdbestanddeel (ca. 90 '1 0) der stikstofverbindingen vain de urine en bevat in 6o gr. 28 gr. stikstof en 12 gr. kooistof.
(3) De stikstofverbindingen, in protelnen uitgerekend, bevatten ca 17 11,
stikstof ; 17 °/. van 18.7 gr. bedragen 3.179 gr. stikstof.
(4) Berekening van het koolstofgehalte voor de stikstofverbindingen, zij 9.5; 75 °/,) voor het vet, zij 3.9 s r. ; 40 °/• voor de koolhydraten,.
2.1 = /5.5 gr.
zij 2.1 gr.; 9.5 + 3.9

— 241 —
De dagelijksche verliezen bedragen dus 14 + 3 = 17 gr.
stikstof, en 6,0 15,5 + 245,5 = 267 gr. koolstof die van de
andere zijde in de volgende hoeveelheden voedingsstoffen zich
bevinden :
Io6 gr. protelnen,
366 gr. koolhydraten,
65 gr. vet.
Deze hoeveelheden, welke zich in de volgende isodynamische
spijslijst van K6nig bevinden, maker) het onderhoudsrantsoen
voor 24 wren, aan het menschelijk werktuig in rustenden toestand noodig oil hem toe te laten arbeid te verrichten :
16o gr. vieesch, 30o gr. inelk, 300 gr. brood, 20o gr. rijst,
300 gr. wortels, 300 gr. aardappelen en 30 gr. boter.
Dit rantsoen geeft door de verbranding 2525 Caiorieen en
komt overeen met een mechanische uitwerking van 424 kgr. m.
X 2525 1070600 kgr. m. De energie, die dus dagelijks wordt
verbruikt, 0111 niets te doen, staat dus gelijk met den arbeid die
zou noodig zijn om jets meer clan Too duizend kgr., b. v. too() zakken graan, op eene hoogte van To te brengen. Dit verbruik
van energie, bij een rustenden motor, is voor het leveed werktuig
wel typisch.
9. — Stofverwisseling of metabolismus
in het menschelijk lichaam in werkenden toestand.
Het menschelijk werktuig van 7o kgr., na gerust te hebben,
begeeft zich nu naar den arbeid : deze physische arbeid is
gematigd voor een schoenmaker, een kleermaker, een teekenaar,
sterk voor een timmerman, een wever, zeer sterk voor een
aardewerker, een steenkapper, eon ketehnaker.
Volgens Vievordt (I) wordt de arbeid van een sterken
werkman geschat op 200.000 kgr. in. per dag, zij 472 Caloriean.
liene opbrengst van 150000 kgr. In. of 350 Calorien is, volgens
Magnus Levy (2), reeds als goed aan te zien. Menschen, zonder
werktuigkundig beroep en die weinig wandelen, procudeeren,
volgens Rilbner 38000 kgr. m. of 89 Cal. per dag. Al die waarden dienen stellig aan dozen van den rusttoestand gevoegd to
worden.
(1) VIERORDT,

Lehrbuch Physbolope, p. 79.
Physiologische Slogivechsel,

(2) MAGNUS LEVY,

p. 247.
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Zuntz (I) heeft belangwekkende cijfers over den arbeid van
het wandelen uitgerekend :
AARD VAN DEN ARBEID

CALORIEEN

gang van 3.6 km. op x uur
id.
6.o
id.
id.
8.4
id.
id.
6 km. op x uur met
eene lading van 25 kg.
opklimmen van 300 m. op eene
helling van 300
opklimmen van 300 m. op een trap

KILOGR. M.

144
283
66o

61 056
x19 992
279 840

385

163 240

328
73 776
Zich steunende op het scheikundig metabolismus, heeft
KOnig (2) de dagelijksche energetische uitgave berekend, en dan
de rantsoenen, niet alleen in voedende stoffen, doch ook in
gewone voedsels, volgens de sterkte van den arbeid, bepaald.
GEMATIGDE
ARBEID

Energie in Calorien

1 47
174

62

STERKE ZEER STERKE
ARBEID
ARBEID

3500
2734
(260o tot 2800) (3500 tot 4000)
Aantal Calorieen meer
dan voor den toestand
203
969
van rust (2531 Cal.)
Samenstelling van de kost
proteinen
zoo gr.
16o gr.
koolhydraten
45o gr.
570 gr.
vet
6o gr.
zoo gr.
Dagelijksche spijslijsten :
wit tarwebrood
350 gr.
400 gr.
aardappelen
500 gr.
boo gr.
melk
300 gr.
300 gr.
vleesch
16o gr.
18o gr.
rijst
200 gr.
meel
200 gr.
wortels
300 gr.
300 gr.
boter
gr.
35 gr.
42
kaas
25 gr.
—
gekookte erwten

5000
(tot 5200)

2469
180 gr.
85o gr.
200 gr.
400 gr.
65o gr.
300 gr.
200 gr.
300 gr.
65 gr.
3o gr.
x7o gr.

(I) ZUNTZ, in Handbuch Physik. Thera tie van Goldscheider en Jacob,
1901, I, p. 172.
(2) J. KONEG. Nahrwerttafel. Gehalt der Nahrungsmittel an aus-a
nutzbaren 1ViIhrstoffen, :hr Kalorienwert and Nargeldwert, sowie der
Narstoffbedarf des Menschen ; II • Auflage, Berlin, 1913.
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1o. — Nuttig effect bij het menschelijk werktuig.
Hooger werd gezien dat de stoommachine slechts 13 0/0
.energie van de onder den vorm van brandstof geschonken energie afleverd. Kon in het menschelijk lichaam het getal Calorieen
geen verliezen ondergaan, dan zou de arbeid door het menschelijk werktuig geleverd, aanzienlijk zijn. Inderdaad, 203 Calorieen
of 86072 kgr. m., de hoeveelheid geschonken per dag door een
gematigden arbeid, stemt theoretisch overeen met den arbeid die
noodig is om 86 zakken graan of meel van ioo kgr. op 10 m.
hoogte, ofwel om 86o kisten waren van io kgr. op io m. hoogte
to dragen !
AARD VAN
DEN ARBEID

gematigd
sterk
zeer stcrk

ZAKKEN VAN

LISTEN VAN

CALORIEEN KILOGR. M. 100 KG. GEBRACHT 10 KG. GEBRACHT

OP 10 M. HOOGTE OP 10 M. HOOGTE

203
969

2469

86o

86072
410856

86
411

4110

1046856

1046

10460

Nooit zal een mensch, zelfs van de sterkste kracht en van
de grootste bereidwilligheid, zulken arbeid kunnen verrichten. Er
zijn dus verliezen, en deze verliezen zijn aanzienlijk.
In de eerste plaats is de hoeveelheid voedingsstoffen, die
gedurende den arbeid wordt ontbonden, altijd grooter dan het
warmteaequivalent van den arbeid zelf ; de uitlegging daarvan
ligt in de hoeveelheid der niet gebruikte stoffen die door de uitwerpsels worden weggevoerd aldus worden van wo gewichtsdeelen van een bepaaid voedsel het grootste gedeelte in energie
omgezet, een gedeelte wordt door het lichaani niet gebruikt en
uitgeworpen.
OP I00 DEELEN

melk
vette kost
magere kost
aardappelen
wit tarwebrood

volbrood
vleesch

IN ENERGIE DOOR DE URINE DOOR DE FiECES
UITGEWORPEN
UITGEWORPEN
OMGEZET
89.8

90.4
89.3
92.3
82.1
73.5

76.8

5.13
3.87

4.65

5.07
5.73
6.00

2.00

5.6o

2.40
2.20

15.50
24.30
6.90

16.30
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In de tweede plaats, gedurende den mechanischen arbeid,.
scheidt het menschelijk werktuig warmte aan de omgeving af,
terwiji het een supplementaire warmtehoeveelheid ontwikkelt,
die het werktuig zelf op een hoogere temperatuur verwarmt. De
voortgebrachte arbeid wordt bier in warmte niet omgezet : moesten de ademhalingsverbrandingen bij arbeid of bij rust constant
blijven, dan zou de arbeid het lichaam afkoelen ; juist het omgekeerde gebeurt, zoodanig dat de versterking in de ademhaling,
de onder mechanischen vorm ontwikkelde energie in evenredigheid brengt, en zelfs supplementaire warmte uitgeeft, die tot de
normale afgescheiden warmte wordt toegevoegd.
De onderzoekingen van Atwater (I) hebben de waarde van
het nuttig effect van bet menschelijk werktuig bepaald. De
arbeid wordt door den mensch op een rijwiel uitgevoerd, en
wordt in electrische energie, en dan in de overeenstemmende
calorieea uitgedrukt. Uit die onderzoekingen, welke in de volgende tabel worden aangegeven, blijkt dat het nuttig effect 13.3
tot 19 6 0 /0 bedraagt, hetgeen beteekent, dat van ioo beschikbare
en door den arbeid voortgebrachte Calorieen, 13.3 tot 19.6 Calorieen feitelijk tot den arbeid gebruikt worden.
Genzidde/den per-dag voor due petioden.
SANIENSTELLING DER PERIODEN

>

42 D. RUST
12 D. ARBEID

4 D. RUST
12 D. RUST
18 D. ARBEID 14 D. ARI3EID

Calorieen per dag rust voortgebracht, gemid. uitslagen
van den calorimeter.

2279 Cal.

2119 Cal.

2357 Cal.

Calorieen per dag arbeid
voortgebracht, gemid. uitslagen van den calorimeter.

3892 Cal.

3559 Cal.

5143 Cal.

Supplementaire calorieen
door den arbeid voortgebracht.

1613 Cal.

1440 Cal.

2786 Cal.

Calorisch aequivalent van den
voortgebrachten arbeid, gemid.
uitslagen van den Wattmeter.

214 Cal.

233 Cal.

546 Cal.,

Nuttig effect, dit is de verhouding van de gebruikte Calorieen (Wattmeter) tot de bru ikbare Calorieen (calorimeter).
(I)

U.

21 4
1613
of
0,133
•••■■■••

S. De +. asric. Bull. 136, 1903, p. 190.

233
1440
of
0,162
41.■•■■

A,

A

546
2786
of
0,196
11■••••..

- 245 aangenomen dat het nuttig effect
In het algemeen
van het menschelijk werktuig tot 25 O/0 kan stijgen, en zelfs voor
korten tijd tot 35 °/„ door de versterking van de adembaling en
van den arbeid van het hart. Ook kan dit nuttig effect methodisci' en blijvend door de toepassing der regelen van het Tay lorisme (I) verhoogd worden. Doch in dit geval geldt het meer
een verstandelijke ordineering van den mechanischen arbeid, een
zorgvuldige rangschikking der bewegingen, ten einde de opbrengst ten koste van een verminderde uitwerking te verhoogen. Stellig stelt men vast dat de werkman, die eerst 12 112 ton
geutijzer dagelijks laadt, en die door Taylor wordt verbeterd of
volmaakt om met dezelfde inspanning 47 ton te laden, het nuttig eliect op verbazende wijze versterkt.
De gewoonte, het medesleepen behooren in zekere mate
tot taylorisme, maar tot een onberedeneerde, en gewoonlijk niet
logische taylorisme. \Vat de sporten betreft, zij leiden over het
• algemeen tot misbruik in de opbrengst.
Men heeft altijd niet willen aanneinen dat de opbrengst
van het menschelijk werktuig 25 Ob, of meer zou bedragen; zoo
(2) berekend dat een man die per uur een
had vroeger
arbeid van 33000 verricht 132 gr. zuurstof gebruikt;
volgens hem brengt in ons hchaam ieder gr. benuttigde zuurstof
ongeveer 5 Calorien. De hocveelheid opgenomen zuurstof bebedraagt aldus 5 X 132
66o Calorieen, zij 280000 kgr. m. De
33000 .
is 12 0/o; deze waarde staat dicht bij de laagverhouding "
- 280000
ste waarden van Atwater, en ooh dicht bij de maximale waarde
van het nuttig et:ect bij het stoomwerktuig. In onzen tijd waarop
de waarde van de opbrengst van allereerst belang geworden is,
behoort een nuttig effect van 12 °/,, stellig tot de groep der menschelijke werktuigen die een gemakkelijk !even zoeken.
In zijn beiangrijk bock over de verspilling van de energie
wijdt Brunhes (3) een lange hoofdstuk aan het leveed wezen;
hij stelt eerst vast dat er been bijzonder thermodynamica voor
wordt

Zie daarover E. TYTGAT, Het Taylorisme,besprekingen s-ehouden
julr-Oog-st 1916, Gent, 1916.
(2) G. A. HIRN. Theorie mc'eanique de la chaleur, coptsc'quences
losopiziques et nzctaphysiques de la thermodynamique. Paris, 1868.
(3) BERNARD BRUNIIES, La degradation de re-nerve. Paris (Flammarion) 1908, 394 pp.
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van de scheikunde blijven bij niet levende en bij levende wezens
toepasselijk. Aldus blijven stof en energie bij die levende wezens,
in hun geheel bewaard : sluit men een levend dier in eene ruimte
met ondoordringbare wanden in, dan blijft het totaal gewiclit
van het stelsel onveranderd, zelfs als het dier sterft. De omzetting van de chemische energie door de ademhaling leidt tot
mechanische en tot warmteenergie, en, als men rekenschap
houdt der verliezen, blijft de bruikbare gelijk aan de voortgebrachte energie. Wat nu veranderlijk is, zooals hooger wend
gezeid, is de gebruikte energie; doch is, bij het levend wezen, al
de door de voeding geschonken energie, juist gelijk met de energie die aan de omgeving wordt terug gegeven.
Is het grondbeginsel van de bewaring van de energie dus
toepasselijk, dan is ook het tweede beginsel van de thermodynamica, het beginsel van de verspilling van de energie aan het_
levend wezen toepasselijk. Bij de stoommachine wordt de chemische energie, een vorm van hoogere hoedanigheid, in mechanische energie, ook een vorm van hoogere hoedanigheid, omgezet,
doch door de tusschenkomst van de warmteenergie, eenen vorm
van lagere hoedanigheid aldus ontstaat verspilling, waardoor
het gering nuttig effect van dit werktuig wordt uitgelegd.
Bij het menschelijk werktuig is er . in de energieomzetting
bijna geen verspilling, omdat de scheikundige hoofdzakelijk in
physiologische en dan in mechanische energie omgaat; al die
vormen van de energie zijn van hoogere hoedanigheid ; de rampzalige warmtenergie komt niet tusschen, en aldus kan men aan
het levend wezen, de bepaling seven een werktuig waarin de
energie niet wordt gedegradeerd, een werktuig dat een vertrager
is van de energieverspilling.
Stellig gaat een zeker gedeelte van de scheikundige energie
over tot warmteenergie; doch vet laat die warmteenergie het
levend lichaam, namelijk bij den mensch en bij warmbloedige
dieren, om niet verder in clit lichaam omgezet to worden; deze
laatste energie client namelijk tot het behouden van het lichaam
op een blijvende temperatuur.
De in het lichaam van een homeotherme dier door de
voeding ontstane energie is van driedubbelen aard :
r de physiologische energie, die de levensverrichtingen
mogelijk maakt, die de inrichter van de hart-, maag-, darmbewe-
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gingen, enz. is, die bij volledige rust zich in warmte omzet om het
lichaam Haar de omgeving te verlaten.
2° de supplementaire warmteenergie, waardoor nu het
homeotherme wezen tegen de koude kan strijden, ten einde zijne
temperatuur constant te behouden ; deze is de warmte van de
thermogenetische werking die zeer spoedig met het temperatuursverschil tusschen dier en omgeving aangroeit.
3° de mechanische energie die wordt gebruikt om de werkzaamheid der weefsels te verhoogen, en waarvan een gedeelte
buiten het lichaam kan opgevangen worden. Een gedeelte van
de energie maakt de opbrengst uit van het menschelijk werktuig;
en verinits die opbrengst op 25 0/0 van de totale bruikbare energie, dit is de volgens de voeding berekende energie, wordt
geschat, dan is de nuttige werkelijke opbrengst, voor eene periode
van 24 uren, de volgende :
GEMATIGDE
ARBEID
Theorie (kgr. m.)
25 0 / 0 opbrcngst (kgr. m.)

86 072
21 000

STERKE ZEER STERKE
ARBEID
ARBEID
411 000
103 000

1 046 000
261 000

voorwerpen op io m. hoogte gedragen :
itdrukking
103
2I
Zakken van zoo kgr.
Kisten van 10 kgr.

210

1030

261
2610

Deze laatste getallen schijnen onmogelijk zij zijn echter
hooger dan de werkelijkheid, oindat het menschelijk werktuig
gedwongen is, gedurende den arbeid, telkens voor iedere lading
op de plaats terug te keeren waar zakken of kisten zich bevinden,
en alci us een arbeid te verrichten die met het dragon dezer voorwerpea niets te maken heeft.
In elk geval inoeten wij besluiten dat het menschelijk werktuig eene voeding moet ontvangen waarvan de energetische
waarde ongeveer 4 rnaal de energetische waarde van het nuttig
effect bedraagt.
I. — Het chemismus van het menschelijk werktuig.
Het menschelijk werktuig is hoofdzakelijk samengesteld uit
een spierenstelsel dat aan een zenuwenstelsel is onderworpen;
dit werktuig is de zetel van een belangrijk en ingewikkeld che-
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mismus : benevens de omzettingsverschijnselen der voedsels in
assimileerbare stollen en die in bun geheel de spijsverteering, den
bloedsomloop en de ademhaling uitmaken, bestaat er nog eel'
dieper chemismus, en. wel het spiL>renchemismus dit zijn de
scheikundige verschijnselen die men in spierenbloed waarnemen
kan.
Het menschelijk lichaam van 7o kgr. bevat 43o gr. koolhydraten; een gedeelte daarvan bevindt zich in het spierenbloed onder den vorm van glucose (of druivensuiker), fructose
(of vruchtensuiker), maltose (of moutsuiker), glycogeen, zelden
saccharose (of rietsuiker). Het bloed houdt aldus ongeveer 0,75 gr.
suiker per kgr., en als, in vitro, het bloed wordt verdeeld in serum
en in bloedlichaampjes, dan richt zich de suiker in het serum
waarin het gehalte dan 1 gr. per kgr. kan bereiken.
In de rustencle spier, is het suikerverbruik gering, en verunits de hoeveelheid suiker die eene spier aan het stroomend
bloed onttrekt de omgezette hoeveelheid overschrijdt, — Chauveau en Kaufmann (I) hebben aldus gevondeu dat 1 kgr. rustende spier per uur tot 2,186 gr. suiker uit het bloed kan trekken,
dan begrijpt men gemakkclijk dat de spieren hare suikerreserve verhoogen.
In de werkende spier wordt een zekere hoeveelheid suiker
door oxydatie omgezet; en de reserve vermindett. Deze oxydatie
verhoogt met de hevigheid van den arbeid, en aldus wordt aan
het bloed door de spieren klimmende hoeveelheden opgenomen,
die volgens Chauveau en Kaufmann tot 8,416 gr. suiker per uur
en per kgr. spier bereiken kunnen.
Indien in de rustperiode, de hoeveelheid door een spiere
opgenomene zuurstof hooger is dan de hoeveelheid koolzuurgas
die in dezelfden tijd wordt ontwikkeld, gebeurt het nu juist het
omgekeerde in een werkende spier : dan is het spierenbloed
armer aan zuurstof en rijker aan koolzuurgas dan bij de rust. De
verschijnselen worden uitwendig vastgesteld door de bepaling
van het ademhalingscoefficient CO.,/0. Door den arbeid wordt
dat getal hooger tot ca. 1.25; bij de rust is het lager, ca. Log. (2)
( i) C. R. Paris, t. 103, 104 en 105.
(2) Volgens VON PETTEI'KOFER en VOIT (Zeitschr. 13-Ologie, Bd. 2),
ontstaan in 24 u. 912 gr. koolzuurgas in den toestand van rust, en 1209 gr.
in den toestand van arbeid; deze getallen leiden tot de coofficienten CO
1,09 en 1.23.
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Nauwkeurige proefnemingen hcbben laten vaststellen dat de
,glucoseomzetting de hoofdomzetting is in het leveed chemismus, al de andere omzettingen zijn van Bering belang. Vroeger
IlaM men met Liebi4 aan dat de bron van den spierenarbeid de
scheikundige ontbinding der stikstofverbindingen was : (loch reeds
in 1866 !ladder' Fick en Wisliccnus (I) vastgesteld dat het bestijgen van den Faulhornberg een arbeid eischt die niet in overeenstemming was met het stikst()frnetabolismus, door de uraeaafscheiding bepaald. De omzettingen van de stikstofverbindingen
gaan feitelijk niet verder dan tot de vormino vat" een zekere
hoeveelheid creatininc ten koste van de creatinc, en tot een
geringe \ r emaindering der xanthische verbindingen.
Ook Neel: uit talrijke proefnemingcn dat in de arbeidende
spieren de reactie die bij rust neutraal is, zuur worth; met DuBois Raymond kan men aannemen dat melkzuur, phosphorzuur en monocalciumphosphaat ontstaan.
De bloedsuiker is ook, volgens Secgen (2), hoofdzakelijk de
scheikundige bron van warmte en artwid ; de prot€Inen, Welke
vooral (Hellen tot de hostelling van de levende siof, (Hellen niet
tot het onderhoudcn en het voortbrengen van de energie in het
menschelijk werktuig.
Voor dit werktuig in beweging, heeft Chauvcau deze wet
kunnen uitspreken dat de waarde van een voedsel, ten opzichte
van de mechanica, als het lichaarn zich in gewichtsevenwicht
bevindt, niet met de warmteenergie, wel met de glucoseopbrengst overeenstemt ; hetgeen beteekent dat de hoeveelheden
voedingsstoffen waarvan de eerie door de andere nauwkeurig
kunnen vervangen worden isoglucosische stofien zijn, die de,zelfde .,,, ewichten glucose kunnen levered.
\Vij hebben hooger gezien dat het 3e gedeelte van de energie die in het lichaam van het homeotheim wezen wordt voortgeoracht, niets antlers is dan dc energie die uitgegeven wordt
ant de werkzaanaheid der weefsels to verhoogen, en \vaarvan
een gedeelte, als mcchanische energie, I uiten het lichaam kali
opgevangen warden. Het adenahaiingschemismus en het wedselchemismus zetten de scheikundige energie am in mechanische
energie, hoogere vormen van de energie; de overschot alleeu
(3) Vierteljaiireschr. Zurich Natzeif. Ges. Bd. 10.
(4) Centralbl. Physiolosze, Bd. 8, p. 417.
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gnat over in een vorm van lagere hoeclanigileid, de warmte die
door het levend wezen wordt verloren en niet meer y our een
rechtstreeksch gebruik vatbaar is.
12. - Besluit.

Deze studie is opgesteld geweest gedutende de sombere
dagen van het laatste bezettingsjaar t8; betoofd van al de
weldaden van de bescliaving, konden wij niet meer in het bezit
geraken van de noodige boeken en tijdschriften, en aldus gebeurde het dat een zeer belangrijk werk (‘ Le moteur humain
van Jules Atnar (I), in 1914 te Parijs uitgegeven, mij tot in den
laatsten tijd onbekend is gebleven. Ik kan niet nalaten bier te
zeggen dat ik met het grootste genot dit rnerkwaardig boek heb
gelezen, waarin vele punten, waarover ik bier gehandeld heb;
uitvoerig bestudeerd warden.
Als wij nu al het bestudeerde samenvatten, clan stellen wij
eerst vast dat bet stoomwerktuig de scheikundige in mechanische
energie omzet door de tusschenkomst van minderwaardigeenergie, de warmte; bet menschelijk xverktuig voert deze omzettins, uit zonder deze velliesgevende tusschenkomst.
De opbrengst van het stoomwerktuig bedraagt ten hoogste
13 0 /0 van de scheikundige energie geschonken door de brandstof,
voor het menschelijk werktuig is die opbrengst 25 0 /0 en zelfs
meer.
In den toestand van rust gebruikt het stoomwerktuig geen
energie; bet menschelijk werktuig is daarentegen zonder ophou0) JULES AMAR. Le moteur humain et les bases scientzfiques du trail
nail professionnel, avec une preface de Henry Le Chatelzer. Paris (Dunod), 1914, 610 pp.
1k geef hier nog melding van eenige boeken die met rnijn onderwerp in
verband staan
BELLET, D. La machine et la main d'auvre hurnaine. Paris (llain),.
300 pp. — JOUGNET, E. Thecrie des moteurs thermiques. Paris (Dorn),
450 pp. - TAYLOR F. \V., Prznczpes d'orsranisation scientzfique des usines, trad. par J. Royer avec preface de H. Le Chatelzer. Parrs (Dunod),„
1918, 117 pp. — AMAR. J. Organisation pizysiologique die travail;
Paris (Dunod), 1917, 374 pp. — HARTNESS J. Le facteur humain
dans l'organisation du travail; trad. par H. Perrot et C. de Freminyille. Paris (Dunod), 1918, 128 pp. — QUERTON, Louis. L'augmentationc
du rendement de la machine humaine. Bruxelles, 1905, 216 pp.

- 251 den als het ware onder druk zelfs bij volledige rust heeft hij een
rantsoen voedingsstoffen noodig, dat met ongeveer 2500 Calorieen in 24 urea overeenstemt.
Het menschelijk werktuig kan nu voorloopig werkzaam zijn,
zelfs wanneer brandstof (dit is voedingsstof) niet onmiddellijk in
den haard (dit is de spijsbuis) wordt gebracht het bezit reservestoffen ten koste waarvan hij een zekeren tijd arbeid kan leveren.
Een stoomwerktuig bezit geen energiereserven, tenzij bijzonder
ingewikkelde toestellen, zooals accumulatoren, compressoren,
enz. er aan zouden toegevoegd worden.
Het menschelijk werktuig schijirt aldus een werktuig van
hooge waarde; waaroin zoekt dan de nijverheid andere werktuigen in zijne plaats te brengen, zelfs sores ten koste van bloedige
omwentelingen ? De reden daarvan is eenvoudig : voor een
stoomwerktuig, en te rneer dus voor een waterval, zijn de kosten
bij bet voortbrengen van de energie, aanzienlijk lager.
Als men de waarde van de dagelijksche voeding van een
mensch die op een dag 5000 Calorieetr (zeer sterke arbeid)
opbrengst berekent, zonder rekenschap te houden van salaris,
enz., dan vindt men 1,40 fr. voor 1914, en 4,04 fr. voor 1920 (I).
Dit bedraagt per uur respectievelijk 6 en 18 centiemen, en per
paard-uur, als men aanneemt dat een mensch de arbeidswaarde
heeft van 1/6 paard, zijn dus de voedingskosten 0,36 en i,o8 fr.
Een stoomwerktuig gebruikt I tot 3 kgr. steenkool per paarduur; de kosten daarvan zijn, voor 1014, a 20 fr. per ton, 2 tot 6
centiemen,
voor 1920, a 100 fr. per ton, 10 tot 30 centiemen.
Het paard-uur bekomen door bet stoomwerktuig kost bijgevolg aan brandstof (voedingsstof) ongeveer 6 maal minder dan
(i) De berekening wordt gedaan volgens de spijzenlijst van KOnig :
1020 Uanuari)
14
41
200 gr. vieesch
300 gr. melk
400 gr. brood
65o gr. aardappeien
300 gr. wortels
65 gr. boter of margarine
3o gr. kaas
170 gr. erwten
bereiding
Totaal

0.40
0.08
0.12
0.06
0. W
0.20
0.10
0.09
0.25

1.40
0.21
0.35
0.20
0.08
0.38
0.25
0.42
0.75_

1.40

4

04
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het paard-uur door het menschelijk werktuig voortgebracht.
Daarom heeft sedert king de nijverheid altijd gezocht, zich steuriende op de opbrengst aan gemaakte goederen, menschenarbeid
door werktuigkundigen arbeid te vervangen.
Het gebruik van werktuigen is een der gevolgen van de
beschaving, van den vooruitgang. In den kunstmatigen toestand
die ons door de beschaving wordt opgelegd, die ons gestadig van
den natuurlijken toestand verwijdert, heeft de mensch Been rol
van werktuig te vervullen in dien kunstmatigen toestand moet
de menschelijke geest denken en bevelen, en het werktuig heeft
de gedachten en de bevelen uit te voeren.
De werktuigkunde, die een gansch ingewikkeld stelsel van
hefboomen, zuigers, assen, rietnen, jachtwielen in beweging
brengt, werkt wel ten gunste van den vooruitgang.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELN EDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

355. — BEGHEVEN.
Zie bij Verdam, v c) BEGEVEN, I, kol. 7n1-702. Fen voorbeeld van BEGHEVEN IN... en van HEM BEGHEVEN IN...,
Idot)ster :
spr. van het binnengaan m
Staatsarchief te Brugge, Fonds Abdij van Oudenburg, Charters,
oud n r 7991 (138), voorloopig blauw II , 6776 : D., oudervader van
den clooster van Sinte Pieters...
G., tier tiden
« Dat G. vorseit ghegheven hadde in puure alemoesenen den
cloostre van Sinte Pieters ende met hem brocht hadde in den tiden
dat hie kew ende ontfanghen was in den vorseiden clooster,
g ive ymeten lants... (Akte van 23 Maart 1313.)

Overmids dat zoe relz:v'euse was ende begheven inde oordene
(Archief s., Fonds Zusters Derde Orde,
te Brugge, Charters, oud n r 1685, voorloopig blauw ll r 4935,
akte van io Juni 1445), verdient opgenornen nevens a Ili stout
der zvereld of ende be,,,af hem moenc », door Verdam aangehaald.
van Sinte Fmnssoys...»

EDW. GAILLIARD.

BIBLIOTHEKEN IN DE LAGERE SCHOOL
DO OR

Kan. AMA AT JOGS.

Lezen, ook alleen orn den tijd genoeglijk door to brengen,
Levert veel voordeelen op, die men ten onrechte Bering zou
schatten.
Het verrijkt immers den voorraad van woorden en wendingen, het verfrischt de vroeger aangeleerde, het oefent het
oog in de schrijfwijze er van, het gewent het oor aan den zinsbouw, het verschaft weer menschenkennis, het veredelt de
gevoelens, het zuivert den smaak.
Een prijsclijk work is bet dus leeslust bij bet y olk te wekken : zoo brengt men het op den weg naar verder ontwikkeling
en beschaving. En, kan de lacere school daar jets toe bijdragen,
clan ware bet spijtig dat zij, naar vermogen, niet meehielp. Want,
daargelaten dat het kind uit het lezen oogenblikkelijk not trekt,
zeker is 't dat iemand die in zijn eerste jaren genot in de boeken vindt, liclit een lezer zal blijven. Jong geleerd is oud gedaan
luidt eery spreekwoord, dat ook bier geldt.
V6or de invoeiing van de wet op verplicht onderwijs, wend
de school in veel plaatsen zelfs zeer onregehnatig bezocht
door leerlingen die zeer zelden boven de 12 jaar oud waren.
En mijn lange ondervinding heeft mij geleerd dat weinig scholieren van Mien ouderdom, voornamelijk jongens, ten voile in
staat zijn om met lust en vrucht een bock te lezen.
Van een kleine die nog niet vlug kan lezen, moogt ge niet
verwachten dat hij den inhoud zal opnemen zelfs van een tekst
(lie enkel nit hem bekende woorden bestaat : het valt hem lastig
zijn aandacht, die bijna gansch door het spellen wordt ingenomen, tevens op de beteekenis der woorden en bun verband
te vestigen.
Zeifs als het kind zonder merkelijke inspanning- lezen kan,
blijven dikwijls ook bekende woorden looter kianken, vooral
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wordt. Bij een kind is de beteekenis minder innig aan de
geschreven dan aan de gesproken woorden verbonden.
Laat ik er bijvoegen dat zeer veel kinderen, en jongens
meer dan meisjes, op den ouderdom van twaalf jaar of minder,
nog te speelziek en te wispelturig zijn dan dat zij zich uit vrije
beweging, gedurende een uur of meer, met een zwijgend boeksken in een eenzaam hoeksken zouden afzonderen.
Wat bier voorgaat, zeg ik om te antwoorden op de beschuldiging die soms wordt uitgebracht : Ons yolk leest weinig, veel
te weinig, en de schuld er van ligt aan de lagere school, die er
de kinderen niet toe opleidt.
Gereedelijk geef ik toe dat men in sommige scholen veel
te weinig gebruik gemaakt heeft van de geringe middelen waarover men beschikte, om leeslust te wekken.
Er waren vOor den oorlog veel scholen waar de onderwijzer alle leesles die een verhaal uitmaakte, eerst vOorvertelde.
Dat was niet altijd noodig in den hoogeren graad, vooral wanneer de tekst zonder uitleg kon begrepen. worden. Hier mocht
van de leerlingen gevorderd worden dat zij zelf, na een aandachtige lezing, het verhaal, al was 't ook bondig, zouden vertellen. Dan waren zij er toe genoodzaakt ook op den inhoud
te letten, vat hen een heelen stap vooruit kon brengen om
zelfstandige lezers te worden. En men denke niet dat die uitslag onvermijdelijk door het vOorvertellen bekomen wordt. Ik
meen te mogen bevestigen dat bij menig kind de verklaring van
den meester en de gelezen tekst twee verschillende zaken zijn,
die niet versmelten.
Er waren ook scholen waar men vOor noch navertelde,
en het lezen 'outer werktuigelijk was en bleef.
Er waren eindelijk ook scholen waar men leesboeken
bezigde die weinig of geen verhalen bevatten. De stukjes die
eenig voedsel aan gevoel en verbeelding konden verschaffen,
moesten geweerd of overgeslagen. Zij werden vervangen door
bijzonderheden uit de minder vakken van het programma, die
op die wijze occasionneel konden aangeleerd worden. Zoo
eischten het de utilitaristen, die het kind behandelen alsof het
een hoofd en geen hart had; terwijl het meer hart dan hoofd
is. Under die utilitaristen, die reeds zoo dikwijls in onze corn-
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men veel schooloverheden, meest al de ouders en helaas ! ook
talrijke onderwijzers.
Het zijn dezelfcle menschen wien E. LEGOUN4:, in Frankrijk, betreffende het luidop lezen, het volgende in den mond
legt : r Tout dans l'enseignement primaire doit avoir un caractere serieux et pratique. L'art de la lecture peut servir d'agreable complement a l'education des classes riches; it peut former
de beaux diseurs de salon, voice mere des comediens de
societe, mais a quel titre l'introduire dans le severe et sobre
programme des ecoles primaires? Ce que renferme ce programme s'appelle la grammaire, la geographie, l'arithmetique,
l'histoire. Qu'ira faire, dans une si austere compagnie, cet art
aimable, qui a toute la grace mais toute la frivolite d'un amusement mondain? A quoi servira-t-il aux fill et aux fines de
fermiers, de paysans, d'ouvriers? a quoi servira-t-il a leers
instituteurs? (I)
Zelfs waren er scholen waar dikwijls het half uur voor het
zuiver letterkundill, opstel bestemd, door de koude samenvatting van een dorre les b. v. in gezondheidsleer werd ingenomen.
Uit kinderen die zoo opgeleid worden, zullen vast niet veel
lezers groeien.
Maar laten wij hopen dat er nu verbetering zal komen.
Want de omstandigheden zijn veranderd en misschien volgt
daaruit een verandering van de menschen.
De kinderen komen nu tot hun 14 jaar ter school en zullen
de lessen veel regelmatiger dan vroeger bijwonen.
Dat maakt een dubbele winst.
Daarom doe ik een beroep op de wijsheid en den goeden
wil der overheden, der ouders en der onderwijzers.
Het is voor niemand een geheim dat het schoolprogramma
niet werd afgewerkt, niet kon afgewerkt, zelfs in scholen met
voorbeeldige onderwijzers en oppassende leerlingen. Nu is er
gelegenheid om de grove fout der utilitaristen gedeeltelijk te
herstellen. De overheid kan den Ode' graad zoo regelen dat een
deel van de vroeger te verwerken stof daarin wordt overgebracht. Dan zal er toch wat tijd overblijven voor de vorming
(I) Dictionnaire de PeVagogie, par F. BUISSON, i. V. Lecture.
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Ue ouders weten wel dat de straat en de kinema verderfelijk zijn voor kinderen, en niet het minst voor zulke die 12, 13 en
14 jaar oud zijn. Waar echter willen die heen, zoo zij te huis
geen aangename bezigheid hebben ?.... Indien de ouders ze
aanzetten tot lezen, zelfs tot luidop lezen, clan zullen zij te huis,
onder moeders oog blijven en tevens hun varier, bun oudere
broeders en zusters behoeden voor de verveling, die, vooral in
nijverheidscentrums, met den achturen-arbeid de meeste werklieden zal overvallen.
Laten wij hopen dat de onderwijzers, als het programma
zoo geweldig niet meer dwinzt, de leesles niet zullen verwaarloozen en van het leesboek den besten vriend van hun leerlingen zullen maken. Daarom wensch ik dat zij alle leesboek, dat
een te karig deel aan gevoel en verbeelding toemeet, onverbiddelijk uit hun school zouden verbannen. Ik vraag hun ook dat
zij, met het oog op de verdere ontwikkeling en beschaving van
hun leerlingen, een kleine kinderbibliotheek in hun school zouden tot stand brengen.
Een bibliotheek in cell lagere school oprichten is een werk
dat kan gebeuren, zonder veel last of kosten te veroorzaken.
Om te beginnen, kunnen de onderwijzers eenige van de'
bestelde priisbocken inhouden en die voor de bibliotheek bestemmen. Twintig boeken als eerste voorraad is voldoende.
Zoobaast bij eenige leerlingen lust tot lezen te bemerken
is, kan men verschillende middelen aanwenden om de bibliotheek uit te breiden.
Men kan onder andere, ter gelegenheid van de plechtige
prijsuitdeeling, een oproep richten tot de gegoede families, waar
geen kleinen meer zijn, om de lees- en prijsboeken of te staan
die vroeger door de kinderen gebruikt wenden.
Men kan zich wenden tot het bestuur van de plaatselijke
bibliotheken om in de school een soort van reizende bibliotheek
in te richten, bestaande uit een twintig boeken, die om de twee.
of de drie maand zouden teruggenomen en door andere vet-vangen worden.
Er kan ook aan het gemeentebestuur of aan het comiteit
een lijst, voorgelegd worden van aan te koopen boeken die voor
kinderen passen.
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Om de nieuwsgierigbeid van de leerlingen voor de bibliotheek te prikkelen, kan ieder onderwijzer van den 3 den en den
4den grand bij gelegenbeid nit een der boeken een roerend verhaal bondig voordragen
zoo het de scholieren lustte, er bijvoegen
Vie wil dat in 't lang en 't breed lezen? Ik heb het
bier in de school
Soros kan bij een geschiedenis gedeeltelijk vertellen en din
zeggen : , Wie 't ()verige wil weten, kan het vinden In zulk bock
van onze bibliotheek ›).
Kent hij een jDnp,-en die gaarne leest, hij kan hem nit de
bibliotheek een boek ter band stellen en hem ze en : « Zic,
lezen
als 't nit
dat zult
moogt ge heel de geschiedenis
in de klas aan utyy kiArneriden vertellen »,
En waarom zott er niet, bij de prijsuitdeeling, een belooning
kunnem gegeven wc)alen aan de kinderen die regehnatig gelezen
hebben ?....
Maar de keus der boeken meet wiiselijk geriaan worden.
Alle bout is Teen timmerhout. Vermits men bier beoogt
bij de lcinderen lust t()t lezen te wekken, mo2ten de boeken
voor de slof aantiekkciiik en boeiend zijn, en voor de taal
gemakkeliik en eenvondig. Hier ccen boeken die Haar lezers,
maar lezers die naar bot-ken wachten.
Bilgevolgg ware het verkeerd bier iets antlers dare verhalen,
kerte of large, te plantscl), III heb ;een schrik veer het wonderlylre en het : dat trckt de aan, daar werkt
hen verbeelding op, daar kunnen zij over praten. Ruim 30 jnar
geleden liet ik ‘ )p 15°o° afdrukken 4 decIcti van l'er/thels- 7'011,
bet Ulaailiche Volk vers,Thijnen. IThizenden kleinen hebben ze
waarliik ven,donden. Nev(!ns (le lotgevallen van I;inderen, waar
zij zich zelf in zien, lezen de leerlingen o() 1c gretig de avonturen.
Van groote mensclen, ten minste in to: standee die zij zicli
eenigszins I:unnen inbeeiden.
taal zal maar ee!,voudig en gcmakkelijk zijn ais de boeken door een Zuidnederlander geschreven werden. Er is in
Holland allerbeste kinderlectuor, maar de taal er van wijkt te
veel of van den bekenden vv oordenschat onzer Vlaamsche kleinen, die er licht bun lust tot lezen zouden door verliezen.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BP,STENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

356. — BIJSTIER.
Thans BYSTER Arm, Vervallen. Een voorbeeld bij Verdarn. Andere volgen
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Register n r 828, of
Ferieboek » van 1467-1473, fol. liiij vo « Jan de Heere, poorter te
Brugghe, wonende te Jabbeke, oud lxx jaer, zeide by cede dat hy
wel weet, dat Margriete Aernoud Zanghers vele sculdich was (0,
ende was bystier over menich jaer, ne Nva , e Rycquaerd (hair zoon).
Anders en weet by niet.
Despaers. Cron. v. Vlaend., III, 420 : K Zo wierden zy alleghadere ... zeer gruwelick ... van huerlieder
regierders ghetaxeert
zo clatter diversche van hemlieden ten eeuwighen daghe omme
bfrstier waren ...

Voorbeelden met een nadere bepaling.
AREM ENDE BISTIER :
Le Beffroi, IV, 248 : K Daer mode benemende den scamelen
poorters ... hare neeringhe, die da.eromme arein eerie bzctier worden .. (1457.)
BIJSTIER ENDE TACHTERE :
Despaers, op. cit , II, 160 : « Uytte diet], dat by (den coninck
van Vranckerijckel deur die vlaemsche orloghe zo bystrer ende loch:ere gheworden was, dat by hem zelven nootzakelick met die thienden van der Kercke behelpen moeste

In Oost-Vlaanderen is nog de spreuk gekend
is
Hij heeft ze niet meer zitten, of Hij heeft Been geld
meer.

bijstier

EDW. GAILLIARD.
(r) Fol. lv Heinric Hubins, proostlaet, partyen even naer bestaende,
zeide by eede dat hy heift ghehoren zegghen, dat als Aernoud de Zanghere
overleed, de weduwe bleef zeere belast van sculden.... z

Letterkundige Wedstrij den
voor 1915.

VERSLAGEN DER KEURRADEN
EERSTE PRIJSVRAAG.
MIDDELNEDERLANDSCH.
Gevraagd werd : Klankleer van het Hollandsch dialekt
in de Middeleeuzven.
Prijs : 600 fr.
Is ingekomen een antwoord, met kenspreuk :
Die scriven soude int openbacr,
Dat elken mensche to wille waer
Die soude vro up moeten staen.
DiRc POTTER, Der Minnenlocp.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld :
de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof. J. VERCOULLIE en Dr. LEO GOEMANS.
.1°) Verslag

van den heer Dr. C. LECOUTERE.
Deze klankleer 7 , (771 het Trollandsch dthiert in de midieleettwen

stoic van 28o
is een
stukken, die

Na enkele, relatief korte iloofclkunnen aangezien worden (Rroenen

7 , 007' hell Middel-hrollandcyli: het floilandch 7,(-1(1/- 12,0; /demloon), volgt de nitvoerige behandelino,- d e r vor-alen en consonan-

ten ; daarna komen de « grammatische fi,uren en de vreemde
invloeden >> aan de beurt; de nitkomsten van het onderzoek
worden clan systematisch bijeenE.,Y egroepePrd in een Naar paragrafen over de kenmerken van het Middel-Hollandsch en
vergelijkend overzicht maakt het slot van
een tabellarisch
de verhandeling- uit.
Het schijnt eenigszins zonderling-, dat in zoo een rnethodisch ingedeeld werk een bibliographic ontbreekt; de lijst der
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bronnen bevat als eerste afdeeling poezie en JJro , innar een
Dat in die lijst Been ondertweede is.... in de pen gebleven.
scheid wordt gemaak t tusschen litteraire teksten en andere (t ekeinag over
ningen, oorkonden, handvesten, rechtsboeken
worden ; maar bij de eers t genoemde hadden
het hoofd
0. a. DiRc POTTER ' s Moemen
difechden en VERWIJS'
bundel 7,1"011Well PI/de 7'0 71 Mi l/Wu niet mo2,-en vergeten worden. Bovendien, tie schrijver had sommige bronnen vollediger
kunnen aanhalea en. van bepaalde teksten de jongste uitgaven
gebruiken (i).
Het kan niet geloochend worden, dat wij ve-" , r ons hebben
het werk van een viijtig navorscher, die de noodige bekwaamheid bezit orn een onderzoek, als heteeen hij ondernomen heeft,
tot den gewenschten uitslag te Leiden. Gaarne breng ik hulde
aan zijn uitgebreide kennis en erken al het verdienstelijke van.
zijn arbeid; (loch ik heb principiöele bezwaren tegen een bekroning.
Vooreerst kan ik mij moeielijk vereenigen met de wijze,
waarop hij zijn taak heeft opgevat. Zijn verbandeling is veel te
uitvoerig QJ.tworden. In plaats zich te bepalen bij bet aangeven
van de bijzondelheden, die min Of nicer specifiek Hollandsch
zijn, weidt bij ult over verschijnselen die tot het algemeen Middelnederlandsch behonren en in een Dietsche grammatica wel
besproken moeten worden, rnaar niet bier, geliik b. v. bet nagaan van den oorsprong der verschillende klanken en bun verloop se(lert bet Westgermaansch of het Oudnederfrankisch. Pit
alles, dat Otis islets nienws had kunnen achterwege blijven;
de hoofdzaak was, datgene wat ill het algemeen Dietsch bet
H of 1 an d sch kenmerkt en het tevens van de overige dialecten
onderscheidt, duidelijk op den voorgrond te plaatsen en er bet
voile liclit doen op vallen (2).
(1) Een opgave als : Brannen voor de Geschiedenis van Rotterdam.
.111. Drie g-edichten over den fonker Fransen oorlog is niet nauwkeu
rig genoeg ; wat van Mande is uitgegeven, had de Schr. vollediger kunnen
vinden in PETIT ' S bekend Repertoriunz, dat niet eens wordt aangehaald.
Waarom de Minnenloep met de verkorting .111n1. wordt aangeduid, blijkt
niet ; gewoonlijk bezigt men Al11p.; door .111n1. verstaat men doorgaans « Middelnecieriandsch
(2) Dat b. v. "e- umlaut is van a (n o 166), als in esel, edel, vreemde, enz.
is allesbehaive kenschetsend voor het Hollandsch ; waarom dan daarvan
gesproken ? De zes overige voorbeelden, die de Schr. aanhaalt, bewijzen
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Ten tweede, ofschoon de Schrijver op de hoogte blijkt van
de wetenschappelijke taalstudie van onze dagen, toch schijnt hij
voorstellingen te huldigen, die tot een ouderwetsche taalbeschouwing behooren ; ja, men zou wel vermoeden dat hij meet . clan
eens klank met aan24:7*//A, p an Hank heeft verward (1); in elk
geval, aan de sp el ling lijkt hij herhaaldelijk te veel belang te
hebben gehecht. Het is immers beslist onmogelijk op grond van
zekere spellingen. zonder 'neer, tot een bepaalde uitspraak to
zij het dan
besluiten, zooals de Schr. het meer dan eens waagt
ook al aarzelend en met een waaischrlullyle of zYrinoedel0 — terwijI hij daarentegen m. te vaak verwaadoost het eenige criterium te gebruiken, Welk op dit stuk een houvast geeft, te weten :
de rijmen. In dit opzicht had hij ons de uitkomsten van eigen
studio en persocmlijk onderzoek moeten voorleggen, in plaits
zich meestal tevtecien te houden met eon beroep op enkele
paragrafen van VAN ELM N 'S Middelnederlandsche spi-aakkunst,
alsof daar het laatste woord alsof er sedert het verschijnen
van dit werk niets nicer in die richting was gevonden. Dat onze
navoischer veel te veel aan de « letter >> blijft hanger), leert ons
het gansche hoofdstuk over den klemtoon, waar be w eerd
worth dat, al naar de gevallen, 2.66 of ZOO werd beklemtoond,
(loch zonch-r cenig ander bewijs clan.... de opsomming van tientallen van woorden, waarvan de schrijfwijze geen enkele gevolgtrekking toelaat met betrekking tot de uitspraak. Vat geeft b. v.
den Schr. het reclit staande te houden, dat « in de agglutinatie
of oneigenlijke samenstellingen het tweede lid den hoofdtoon
behoudt, als hij voor die stelling geen ander betaog kan leveren
dan het eenvoudig overschrijven van enkele woorden die, volgens hem, tot deze categoric behooren (2), als boveerde,meni,g1olli,
overnthis,openbare En als hij daar, zonder blikken of blozen bijvoegt : zoo ook in boremeester, siadthuys dan antwoorden wij,
evenrnin lets, daar zij ook haast overal elders voorkomen (peerden, hoveerde,
seerne, neerstelic, enz.). zulke wijze worth voortdurend geredeneerd, de
heele verhandeling door.
(I) Zoo spreekt hij, b. v. op p. 244, over de stembandletter (de h), waar
hij biijkbaar iliet de grafie, maar den klank bedoelt.
(2) Dat wij in openbare, stadthuys en de overige door hem opgesomde
voorbeelden met a p-chitinatie of oneigenlijke samensteilingen te doen hebben,
zal bij den lezer een zonderlinge verbazing verwekken en hun bedenkelijk het
hoofd doen achudden.
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dat wij dat gaarne willen aannemen, maar alleen.... als eerst
bewijs voor een beklemtonig burgenieWster en stadlniis wordt
geleverd; een bloote bevestiging volstaat niet. Trouwens, dat
heele hoofdstuk brengt ons niet verder, oindat het bestaat uit
loutere bewetingen : de Schr. doet al niet veel anders, dan de
regels van de tegenwoordige beklemtoning in bet Nederlandsch.
toepassen op het Hollandsch der Middeleeuwen — een vrijpostigheid, waarop nogal wat zou aan te merken vallen, zoowel
linguistisch als in methodologisch opzicht (I).
En hiermede heb ik, naar mijn meening, op het voornaamste gebrek van onzen bewerker gewezen hij heweert te veel en
bewjst te weinig; het rnangelt hem wel niet aan critischen.
maar stellig aan historisch i n zicht. Hij heeft niet begrepen,.
dat het niet voldoende is een bevredigend antwoord te geven op
vragen als de volgende : Welke klank beantwoordt aan een bepaalde spelling en omgekeerd, hoe werden bepaalde klanken
door het schrift aangewezen? Of nog : Welke taalvormen mogen
tot het Hollandsch van die periode gerekend worden ? Wat is
hun verhouding tot die van de andere dialecten en van waar
komen zij ? — Van veel weer belang is het te weten of die vormen,
welke de Schr. naast malkaar aantreft, met of zonder « umlaut »,
met afwisseling van a en e (type van smell en smart), enz., of heel
die bonte menigte van vormen tegelijkertijd op het heele taalgebied worden waargenomen en gedurende de heele periode van
het Middelhollandsch, dan wel of ze maar in sommige teksten
voorkomen en binnen een zekeren tijd : aan het verdwijnen of
aan het opkomen zijn. Chronologisch en topografisch moesten
(1) Wij zullen die a regels niet verder be 'spreken, omdat dat ons te ver
zou voeren. Eên opmerkmg nochtans naar aanieiding van hetgeen in § 3 4 te
lezen staat. De in de taal opgenomen vreemde woorden, luidt het daar,
volgen den Germaanschen klemtoonregel, wanneer zij reeds zeer vroeg in
gebruik zijn gekomen, anders behouden zij hun vreemd accent Daarop
volgen eenige voorbeelden (een dertigtai), maar bij geen enkel wordt aangegeven, waar de klemtoon ligt, zoodat het niet mogelijk is na te gaan, of bet
criterium juist is -- en het zelfs onmogelijk blijft uit te maken, hoe bepaalde
woorden te beklemtonen zijn. Na zijn a regels te hebben geformuleerd,
laat bij er dadelijk op volgen, dat bij de dichters allerlei afwijkingen voorkemen — wat zeer waar is. Maar de acht voorbeelden, die hij aanhaalt, konden
met vele vermeerderd worden En vooral : al die afwijkingen zijn ook met over
een kam te scheren. De Schr. heeft dit punt niet grondig genoeg bestudeerd.
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dus de verschijnselen uiteengehouden worden oar een perspectief te bekomen, wat nu ontbreekt. De Schr. was er zich stellig
van bewust, dat het daar vooral op aankornt, dat di/ de hoofdzaak was en dm zijn onderzoek moest uitloopen op een groepeering der verschijnselen naar plaats en tijd ; daarom verstrekt hij
of en toe eenige chronologische inlichtingen betreffende sommige
verschijnselen. — Een loffelijke posing was het wel na te gaan
en trachten te bepalen den vreemden invloed op het Middelhollandsch ; dock ook hier krijgen wij, eilaas ! maar schaarsche bijzonderheden, ja, sears lout ere beweringen zonder bewijsgronden,
waarvan enkele zelfs gewaagd mogen heeten
Hoe welkom al die mededeelingen ook wezen, hoe veel
redenen wij hebben om dankbaar te zijn veer het gebodene, toch
schijnt dat niet voldoende, omdat liet den lezer niet toelaat zich
een heldere voorstelling te maken van de eigenaardigheden van
het Hollandsch der middeleeuwen, zijn verhouding tot het
overige Dietsch, het verloop van zijn klankenstelsel, de schakeeringen van zijn bestaan. Uit de hierboven opgegeven indeeling
zou men misschien opmaken, dat de overzichten en tabellen,
waarmede de verhandeling besloten wordt, in zekere mate
althans vergoeding seven voor hetgeen in het werk zelf wordt
gemist. Dat is ongelukkig niet het geval. — De afdeeling « Kenmerken van het Middelhollandsch n (blz. 264-272) bevat vooreerst de opsornming van 29 kenmerken », welke « als Westnederfrankisch dialect.... het Middelhollandsch met de andere
Westnederfrankische tongva lien , gerneen heeft — loch dat
maakt ons niet wijzer (2); vervolgens worden 33 gevallen aangewezen als « bijzondere kemnerken van liet Middelhollandsch.;
daarin treffen wij eenige vergelijkingen aan met het tegenwoordig Hollandsch, die niet zonder belang zijn, maar veelal worden
(t) In § 7o wordt 6-rem:ken aangehaald als een der <, enkele woorden,
waarin de invloed van het Duitsch werkt te weten met betrekking tot den
umlaut z (deze zou juist aan lien invioed toe te schlijven zijn); ook de c umlaut van woorden als mecktich zou den invioed van het Duitsch
hewijzen (§ 72). Intusschen zouden wij toch gaarne vernemen op grond van
wat de Schr. aldus redeneert.
(2) Wat hebben wij b. v. aan mededeelingen als de volgende: lange
klinkers hebben seen umlaut c (3 . ), 4 Alle buigingsuitgangen zijn toonloos
geworden (13') ; a gis spirant geworden (19"), enz.?
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siatistieken. Het vergeiijkend overziclit ten siotte (pp. 272-286)
bestaat uit twee tabellen ; de eerie geeft de correspondeerende
vocalen in het Gerwaanscii (sic), Gotisch, Ohd., Onir. en MhoH.;
de tweede doet hetzelfde met betrekking tot de consonanten,
maar de Schr. beperkt zicli tot liet Got., Oar., Os. en Mholl. —
Krijgen wij Bier niet de proef op de soin, dat de Schr. niet Bens
begrepen heeft, wat de einduitslag van zijn onderzoek moest
wezen en mogen wij het niet jammer vinden, dat liij zicli zooveel
moeite heeft getroost om nutteloozen arbeid te verrichten?
Na dit alles is het niet noodig er verder cp te wijzen, dat
bij vele paragrafen wij een vraagteeken mogen plaatsen, juist
omdat de schrijver het laat bij een eenvoudige bewering; nod'
op te merken, dat de redactie souls aan nauwkeurigheid te wenschen overlaat, b. v. in § 33 c, waar gracie vertneld wordt bij
substantieven, afgeleid door " onzelfstandige suffixes van vreeinden oorsprong », die den klemtoon op liet suffix hebben. Dat
zijn kleine tekortkomingen en vergissingen, waarover mag beengestapt worden; ongelukkig moet bet heele work, gelijk ik meen
in de vorige bladzijdeii te hebben aangetoond, als mislukt
beschouwd worden, als niet uitmakende bet passende antwoord
op de uitgesclueven prijsvraag. Daarom kan ik niet adders clan_
herhalen dat bet, tot mijn wezenlijk spijt, voor een bekroning
Met in aannierking kan korner).
wij

2 0 ) Verslag van den heer Prof.

J. VERCOULI4IE.

Ik veronderstel dat de beer LECOUTERE, die reeds in
voor een verhandeling over hetzelfde onderwerp verslaggever was, bier als eerste verslaggever moet optreden. Ik zal me
dus in mijn verslag daarnaar richten.
1910

Wij bezitten geen teksten in het Aliddelhollandsch. Ailes is
in bet Dietsch gesteld met min of weer hollandisinen. Worth
(i) Aldus b. v. « h wordt dikwijis voorgevoegd c,f weggelaten. Deze
eigenaardigheid is thans verdwenen ». Was dat waariijk specifiek Hollandsch? Inlassching tier vs in pampier is regel. Ook thans nog in de
vnikstaal s. \Vat leert ons dat betreffende het Hollandsch der Middeieeuwen?
En nergens wordt onclerscheid gemaakt tusschen feiten die regelmatig, vaak
of maar nu en dan voorkomen, evenmin ais medegedeeld wordt wanneer en
zeaar bepaalde verschijnselen opkomen of verdwijnen.

nu your die MIA. teksten verlangd een nieuwe Dietsche klankleer, waalin de hollandismen out zoo te zeggeli bedolven liggen
of alleen een bt.-sclui],ving van de hollandismen?
Wat tr van zij, stelier van het antwoord is de eeiste opvatting gevolgd en ik zou hem dit niet kwalijk nemen, indien hij
zijn beschrijving van de algemeen Dietsche veischijnselen,
waarin hij oils tocii niets nieuws leest, zoo beknopt inogelijk
gemaakt had, 0111. de hollandismen to beter te doen uitkomen.
Hoe heeft nu de auteur zijn tiak uitgcvocrd
Na een bepaling van Hollandsch (waaibij een en ander
over den naani Hullar,d) en een beschouwing der bronnen,
geelt hij o!.s een Ling hoofdstuk van Lien 1-_,1z. over den idemtoon
dat alleen op de modeine trial stcuiit, en this gevoeglijk door
een paar regeis had kunnen vervangen wc,rde p , nl. dat niets
oils toelaat oin ann te neinen dat het toed met den klemtoon
anders gesteld \vas clan nu.
Dan volgen 13 biz. over de spelling van );linkers ei1 medeklinkers; eon nieuv,- hoofdstuk over de spelling der medeklinkeis
en (lc geininatie komt ouk verder (biz. IOS-176). AI de bier
ge,c, even bijzonderheden \Aorden clan IA') de afzonderlijke klanken uitvoerig herhaaid, zoodat het een of het ander overbodig is,
tenzij een beknopte sanienvatting na beschrijving der klanken, en niet er voor, want hoe wil men handelen over de spelling van klanken die nog to bepalen zijn ?
Als men nu aan 't slot van dat lange hoco2d:;tuk leest
(biz. 65) : Zooals uit het voorgaande te zien is, wijkt de spelling van het Hollandsch weinig van die der overige dialecten
of clan is men voorop verwittigd, dat de uitvoerige, daarop
volgende klankleer al flier vet! ! zit) gcven.
Waat Leginnen inimers de hollan(iismen in het klankenstclscl? 'Luker, als we vinden .vilper. s t aan we voor
een h ( )Ilandisnw, maar zooiang de gang-bare spelling- gevolgd
\vordt, hebben \\.e geen houvast. Onder de spelling boom kan de
uitspraak boccm, bo(7,/n, bo-dm, boe-,-)m schuilen, en zelfs bij een
spellin been/ is bet nog niet zeker dat jets anders (Lan boom
bedoeld weld. Ern sclirijver spreke slopen, sLioren of s/epen,
toch schrijit
Als iiu een thepen-zegger slapen schrijft, weet men nog niet
of hij bij bet sclnijven sl(epen gesproken lieeft en verwacht dat
zijn lezer het ooh doer, clan wel of hij, in zijn spelling opgaande,
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niet sprak zooals hij spelde en hetzelfde van zijn lezer
verwachtte.
Het hoofdstuk U111Ia11! (blz. 66-75) beheist een heele theolie
over zijn aard en werking die toch in een afzwIderlijke klankleer niet op Naar plaats is, en beschrijft veischijnselen die eerst
later te bespreken klanken als bekend veronderstelien.
Het hoofdstuk uric/'umlaut (blz. 75) heeft nu geen zin meer.
Waarom er dan ook niet een over Lautieinz:vtu;- bijgevoegd ?
Wat over de lirekin:,) (biz. 75-76) gezegd wordt, is chaotisch.
Waarom bij den Ablaut niet de tlians algemeen aangenomen
orde gevolgd ? De opgave der ablautreeksen is vol fouten.
Voor de hoofdstukken Rekking (blz. 80-82) en Verkorting
(blz. 83-84) Belden dez(dfde opmerkingen als voor de Spelling.
Dan worden behandeld de klinkers (a, e, o, u, eu, oe) en
de tweeklanken er , o6y en oy, le, au, ou, ecu, icu), zoodat oe
onder de enkeivou,iige kiinkers staat en le alsook de 071 van hout
onder de tweeklanken. leder rubriek van enkeie ?linkers bevat
alles wat met de letter, die aan 't hoofd staat, geschreven wordt,
dus 1-C7)en, steen, under e. Voor ieder klank wordt
teruggega.an, nu eens tot het Germaansch (sic), dan eens tot het
Gotisch, dan weer tot het Onfra., dan zeifs tot een vroegeren
klank, zonder bepaling van tijdvak.
Voor de medeklinkers wordt op hun oorsprong niet gewezen, maar de auteur beschouwt ze alle naar huts plaats in het
woord.
We wisten reeds dat de auteur veel van herhalingen houdt.
Dat blijkt nog eens bier. Woorden die klankafwijkingen vertoonen, zooals broth!, graft i p. v. brach!, worden besproken en onder den regeimatigen, en onder den afwijkenden
klank.
Als ik daar nu nog bijvoeg, dat er bijna geen § is, waarop
ik niet een aanmerking te maken heb, hetzij wegens gebrekkig
opstel of onjuiste of verkeerd uitgelegde voorbeelden, dan heb
ik daarmee gezeijd dat de ons voorgelegde verhandeling niet
kan bekroond worden.
soms

3°) Verslag van den heer Dr. LEO GOEMANS.
Ili a de versiagen van de HH. LECOUTERE en VERCOULLIE
over de Klankleer ran het Hollandsch dialect in de Middeleeuwen,
valt er aan den derden versiaggever niet veel meer te zeggen.
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De studie die wij te beoordeelen hebben, getuigt van veep
vlijt, maar ze vereenigt niet de noodzakelijke vereischten van een
wetenschappelijk opstel. Ilet mangelt haar aan klaarheid van
opvatting, aan zeketheid van methode.
Men kan de vraag op tweeerlei wijzen opvatten, en de
schrijver heeft juist de verkeerde gekozen.
verstaan, — en de huidige beteekenis van het
Men kan
woord Alankleer geeft aanleiding daartoe dat er van den steller
eene phone/I:cc-he studie gewenscht werd. In dat geval moest hij
natuurlijkerwijze Haar de levende klanken zoeken of gissen die
gedurende twee a due eeuwen in de volkstaal van het geheel
Hollandsch gebied met de schriftelijke oorkonden uit lien tijd
overeensteinden. De steller is Bien weg opgegaan. Maar hij heeft
niet ingezien, dat de g-_-gevens ontbreken em zulk vraagstuk op
te lessen. Men late mij toe hies te verwijzen naar een kort opstel (i) waar ik tegen dergelijke studien cenige principieele
bezwaren in 't rnidden gebracht heb. Ik schreef under andere :
Daar waar het geschiedkundige phonetische studien geldt, is
, het niet alleen noodzakelijk, dat de stipste nauwkeurigheid
« nageleefd worde in 't opmerken en opteekenen der feiten ;
maar het is ouk onontbeerlijk, dat de moeclige navorscher,
« welke die vragen aandurft, in de minste bijzonderheden de
• huidige tongvallen kenne waarvan hij de sporen in het ver« ledene traclit te volgen.
« Hoe zou hij antlers onder de duizenden schrijfwijzen,
• gemeenschappelijk eigendom oiizer middeleeuwsche tong« vallen, die verschijnselen ontdekken welke elken tongval in
, zijne klanken kenmerkt ; hoe zou hij zijn tijd en arbeid niet
verspillen aan 't opschrijven van feiten die ens met nailer tot
« de waarheld brengen ?
< Hoe breeder het phonetisch veld, hoe zeldzamer de noo« dige kennis bij den phonetist. Ais dat veld eene gansche pro« vincie wordt, wat komt er dan te recht van de vereischte
« nauwkeurigheid en de wetenschappelijke bruikbaarheid der
• uitkomsten ?

(i) L'itude du nzoyen-ne'erlandais rune question Iondamentale de
methode). — Extrait des Mélanges de Borman. Luik, 1919.
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WeInu, inoest de vraagpbonetisch behandeld worden en het
woord Alauk/eerin den rein phonetischen zin opgevat, dan kwam
de beantwoorder v6Or eene onmogelijke zaak te staan : na de
phonetische ontginning van eene gansche provincie in liet heden,
zou hij denzelfden arbeid moeten aanvangen in liet veileden, in
de Middeleeuwen, d. i. over eerie plaats- en tijdruiinte, welke
aan de taalverschijnselen te veel spel laten oil den navorscher
jets anders op te leveret) dan eenige schematische gissingen.
-Want men bedenke, dat het huidige Hollandscli dialect
eigenlijk bestaat uit eene groep tongvallen die juist phoneiisc h
(vooral in 't vocalisine) van elkaar min of meer afwijken, en die
daarbuiten weer door zekere gemeenschappelijke keninerken
van andere dialectgroepen verscnillen men bedenke, dat van het
Middelhollandsch te diem opzichte geen andere bepaling denkbaar is dan van het Hollandsche dialect onzer dagen. Men
bedenke eindelijk, dat in den loop der Middcleeuwen die tongvallen, zooals elke volkstaal door de tijden been, zonder twijfel
zekere wijzigingen hebben ondergaan.
Ware het nog mogelijk — lietgeen ik ten stelligste betwist —
onder eene Middelhollandsche graphic den levenden klank met
zekerbeid te onderkennen, tocli zou bet volgende vraagstuk
onbcslist blijven, tot welken tongval en tot Welk tijdstip die Blank
behoort ; want e'en Mid d el hollandsche /dank heeft, vermoed ik,
nooit bestaan, d. W. z. cell klank die in gansch bet Middelhollandsch gebied — in ruhnte en tijd — op dezelfde wijze went
uitgesproken.
De steller der ingeleverde studie heeft zich laten misleiden
door het woord Klankleer en ook wel door het voorbeeld van
Van Helten en Franck die beiden de uitspraak der Middelnederlandsche (!) klanken hebben pogen te bepalen.
De meeste tekortkomingen die men in het antwoord aantreft
spruiten voort nit dat principieel misverstand eene klankleer
van het Middelhollandsch dialect kan eigenlijk niets anders zijn
dan eene veibandeling over << papieren klanken.
De vorige veislaggevers hebben reeds op het kapittel van
den Klemtoon gewezen. Al wat daarin geschreven staat is louter
autosuggestie. De opmerkingen van den steller aangaande
Vlaamschen en Btabantschen invloed op het Middelhollandsch
missen alien grond (§ 614).

- 269 -

« Zijn Vlaamsch, zegt hij, het doordringen van den umlaut
van a tot in verleden deelwoorlen (I); de overgang van in
v()or r; het rekken der 7 tote v6or r; de wisselingen van it en
»
van a en
- ; de wisselingen van 7 en
«0
Onnoodig te zeCgcn, (lat al die verschijnselen ook eigen zijn
aan Brabantsche tongvallen. Staan die dan insgelijks onder den
invloed van het Vlaamsch, of stain Vlaamsch en Hollandsch
onder den invloed van het Brabantsch?
Waarom zouden (lie phonetische wijzigingen in elk dialect
Diet van zelf kunnen ontstaan en in de verschiilende dialecten,
antochtoon » zijn? Is er bier eenige wetenmac zer.,), gen
als
4:-11
1 van vrecinden h p:lift-A te gewagen Verre
schappelijke
van daar.
Vooraleer de tongval van eene streek den invloed Van eene
nal)urige taal ondergaat, ik zeg niet in het geschrcven woord,
nosh in den woordenschat, maar in de levende uitspraal: en in
de geheime wetten Welke de natuurlijkc evolutie der klanken
beheerschen, is er \vat andets noodig dan dagclijkschen oingang
en handelsbetrekkingen.
't Is de vreemde taal, zelfs wanneer wij die met de meeste
zorg aanleeren, Welke den . phonetischen invloed ondergaat van
onze taal, en niet on 4;ekeerd. Luisteren wij naar een Waal die
Vlaamsch spreekt, naar een Viaming (lie Fransch spreekt.
DDch geen beter voorbeeld clan het Engelsch 0111 aan
toonen, dat phonetische invloed, d. invloed op de organische
articulatie-wetter van eene taal door eene vreemde taal haast
niet denkbaar is.
Het Fransch heeft het Engelsch duizenden woorden opgedrongen, maar de klanken der Fransche woorden zijn in den
mond der Britten geen Fransche klanken gebleven, ze verengelscht e g-eworden.
Waarom? Oindat het mecarilsine der somakorganen bij
ieder mensch op de klanken der moedertaal getoonzet is en van
jongsaf t)t een reflex overgaat. En niets is In oeilijker te wijzigen
clan een reflex.
Men ban (le vraag ook in eenen breeden zin opvatten.
Zonder tinders dan terloops in te gaan op het probleem der nit(I) De Schr. zegt in § 136 het tegnrovergestelde van hctgeen in § 614
heweerd wordt : , In enkele deeiwoorden... gnat de do Drier invloed der g in
"i", over
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-spraak van de Middelhollandsche 1<lanken, voor welke oplossing,
behalve in enkele rijmen, geen bouwstoffen voorlianden zijn,
kon men, binnen de grenzen van het onderwerp, de statistiek
der geschreven , taal opmaken. De steller der vraag heeft blijkbaar geene andere bedoeling gehad. Er werd eenvoudig, met de
noodige chronologische en topographische bepalingen waarvan
Dr. Prof. Lecoutere spreekt, eeno verhandeling gevraad over
het specifiek Middelnederlandsch karakter van voorhanden
zijnde teksten.
Ook In dat opzicht — de vorige verslaggevers hebben het
bewezen — laat bet antwoord te wenschen over.
Mijns inziens, zou het nochtans te betreuren zijn, dat, na al
de vlijt aan bet opstel besteed, de stof met zooveel moeite en
zorg verzameld naar de snippermancl verwezen wordt.
Ik stel daarom voor, dat men de prijsvraa g, zou aanhouden.
De schrijver zou, steunende op vaster denkbeelden. zijne
verhandeling tevens kunnen verkorten, klaarder, degelijker en
voor de wetenschap bruikbaarder maken.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN,
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
357. — *BRAET.
D. Herten, Cout. Seigneurie Saint-Pierre-lez-Ga.nd, blz. 122 :
Ende elck wie wille mach calveren. lammeren, coeven, ochsen
ende scapen. kieckenen ‘ broPt, vercken ende swynen. ende alle eetelicke waere daer bringhen te coope... » (XV-XVie eeuw.)
Naar den uitgever, luidt een variante brow'. Van Brood kan
er ecitter in den tekst geen spraak zijn. Edoch, de beer D. Berten zegt hierop in nota : Si nous ne nous trompons, brae/ veut
dire aussi Cochon de lait Wat er van zij, er dient eenvoudie,
onder verhinding met het volo,ende woord vercken, BRAETVERCKEN gelezen. Men zie het Wdb. Nederl. Taal, v°
varken : Speenvarken, vetgemeste
bestemd orn aan het spit
of in den oven gebraden te worden.
EDW. GAILLIARD.
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Het voorstel : "EEN NAMENBOEK TE ZIEN
SAMENSTELLEN :,(77z ('Ike 71zet-11te des.
lands ,• 2° mu elk gIII11(11/ 111 (t( 001-k011dell Ver; 3" zwii
011deV-I historische
grangia
7cateriont, 7ciens uaanz
hoez ,en ; en 4" zion
in de oorkomien
aan,&reiroffrn ", uitgaande
van den Oudheidkundigen
" Hageland „
gevestigd te Thienen,
door den heer Minis ter van \Vetenschappen en Kunsten aan het
Oordeel der Koninklijke Vlaamsche Academie
onderworpen.
De Academie verzendt het
stuk om advies naar de Bestendige Commissie
voor Geschiedenis.
Verslagcn (1)17 die Comm

nitgebl-acht.

Verslag van den heer Prof. Dr. J. MANSION :
Over den wensch door den oudheidkundigen kiing « Hauitgedrukt, om ceat algerneen plaatsilamenhoek van
geland
Belgie te zien samenstellen, t het de Academie niet een
oordeel te vellen. Wel is zij bevoeg-d prijzen uit te 'oven en antwoorden op prijsvragen te bekronen wel kan zij, als blijk barer
waarcieerin.2,- voor toponvinischen arbeid, werken a l s (he van
Is. Teirlinck, de Toponivizie 7'011 070/ Reizmert_, van K. de Flou,
troordenbock rre r inpoinviiic en dergelijke in eene-.: barer reeksen
opnemen. Maar haAr gevoelen ttitsprek en aangaande de wenschelijkheid van eene ()Fidel neming die noch van een barer
le,q 1en uitgaat, Haab O) hare aansporing geschiedt,, gaat natuurlijk
hare bevoegdheid te buiten. Wordt hieronder door ledea van de
C,minissie voor Geschiedenis, een advies omtrent de gestelde
vraag ingediend, clan gehettrt dit alleen en uitsluitend omdat de
Academie en voornoeinde Commissie in het bijzonder het gepast
achten in dezen vorm aan hare belangstelling voor plaatsnamenkunde uiting te geven. Maar de A y ademie neemt in dezen geenszins verplichtingen op zich.
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I.
Voor toponymit-- liehben zich in de eerste plaits historici
verdienstelijk gemaakt. Er word vroeger ge4c2;d dat ge.)graphie
en chronologie de twee oogen der geschicdenis waren. Met
andere woorden, een gt'schiedschrijver moet er altijd naar streyen, het feit dat hij erkend beef t, zoo nanwkemig mogelijk in den
tijd en in de ruimte te bepalen. Dit geldt niet alleen van groote
plaatsen als Parijs of Straatsburg-, die hij, zooals het van zelf
spreekt, moet weten te herkennen waar ze als Lute/1(z en Ai:, , -entoratuni optreden, maar ook van alle plaatsen, hoe gering ook,
die in kronijken, jaarboeken of oorkonden van om 't even welken
card genoemd zijn. Willen wij de grenzen van eene oude cipitas,
van een bisdom, van een graafschap, van eenig antler grondgebied kennen, dan nioeten wij, daar betrouwbare kaarten voor
de oudere tijden niet bestaan, aangaande; de liging van iedere
stad, van ieder dorp, gehucht of buurschap, in het betrokken
grondgebied klaarheid bekomen. Wij hoeven hierover niet veel
woorden te .Tel liczen, de zaak is klaarblijkelijk genoeg.
Nliet alleen bij de eigenlijke g:eschiedenis loin de toponvmie
ons voorlichten, maar ook en vooral in de vo,)r.).;eschiedenis. Hier
zijn de gegcvens z , )o schaarsch dat de navorscher geen enkelen
houwsteen, hoe onbeduidend ook mag verwerpen, geese aanwijzin g, hoe gering ook 111:12," verwaarhozen. Iii plaatsnamen zijn
getnigeniss-n nit het verieden veelvuldig voorhanden. Mysteiieux r(''.servoir de st-mvenirs dont heauc')un srmt contemporains
des premiers 'iges (i'un people » zegt Kurth (Front. limy/Isl., I,
biz. 31, met recut van de plaatsnamen. Veel schatten lig-gen in (lie
(-shijnbaar onbednidende namen opg-eborgen, als men hunne beteekenis maar kan acliterhalen. (seen histoiicus die zich met de'
eerste tijden van Europa bezighoudt kan onverschillig blijven
voor het feit, dat veel plaatsen in Noord-, Centraal- en \VestEuropa gelijke of verwante benaming-en opleveren. Dat b. v. de
Isar in Munchen, de Is e re en de Oise in Frankrijk, de IJzer in
Vlaanderen denzelfden naam dragen kan geen toeval zijn Door
wien werd aan die wateren deze naam gegeven, welke beteekenis had hij voor deze oudste bevolking, in welke taal werd hij
eerst uitgesproken, dat zijn alle vragen die wel moeilijk zijn one
op te lossen maar die in elk geval de moeite waard zijn one
gesteld te warden. Hij die in voorhistorische problemen belang
stelt, kan onmogelijk het toponymisch onderzoek voorbijgaan,,
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Is de plaatsnamenkunde van belang voor cle geschiedenis,
niet minder gewichtig is zij voor de taalkunde. Van veel talen
weten we weinig of niets. Nochtans kan het en in taalkundig en
historisch opzicht van groot belang zijn te weten of een yolk
deze taal of gene taal sprak, of Thraciers b. v. en Scythen Indogermanen dan wel iets anders geweest zijn. In zulk geval kunnen
enkele persoons- en plaatsnamen uitstekende diensten bewijzen.
Zij leeren ons ten eetste wat voor taal in eene bepaalde streek
gesproken werd ; verder, als het materiaal uitgebreid genoeg is,
laten ze ons iets van de geschiedenis der taal zelve gissen. Ook
in de taalgeschiedenis zijn er voorhistorische tijden; daar ook
worden fossielen opgedolven, versteende brokken van vroeger
levende woorden en zinnen aan het licht gebracht. Onder deze
voorhistorische brokken bekleeden de oude plaatsnamen een
eersten rang. Als getuigen van oude taaltoestanden zijn ze
on waardeerbaar voor den taalkundige.
Moeten we hier nog wijzen op de voordeelen die folkloristen
uit de toponymie kunnen trekken ? Sporen van oude gebruiken,
van plaatselijke feesten, van oud bijgeloof, van overleveringen
die misschien tot het heidendom teruggaan leven soms alleen nog
voort in de benamingen van eene plaats, van eene straat, van
een gehucht. \Vie heeft zich niet eens geprikkeld gevoeld om
den oorsprong van de eene of andere oude en schilderachtige,
maar veelal onverstaanbare straatbenaming op te sporen, en
daardoor iets meer van het volksleven van vroeger te vernemen?
Ten slotte moet ik naar aanleiding van een werk van onzen
grooten toponymist G. Kurth, de aandacht nog vestigen op het
belang van de plaatsnamen voor oudheidkundige opzoekingen.
(Zie Annales de la _Fe'de'ration arche'ol. et histor. de Belgique, vol. II
[18871 blz. 78-91.) Veel schatten liggen in onzen grond nog verborgen. Hoe zal men die opdelven als men niet weet waar het
onderzoek te beginnen is? Welnu, plaatsnamen zullen, voor wie
ze vveet te verstaan, de ligging laten raden van een oud kerkhof,
van eene Romeinsche villa, soms van een vroeger bewoonde
plaats die thans woest is geworden. Zoo wordt dan aan den oudheidkundige eene richting aangewezen voor opgravingen die misschien vruchtbaar zullen blijken. In veel gevallen bezit men geene
inlichting noch in de geschiedenis noch in de plaatselijke overlevering, die als leiddraad bij opdelvingen kan dienen. Waar de
toponymie de leemte kan aanvullen, zou het dwaasheid zijn hare
getuigenis te verwerpen of te verwaarloozen.
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II.
Geschiedenis en voorhistorisch onderzoek ; folklore en taalkunde ; oudheidkunde en wie weet welke andere vakken nog,
hebben er dus het grootste belang bij, dat de plaatsnamenkunde
beoefend en behoorlijk beoefend wordt. Maar op behoorlijke
beoefening vooral komt het aan. Wij laten hier eenige woorden
volgen over de methode van het toponymisch onderzoek.
Be toponym's/ nzoetaan zijne vakgenooten opervioedig betrouwhaat nzateriaal leveren ; den historicus en den taalkundige past
het dan, de vergaarde stof te verklaren en te interpreteeren.
Het eerste en het voornaamste werk is het verzamelen van
de stof. Plaatsnamen die vroeger in gebruik zijn geweest en.
plaatsnamen die nu nog gehoord worden; namen van plaatsen
in de stad en van plaatsen op het land; namen van bergen en
dalen, van stroomen, rivieren of beken ; namen van steden, dorpen en gehuchten; van straten en wegen, van buurschappen en
achterhoeken ; kortom alles wat eenigszins als benatning van.
om 't even welke plaats kan golden, dat alles is het voorwerp
der toponymie. Welke keus nu zal de toponymist in deze ontzaglijke stof cloen? Welke namen zal hij opnemen en welke
zal hij uitsluiten ? Wij antwoorden hierop hij moet alles opnemen, niets uitsluiten. De reden hiervan is gemakkelijk te begrijpen. Geen mensch kan te gelijker tijd historicus, specialist in
de voorgeschiedenis, taalkundige, folklorist en oudheidkundige
zijn. Als de toponymist alleen de namen verzamelt waarin hij
als vakman belangstelt, en de overige specialiteiten uitsluit, dan
worden zijne verzamelingen eenzijdig en kunnen alleen voor een
deel van de belanghebbenden nuttig zijn. Schilderachtige namen
van oude herbergen kunnen voor den folklorist goucl waard
zijn ; een geschiedschrijver zal ze onverschillig voorbijgaari.
De een heeft alleen oogen voor wat oud is; anderen vinden
alleen in de levende stof hun genoegen. Neetnt men geen algemeen beginsel aan, dan zal ieder navotscher naar eigen grit en
luim de stof beperken tot grout nadeel van het algemeen belang, want wat de een als eene prul weggooit, wordt door een
ander als een kostbare perel opgeraapt. Het onderzoek moet
dus niet eenzijdig, maar veeizijdig, ja alzijdig geschieden. Het
moet omvatten ten eerste de plaatsnamen van het ver!eden ;
ten tweede die van den tegenwoordigen tijd.
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De plaatsnamen van het verleden. Deze worden gevonden

in oorkond en, charters, landboeken, beschrijvingen van goederen,
renteboeken, en alle andere stukken van welken aard ook die in
openbare of particuliere archieven bewaard -worden ; in kronijken
en jaarboeken; in historische bronnen van verschillenden aard.
Zooals iedereen beseft, zou de verzameling van deze historische
namen, voor een betrekkelijk klein land als Belgic reeds een
onafzienbaren arbeid beteekenen, want niet alleen onze archieyen,.maar ook talrijke verzamelingen van het buitenland zouden
in dat opzicht systematisch moeten geinventariseerd worden
om eerst daarna door onze geleerden te worden benuttigd. In
ons land zelf is nog ontzaglijk veel te doer. Het zou al op zich
zelf eene colossale taak zijn eene lijst te geven van de voornaamste historische bronnen, die topon-) mische stof leveren.
De uitgebreidheid van het te ontginnen veld moet de arbeiders
echter niet afschrikken. Hoewcl archieven voor ongelukken als
brand, vernietiging door krijgsoperatien, verwaarloozing van
wege de bevoegde overheid (zooals dikwijls het geval is geweest
met dorpsarchieven), enz., geenszins gevrijwaard zijn, toch is
bet gevaar dat historisch materiaal verloren zou gaan betrekkelijk Bering. In ons land heeft men over 't algemeen toch een
zekeren eerbied voor de papieren van den ouden tijd. Wie zich
dus aan bet werk zet, moet niet wanhopen omdat hij alleen de
taak niet kan volbrengen ; \vat ons geslacht niet kan verwezenlijken, zal, naar wij hopen, door ooze nazaten volbracht worden.
Overigens past het geschiedkundigen en archivarissen het laatste
woord over de inventarisatie Va 11 bet toponymisch materiaal uit
het verleden te zeggen. Wij bepalen ons bier bij eenige
algemeene weaken, en laten het aan bevoegder krachten over,
nicer in bijzonderheden te treden.
Wat de plaatsnamen van omen tijd betreft, de beste en
nuttigste methode zou zijn die uitsluitend nit den volksmond
te nemen en aan te teekenen zooals ze door het y olk uitgesproken worden. Dit is echter in veel gevallen practisch Met uit te
voeren. Men kan de huip van geschreven bronnen niet missen,
hoe dikwijls deze ook misleidend blijken te zijn. Een schat van
narnen van plaa.tsen, weilanden, straten, wegen, buurschappen,
enz., is in de registers van het kadaster opgesloten. Jammer dat
deze schatkamer der toponymie voor den geleerde slechts
omwegen toegankelijk is! Natuurlijk zijn de Haar geboekte na-
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men niet verloren voor het nageslacht, dat ze dan als historische
benamingen zal kunnen behandelen. Maar vele zijn door lieden neerg,eschreven die alles behalve topon) misten waren. Zoolang de namen nog in levend gebruik zijn, blijit de mog-elijkheid
bestaan om liunne vergriipen te controleeren en te verbeteren.
Binnen enkele jaren zal zulks echter niet meer rnogelijk zijn.
Daarom is het in hooge mate wenschelijk dat de scliat voor het
\vetenschappelijk onderzoek niet gesloten blijve.
Naast het kadaster, p-,e,ven ons de kaarten van den militairen
staf eene ontzaglijke massa namen van plaatsen die nog het voordeel opleveren dat ze op de 'mart gebraclit zijn, zoodat naar de
ligging niet meer moet gezocht worden. Ongelukkiglijk geven
deze kaarten ruimschoots blijk van onkunde der volkstaal bij
lien die de namen opteekenden. Zelfs waar de namen goed
afgeluisterd zijn, zijn ze dikwijls verkeerd gespeld en onnauwkeurig weergegeven. Kaartenteekenaars zijn noch phonetisten,
noch dialectkundigen, en de door hen verstrekte gegevens,
moeten evenals die van het kadaster, zorgvuldig nagezien worden en getoetst aan het plaatselijk gebruik.
Als derde geschreven bron kunnen wij op de acten van
notarissen wijzen, waarin veelal bijzonderheden over de ligging
van weilanden, hofsteden, huizen en andere plaatsen voorkomen
en waaruit men ook de benamingen waaronder ze bekend staan
zal kunnen vernenien. Evenmin als anderc bronnen zijn zulke
oorkonden volkomen betrouwhaar. Een notaris of een klerk kan
met de plaats en het plaatselijk dialect onvoldoende bekend zijn
en onwillekeurig zal hij sores aan de namen die hij neerschrijft
eene vreemde kleur of cen verkeerden zin verleenen. Hetzelfde
geldt van advertentien en aanplakbiljetten, die ons meer dan
eens op het spoor van anders onbekende plaatsnamen zullen
brengen. Maar gelijk alle geschreven stukken moeten ze met de
hulp van het levend spraakgebruik aangevuld en gecontroleerd
worden.
De gesclireven bronnen van den tegenwoordigen tijd mogen
dus niet verwaarloosd worden. Men moet echter in bet oog
houden dat deze slechts als hulpmiddelen kunnen dienen om de
levende, volksgemeene benamingen te leeren kennen. Aan de
studie dezer levende bronnen moet de toponymist in de eerste
plaats zijne aandacht wijden. Dit geldt van de stad en ook van
het land. In de stad dragen de straten en pleinen officieele bena-
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mingen die dikwijls loodrecht met het volksgebruik in strijd zijn.
\Vie kent b. v. de onzinnige Fransche vertalingen van Vlaamsche
straatnamen niet, te Gent en elders ? Deze Fransche vertalingen
zijn dan soms opnieuw in liet Nederlandsch overgezet, zoodat elk
spoor van de nude benaining verdwijnt. Op de uitspraak moet
ook gelet warden. De officiele naam Akkergem, die eene wijk
van de stad Gent draagt, is een ,Y eleerde , schrijfvorm, aan liet
yolk onbekend. Het zegt nog altijd Ekkergem, zooals blijkens
onze oude charters reeds v6or negen eeuwen ‘,verd uitgesproken.
Maar er bestaan nog andere dan officieele benamingen, vooral
op het land. Geene straat, geen weg, geen gehucht, geen alleenstaande molen of huis, geen akker of weide, Beene plaats van
welken card ook, of zij draagt een naam (lie meest nergens
staat en lien men eerst zal leeren kennen als men met
de ingezetenen zelven omgaat. En Bier nog hoede men zich voor
verdachte of onbetrouwbare getuigenissen ! Menschen kennen
jaren aaneen in een dorp wonen en er vreeindelingen blijven :
dat is het geval met veel ambtenaars die van verre komen en
soms zeer onvoldoen(le met land en lieden bekend warden, omdat ze de volkstaal onvolkomen machtig zijn ofwel weinig in
aanraking met de bevolking komen. De dorpelingen zelven,
landbouwers, pachters, ja wildstroopers zullen bier de beste
zegslieden zijn. Van hen alleen kan men met zekerlieid de
plaatsbenamingen leeren kennen. Natuurlijk zal men bij voorkern- met ouderen van dagen te rade gaan bij liet jongere
geslacht plegen zekere namen in unbruik te geraken, Welke
grijsaards nog kennen en bezigen.
Is de massa van toponvmische stof nit bet verleden ontzagwekkend, wat zullen wij zeggen van de onafzienblre zee van
toponyma, (lie de tegenwoordige tijd ons va, a den gt-est brengt?
Boezoo, wij zouden al de nalalen Van het I:adaste!-, al (le 'Laf;teekeningen der militaire kaarten, al de namen nit acten, aanplakbrieven en advertentien moeten gaan afschrijven,
ceeren, met de juiste uitspraak aanteekenen, op de plaats zelve
controleeren ; en alsof dat nog niet genoeg was, vergt men van
ons dat we de nog tien- of honderchnaal talrijker ongeschreven
plaatsnamen uit den vidksmcmd zouden gaan afluisteren en
behooilijk, met phonetische nauwkeurigheid en inachtneming
van alle wetten der dialectologie zouden aanteekenEtn en uitgeven ? Als ooit een plan onuitvoerbaar was, dan is dit het voor-
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zeker, en wie ooit lust voelde orn toponymist te worden, zal er
voor goed den brui van geven! En toch! Hoe onbereikbaar het
hier voorgestelde ideaal moge schijnen, ik geloof nochtans dat
het wel te verwezenlijken is. Het voorbeeld van onvermoeide
toponymisten, die op een uitgestrekt gebied de reuzentaak in al
Naar omvang hebben aangedurfd (I), bewijst dat een ijzeren wil
en onverdroten ijvcr ook tegen den overweldigenden last van een
schijnbaar oneindige stof opgewassen zijn. Maar van alien kunnen of molten wij zulke zware offers aan de toponymie niet verwachten of verges. De practische formule van den toponymischen
arbeid is eertijds door G. KURTH gegeven, en hijzelf heeft de
proef op de som geleverd door het uitgeven van zijn Glossairetoponymique de la commune de S. Leker (Namur, 1887). Dat voorbeeld kan ieder toponymist volgen, als hij zich werkelijk voor
de wetenschap verdienstelijk wil maker. Iedereen kieze de streelc
het dorp of zelfs de wijk nit die hij het best kent, waar hij woont,
waar hij zijne kindsheid doorgebracht heeft en trachte zoo volledig mogelijk de lijst te geven van de plaatsbenamingen die
aldaar in gebruik zijn. Kan hij gelijk Kurth in het aangehaalde
Glossaire of als CUVELIER en HUYSMANS in hunne Plaalsnamenkunde der gemeente Bilsen (2) een historisch onderzoek over de
oude plaatsnamen bij de studie der levende benamingen voegen,
zulks zal ongetwijfeld overal welkom zijn. Maar elk toponymist is
Been geschiedkundige en van niemand wordt verwacht dat hij
sneer geeft dan hij heeft. I 'e lioofdzaak is dat iedereen, in eigen
kring, de stof verzamele die hij alleen kan kennen en vergaren.
Als iedere specialiteit in de plaatsnamenkunde een Kurth moest
wezen, dan zouden we lang op de voortzctting van den topon_ mischen arbeid moeten wachten, want Kurth's worden niet alle
dagen geboren. Maar als al onze begaafde studenten van te Iande, ieder dorpspastoor met een weinig historischen of philologischen aanleg, ieder kenner van de eigen Heimat het zijne wil
bijdragen door de hem toegankelijke stof te verzamelen en systematisch te bewerken naar het model van Kurth en van andere
meesters, dan zullen wij het thins nog zoo ver liggende ideaal,
een volledig toponymisch woordenboek wat nader gekomen zijn.
(t) Zee K. DE FLOU, Woordenbock der Toponyinie. Gent, Suffer. l e Deel
1914. Inleiaing.
(2) Gent, Suffer 1897, uitgave der Academie.
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Hoeveel doctorandi aan unze hooAescholen zoeken vergecfs
naar een loonend onderwerp voor een proefschrift; hoevelen
zouden in eene toponymische studie over hunne geboorteplaats,
in taalkundig of historisch of eenvoudig beschrijvend opzicht,
een belangwekkend therm y inden. Het zou hun daarbij nog het
besef geven dat zij nuttig en vooideelig werk verrichten. Er
worden helaas, in de wereld veel proefschriften gezonden zonder ander duel of nut, dan den schrijver een doctorsmuts te
bezorgen. Waar aaa het toponymisch werk reeds begonnen is,
kan aanvulling en verbeteting van hetgeen bestaat ooh een zeer
nuttige arbeid zijn. \T our Oost-Vlaanderen bezitten wij iii bijna
volledige reeks de Geschiedenis de Gemeenten (Igor De Potter
en Broeckaert. Veel toponymische gegevens staan daarin gebockt,
hoewel deze uitgave, gehjk veel ander werk van De Potter, met
-critische omzichtigheid gebezigd meet worden. Wilde ieder OostVlaamsche toponymist your zijne eigene gemeente de leemtea
van de Potter en Broeckaert aanvuilen en Dunne feilen verbeteren, we zouden your een uitgestrekt gebied van Belgie een
nagenoeg volledige samen vatting van onze toponymische schatten bezilten. Voeg daarbij het reuzenwetk van de Flou voor
West- Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen, en men ziet al
dadelijk in dat, als alle deskundigen samenwerken en in onderlinge verstandhouding volharden, de schijnbaar onmugelijke
taak der materiaalverzameling een zeer wezenlijken stab vooruit
zal gedaan hebben.

Het bijeenbrengen van de stuf is een eerste en voornaamste
y ereischte, (Llama komt de bewerking. Deze omvat twee underdeelen : identaicatie en interpretatie.
Bij levende plaatsnamen behoort de identiticatie bij de verzameling van bet inateriaal. Elke toponymische lijst moet, gelijk
(lie van Kurth, van eene kaart van de betrokken gemeente vergezeld zijn en op die kaart moeten al de vermelde benamingen
terug te vinden zijn, zoodat nooit een twijfel aangaande de ligging van eene genoemde plaats kan ontstaan.
Geldt het historische namen, clan moeten de wetten der
historische critiek in acht genomen worden om dour middel van
de bronnen de Jigging -van de plants vast te stencil. Men zal een
dorp niet bij de Leie gaan zoeken als de tekst uitdrukkelijk zegt
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dat het aan de Schelde ligt. Waar eene hoogte of eene beek
vermeld wordt, moeten die ook ter plaatse zelve teruggevonden
worden. Voor de identificatie van plaatsnamen is dus kennis
van de streek vereischt, wat dan nog met groote moeilijkheden
kan gepaard gaan waar bet aanzien zelf van het land verandeid
is. Onze kusten vertoonen dezelfde lijn niet meer als vroeger;
rivieren verlaten hunne oude beddingen en scheppen zich een
nieuwen loop; overstroomingen verdrinken heele streken en
herscheppen bet land tot een zeeboezem. In veel gevallen zal
dus de identificatie moeilijk uitvallen of onmogelijk blijken. De
wijsheid zal dan in de onthouding bestaan.
Een groot gevaar ligt in de taalkundige identificaties van
namen. Waar een oudere en een moderne naam eenigszins op
elkaar lijken meenen zekere liefhebbers op het gebied der toponymie ze dadelijk te mogen gelijkstellen. Historici hebben zich
in dezen veelvuldig bezondigd en een onder lien, die beter wist,
daar hij ruime taalkundige kennis bezat, aarzelde op het oudheidkundig congres te Namen niet, eene waarschuwende stern
te laten hooren Uiterlijke gelijkenis van namen bewijst niets,
als ze met de wetten der klankontwikkeling in de bewuste taal
in strijd is. Ook is het niet slecht, zooals de boeren zeggen, voor
een pastoor een beetje Latijn te kennen. Een toponymist, die
geen Nederlandsch kent, kan gelooven dat b. v. de gelijkstelling van Ekeni agakene (tekst van de X e eeuw) met Eeke-Nazareth eenige waarde heeft. Wie echter weet dat Eeke eik beteekent
of kan beteekenen zal aangaande deze identificatie eenigszins
sceptisch gestemd zijn.
Zooals men ziet, is bier voor den historicus de huip van
den taalkundige onontbeerlijk, gelijk omgekeerd de taalkundige
de hulp van den historicus niet kan misses, wanneer het er op,
aankomt den ouderdom van een tekst vast te stellen, de gegevens aangaande de Jigging van eerie plaats bijeen te brengen,
kortom een eigenlijk historisch onderzoek aan te leggen. Detaalkundige mag echter de gegevens van geschiedkundigen aard
zoo maar niet critiekloos gaan bezigen. Hij moet zelfstandig te
werk gaan en alleen betrouwbare bouwsteenen voor zijne constructie gebruiken. Al te dikwijls is het gewoonte geweest al de
vormen van een plaatsnaam in chronologische volgorde achter
(1) Zie KURTH, Annales de la Feder. arche'ol. de Bels-., II, blz. 83.

elkander deer te schrijven, zonder eenig onderscheid tusschen
de verschillende gegevens te maken. Dat geeft ons natuurlijk
een beeld van verregaande verwardheid, van teugellooze giilligheid en niets is beter geschiLt Din buitenstanders te oveituigen, dat toponytnische arbeid louter lief liebberij moet zijn.
Waar men met historische plaatsnamen te doers heeft dient elke
getuigenis apaart beschouwd te w(mit'n. Nameliik komt nict alleen
de datum van 0- 11 ,-, (.01-kon(le 1il ;-1.111Inerking, maar ()oh en voorai
die van het aisclnift dat men bezigt. Is een stuk van keizer
Otto I alleen in Cell cartularium der X V e eeuw bewaard, clan
zullen de daarni voorkt»nende plaatsnamen niet beschouwd
worden als zipide van de X" eeuw, want de mogelijkheid bestaat
dat ze door den een of a:Jieren afschrijver, wellicht door (lien
der XV e eeuw, in verjongde spelling weeigegeven zijn. En feitelijk bestaan volkomen zekere voorbeelcien van verjungingen van
(lezen aard. Ook zijn alle bronnen niet even betrouwbaar. Dat
in de pauselijke kanselarij te Rome, in de bisschoppelijke kanselarijen van Noyon of van Kamerijk de namen van Vlaamsche
(lorpen altijd joist zouden gespeld zijn, is niet te verwacliten.
Evemnin zal men er op mogen rekenen dat onze vootvaders
nauw aaneen verwante talon als Duitsch en Nedeilandsch
uiteen zullen gehouden hebben. Bijgevolg zal men zich niet
uitermate verbazen als de namen van Brabontsche of Kempische
bezittingen eener Luxemburgsche abdij een Hoogduitsch tintje
dragen, te leer als we er sleclits late afschrif ten van bezitten.
Houdt men met al (leze factored rtkening, don ziet men spoedig
in dat de grilligheid Welke aan de spelling van plaatsnamen
eigen scheen, eenvoudig het resultaat is van uiteenloopende oorzaken die wij dikwijls kunnen nagaan. Under de vormen van
een plaatsnaam moot men de oude en de jongere weten to
onderscheiden de echte en de oneclite, de blijkbaar juiste en
tie blijkbaar foutieve ; wij moeten bij deze laotste nog voegeil de
pseudo-geleerde vormen (zooals b. v. Dacia voor Denemarken,
en dergeiijke vormen ilr middeneeuwsche stukken). Nadat men
aldus al de vormen heeft uitgezunderd die niet oud, of vervormd
naar vreemdc invloeden„ of om de eene of andere reden waardeloos blijken to zijn, clan zal het in de meeste gevallen niet
zijn de waatlijk echte en betrouwbare gedaanten van den
naam to herkennen, Doze echte naamvorm alleen komt voor do
identificatie met een levenden en bekenden plaatsnaam in aanmerking. Wie de ,vetten der etymologie strong in eere houdt, zal

dikwijls met groote waarschijnlijkheid, ja met zekerheid kunnen
beslissen of een oude naam nu nog voortleeft ja dan p een. Onze
taal ligt zoo ver niet van de spraak van tien eeuwen geleden als
dat de toen heerschende benamingen niet meer te herkennen
zouden zijn. Op andere gebieden, in Engeland b. v., zijn de
sterke veranderingen, die de landtaal in den loop der eeuwen
ondergaan heeft, eene zeer wezeniijke hindernis bij de identificatie
van plaatsnamen.
Heeft men de ligging van eene historische plaats gevonden,
heeft men haar naam op waarschijnlijkheidsgronden met een
levenden naam kunnen gelijkstellen, dan wacht den toponymist
nog eene laatste en moeilijke taak : de interpretatie van namen.
Eymologie van names is even moeilijk als eenig ander etymologisch onderzoek, ja moeilijker daar de gegevens doorgaans
schaarscher zijn en de stof minder toegankelijk. Plaatsnamen
maken op de wetten der etymologie Beene uitzondering. En toch
is er geen gebied waar men zich zoo roekeloos aan het etymologiseeren heeft gewaagd. Toponymisten van derden of tien&ii
rang, die een zeer nuttigen arbeid hadden kunnen verrichten, als
zij zich met de verzameling der plaatsnamen van hunne geboortestreek hadden tevreden gesteld, schromen niet de moeilijkste
etymologische vraagstukken aan te durven, schermen met
Keltische wortels en Liguursche woordstammen, gooier owl en
nieuw, Oostersche talen en moderne dialecten dooreen om « nit
te leggen . wat een naam bediedt ! Eens te meer moeten wij,
met Kurth, deze schoenmakers maned bij hunne leest te blij yen.
Aileen taalkundigen van beroep kunnen, met zekere bans op
succes, etymologiseeren en ook zij dwalen veelvuldig. Aileen wie
met taalkundig werk vet trouwd is, die de etymologie van gewone
xvoorden heeft leeren nagaan, hair zich rekenschap geven van de
moeilijkheden die met de afleiding van plaatsnamen gepard
gaan. Its talrijke gevallen is de taak hopeloos, zoo b. v. waar de
names zoo oud zijn dat we niet eens kunnen gissen uit weike
taal zij voortkomen en Welke bevolking ze in twang gebracht
heeft. Elders is de ontleding wel gemakkelijk, maar de beteekenis
.der bestanddeelen ontgaat ons. Naar de zin al te duidelijh biijkt
moeten wij somas op ooze hoede zijn tegen volksetymologie. Zoo
is Wintershoven (in de Xe eeuw reeds Wthireshovo) niet een hof
of eene verzameling hoven die tot winterverblijf maar
veeleer cone afleiding van een mannennaam Winter; deze zelf
is vermoedelijk eene vervorming van Winedhere. Ook zal men
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,geen moeilijkheden gaan zoeken \vaar geelle bestaan. 71n/we/pen
heeft eene in 't Nederlandsch volkomen verstaanbare en bevre,digende benaming : anizvelp beteekent dijk in bet Middelnederlandsch. Is deze nitlegging niet veel waarschijnlijker clan welke
andere ook, nit het Keltisch of uit eenige andere taal ?
IV.
Ten slotte hebben wij slechts nog den wensch nit te drukken
.dat toponymisten zich er vooral op toeleggen, wetenschappelijke
glossaiia van plaatsnamen op te maken. Deze naamlijsten
moeten zijn :
I()) beperkt in omvang, en alleen de streek bestudeeren
die de schrijver goed lent en goed kan kennen, liefst van al zijne
geboor teplaats ;

volledig. De lijst inoet gecne enkele plaatsbenarning
uitsluiten en de schrijver zal geese moeite sparer oft op het
heperkt gebied dat hij nagekozen 'weft, het grootste getal namen
inogelijk op te neinen ;
3°) betrouwbaar. Een wetenschappelijk man rnoet waarheid spreken en bet moet voor anderen ook blijken dat hij waarheid spreekt. Vanclaar dat hij altijd zijne bronnen moet aangeven,
bet geschriften zijn, zijne zegslieden noernen, als het levende
menschen zijn.
4°) In veel gevallen zal het p-,ewenscht zijn dat de gegevens
nit den volksrnond met phonetische nanwkeurigheid weergegeven
worden. Dit is natuuriijk alleen mogelijk als de toponymist eene
phonetische °pickling genoten heeft. Is zuiks niet het geval, dart
kan hij tech eenige. aanwijzing;-2n p,-even over de uitspraak van de
piaatsnamen die hij meedeelt. Hut is zeer nuttig te weten dat
Led,' eerie zachtidnge e heeft, dat de ch van 1,7/chove Gene is,
dat Berehem (bij Antwerpen) Parcchoem niigesprok-en vvor(lt.
Zulke en deigelijke opmerkingen kan iedereen _waken en zij
leveren het grootste nut op.
50) De studie van hisiorische (7),v1a711i71A,en die niet nicer in
1117711011 ; (le identigebruik zijn van OlIdere
ficatie van deze oudere benarningen ; de eirmologische 7)er/elating
van plaatsnamen zullen altijd welkom zijn, waar ze wetenschappelijk door valdieden beoefend worden. Maar met zulke studi e d
moet ieder toponymist zich niet bezig houden, daar ze kunnen
overgelaten worden aan specialiteiten, die soms zeer verre van

het onderzochte gebied wonen, terwijl zij alleen (lie ter plaatse
zijn, de stof kunnen verzamelen.
Na al \vat tot hiertoe gezegd is, blijkt het duidelijk genoeg
dat wij met het plan van een algemeen toponymisch woordenboek voor niet kunnea instemmen. De taak is op het
huidig oogemmblmk onuitvoerbaar ear weal ze beproefd, ze zoo in
zooveel opzichten to wenschen overlaten, dat ze voor vender
wetenschappelijk wet k waardeloos zou blijken. De eenige nuttige,
practische oplossing van de vraag lit in bet opmaken van
talrijke plaatselijke glos ,;aria naar het model van de werken van
Kurth of van Cuvelier-Huysmans.

2°) Verslag van den p eer Mr. LEONARD WILLEMS.
De oudheidkundige kring van Thienen, het Has;eland
heeft aan den freer Minister een wensch medegedeeld dat er veer
Belgie een greet Woordenboek zoo opgemaakt moeten worden,
waarin alle toponymische benamingen. zouden opgenomen zijn.
1k hood het er voor dat er geen enkele geleerde is, welke
;net dezen wensch niet volkomen zou insternmen. 1'iaar de
moeilijkheid zit hem in de uitvoering van dies wensch en het is
jammer dat de Thiensche kring oni zoo to zeggen de talrijke
moeilijkheden niet bespreekt en ens niet mnededeelt hoe deze
uit den weg moeten geruhnd worden.
De eerste verslaggever heeft over die moeilijkheden breedvoerig gehandeld en ik stein met hem aileszins in.
Die moeilijkheden Rijn van tweeerlei aaid :
A. Het inzamelen van de bouwstoffen.
B. Het critisch bewerken van den ingezamelden oogst.
A. Inzamelen van de bouzusiollen.
Wat dit inzamelen betreft, zeker is het dat er eerst een uitvoerig plan zal moeten opgemaakt worden, dat aan alle medewerkers als voodichting zal moeten dienen : Anders zullen in
de verschillende gemeenten zij die medewerken (onderwijzers,
uotarissen, pastoors, archeologen, enz.) ieder hunne taak op een
verschillende wijze opvatten en dat zal het apparaat voor het
woordenboek wen een Harlekijns kneed gelijken.
Dit wat betreft het opteekenen van de nu nog in leven
zijnde benarningen.
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taak zal enkel kunnen toevertrouwd worden aan personen die
oude geschriften kunnen kzen (zoodus een zekere kennis der
paleographic bezitten), anders kunnen aiicrlei verkeerde lezingen tot misverstand aanleiding geven.
Zelfs bed ' even personen vergissen zich overigens
Om een voorbeeld te noemen : van Lokeren teekent in zijn Carlulaire de S. Bayou een plaats aan als fuete, waar er Ire* inoet
gelezen worden (bedoeld wordt
gehucht bij Loochristi).
Zij die zich met dit werk gelasten, moeten nauwkeurig aanteekenen, waar en in Welke oorkonde zij de benaming gevonden liebben. DE POTTER, in zijne Geschiedenis der ,,eineenten van
Oost-Haanderen, teekent aan, maar zegt niet waar zijn tekst te
vinden is. - Zoodat het onmogelijk worth hem te controleeren.
Zij zullen moeten opgeven of het stuk dat zij excerpeeten
een oorsbronkelig besciieid is, of wel een latere copie : de copisten begaan allerlei fouten, die geleei den op het dwaalspoor
kunnen brengen.
Het inzamelen van de bouwstoffen is al op zich zelf, een
zeer lang en moeilijk werk dat slectits door een edit leper van
medewerkers Van ten uitvoer gebracht worden.
B. Criiische bezvelkinA, van de bouz ystofje- n.
Deze kart alleen toevertrouwd worden aan een beperkte
Commissie van geleerden, die zich eerst t' akkoord zullen moeten stellen over rre 74,:e waarop zij dt. ir ingezainelclen oogst
beweiken. Anders zouden de verschnlende artikels van het
Woordenbock op verschillende wijze behandeld worden, en dit
biengt groote bezwaren mede voor hen, die het Woordenboek
raadpiegen en die dan tegens nraak zulleii vinden tusschen de
verschillende artikels, wegens verschil in de methode.
Hier hebben wij weak van den voorzitter van Hageland:
hij zegt dat de behandelde artikels zullen nioeten uitgaan van den
oorspionke&ken vorm. Zoo bij voorbeeld Geldonia y our [odogne.
1k heb bezwaren tegen deze opvatting. Wanneer wij den
oorspionkelijken vorm met wetenschappelijke zekerlieid .kunnen
opgeven, dan komt het er misschien niet op aan of men van den
proton pe of van den modernen vorm uitgaat.
Maar hoe dikwijis gebeurt het niet dat het voorgestelde
protot j pe, niets anders is dan een bloote pissing, Welke later
een vergissing bliikt te zijn.
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Ik neem nu het voorbeeld van Geldonia. Dit schijnt wel de
protot3 pe te zijn van fodogize. Maar de Vlaamsche benaming
Geldenaken gnat zeker op dtt protot \ pe niet terug. Deze laatste
benaming onderstelt Geldouacuiii (of Geldoinacum).
Van Welk oorspronkelijk protot3 pe zal men nu in het W007 denboth uitgaan? Van die van de Fransche benaming, of die der
Nederlandsche benaming?
Het voorzichtigste schijnt mij te zijn van alleen nit te gaan
van vormen die wetenschappelijk bewezen zijn, of Heist van de
moderne bestaande vormen.
Waarom b. v. den moderne lezer verwijzen van Brussel of
Bnivelles naar Bmksala
* *

\Vat er ook van zij van de moeilijklieden aan de nitvoering
van (lit plan vet limilden, een zaak is zeker de Vlaamsche Academie kart zich otimegelijk, alleen met deze zaak gelasten.
Indien de regeering 01) het plan. ingaar, zal er een Commissie
diecen samengesteld te worden, bevattencle :

1°) Hislolici, die de oude teksten zullen kunnen controleerem en liunne betrouwbaarheicl nagaan.
2°) Romanisten, die (le ontwikkeling der Romaansche tongvallen op onzen bodern met bevoegditeid kunnen bespreken.
30 ) GC7 -711alliSien , die hetzelfcle zullen kunnen doen voor de
Gerrnaansche benamingen.
De Vlaamsche Academie heeft in barer] schoot verschillende
Germanisten, die zich reeds zeer verdtenstelijk gemaakt hebben
met Vlaamsche Topon 3 miscue onderzoekingen.
Zij telt met in Naar midden de Romanisten die er van noode
zijn, ow de Romaansche topon:, mie van ons land te bestudeeren.
De Historici, die zij telt, hebben zich tot hiertoe weinig met
toponymie bezig gehouden.
De Vlaamsche Academie is dus niet bij machte het yourgestelde werk op zich te nemen. \Vat zij zou kunnen doen is in
een gemengde Commissie enkele vertegettwoordigers benoernen,
die met de vertegenwoordigers der C011171111SS1-072 Rovale d'
.en der Acade'rnie de _Belgique het plan, door Thienen voorgesteld,
zouden kunnen oncierzoeken en ten uitvoer brengen.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
BIO- EN BIBLIOGRAPHIE.

43. — OVER PERSOONS- of FAMILIENAMEN.
Te Sweveghem, en elders in het Zuiden van Vlaancleren, ellich t als een herinnering aan gebruiken uit vroegere dagen,
— had men nog over eenige jaren de gewoonte, bij de benoeming van personen, niet den eigenlijken familienaam in aanmerking te semen, maar wel den voornaam van hun voorzaten. Aldus :
Peer van Pieleis Naaskens - , Peer ;> (Pieter) zoon van Pieter
zoon van Ignaas (van den B.) ;
Ooh:
Staf van Peer Pieters Naaskes - Gustaaf zoon van Peer ».
zoon van Pieter zoon van Ignaas (van den B.).
Nwv

Oak nog, met den familienaam tot slot :
Jan 71,711 Ces Houten __ Jan zoon van Frans van Houtte;
Rosalie 'van fan Ces Hoiden Rosalia dochter van Jan zoon
van Frans van Houtte.
Deze bijzonderheden heb ik vernomen uit den mond zelven
van de aldus genoemde personen, die aan een aanzienlijke
familie van Sweveghem en van Beveren (bij Kortrijk) toebehoorden.
44- -- RYMER.
Zonderlinge gebruiken in zake van huwelijken.

In 1ersla, en en iliededeelingen, jaarg. 1919, blz. 196-200,
hebben wij gesproken van twee zonderlinge gebruiken in zake
van huwelijken, die vroeger bier te lande en elders, ooh in
't Fransche, behead waren. Het gold nl. het schenken van drank

door den bruidegom, aan de jonkheden uit zijne buurt, om den
eersten nacht van zijn huwelijk ongestoord te mo lten doorbiengen. RYBIER heette zulks in het Antwerpsche, op andere
plaatsen BRUIDEGOMSBIER, of BRUIDSBIER. Naar een
mededeeling ons door ons geacht medelid, den beer ALFONS
DE COCK gedaan, leest men daaromtrent bij De Roever, in zijn
werk ran vrtien en trouzven (Haarlem, 1891) :
Oudtijds waren de gcburen ook nict tevredcn, zoo zij hun
Bruidsbie,r nict ontvingen, cn aan die ontc y redenheid gaven zij, evenals than: nog de Beusichèmsche boerenjongens, lucht door zich recht
viegeiachtig met baldadighcdcn te wreken (biz. I69)

Over bewuste boerenjongens en hunne baldadigheden
verder niets schrijit de heer de Cock.
In bet Wdb. der Ned. Taal, onder redactie van Dr. R. VAN
kol.•21 lezen wij integendeel :
dl.

DER MEULEN,

« Rijeka, fcest door con jonggehuwd pear gegeven aan de dorpsgenooten. die, alsruiters tc Mard ,crer.:etelt hen hadden afgchaald en ter
kerke geleid, wearbij zij op bier werden ontheald. (Navorscher 27,
177). H 't afeorderen na gcdaene inschryvingcn ate Trouw, van Rybicren, ofte 130,:em-bicren, Otte Qua yse1-51eren, Gr. Placaatb. 2, 2432
(Echt-Reg-lenim... i;t de lieerLUck,7:,elen, Cade Dorpen, stacnde under de
Generaliteyt; a° 1656) ».

Uit den tekst door ons medegedeeld, blijkt echter dat door
althans te Hoogstraten, niet het « mederijden naar
de kerk wend bedoeld.

RYBIER,

45. « De AENBEDINGHE VAN DE JODEN TOT
CHRISTUM », als onderwerp van eene schilderij.
Bij Verdam komt een voorbeeld voor van AENBEDINGHE
Aanbidding. Hoe moet echter de <, Aenbedinghe 7,0'71 de Joden
tot Chrisiwn waarvan een voorbeeld hieronder, als onclerwerp
van eene schiicierij, uit gelegd worden ? Ons medelid, de heer Dr.
LEO VAN PUYVELDE schrijft diena.angaande als volgt :
« Nooit ontmoette ik een Aanbidding door de Aden. Het onder<, were lijkt mil zelfs onmogelijk. Tenzij de schrijver zou ver« stain door joden : de herders of de wijzen, of deze beide
• samen. Er hangt in het Museum te Brussel een half vergane
schilderij van Breugel den Oude, waarop eene groote menigte
<< de aanbidding door herders en koningen bijwoont. Misschien
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is eene schilderij in dezen aard bedoeld. De schilderij is niet
« gecatalogeerd...
W. H. James Neale, Les E ,(..;liscs du do y enne de Dixmude, Docute weeten, de
ments, bL. 400: OVC1' 1eeverin,:J1 r: van can
aenbeliwhe van, de

70,1t

q l lot

CG,"ISt.'1111,

x I. ». (Kerkrekening Oost-

kerke, 1639-1640.)

46. — HET OMIKANTELEN VAN IEMANDS STAL,
bij wijze van straf.
Zoo een vischverkooper te Brugge den door hem gekochten visch niet 's anderendaags betaalde, clan wist men korte
rekening daarmede te ^ naken : de schepenen bevoien eenvoudig, dat men zijn stal zou onakantelen, of « (17MICCht 0111111e keeren vervolgens werd het hem verboden zijne neting voort te
doen, totdat hij ten_ voile zou betaald hebben. Wij lezen inderdaad in eene oorkonde van 20 januari 1457 :
Staatsarehictite Brug-e, Fond dcr Ambachten van Druge, Charters, oud 11 , SS, voorloopig blauw a' 8184 : Lode duet men gheene
betalinhe binner, den anderen daghe dace naer, dat men danne
haerlieder st?_T az yl-ccht 11111111E Laren zal, ende zv ne zullcn heene
doen tote calla betal;n 4 1-ic 0-1cLiacn zal weAen...»
neeringhcn

In zake van koopmanschap was het principe, dat alle gedane hoop voOr vespertijd moest betaald -worden. Bijzonderheden dienaangaande in onze Keure van Ilazebroek, I, 375-380,
en V, 109 (kol. 2) en 1 10 (i01. I ).
47. — HET « STROYEN BEDDE
bij het celebreren van jaargetijden.
Len CRUUCE VAN STROODE, of STROYEN BEDDE,
werd vroeger, in de kerken, bij het vieren van jaargetijden voor
een overledene gemaakt: in sh a le daarvan wordt ten huidigen
dage een tombe » geplaatst. TOMBE, zegt De Bo, is een Stellagie, die met den pelder overdekt, een doodkist verbeeldt, en
die in den choor eener kerke gesteld wordt, als men de gedachtenis of het jaargetiide viert van een of meer overledenen ;
antlers ook de BARE geheeten : Fr. Catafalque. Littre beet dat
.Representation: Espece de cercueil vide sur lequel on ctend
.dray mortuaire, pour une c6rèmonie religieuse Ben tekst met
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CRUUSE volgt hicroncler :
Staatsarchicf tc Brugge, Fonds dcr kerk van Sintc-Kruis buitcn
Brugge, Charters, oud n r 1986, voorloopig blauw nr 3510 : « Elide cen
cruuce van, stroode tc makcnc jndcn hooghcn choor ends dacr tc
stelne twee candelaren elc met eerie kcrsc dc mcse lane
gheduerendc... Den rocdraghere over ts-!royen bed de of CYUUSe te
makene jndcn coor... Ends tcmilen cicr mcssc, werd de pric'-;tere die
de messe zinghen zal, ghehouden tc ghane dace tst,:wyen bedde jndcn
coor ligghen zal, aldacr te lcscnc de Profondis met... » (Aide van
4 Mci 1483.)

Den 15 December 1419, wordt in de Sint-Donaaskerk te
Brugge, een plechtige uitvaart gedaan, tot lafenis van de ziel van
den hertog jan zonder Vrees, te Montereau-Faut-Yonne \Terraderlijk vermoord. Een « BEDDE » van stroo was in den choor
gemaakt :
L. Gilliodts-van Severcn, Archly. Bruges, IV, 355 : « Item
ghcghcven van cl gluyes, dacr tbedic in den choor af ghcmacck was...
Item ghegheven Willemme Havrecht van tc makene ccncn grooten
scilt van der wapcnc van onscr voors. glieduchten hccre, de welkc
lach up een zwart laken in den middel van den voors. bedde... Item
nosh ghegheven van tween zwartcn lakenen, die ghebesicht ende
ghcicyt iivaren up tvoors. bed de tc vcrreedenc...

Andere bijzonderheden v° Rade, in ons Gloss. a l'Invent.
Arch. Bruges, Suppl.. hlz. 591. Men vergelijke met INBARE, bii
Verdam, Middelndl. Wdb., III, kol. 826.
Soms werd alleen een zwartepelder gebruikt, die met kaarsen
omringd was :
Id., op. cit., iv, 3 5 : Item... salmon singhen vighclic met neghen
lessen; cell 1he!le2 zalmen spreedcn voren den hooghen outaer, ende
viere grote karson doen stacn up viers yserinc kandelaers. Item, des
ander daghes salmcn singhen commendacien code zielmesse... over
onsen heere ende prinse Philips van Borgoenien... » (1408.)

48. — « BALJUWARGHE
of het wegjagen van honden uit de kerk.
BALJUNVAEGHE (uitspraak Baljuzvaze) is een verbastering van het Fr. Paillage en is hetzelfde als Baljuwschap. Met
dien statigen naam werd vroeger te Jabbeke, bij Brugge, de
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bediening aangewezen van hem die met het uitdrijven gelast
was van honden, die de kerk waren binnengedrongen. Die bediening was een armen man toevertrouwd :
Staatsarchict te Brugge, Register n r 12358 of Rekening
vande
kcrcke van jabbcke ›, van 1621-I62, fol. 35 : « Item hetacit an
Matheus, schocmaccker, over de. coop. ende lcverynghe. van. een.
parr schoen. voor. cen. aerme man., over trecht van zync. baljuwaeghe vande honden, vut dc kercke tc jacghen...

Te Brugge, boven het portaal van de Sinte-Walburgakerk,
stand eertijds een opschrift met groote geschilderde letters,
dragende het woord « HONDENBUITEN met verwijzing naar
eene plaats uit het boek van den profeet Isaias. Natuurlijk werden door dit opschrift veeleer « ongeloovigen », dan wezenlijke
honden, bedoeld.
Men zei te Berlaer, in het Antwerp,che, DE HONDEN
VUYTTE DE KERCKE SLAEN, - DE HONDEN VUYT JAEGHEN, - DE HONDEN VUYTTER KERCKE S1\IIJTEN, eirz. :
Staatsarchiel tc Antwerpen, Fonds Berlacr, kerkrekcning over
1618-20, fol. 3 9 V : 0 Item gegeven acn P., vow' de honden vuytte
kercke te slate, de quantitcyt van twc muckens rogx
Id., id., kerkrekenin.2,- over 1631-32, 101. 31 : Item..., gcgcven
acn Bastiacn Peers, op cortinghe van tgene den sclven toegcvoccht is
vander honden vnyter kerazen to jaegen, xxx st... » -- Fol. 31 v():
Item..., vow- de honden vuvtter kercken te
Id., id., kerkrekening over 1673-74, fol. 5 2 : 5, Van sync gasie over
het vityt jaei;hen vande honden... Fol. 46 : Op cortinghe van
t' gene den sciven jacrlycx is geloofft vow- ket vuytslagken vande
honden...
Id., id., kerkrekening over 1684-85, fol. 47 : Geer Set itijtjaegen
cede slaegcn vandc hoHden, layt de kcycke

49. — HET SINTE-CECILIAFEEST.
Het vieren van dit feest is reeds sedert lang bekend. Zelfs in
eenvoudige dorpen gaf het aanleiding tot vriendschappelijke
bijeenkomsten under den pastoor, onderpastoors, kerkineesters
en « sangers vanden choor ». Daarvan getuigen de hieronder
volgende teksten :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Berlacr, kerkrekcning over
1687, fol. 45 v° : . Aen A., opten 28 November 1688 (sic) betaelt de
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somme van 12 guldens, over verteiringen t'sijnen huijsc gedaen... op
den dagh van Ste Secillia, bij den heere pastoer, cappellanen, keuster,
kerckmeesters ende andere, welcke somme jaren daer toe wegens de
kercke gegeven weft._

Op eene andere plaats luidt dit : r Over verteringen... gedaan
op Sinle Cecilia dagh, by den heeren pastoor, onderpastoor,
ceuster, schoolmeester, kerckmeesters ende de sangers vande
choore... ».
Id., id., kerkrekening over 162,8-29, fol. 37 v o : « Item, den
26 9 bris 1 628, betaclt aen de voorscrevcn wed e Peter t Serneels,
tgheenc thaeren huysc int houdcn van Sinte Cccilien feeste by den
heer pastoor ende choor a o 1628 is verteert geweest, de somme van
vij g. xj st.

De 0 Sangers vanden choor
ofte sangers vanden choir. :

heeten ook elders

de Cleigie

Id., id., kerkrekening over 1667, fol. 49 : « Verteringen... by den
ceusters (sic) ende sangers vanden choor op den dagh van Sinte
Cecilia... — Kerkrekening over 1686, fol. 47 ... tot de clergie ofte
sangers vanden choir...
CECILIANEN

waren de gezellen van het genootschap ge-

noemd :
Id., id., kerkrekening over 1782-84, fol. 2,5 : Item, bctaelt aen de
Cecilianen, 8. o. o. »

In het jaar 1729 wend, tijdelijk althans, het feest afgeschaft :
Id., id., kerkrekening over 1729, fol. 2, o v o : « Betaelt aen den
Eerw. Hre pastoir de somme van twelff guldens, de welcke, eertydts
gedestineert synde voor de Cecilie feest, nu voortaen, volgens'goetvinden van wethouderen, sullen geappliceert worden totte cathechismus prysen... »

EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van clit Fonds is « de Nederlandscke Taal en
TVelenschap le bevorderen, door het uilseven,• iiz hel Arederlandsch,
pan nienzve werken over Natuur- of Geneeskundige Welenschappen,
over leechlsgeleerd/zeid en over het Teak van den Ingenieur.
Darhalve worden bij -de Koninklijke Viaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden- in. handen
gesteld -van chic beoordeelaars, leden van de lieslendige Commissie
voor Nieuzvere Mal en Lelleren. Na kennisneming van de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of niet-laten
drukken van de aangeboden werken.
* * ,

KAREL BOURY-FONDS.
Do Karel Boury-prijs is gesticht met bet doel Vlaamsche
Liederen onder het y olk to verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke .Vlaamsche •Academic prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Janttari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden 'naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
-ai hetzij tot het uitschrijven van prijsvrag,en, hetzij tot het- uitgeven van ingezonden werken oo net gebied der Nederiandsche taalkunde;
hetzij tot het uitgeven van Middeinederiandsche • teksten op het gebied der
Roornsch-Katholielre .odbeivertaling, bijbeiverklaring, liturgie, zedeleer, catechese,
hoiniletiek, hagiographic, ascetiek, geestelijke iiederen en gedichten, ordenvregelen
cl hetzij tot het hekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het vourbereiden van uitgaven ais de ander littera o en c genoeincle,
noodzakelijk worden bevonden
hi hetzij tot het beirditigen van de illustratie van re;...ii; dom. de AC.licalie
ondernornen altgaven in den aard vaa de onder littera a en c genoeinde
•

-

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

om de twee jaar
toe to kennen aan den sehrijver die, in die tijdruimte, het baste
wark, zonder onderseheid van soort of onderwerp, zal woortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
IVIededingende werken mogen bij de Bestendigen
Secretaris ingezonden worden.

Da 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.

Belanghebbenden worden verTocht, twee exempla",
ren van hun ;p erk of werken, bij den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, IS, te Gent (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert prijs),
in te zenden.

MAANDSCHRIFT
VERSLAGEN
EN
1

AILDEDEELIN.-GE)
DER

KONINKLI JKE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL EN LETTERKUNDE
APRIL
1920

t

,

,

V1vs,,,,,

GENT
W. SIFFER
Drukker der Koninklijke Viaamsche Academie
1920

zi zie
omslag
4de blz.

Aug. Beernaert=prqs,

INHOUD.
1°) Verslag over de April-vergadering
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2°) Kleine verscheidenheden
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door EDW. GAILLIARD.
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Bidde, door Id.
Nr 359.
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329
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slagen der Keurraden. Verslag over een
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331
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Nr 361.
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door EDW.
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338

Herbarium, door Dr. MAURITS SABBE 341

6°) Kleine verscheidenheden :

Nr 362.

Berechten, door EDW. GAILLIARD . 365

7°)

Reinaerdiana II,

8°)

Reinaerdiana III,

door Mr. L. \VILLEMS Az. . 367
door Id ...

.. .
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Vergadering van 21 April 1920.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE,,
onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, hestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,,
Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT joos, Dr. HUGO
VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, OMER
WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. VERCOULLIE, Mr. LEONARD \VILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende leden;
Juffrouw VIRGINIE LOVELING en Dr. MAURITS SABBE, briefwisselende leden.
De heeren Mr. Mr. NAP. DE PAUW, bestuurder,
Prof. Dr. J. MANSION, J. JACOBS, werkende leden, en
Dr. ALFONS FIERENS, briefwisselend lid, hebben bericht
gezonden dat zij verhinderd zijn de vergadering hij te
wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Maart-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
4(
**

Prudens van Duyse 1804-1859. ZUn
handschriften en eereteekens aan de Academie ten geschenke gegeven. — Bij brieve
van 8 Maart, herichtte Jhr. Mr. NAP. DE l'Auxv de
Academie, dat de heer Dr. DANIEL VAN DUYSE,
hoogleeraar te Gent, voornemens was haar ten
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geschenke te vereeren de handschriften door zijn
diepbetreurden varier PRUDENS VAN DUYSE nagelaten, alsook de verschillende eereteekens die dezen
in zijn heerlijke loopbaan werden toegekend. Genoemde eereteekens, ten getale van 4 2, zijn in een
mahoniehouten kastje bijeengebracht en worden aan
de Academie ter bewaring geschonken. Den 26 Maart
werden de handschriften van PRUDENS VAN DUYSE
ter Academie afgegeven. Van dit onwaardeerbaar
geschenk had de Bestendige Secretaris de eer, dienzelfden dag, aan Prof. VAN DUYSE ontvangst te
berichten. Heden wordt de heele verzameling in
het Academiegebouw, ter kennisneming door de
heeren Leden, tentoongesteld.
De beer onderbestuurder brengt hulde aan
Prof. VAN DUYSE, stelt voor het geschenk in naam
der Koninklijke Vlaamsche Academie te aanvaarden en aan genoemden heer een brief van dankbetuiging sturen. Gaarne zal onze Koninklijke
Instelling, te dezer gelegenheid, opnieuw den naam
toejuichen van PRUDENS VAN DUYSE, den wakkeren man, den trouwen Vlaming-, die aan de Vlaamsche Zaak zoo talrijke diensten bewees en die in
den Vlaamschen strijd tot opbeuring van ons Volk
een zoo schitterende plaats heeft ingenomen. (Langdurig handgeklap.)

Lust der nagelaten handschriften.
a) Levensberichten van Prudens van Duyse, door Rien VAN DER MEERSCH. - Een grout
aantal verzen, in handschrift en gedrukt, brieven cm:. van
PRUD. VAN DUYSE. (Verkooping De Busschere, Juli 1882.)
COUR, SNELLAERT
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13) Notas over versbouw. — Notas door _Nor. van Dztyse
-virzameld voor de Levensbeschrijving Llins vaders. — Een
, groote inenigte gedichten in Th.
Lift de nalatenschap van PRUDENS VAN DUYSE :
Een zeer groot aantal dichtstukken en aanteekeningen
in handschrift en ook gedrukt, handschriften van door
hem uitgegeven werken, historische en letterkundige
artikels, brieven van en aan den dichter enz., enz.;
meestal op losse bladen, gebonden in een So ta l kartons
van verschillend formaat, genummerd van i tot 7 4 :
Miscellanea. B11. 122. Verkooping Edmund De Busschere. Gent, juli 1882.
2. Over de I3arbarisrnen moral sedeti 18 3 0 bij de Vlamingen in
de Nederduitsche schriften ingeslopen. Hs. DI. 67 +
Verkooping als boven.
3. Het Ilziisgezin van den Ebenist. Hs. Bil. 53. Verkooping als
boven.
Groenen
en Witten. Vaudeville A in een bedrijf. 1853.
4.
Hs. B11. 23. \ erk. id.
5. Dichtbespiegelingen. Hs. B11. 208. Verk. id.
O. Jacob van Artevelde. Noia's op bet gedicht van P. v. D.
7. De Tooveressen in i'laanderen. 4 handschr. Nola' s.
8. Verhandeling over den driedubbelen invloed der Redeqkkanzelen. B11. 145.
Ilistorzsche
Aanteekeni //gen. Gent. —
— Alc;,,emeene
p.
geschiedenis.
10. Letterkundike Artikels. Litterarische Blographiei'n.
1 . Over Reinard de Vas. Studie. Geschreven onitrent 1858.
Uitgegeven 1882.
12. David Teniers. Kluchlig zangspel in C'efil bedrijf. 1311. 24.
De Dozpspolitieken. 1857. B11. 35.
Voorberez13. Cats' invloed op de Vlaanzsche Letterkunde.
dende stud ie. Eerste en tzveede handschz Gedriekte memorie.
Prospectus eener zzitgave der verhalen van Cats, met afsn!"ding van 't overtollige, en oibbeldezingen.
I. PRUDENS VAN DUYSE.

- 296 -id,. (In 1882 uitgegeven door FLO-14. Nage/aka ,;,edichten.
RIMOND VAN DUYSE.) B11. i 70.
15. Nag-elaten gedichten. Varia. (In 't liclit gegeven door FL0RIMOND VAN DUYSE.) 1311. 277
i6. _LATaelaten gedichten. Lunn. B11. 200.
17. Na,0,-elaten gedichten. Varia. Jacob van Alaer/ant. 1 e en 2 e lIs.
Lust en Rust.
- De stoomkoets enz.
i8. Nagelaten gedichten. Legenden. B11. 213.
19. Hss. B11. 229.
2(). Deklanzatien (van verscheiden aard en van verschillendeschrijvers).
21. Rederzikerskanzpen in Vlaanderen. 1803-1842.
22. Prudep s van Durse's standbeeld. Conziteiten. Inrichtingen. Inhuldiging 27 Aug-. 1893. Da blades. Hona'erdste veljaardag- 1909 . (Stukken door Florimond van Duyse verzameld.)
23. Barbazismen. Laatste hs.
24. Over de improvisatie.- Over de einth-ijmen.
25. Vezzen naij toegerieht door vrienden. - Literarische Critiek .ilanmerkin,,,,en des Eerzo. beer 6'7-ace° op verzen van
Pr. v. D.
20. Nagelaten gedichten. (Niet opgenomen stukken.)
27. Taal. Spraakleer, enz. Bil. 250.
28. Jubelkrans (door JOSEPH VAN DUYSE, geneesheer, vader
van PRUDENS VAN DUYSE). - Multi curant fa- Westerloo... (2 ged.) Prudent van Duyse,
driedubbelen Primus... by d'heer LANNEAU. - De Belgen, door PR. VAN DUYSE. - Vesperisatie over de
Soberheyd.
Reinaert
de Vos. Middeleeuzysch Dierenepos. Hs. I.
29.
33-

HS. 2.

31. Gediehten. Bloemlezing door P. v. D. Hs.
32. Varia. Hs.
33. CRACCO. Briefzvisseling met P. v. D. Varia.
34. Bloem lezing. Hs.
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.35. Letterkundige prijskampen. Programma's van prijsvragen,
enz.
36 1 . I. Benoemingen tot eerelid van maatschappijen, enz.
II. Maatschappijen. Feesten. Uitnoodigingen.
III. Deelneining aan feesten, banketten, liefdadigheidswerken. — Congres Utrecht.
IV. Taalgrieven. Gedrukte brieven van NIaatschappijen.
V. Leopoldsorde. Benoeining, i i Maart 1855. Dagbladen.
Verzen. Brieven. Basket : de Taal is gansch het Volk.
VI. Id. Gelukwensclien.
36 2 . De _Redeikkamers.
c) Politieke inzVoed.
d) Zedeli}ke iii Toed.
e) Htstorlsch o7 , e7..--;icht der Nederlalleelsche Rederijkels.
f) De I'l-ans-che Kai/eels
Verboden hoeken.
g)
37' Briefwisseling (met letterkundigen) A. - C.
372
E. - M.
N. - Q.
373
374
S. - E.
V.

375
38.

Brieven van bijzonderen aan

39.

Benoemingen. Brieven.

40.

Briefwisseling met Pr. v. D. — A.-D. enz.
.
.
,
— S.-W.
— \V.-Z.
'
)
'
.
.
.
— N.-M.
.
»
— I-J.
"

41.
42.
4344.
45.
46.

»

»

.

P. v. D.

— I).

Handsclnifteri van veiscliiliende dicliters : De Backer —
J. F. \Villeins.

47.

Uitgevers.... Ministerie. Gentsch Bestuur. Hs. 3. III. Varia.

48.

Hss. ni. uit de XVI e en XVII e eeuw.

4(). Liederen. — Anecdote. — Jacob. —
Brieven. —
stukken.
Taalgrieven. — Philosophic. —
— Spreekwoorden. —Briefwisseling.
Varia.
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50. Briefwisseling. Letter V.
51. Vertalingen. Hs. uit het Grieksch : Aan strand enz. B11. 11.5,
52. Vertalingen uit het Hoogduitsch : De reus en tine dochter
enz. B11. 16o.
53. Letterkundige geschiedenis. B11. 197.
54. Middelnederlandsch in fol. (BI. Diet aangeteekend.)
55. Fransche en Vlaamsche Gedichten enz. in fol.
56. Fragmenten van Gedichten en Plannen. Verzameld door
Flor. van Duyse. 1311. 199.
57. Oude liederen. — Sagen. — Legenden.
58. 1° Lofdicht op Keizerin Maria Theresia.
2° Hs. van Hoffmann von.Fallersleben.
3° Lofdicht op de Nederlandsche Taal.
59. Verkooping De Busscher.
Prud. van Duyse. Overbrengst van Egmont's stoffelijkeoverblijfsels in eenen nieuwen grafkelder. Hs. en platen.
6o. Over de Barbarilymen vooral seder/ 18 3 0. B11.
(Zie de.
andere in fol )
61. Schoone Kunsten. Geschiedenis. Hs.
62. I Belgisch Bestuur. Briefwisseling.
II' Regeering Dendermonde.
II 2 Stedelijk Bestuur Gent.
III Hollands Bestuur. Opdrachten.
IV Opdrachten door Pr. van D.
IV' Brieven van Vorsten en Ministers.
63. Varia. Onuitgegeven.
Alliteratie. Hoe ontstaan.
Ontwerp eener uitgave van Pr. van Duyse's gedichten tiidens zijn leven. 1853.
Verhandeling. Invloed der Rederikkamers. Varia.
Onuitgegeven gedichten.
Vergilius' Landgedichlen, in dichtmaat overgebraclit door
Pr. van Du) se, en afschrift.
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64. Stukken betrekkelijk Dendermonde.
Hs. Gravuren Varia.
65. Rederijkkamers.
Kunst- en Letterinvloed.
Hs. Pr. v. D. Nota's.
Voorrede.
A' Oorsprong en ontwikkeling der Kamers.
A 2 Inrichting.
A 4 De Prijskampen.
Hs. A. A3.
Stukken to schikken Censuur. Nota's en Bijdragen.
66. Rederijkkamers.
B 1 Rhetorika. Kunstbegrippen.
B 2 Taal en Frosodie.
B 3 Kunstvakken buiten het tooneel.
B 4 Het tooneel A. — C.
B 5 Voornarne rekekamers.
B G Bijzondere invloed der Amsterdamsche kamers.
67. I. Dichtstuk van Jos. van Duyse, vader van Prudens.
Aanduiding 1815.
1816. Eerste dichtproef van Pr. van D.
II. Werken van I r. v. D. door hem zelf opgesteld.
Teekeningen door Pr. v. D.
Universiteit Leuven 1826. Gent 1827... 1831.
Messager de Gand.
Lid van de Belgische Academie 1853.
68. Prudens van Duyse herdacl,t.
Mevrouw Wed. Fr. v. D.
69. Oordeel der rechters over mijne ten prijskamp ingezonden
verhandeling over de barbarismen 1853.
Nota voor mijne verhandeling.
Briefwiss. 16 blad.
70. Fransche verzen van Fr. v. D.
71. Varia. I. Vlaamsch en Fransch proza.
II. Westvlaamsch dialect.
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III. Dictionnaires.
IV. Wijsbegeerte.
72. Rijminvallen. Gebonden in Ib e. Hs. (draagt op den rug
cijfer II).
73. Diploma's (Letterk. Maatsch.) van Prud. van D. Gr. in 40.
74. Handschriften van Pr. van D.
INDEX.

Lijst der eereteekens aan Prudens van Duyse
toegekend.
Een glazen kastje met opschrift : Prudens van Duyse
1804- 18 59 , met 41 medailles, eere- en gedenkpenningen
van den dichter.
Prix de l'Orth e Francaise reinport6 par P. Van Duyse.
— 1817.
2°) Tweeden Prys Dicht Kunst. — Deerlyk 1823.
Eersten Prys Dichtkunst. — \Vevelghem 1824.
4°) Koninkl. Rhet. van Deynze. 1 e prys van het lierdicht aen
P. Van Duyse 1827. — Je maintiendrai.
5°) Societe de litt. nationale a Ecloo (sic) a M r P. Van Duyse. —
Concours de Poesie francaise. La mort de Byling. 1829.
6°) Koninklyke Maatschappy van Rhetorica to ortryk. —
Letterstrijd 1829. Dicht-Kunst. 2 de" Prys aan den heer
P. Vanduyse.
7°) Societe provinciale des Sciences, des Arts et des Lettres du
Hainaut. Sect° n des Lettres. — Concours de 1835-1836.
Encouragement a M r I t Van Duyse de Termonde
(vermeil).
8°) Societe royale de langue et poesie nationale. Rhetorique
D'Ostende. 28 Aofit 1836. — L'Espiége etourderie de
la jeunesse a..... Prix Unique.
9°) Het Koninklyk Rhetoryk van Oostende 1836. — Tweede
dichtkunstprijs. Stoffe : Het booze geweten. Aen Pru. klentius Van Duyse.
I°) I"
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Jo') Koninklyke Maetschappij van vaderlandsche tael- en.
(lichtkunde. Oostende, 28 P uLtusty 1836. \Vat ryp, wat
groen, fy omt wijsheid voen. — De losse onbezonnenheid der jeu A ci. Aen . . . . lid der Maetschappy . . . •
l ei Prijs.
1, 0 ) Het Rhetorica van Moorsele aen M r P. Van Duyse. —
I C prijs der Dichtkunst. Abrahams offer. 1837.
11") Societe provinciale des Sciences, des Arts et des Lettres

du Hainaut. Sect.'" des Lettres. — Concours de 18361837. Prix decerne a M r P. Van Duyse de Termonde
(vermeil).
,130) Koninglijke Rhetolica te Brugge 1837. — Gedicht yolksbeschaeving 2 de prys behaeld door P. Vanduyse.
14') Maetschappy van Tael- c Letteroefening te Assenede.
1838. — 2 de prys. I roza.
50)

Koningl-yke Maetschappy van Schoone Kunsten en Letteren te Gent. — Kampstryd in de Vlaemsche dichtkunst. Eerste prys behaeid door P. Van Duyse.
MDCCCX XX VIII (good).

1(,()) Koninklyke Maetschappv van Rhetorica (Kruisbroeders)
te Nortryk. — Pryskamp 17 ste " November 1839. Bybelvraeg, eenigste Prys.
1 70 )

Koninklyke maetschappy van Rhetorica (Kruisbroeders)
te Kortryk. — Pryskamp 17 4t ('" November 1839. Saelclicht, eenigste Prys.

18°) Maetschappy tot bevourdering der Vlaemsche Tael- en
Letterkunde, te Brugge. — I s " prys. Dichtkunde aen
P. Van Duvsc. 1839 (good).
1( ) . ) Tael- en Letterlievend (;enw)tschap. Met tyci en vlyt.

Leuven —Prudentius van Duyse. MDCCCXL. (goud).
20') Aen den dichter Pr. Van Dot) SC, Aengeboden door den

C roof Guetha ls-Pecsteen, den XV Jan uar y MDCCCX L.
Erkentenisblvk der familie Goethals (zilver-goud).
2 j" ) Maetschappv Eendt agt maekt magt. — Aen de Maetschappy Voor tad] en kunst. Om ten wedstryd te stelien
(Hider hare leden your het besten (sic) dichtstuk op de
ineerdeijarigverldaring van Z. K. H. den Hertog van
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Brabant, tydens de feesten ter Zelver gelegenheid gegeven in voormelde maetschappy. Antwerpen, 9 April
1853 (zilver-goucl).
22°) Zur XXV. jahrigen Stiftungsfeier der Liedertafel. Am
XIII. Febr. MDCCCLIV. — \No man singt da lassnieder, _BOse Mensclien ^ aben keine Lieder.
dicll
230) Simon Stevie. Inaug. MDCCCXLVI.
24°) Academia. Reg. Scientiar. et Litter. Belgii. Prudentio van
Duyse ob eruditam de RIletoricis collegiis dissertationein protrepticum praeinium. MDCCCLIX.
25°) Kamervraeg 1"" Pr) s Behaeld door P. Van Duyse.
26°) Guilielmus I, Belgarum Rex (zilver).
27°) Koninklijke Maatschappij van -Vadeilandsclie Taal- en
Letterkunde, te Brugge. — Ten Kate. Voncici, wage
Haar. Eendraclit en Vaderlandsliefde.
28°) Kruis van Ridder in de Leopoldsorcle.
EERETEEKENS. r. Fonteinisten (1848 gesticht). — 2. Leuven. — 3. Zwarte Lier. — 4. Erbach (lint). — 5. Cublenz (Lier).
— 6. Vreugd in Deud (Lier). — 7. Coiner Liedertafel. -8. Concordia. — q. Dubbele arena. i o. P. H. — I 1. Roos
(verg-uld). — 12. Raid, de2,en en olijftak. — 13. Gretry. — I.I.
Mannergesangverein. Ccln. Durch das Saone, stets das Gute.
15. Lier (koper).
* *

Vervlaamsching der Gentsche Hooge
school. — De heer Prof. Dr. A. DE CEULENEER
vestigt de aandacht der Academie op het feit, dat zil
reeds herhaaldelijk den wensch heeft uitgesproken
dat de Hoogeschool van Gent zou vervlaamscht
worden. Hij stelt voor, dat de Academie thans beslisse nogmaals (lien wensch uit te drukken en daarmede de heeren Voorzitter en Leden van den Senaat
alsook de heeren Voorzitter en Leden van de Kamer
van Volksvertegenwoordiger in kennis te stellen.
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Of& algemeene stenzmen beslist de Academie dal aan
dit voorstel onmiddellijk gevolg g al gegeven worden)
*4*

Union Nationale des Etudiants Beiges. —
Congres den 17 April 1920 te Gent gehouden.
Leden der Academie vragen of onze Koninklijke Instelling aan iemand opdracht gegeven heeft,
haar op het Congres der Uizion Nationale des
Etitdiants Be,ges >> te verteg-enwoordigen.
Het
Bestuur der Academie antwoordt dat niemand, wie
het ook zijn moge, van zijnentwege met zulke opdracht werd belast.

Aangeboden boeken. Ver y ()lgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door de Rcgoering :
Academic Ro yale de Belgique. Commission Royale d'Histoire.
Actes um Proc::s-verbaux des seances tenmes par le conseil de l'Universite
de Louvain, publics par lc chanoine A. VAN HOVE, professeur a PUnivcrsite dc Louvain. rl'oni‘ e II (2,6 mai 1445-17 avril 1455). Bruxelles,
1919.
Tertulien. .Apolug,"itique. 1'c etc eta.7)1i d'aprt's la double tradition
manuscrite. Apparat critique et traducLion litt:raZe revue et corrigee,
par J. P. WALTZING, Professeur a l'Universit6, Mcmbre de l'Aead6mic Royale de Belgique. Lie.2,-e-Paris, 191g. (Bibliotheque de la Faculte
de Philosophic et Lettres de 1'Unfversit6 de Liege, Fasc. XXIII.)
Royal Society of Literature. Verhaeren commemoration March 3.
1917. Addresses by Mr. EDMUND G-OSSE, C. B. (Chairman), Vice-President of the Ro y al Society of Literature M. Charles Dcichcvalcric, of
the Belgian Artists' Committee; His Excellency MONSIEUR HYMANS,
The Belgian Minister; NIR. ROBERT BizmoEs, D. Litt. F. R. S. L.,
Poet Laureate. London, 1917.
Tijdschriften. — Annales des Travaux publics, no 1,1920.— A rbeidsblad, n rs 3-4, 1919; 2-3, 1920. —Bulletin bibliographique ettedagogique
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du Musee beige, nos 1-3, 1920.
Tooneelgids , n rs 1-2-3, VI e jaar. — Revue
Sociale Catholique, nos 11-12,1920.
Door den Veer Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, werkend lid :
CEULENEER (A. DE), Professcur emerite de l'Universite de Gand.
— La charite romaine dans la litterature et dans Part. Anvers, 1920.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :
Le Ministers de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens Pendant le regne de Marie-Therese (1749-1753), par l'abbe JOSEPH LAENEN,
docteur en philosophic et lettres, membre correspondent de l'Academie Royale d'Archeologie de Belgique, professeur Pinstitut St. Norbert a Anvers. Anvers 1901.
Levensbeschrijving van Monseigneur P. J. F. Sacre, door Tlik)PHILE COOREMANS, onderpastoor in 0. L. V. Antwerpen, z. j.
Manifestation en l'honneur de Monsieur Emile Beco, secretaire
general du Alinistere de l' Agriculture. 11 fevrier 1906. Bruxelles, s. d.
Gouden Kalender der Belgische Heiligen en Gelukzaligen, volgens
MOLANUS, met aanteekening-en en bijvoegsels, door L. WYCKMANS,
pricster. Brugge, 1883.
Catalogus der Schilder- en Beeldhouze ,werken vas het Koninklijk
Museum van Antwerpen, uitgegeven door den Raad van Beheer der
Koninklijke Academic der Schoone Kunsten. Vij fde beknopte uitgave :
Hcrdruk 1894. Antwerpen, z. j.
Nederland. Verzanzeling van Oorspronkelijke Bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen, onder redactie van Dr. JAN TEN BRINK en
H. J. SCHIMMEL. 1-1.11. Amsterdam, 1884.
Catalogue de la Biblioth('.-que de feu Mr. Edw. Ipers. Salle Wynen.
Place de Meir, 47, Anvers. Vente du 31 mars au 3 avril 1913. Malines,
1913.
Festivik's en l'honneur deSaint Rumold, Eveque, Martyr, ApOtre
de Malines. Trois Conferences donnees au Cercle Archeologique de
Malines, par le president , G. VAN CASTER, chanoine; Ancien President
de l'Academie Royale d'Archeologie de Belgique. Malines, 1903.
Hotel de ville de Malines. Projet de Restauration, par le Chanoine
G. VAN CASTER, Mcmbre effectif de la Commission Royale des Monuments de Belgique, Correspondant de l'Academie Pontificale Romaine
d'Archeologie, President du Cercle Archeologique de Malines. Malines, 1906.
Catalogue de la belle Collection d'Estam/es delaissée par feu M. Paul
Cog, els. Vente 8 au II avril 1913.
Catalogus van Boeken, Plaatwerken, enz., gedeeltelijk nagelaten
door de heeren Mr. L. U. de Sitter, President van het Gerechtshof, Mr.
Th. van Tricht, Dr. A. j. van Rossum, alien to Arnhem, en anderen.
Verkooping 4 October 1909.

- 305 Door den Hecr Dr. M. SABBE, hriefwisselend lid :
Wat Oud-Vlaanderen Hong, door MAURITS SABBE. Lectura. Reeks,
nrAntwerpen 1920.
Door de Koninklijkc Bibliotheek te 's Gravenhagc :
Verslag der Koninklijke Bibliot7:eek over 1918. Den Haag, z. j.
Door de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Groningen :
Van den Hei lie,rk,en Dr ien Coningken , ddelnederlandsche Teksten ,
uitgegeven als proeisehrift, door TRUNTJE JANTINE ANNETTE SCHEEPSTRA. Groningen, 1914.
De VFOltal bij de Dietselte Moralisten. Proefschrift door ALEIDE
LOUISE ALBERTINE ROESSINGH. Groningen, 1914.
Door het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijshegeerte, tc Rotterdam :
Herdenking van, het 150-jarig bestaan van het Bataaf;ch Genootscliap der proefondervindelljke wijsbegeerte te Rotterdam, 1769 - 17 Augustus- 1919. Z. p1. of j.
BataafscIi, Genootse7wp der proefondervindelijke wijsbegecrte te
Rotterdam. Maart 1920. (Inhoudsopgaaf : Ferslag der Algemeene Vergadering van .?0 September 1919, met Bifvuegsel. Programme der wetenschapPelijke prijsz ,ragen. Naantlijst der Voorstanders en der Leden.)
Door het Historisch Genootschap, tc Utrecht :
Bijdragen en Mededee.V21,4,r en van het His!oriscf:, Genootschap (gcvestigd te Utrecht). 35 e cll. Amsterdam, 1914.
Door het Zeeuwsch Gcnootschap der Wetenschappen, tc
burg :
f. V ro.-ge.-e en latere medeleelingen voornamel ijk in betrekking
tot Zeeland, uitg,r e2,-even door het Zeewsch Genootschap der Wetenschappen. 1915-1919.
Door de « Universite d'Aix-en-Provence France :
A p nales de la Faculti'des Lettres d'Aix, 'F. VI, nos 1-2,
Annales de la Facult.: de Droit d' Aix
VI, n os I-2.
L'Inegalit entree l'Homme et la Benzine dans la legislation civile,
par M. RENT; CCASSIA;, charge de cours a la Faculte de Droit d'Aix.
Marseille, 1919.
La marge du I ivre ldu Professeur Pillet sur les personnes morales en
droit ivternational par.M. ANDRZ Gun,Lois, charge de cours a la
Facult6 de Droit d'Aix. Marseille, 1919.
Bibliotldvue de l'Universitê d'
Notice par M. G.
FLEURY, bibliothecaire en chef de l'Universite. Marseille, 1919.
Door de stad Antwerpen :
P(edologisc 7:, 7aarboek onder redactic van Prof. Dr. M. C. SCHUYTEN, bestuurder van den Pxdologischen Schooldienst en van het Stedelijk racdologisch Laboratorium. Negende jaargang, I9i9.Antwerpen.
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Door de Societe de litterature wallonne », te Luik :
Bulletin du Dictionnaire general de la langue wallonne, 9e annee,
1914-1919, nos 3_4.
Door den hoer DAAN F. BOENS, te Oostende :
Korp. DAAN F. BOENS. - Menschen in tie grachten. Nieuwpoort,
1918. (dubbel.)
Door den beer H. COOPMAN THZ., to Schaarbeek :
Een Vlaamsche Hoogeschool. Hare noodzakelijkheid en hare mogelijkheid bewezen, door D. ACKERS. (Getrokken uit Het Belfort, 1889.)
Ons Referendum over de inrichting eener hoogeschool met het Nederlandsch als voertaal in het Vlaamsche land. Gent, 1897.
Verslag van de Commissie gelast met het oncierzoeken van de
wenschelijkheid van het inrichten eener Vlaamsche Hoogeschool in
Vlaamsch-Belgic. 2 de druk, 1899. Gent.
L'Universite flamande, par J. VERCOULLIE, professeur de philologic neerlandaise a l'universite de Gand. (Extrait de 1'Almanach de
l'Uniyersite de Gand, public sous les auspices de la Societe Generale
des Etudiants liberaux, 17 e annee, 1901. 2 e Edition revue.
Over de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, door J. MAC
Leon. Uitgegeven door de Studentencommissie voor de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Gent, 1903. (4 exx.)
Over Vlaamsche Volkskracht. — I. — De Vervlaamsching der
Hoogeschool van Gent, door LODEWIJK DE RAET. Brussel, 1906.
Vlaamsche Hoogeschool-Commissie. Verslag- over de Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent. 1909. Z. pl. of j. (Gent, 1909.)
Id. (Samenvatting.) 191o. Gent.
Universiteit en Volksleven, door Prof. Dr. FR. VAN CAUWELAERT.
Gent, 191o.
De Vlamingen te Gent. (Uit Het Vlaamsche., Nieuzcs, io Juli 1915.
/Ste ig ., nr 176.)

Protest der Vlamingen en Vlaamschgezinden aan Z. E. Vrijheer
von Bissing. Antwerpen, den 8 Januari 1916. (Brief in machienschrift.)
Verordening betreffend de voertaal van het onderwijs aan de hoogesc itool te Gent. (Gesetz- and Verordnungsblatt, nr 191, 23 Maart 1916,
biz. 1777 en n r 206, e Mei 1916, blz. 2012.)
De Strijd om de Vlaamsche Hoogeschool. Het hicidig standpunt
(Februari 1916) door DEMOS. Brussel. (2 cxx.)
Die vliimische Hochschule in Gent. Von Tony Kellen. (Uit Frankfurter Zeitgemiisse Broschiiren, 20. April 1916, Heft 4-5.)
De Vervlaamsching der GeWsche Hoogeschool, door stud. jur.
B. VAN GENECHTEN. 1916. Antwerpen. (Uitg. van het Nationaal
Vlaamsch Studentenverbond.)
De Vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent. 1916. Brussel. (n r I
der Uitgaven van den Hoogeschoolboncl,)
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Cniversitat Gent, Flandern und das deutsche Reich. Von
FRIEDRICH WILHELM, FREIHERRN VON BISSING. Leipzig und Munchen,

Suddeutsclte Monats!zef:e, 1916.
Een zichtkaart met de portretten van K. HUYSMANS, F. VAN
CAUWELAERT en L. AUGUSTVNS, met opschrift . Wij eischen de Vervlaamsching der Gentschc Hoogeschool en onderschrift . Groeningerwacht ». Z. j.
Vlaanisch in het Hoocrer Onderwijs. Verslag door M. P. BELLEFROID. (Overdruk.) Yper, z. j.
De verdere vervlaamsching van het Middelbaar onderwiis van eersten graad of Latipt en Grieksch door het Vlaanisch ondcrwezee, door
A. ROEGIERS, lceraar bij het Koninklijk Athenaum van Luik. (Uit
Het Belfort.) Gent 1891.
Het Nederlands,,h en de I T retenscl:,a1), door J. MAC LEOD, briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. (Uit Versl. en Med.
der Koninklijke Vlaamsche Academie.) Gent, 1901.
Die ft,imische Stud entenbewegung . Eine Skizze ihrer Geschiclite von
Dr. Jur. LODEWIJK DOSFEL. Gladbach, 1916.
Poems and Ballads by ALGERNON CHARLES SWINBURNE. Fifth
edition. London, 1873. — Second series, 1878.
EEKHOUD (GEORGE'S). - Kees Doorik. SWnes du Polder. Bruxelles,
1883.
Dc kleinooden 1 . ) van het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde ;
20 ) van de Burgermedaille; 3 . ) van de Herinneringsmedaille van
Leopold II; 4 . ) van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, destijds
aan TH. COOPMAN toegekend.
De volgende gedenkpcnningen en cereteekens :
i°) Toonee:maatschappij De Kunstvrienden, Brussel. Gesticht in
1874. — Wederlandsche Tooneelwedstrijd. 25-jarig jubelfeest 1898_
Ann den Beer TH. COOP MAN, Lid van den Keurraad, als herinnering.
2 0 ) Morgenstar. Brussel. — 5o-;arig Jubel feest. T850-i9oo. Tooneelen Letterkundige Prijskampen. M r . THEO COOPMAN, secretaris en verslaggever der Keurraden.
3 0) Dc Brabandsche Leeuw Elscne:aan 1\1 , . TH. COOPMAN, Voorzitter der Jury. Tooneelwedstrijd 1904.
40 ) Stad Brussel. Jonge 'Fooncelliefhebbers. — ooneelwedstrijd
voor Blijspel. 1830-1905. 's Lands onafhankelijkheid. Aan den Hecr
TH. COOPMAN, alS voorzittcr der Jury.
50 ) 50-jarig Jubelfcest der Koninklijke Maatschappij De Jonge
Tooneellicfhebbers van Brussel. 1859-1903.
6. ) Nog vier kleine herinneringsteekens zonder opsehriften in
vorm van knoop.
Door den Eerw. Pater A. GEEREBAERT, S. J.
H. Ignatius van Loyola.. De geestelijke oefeningen uit het Spaansch
eigenhanilk schrift vertaald, door A. GEEREBAERT S. J. Aiken, 1920.
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Door de Hecren A. en V. VANDER SCHELDEN, drukkers-uitgevers,
tc Gent :
Den nieuwen sPie ,;e1 der jongheyd of gulden A. 13. C. voor de leerzugtige jongheyd. Dienende tot stiVige onderwzjLinge, cn om in de
kleyne Catholyke S'chool en gebruykt to worden. In rym vertoond door
den cerwe&rden hoer FERNANDINUS Lo y s. In ziin 'even Priester en
Prior in het kloostcr van den H. Guillielmus, tc Peelle, Brugge, 1815.
(Gebonden in een stub perkamcnt van 1663.)
Door de Schrijvers :
Stoops fecit. . . Tooneelspel in drie bedrijven door D. CLAEYS en
H. COOPMAN THZN. Antwerpen, 1919.
Alles voor de Partij. Humoristisclte schets door dezelfden. Antwerpen, 1917.
Len Nederlandsch, bock over de Geschiedenis der Gcneeskuncle. Door
Dr. G. SCHAMELHOUT. Z. p. o. j.
De volksstammen van Europa en de strijd der Pationaliteiten, door
LODEWIJK VAN HERENT. Z. p. o. j.
Convolutional Pattern of Relative Brain in Mar. By F. SANO, M. D.
Phisician-in-Chief of the Asylum for Acute Mental Cases at Antwerp,
Belgium. Reprinted from the < Proceedings of the Royal Society of
Medecine », 1 9 17, vol. X (Section of Psychiatry), pp. 21-64.
lames Henry Pullen, the Genius of Earlswood. By F. SANO M. D.
Physician-in-Chief of the Asylum for Acute Mental Cases at Antwerp,
Belgium. Reprinted from the < Journal of Mental Science », July, T918.
DOTT. FRITZ SANO, Direttore dcl Manicomio Urban() di Anversa.
Documenti della guerra. Osservazioni psicologiche, rotate durante
hombardamento di Anversa (7-8-9 Ottobre 1914). Estratto dalla Revista
di Psicologia ». n. 2. Anno XI, 1915.
Dr. SANO en Dr. G. SCHAMELHOUT. Vlaansche geneeskundige
literatuur vow. de XIXe eeuw. Tweeds drub. Antwerpen, 1911.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series
B. Vol. 208. Pp. 37-61. The convolutional pattern of the brains of identical turns : a study on hereditary resemblance in the furrows of the
cerebral hemispheres. By F. SANO, M. D. (Brussels), physician-in-chief
of the Asylum for acute mental cases at Antwerp (Belgium).
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliograytie, nr 2, 1920. - Neopitilologus, n r 3,
Two. — TUdschrift der Gemeentebesturen, nrs 3-4, 1920. — Vlaaaderen,
n rs 5-7,1920. — Dc Kleine Vlaming, nr 4, 192C.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen
Mededeclingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij derlAcademie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
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raantsei:e Arbeid , n rs 3-5, 1920. — Schwei;.-xsisches Ara iv fzir
Volkskundc, nr s 3 en 4 van den I8 en ; 19 de , 20 ste en 2-1-_`e jgg. ; en
n rs 1-3 van den 22 sten jg. — Biekorf, n r 3, 1920. - De ,S'ehoolgids, n r 4,
1920, — Dc Student, 0 , 3, 192o. — Tooneelgids, n r 3, 1919. — Lc Vie
dieet'saine, mars 192o. — Dictseix Wa;-ande:en Belfast, n r 3, 1,92n.

Ingekomen Brief. De Bestendige Secretaris
it ededeeling aan de Academie van den hieronder vol0-e1 aden brief :
Het gebied van Eupen.
Als ge-volg op ons
schrij-ven van 27 n Februari heeft de Academic den
brief (i6 n April) ontvangen, waarbij de Weled. Heer
LEON DELACROIX, Eerste Minister, onze KoninkLjke
Tnstelling bericht dat genoemd.schrijven
zijne aan« dacht heeft gevestigd en dat hij zich gehaast heeft den
• tekst ervan in overweging te geven aan den koni7-1k. lijken Hoogcommissaris, gouverneur van het met
• Belgie vereenigd gebied
« 1k acht, — schrijft de beer Eerste Minister,
dat ik niet beter icon doers dan U een afschrift te
sturen van de zeer beredeneerde, gestaafde en be.dis--,
• senile Niemorie, opgestcld door den beer Luitenant. Generaal BALTIA
De Bestendige Secretaris stelt deVergaderin,,
kcnnis met bewuste Memorie : dot stuk, in het FT.L.7-ch
gesteld, neemt in oog-enschouw de Arg11111MIS
taireS, de Arguments lingUiSthpleS en de Argumem.'s :7 1's!origzies, die bid het onderzoek hchooren, en kon-lt tot '-let
besluit dat het Hoogduitsch wel degelijk do tool aan
Eupen is.
— Er wordt beslist de Memorie om advies Diode to
deelen aan ons \verkend lid, den beer Prof. L. SCHARPI;:,
van Wien het besproken voorstel eerst is uitgegaan.
(Zie boven biz.

- 310 Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0 ) Drukwerk. Herneming van de uitgaven
der Academie. — Circa October 191 9 , werd een begin
daarmede gemaakt, wat de T eponymic van den heer
KAREL DE FLOU en de Liederen van Dokkum van Dr. BOLS
betreft. Met het ldioticon van Is. TEIRLINCK moest dit
ook het geval zijn : de prijs was zelfs reeds vastgesteld.
Edoch, bij gebrek aan letter kon daaraan geen gevolg
gegeven worden. Het is U genoeg bekend, geachte
Collega's, dat de drukkerij van den beer W. SIFTER
door de Duitschers deerlijk werd uitgeplunderd. De
soldaten, aan wie dat dieven\verk was opgedragen, hebben zich op vrij schandelijke wijze van hun rooverstaak
o-ek weten. Wat de heer SIFTER heeft kunnen redden is
onvoldoende : alleen de letter die voor het werk van
den heer ICE FLOU was aangekocht, is heelemaal aan de
opzoekingen van de Duitsche speurhonden kunnen ontsnappen.
De heer SIFTER, die echter door allerlei omstandigheden verhinderd was nieuwe letter aan te koopen, verwacht thans een heele voorraad zoodat wij
mogen verhopen weldra de hand aan bet week te kunnen slaan.
Met het oog daarop, had ik het plan uitgedacht tot
een beperkte aanbesteding over te gaan voor het drukken van uitgaven der Academie. 1k gaf daarvan kennis,
bij brieve van 23 Februari 1920, aan den heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten : de aanbesteding, zei
ik, zou geldig zijn voor de jaren 1920 tot 1924, evenwel
met dien verstande dat, mochten intusschen de prijzen
van het papier en de loonrooster der drukkersgasten
rijzen of dalen, de vastgestelde prjzen ook in evenredigheid verandering zouden ondergaan.

n1
J

Twee moeilijkheden kwamen in den weg.
De peer SIFTER, wien ik mijn voornemen had
bekend gemaakt, schreef mij inderdaad den 12 Maart 11.,
om mij te doen opmerken dat de ontworpen aanbesteding bezwaarlijk zou zijn : de papierfabrikanten a merkte hij op — hebben beslist Been prijzen
meer te laten kennen, dan bij het leveren -van het
papier. En vermits zij Beene bestellingen meer aanvaarden, tenzij om na drie of vier maanden te leveren,
inoeten wij het papier betalen, bij de leverancie, aan
den prijs van den dag
Aan een anderen kant, schreef mij de Heer Minister
den IS Maart 1920 (als antwoord op mijn brief van
25 Fcbruari), om mij te verwijzen naar zijn schrijven van
7 Juni 1 9 1 9 , waarbij vermeld wardt, dat slechts voor een
jaar contract voor drukwerk mag -warden afgesloten
en dat alleen voor werken under de pers zijnde, van
dezen regel mag warden afgeweken, na bijzandere
machtiging daartoe bekomen te hebben.
Hoe zou men in zulke omstandigheden een aanbesteding, zelfs een beperkte aanbesteding, kunnen
beleggen ?
Ook houde ik mij bij het voorstel van mijn brief van
i6 Maart 11., den Heer Minister -; ,o9r het jaar 1920 om de
taelating verzoekende den beer \V. SIFTER met het
drukken eeniger uitgaven to belasten, op voorwaarde
dat dezes prijzen eerst aan den Minister ter gaedkeuring
zullen onderworpen warden : uit de twee beperkte aanbestedingen onlangs door de Academie gedaan, is overigens naar genoegen gebleken, dat de prijzen van den
beer SIFTER alleszins de genadigste zijn. 1k geloof derhalve, zei ik ten slotte, dat wij ons, in alle vertrouwen,
tot hem molten richten.
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Dit laatste schrijven is tot heden toe onbeantwoord
gebleven. Intusschen blijven onze uitgaven stil liggen
en kunnen wij Been gebruik maken van het krediet door
de Regeering te onzer beschikking gesteld. (De Academie
verzoekt den Bestendigen Secretaris aan zijn schrijven van
16 Alaart te herinneren.)
2°) Bakkersbedrijf. — Het prijsantwoord van den
heer ACH. QUICKE, bestuurder der 1\ifiddelbare School te
Boom, wend nogmaals, na herziening door den schrijver, aan den heer G. SEGERS om een laatste onderzoek
medegedeeld. Bij brieve van 25' Maart bericht deze den
Bestendige Secretaris dat het week, zooals het nu is,
ter pers kan gelegd worden.
3°) Staatsprijskampen Benoeming van de
Jury. — Bij Koninklijk Besluit van 12 Maart 1920
(Staatsblad, n r van 1 4 April, blz. 2831), werden tot leden
van de Jury benoemd :
a] Voor den Driejaarlijkschen wedstrijd voor
Nederlandsche Letterkunde : 13 e 1ijdvak (bij overgangsmaatrege1/9 10- 19 14) en 14c tijdvak ( 19 15- 19 17) —
de heeren CORNETTE (A.), letterkundige te Antwerpen ;
HAMELIUS (P.), hoogleeraar, te Luik; — VAN PUYVELDE (LEO ), docent aan de Hoogeschool te Gent ;
VERMEYLEN (A.), hoogleeraar, te Brussel, en VERRIEST
(HUGO), letterkundige, te Ingoyghem, deze drie laatste
werkende leden der Academie.
b] Voor den Driejaarlijkschen wedstrijd voor
Nederlandsche Tooneelletterkunde : 20e tij dvak
(1913- 19 15) en 2 1 e tijdvcth (19 16- 19 18), — de heeren
D ' HONDT (G.), letterkundige, te Gent; — GOEMANS (L),
letterkundige, te Brussel ; — SIMONS (L.), letterkundige, te Brussel ; TEIRLINCK (H.), letterkundige, te
Brussel, alle drie leden der Academie, — en TOUSSAINT
(F.) letterkundige, 'Le Brussel.
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4°) Verhooging van de prijzen door de Academie voor de door haar uitgeschreven wedstrij den toe te kennen. — De heer Prof. j. VERCOULLIE sluit
het door hem ingediende verslag over Lakenweverij, met
den wensch dat de prijs die in lett jaar 1914 op 600
frank Nerd gesteld — op 1500 fr. zou gebracht worden.
Het Bestuur zou zich gaarne met dat voorstel vereenigen, op voorwaarde dat eon gelijke verhooging op
de andere prijskampen worde toegepast.
De r, Academie heslist dat de Bestendige Secretaris
zich tot den Heer Minister van \Vetenschappen en
Kunsten zal wenden, ten einde de inschrijving van
genoemde wijziging op de Begrol-,ting der Academie te
bekonien.
-?}
**

Mededeelingen namens Commission.
rc. ) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer Prof.
J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Aanwezi ,. de heeren : Kan. AMAAT JOOS, voorzitter, EDW.
GAILLIARD, KAREL DE FLOU, i-Thf. Dr. C. LECOUTERE,
IS. TEIRLINCK, Ick len, en 1- ruf. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.

Aan de dagorde ,taat
a] Reinaert-document G. —

Voorslet door hel _Besluur om
handschril? order de riirti!,,ilven der Commissie op le nemen en
fieti heer Is. TEIRLINCK iiv,1 ale 7/1,/,'-a7,e le belasten.— Thelichling
door den heer Reslend?:..)-en Seci-elath
I

Het spreekt var/cif, dat alles wat diercilcpos toebchoort,
in den wcrkkring van onze Vlaarnsche Academie most worden opgcnomen. Is de Middeinederlandschc Vlaamsche Rcinacrt, met al zijn
uithotsels, niet de twister onzcr letterkunde ? Daarom heeft de Vlaamsche Academie het zich altijd tot plicht gerekend, niet alleen het
reeds bekendc van het Reinaert-epos in eere te houden en te waardeeren, maar ook alle nieuwe ontdekkingen met zorg te onderzocken.

-
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Het komt dus, in de ccrst2 piaats, aan dc Koninkiiike Vlaamsche
Academic toe, onbekendc Reinaert-documented onder hare bescherming te nemen en uit te geven.
Ons geacht mcdelid Is. TEIRLINCK vraigt dat dc Academic het
nicuwe Reinaert-document G onder de uitgavcn der Commissic voor
Middelnederlandsche Lctterkundc opncmc. De belangwekkendc lezing, door hem onlangs in do Academie gehouden, bcwijst ten overvlocde dat onze Koninklijke Instelling zichzclf vereeren zou met dit
Hs. uit te geven. Zou het waarlijk niet tc bejammeren zijn, mocst
dit interessant G-document buiten onze Academic uitgcgeven worden ?
Niet alleen hebben de Leden der Academic die lezing aangehoord, maar zij hebben de in dc Verslagen en Mededecling-en gedrukte
fragmenten met beradenhcid en oplettendhcid kunncn beoordeelen ;
zij hebben ook het hs. zelf ter Academie kunncn inzien, en zich,
meen ik, kunncn overtuigen dat het voor onze Reinaert-litteratuur,
bijgevolg ook voor onzen academischen wcrkkring, eenaanzienlijkc
aanwinst is.
Zoo luidt ook het oordeel der Reinaerdisten.
Ons geacht medelid Mr. LEONARD WILLEMS heeft reeds, betrelfende dit hs., een belangrijke mcdedeeling in de Commissie gedaan.
Naar zijn meening heeft hs. G. hem toegelaten een problema op tc
lossen, dat tot nog toe onverklaarbaar Meek : de prachtige etsen van
Van Everdingen (17e ceuw), — etsen die men in Gottsched's uitgave
(1752) van Reynke de Vos kan bewonderen, — zouden gemaakt zijn
voor het G., dus voor doze Nederlandsche bewerking van Reynke
de Vos.
En ons buitenlandsch CC1- Clid Prof. MULLER, van Leiden, schreel
aan den heer TEIRLINCK dat de in de Vlaamsche Academic gedane
mededeeling hem bijzonder heeft geinteresseerd; dat hij deze Nederlandsche herijming van den Ncdcrduitschen Reynke de Vos vlot, getrouw en good in den toon vindt, en dat hij hoopt dat het hccle fragment door TEIRLINCK voor de Vlaamsche Academie zal worden
uitgegeven.
De heer TEIRLINCK heeft het heele Its. G. gedurende de noodlottige bezetting afgeschrcven. En hij stelt alles ter beschikking van
de Academie.
Ik doe thans het voorstel dat de Commissie beslisse het lzs. G.
onder hare uitgaven op tc nemen, den heer TEIRLINCK met dezc
uitgave belaste, en ten slotte de Academie verzoeke aan dit voorstel
haar bekrachtiging te willen verleenen.
— De Commissie sluit zich bij die toelichting aan en zal aan
de Academie de uitgave van het handschrift voorstellen, met
dien verstande dat de druk geen hinderpaal zij voor de werken,
die reeds op de pers zijn.

1-)] Kleine verscheidenhede'z : /ezin,,,- door den heer EDW.
GAILLIARD van de kleine verscheaenheden hieronde7 medc,cedecld
Beim, Beunsfiel, Beusel, Beufsteen (1664 en 1712). ----ifEen bedrach
geven, voortbringhen of voorthalen, in zake van « Verdonkerde rente
(teksten van 1387, 1395 en 1422). - Adeling, een verbasterde vorm
van « Nalinc (Na verwant, Naaste bloedverwant). Beteren :
Schapen beteren (1501, 1542, 1587). - Aenzien, met de beteekenis
Nazien, Nagaan (Toezicht houden op...) (1475). - Seer aengheleghen
zijn (van groote aangelegenheicl zijn; (1785). - Afdrijf, um te wijzen
bc(lrijf van goederen, gheleghen buyten de plaetse vande
op het
woonste vanden bedryfver » (1661).
Andraeghen : Rent (zich) jets
andraeghen, b. v. eene straat (1666). - Ten achteren zijn aen iemand
van iemand achterstel van rente of schuid weten te eischen (1670).
Afdrijf, spr. van schapen (1655). - Aftrcck _ Afgezonderde
plaats, verborgen hoekje (1685). - Afbrekelick _ Dat kan afgeschaft
worden, spr. van een oud gebruik (1615). - Afzitten, Afstijgen
(van zijn paard) (1551). - Breedere raed, Nadere raad, Omstandigere raad (2 . heift XVIe ecuw).
Beleed
Leiding, Bestuur
(1580). - Baeckege Bakkerin (1621). - Beschryven, Schriftelijk
bijeenroepeii (1671). - 7e bande houden, nl. een bond (1569). Afstoppen, spr. van een steenweg, lien afsluiten, om er het vervoer
met wagens op te beletten (1637). - Bate, verkorting van « Beatrijs
(1467). - Afsvnghelen Iemand zijn haar afsynghelen
Afzenghen
(162o). - Bevryiteit, andere vorm van Vribeici Noorrecht) (1453). Bevreden de zee tegen roovers (1398). Beleven : Jets beleven ( 1467 ) . Besteken, met de beteekenis Ontwerpeti, Regelen, Afspreken 1623)
-Berck
Hij die iemand met raad bijstaat, Fr. Assistant (celui
dui sect de conseil) (1 4 27, 1758). - Beschieten : Cateylen moeten beschieten in (er bij inschieten, verliezen) (1467). - Bringhen te ghiften. - Bevaren van levende live ter dood (1467). - Ban van huwelike
wederzegg-hen (1457). - Besteid zyn : Goeci besteed zijn, Fr. Etre
hien donne 1s 1346). Bierzvercker (151 5 ). Bibael, Drinkgeld, Fooi
(1569). - Antiffenare Alitiphonarium) : beschrijving van zulk boek
( 1432 ). - Brouck is niet Fr. jaehere (I50I). - Bieren : eene stall
bieren (1515i.
lemand good bescheedt doen (1467).
De G yiinisie beslist die mededeelingeft in de Ve-rs/a;,,en
op te nettp,;1.
Do ;eciLl.nc vo(wstellen worden door do Academic
in plena veraderci, goedg-ekeurd.

cji Prijsvragen. - .,V amens de Commiaie roar to slellen
prOv?agen. - Tot eon volgende zitting uitgesteld.
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o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De beer 0. WATTEZ, secretaris,
legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Aanwezig de heeren : IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, D r . HUGO \ T ERRIEST, Pr. Dr. LOD. SCHARPE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
kden, Prof. Dr. A. DE CEULENEER, )f. Dr. C. LECOUTEEE,
Pr -f. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS Dr.
MAURITS SABBE, ho T iteerende leden, en OMER WATTEZ,
lid-sccretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Vereenvoudiging van de schrijftaal in Nederland.
Per, veining van eerie Commissie van TV lea'en, die met de be.sp eking

van de zaak zed gelast zijn en b# de Academie verslag indienen.
Candidaten aan de Academie in pletto vergaderd voor te dragen.
— De heeren Teirlinck, Segers, Sabbe, Verriest, Vertneylen,
Willerns, Vercoullie en ScharpO nemen steel aan de bespreking.
— De Commissie stelt eindelijk voor dat in de algemeene
vergadering der Acadeniie de zaak venter zoo besproken
worden. (Zie beneden, op biz. 326.)
b] Bespreking van het voorstel de hieronder volgentle werken onder de uitgaven van het Van de VenHeremans' Fonds op te nemen :

Naiuurlijke g-eschiedenis van BelgliC door THEO. VAN DEN
BERGH. -- Verslag door AD. DE CEULENEER en IS. TEIRLINCK. — De twee verslaggevers zijn het eens °in te besluiten
het werk Viet uit te geven :o p als het nu is; zij zetten eater den
schrijver aan zijn handschrift te herzien, want hij is in staat
degelijk werk te leveren.
De inrichting- van het lager ondertq's door JEF
MENNEKENS. — Versiag door 0. WATTEZ en G. SEGERS.
— De heeren WATTEZ en SEGERS lezen hun verslag en
besluiten tot de uitgave van het werk, door het Van der VenIferemans' fonds.
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z°) Verslag van den heer OMER WATTEZ.
Dc heer J. MENNEKENS, CC11 b2kend letterkundige, cen van
degenen — en zij zijn in onze Vlaamche besturon niet talrijk — die
cent zuivere, echt algemeene Nederlandsche taal schrijven, waar het
onderwijs, onderwijswetten en onderwijsrogeling betreft. Alai hooger
ambtenaar van den dienst van het openbaar onderwijs in echo aanzienlijke gemeente van Groot-Brussel, maakte hij van zijnc vaktaal
eon onderwerp van studio, gelijk yrooger ons geacht en betreurd
medelid, wijlen Theo Coopman, deed voor de Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen. En wij Nv cten alien wclkc uitstekende diensten
deze laatste in dit departement aan de Regecring heeft bewezen.
Dezelfde weg slaat thans de heel- Mcnnekens in y our het onderwijs, wat inrichting, hestuur en leiding betreft.
En in een gewest, dat strecft naar bestuur in eigen taa zal sulk
work welkom zijn en is ruins zoo nooizakelijk en onmisbaar als de
vaktaal y our de spoorwegen.
Aangeboden ter uitgave aan do KoninklijkeVIaamsche Academic,
word het handschrift van den hoer Mennekens : De inrichting van het
lager underL'ijs Belgic, na onderzoek door de hecren Segcrs en Joos,
niet aangenomen onadat de pLedagogische kant van het onderwijs niet
herd besproken.
Na die afwijzing zond de Neer Mennekeiis eenon brief aan den
herr Gai l liard, bestendien secretaris dor Koninklijke Vlaamsche
Academic, met \--el-tuck hem mede te deeien wan de hecren ',Loden van
letteren.
ell
de bestendige Commissic your
Van dim briof werd nccIc111g gcmaakt In do zitting diet- commisin Februari 1920. Toen besioot deze het wed: van don heer Mennekens aan con nicuw oncierzock te onderwerpen, Cn stelcie daartoe
als verslaggevers aan de hecren Segers en Wattez.
Ik heb, na die op:lracht, aan:lachtig nog cons don brief van den
7chrijvcr gelezen, te zamen met zijn werk ben tot het besluit
gekomen, dat de Academic de gelegenheid niet slag verwaarlooze!n
;)schoon, volgens den heel- secretaris,
/111k hock in het licht te ge
Academie thans zee! . bekrompen zijn.
geidmiddelen
Wc.rken, (lie den pLedagogischen kart van het oiiderwijs behande()ntbreken niet; (loch werken, behoorlijk ;.. , eschreven door yak111annel], die /jell op de hoogte houden, die de Nederiandsche termi nologic kennen voor dat yak, die ingclicht zijn over auks wat hestuer en
organisatic betreft, missen wij zoo good c 1 totaal vw,r de Viaamsche
gewesten. Zulke boeken moeten (Hellen als icidread voor de tatriike
hesturen in ons land, die /Hi net openbaar onderwijs hebben hezig
te houden. Meestal hebben degenen, die daarmede in de gerneent-2besturen g, clast zijn, geese vakopleiding gehad cci kennen dus

3 8---doende de teal, welke zij bij yertaling van Fransche stukken uit het
middcnbestuur of opstellen van verordeningen of meatregelen van bet
gcmeentebestuur to gebruiken hebben,
Zij y ertalen, gclijk de beer Mennekens in zijn schr:jven van Februari zegt, slordig de Fransche Nvettcksten, elk op zijne manier en op
die wijze wordt de Nederlandsche teal in ons bestuur, voigens de
getuigenis van ecn hoogcren ambtenaar uit den vcrtalingsdienst van
het Middenbestuur to Brussel, con warboel wear niet is uit to geraken.
\Vat in de Koninklijke Vlaamsche Academic word gedaan vomde terminologie, de vaktaal van drukkers, timmerlicden, metsehuIrs
enz. mag zij ook wel doen voor het onderwijs.
Bij het behandelen der vaktaal voor die ambachten hadden de
schrijvers het ook niet over den wetenschappelijken kant van het yak,
dock enkel over den vork-n, de gebruikelijke woorden, de geijkte termen, do Nederlandsche terminologie.
En door het uitgevon van het work van den hoer Mennekens zal
de Academic hare reeks van practische boeken voor het Vlaamsche
y olk, de openbarc besture 1, de onderwijsinrichtingen met eon degelijk
work vermeerderen.

Verslag van den heer G. SEDERS.
In mijn verslag, uitgcbracht over het work van den heer Mennekens, kwam ik tot het bosluit, dat do Koninklijke Vlaamsche Academie zich met de uitgavc daarvan niet lion belasten, aangozien slechts
het bcstuurlijk gedeelte, wat de uitvoering der organieke wet op het
lager ondcrwijs betreft, daarin werd behandeld. De pedagogische
kant word onaangeroerd gelaten.
Men heeft mij echter in bedenking gegeven, dat de vervlaamsching der verschillende takken van het bestuur groote moeilijkheden
oplevert, door het gebrek aan degelijke, practisohe handboeken,
welke in onze taal zijn opgesteld ; ook dat het work van den beer
Mennekens door het Van de Ven-Heremans' Fonds ter perse zou kunnen gelegd worden.
In mijn verslag heb ik op de degelijkheid van den inhoud, op do
methodische indeeling der stof en op de keurigheid van den vorm van
dit work gewezen. Het is tcvens bruikbaar, en zal in cen bestuurlijk
opzicht, diensten bcwijzen aan hen, (lie goroepen zijn om de wet op
het lager onderwijs toe te passen.
Ik stel dus aan de Con-imissie voor Nicuwere Taal- en Letterkunde voor aan de Koninklijke Vlaamsche Academic den wensch uit
to drukken, het bock van den beer Mennekens door het Van de VenHeremans' Fonds uit to goven, zoohaast de noodige golden daar1oe
beschikbaar zijn.
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1k meen cchter, dal het auttig ware de verhandeling tc volledigen.
schrijvcr zal het wcrkje over de Nederlandsche onderwijswet
met vrucht raatiplegen : Wet van den 17 Augustus 1878. S. 127. tot
regeling van het Lager Ondcrwijs, zooals die wet nailer is gewijzigd,
met aanteekeningen, besluiten ter uitvocring cn alphabetisch register. Achttiende druk, door Mr. Dr. M. G. Stenfperi Kroese, Secretaris der gemeente Amersfoort. Zwollc. W. E. J. Tjeen Willink.
1912..

Hij zal dant- materiaal van bestuurlijken aard aantreffen, dat
hem cen goede leidraad zal zijn, n-n zijn week h;j -,a;tstek bruikbaar
te maken.
— Beide verslaggevers zijn derhalve van advies,
het werk van den heer MENNEKENS onder de uitgaven
van het Van de V en-Hereinans' Fonds te eaten. opnemen.
— hit voorstel zal de Ac,idemie pleno vergaderd
inedegedeeld worden.

c] Voorstel tot opneming onder de uitgaven van
het Van de Ven-Heremaus' Fonds, van : Leith -dad V001lessen over de zwedinA, van den m(nsch, vow booger hilishoudkundig
ow/oil*, door Dr. A. - I. -J. VANDEvELDE. — Door het Bestuur
liaar de. Cominissie om ad vics v e:Loliden. — Beiioeming van
twee verslaggevers.
De zaak worth tot de ecrstvolgende v crgadering- der Cornmissie verchoven.

Letterkundige mededeeling
door den heer Dr. VANDEvELDE, over het Gedenkboek 71(111 het Rataafsch Genoots( ilap der i5roefondervindelzjke wijsbegeerte tc Rotterdam tot een bijvende izerinnering aan het 1507; arig bestaan, 71itgtige7A771 door het Restititr,
1769 — 17 ..-luguslus — 19 19 .

Het bock is te beiatigrijic. on1 in de boekerij onzer Academie neergelegd te worden, zonder eene korte bespreking in
onze Verslapn en lifededgeliNg-en. In het voorwoord worth herinnerd dat op 17 Augustus 1769 de bekrachtiging plaats had
der artikelen van Conventie tusschen den stichter van het Bataafsch Genootschap der proefondervindclijke wijsbegeerte, Ste-

- 320 ven Hoogendijk, en de Directeuren van het Genootschap, e tot
welker nakominge zij zich van weerskanten met hunne handteekening heiliglijk verbonden hebben >>.
Ten einde een blij vend aandenken aan dezen herinneringsdag in het leven te roepen, besloot het tegenwoordig bestuur
op 17 Augustus 1919 een gedenkboek uit te geven; Prof. Dr.
J. P. Kuenen, te Leiden, werd bereid gevonden het aandeel van
Nederland in de ontwikkeling dzr natuurkunde gedurende de
laatste 15o jaren samen te stellen.
Het gedenkboek, een guldenboek van de Nederlandsche
wetenschap, beslaat 341 biz.; en bevat de volgende 7 hoofstukken : Achatende eeuw; opkomst der moderne natuurkunde na
1800; moderne leer van electriciteit en Licht; aberratie stralingen
en magnetisme ; warmteleer en ph ) sische chemie; kinetische
theorie, gassen en vloeistoffen.
Een aantal portretten versieren het werk : Petrus van
Musschenbroek 0692-1700, Guilielmus Jacobus 's Gravesande
(1688-1742), Steven Hoogendijk (1698-1788), L. Bicker (17J21801), Johan Lulofs (1711-1703), J. H. Van Swinden (17961823), Pieter Nreuwland (1704-1794), H. Aeneae (1743-1810),
Johan Ingenhousz (1730-1799), Martinus Van Marum ( 1 750
-1837),.owlRudphDeman(1743-80),A.PctsvanTrowijk
(1752-1837), K. Al. Giltan (1811-1891), P. Lurten (1767-1840),
G. Moll (1785-1838), :i... Van Rees (1797-1875), J. Bosscha (18311911), C. H. D. Buys-Ballot (1817-1890), J. H. van 't Hoff (18521911), H. W. Bakhuis Roozeboorn (1854-1907). De meeste
dezer namen behooren tot beroemde geleerden aan wie de
wetenschap en het mensch.dom veel te danken hebben. En
inderdaad, als men dit schoon geschiedkundig overzicht leest,
ziet men al de groote vraagstukken van natuur- en scheikunde
besproken : de verbranding, het vloeibaarmaken der gassen, de
electro-m.agaetische evenwichten, de polarisatie, de verhoudingen van lichtbreking en dichtheid, de electronen, de entropie,
de verdunde oplossingen, de osmotische drukking, de phasenleer, de metastabiele toestanden, de collolden, de gassencon-densatie, om alleen deze te noemen.
En zooals vroeger 's Gravesande, van Marurn, Huygens,
van 't Hoff, Bakhuis-Roozeboom, van Bernmelen, Eykman,
Averken nog altijd Lorentz, Cohen, Kamerlingh Onnes, Schrei-

nernakers en anderen, op schitterende wijze, tot de verdere
ontwikkeling der wetenschappen.
Met genoegen kan ik bijvoegen, dat twee onzer landgenooten Prof. J. E. Verschaffelt (Brussel) voor zijne onderzoekingen over dichtheid van mengsels, en Dr. T. Timmermans
(Brussel) voor zijne studied over g-,_tieeltelijk rnengbare vloeistoffen, in het gedenkboek genoemd worden.
DAGORDE.
T o ) St q atsminister Aug. Beernaert-prijskamp.
Tweede tij dvak : 1914-1915. — Verslag van de yury :
toekenning- van den prijs. — In de Maart-vergadering van
de Jury heeft de beer Prof. Dr. L. SCIIAI,PI lezing gegeven van het verslag door hem, op last van den Keurraad,
over het Tzc'ede ti jdva Tt-, 1914- 1915, opgemaakt. Het
stuk weed goedgekeurd en geteekend door de heeren
Prof. Dr. C. LECOUTERI:, als voorzitter, GUSTAAF
SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en G. D'HONDT,
afgevaarditc.,;de der Regeering, als leden, en Prof. Dr. L.
SCHARPE, als ; het kende den uitgeloofden
prijs van duizend frank toe aan Juffrouw VIRGINIE LoVELINCi-, ons geacht medelid, voor 'mar bundei novellen
getiteld Bina. — De Academie bekrachtigt dit besluit.
De beer Prof. Dr. C. LECOUTERE. onderbestuurder,
wenscht de schrijfster, die de vergadering bijv,-oont,
hartelijk goIuk met de bekomen onderscheiding en stelt
voor het stuk hieronder op to nemen. Langdurige toe111 C,111.1171.)

AUG. BEERNAERT-PRIJSKAMP.
Tweede tij dvak : 1914-1915.
Enkel zes werken waren voor dozen prijskamp ingezonden :

DC dichtbundel van AUGUST VAN CATIWFLAERT
hevat maar enkele stukken ; deze rnunten
Nieuwe Reeks
echter nit door lenig taalr, (lime, en de stilie a wazige weemoed
die er in tot uiting konit, spreekt waarlijk tot het hart.
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bundel; doch de schrijver, die gevoel heeft en aanleg, en bij
wien een edele aandrang te roemen valt, diende strenger te zijn
tegenover zichzelf. De taal ontbreekt het dikwijls aan keurigheid, de beeldspraak is meermalen wild en het ontstemt dat
herhaaldeliik al to onbeduidende versjcs, de opname werden
waardig gekeurd.
Evenals het niet twijfelachtig kon zijn, welke van deze twee
dichtbundels als de verdiensteliikste moest worden beschouwd,
zoo ook wat de werken in proza betreft.
G. D. MINNAERT ' S K Gees/es/even en Schoonheidszin is een
met zorg gesteld werk, waarvan echter de vulgariseerende bedoeling op den voorgrond staat.
LAMBRECHT LAMBRECHTS ' uitgebreide novelle In 'I Will
voldoet niet wat bouw en samenstelliiig betreft.
-herSl
Mastenioppen brengt een reeks edit leuk
JEF SIMONS '
en luimig gestelde schetsjes en verhaaltjes; smakelijk kleingoed.
VIRGINIE LOVELING echter trad naar voren met een reeks
van vijf schetsen, waarvan de eerste a Biota den Imam gaf aan
den bundel, en deze bundel is ontegensprekelijk een werk van
groote verdienste. Kloeke karakterteekening, diepe doorschouwing van de menschelijke ziel, in Bina vooral, en Peelle Girre
en lqkjes in de Iluizen, zijn het wat, benevens de heIdere
gevatheid om uit te drukken en te suggereeren, deze schetsen
en verhalen zoo bijzonder boeiend maakt. De scherpe waarnemiug van alletlei Heins en schijnbaar nietigs, het bedwongen,
als ingetoomde gevoel, de edele meewarige geest die zich erbarmend bukt over het Iced en den levensstrijd van armen en verstootelingen, wekken tot hooge achting voor de schrijfster, die
Naar yolk, na het zooveel schoons reeds te hebben geschonken,
thans weer komt verrassen met deze rijkgerijpte late garve.
Met eenparigheid kende de Jury den prijs toe aan dezen
bundel van Mej. VIRGINIE LOVELING.
Gent, rb Maart 1920.
De Schriver,
De roorzitler,
C. LECOUTERE.
L. SCHARPE.
De Leden.
G. SEGERS.
J. MUYLDERMANS.

GUSTAAE HONDT.

2°) Lidmaatschap der Academie. Opene plaatsen. — De Academie stelt het getal opene plaatsen van
eere- en briefwisselend lid vast. STAAN OPEN
Twee plaatsen van briefwisselend lid, door de verkieHng van de heeren Dr. Lon. SCHARPE en Jo y:. JACOBS
tot werkend licl; en
eerie plants van buitenlandsch eerelid door het afsterven van Prof. Dr. J. VE1■ DAM.
3 0 ) Voorstel De inrichting van het Lager
Onderwijs in Belgid, door IEF MENNEKENS (zie
haven blz. 31 9 ), under de uiteaven van het Van de VenHeremans' Fends op te nemen. E'en beslissing zal
later daaromtrent door de Academie genomen worden.

4°) Prijskamp voor Lakenweverij. —De heeren
Prof. j. VERCOULLIE en Prof. LEo VAN PuvvELDE dienen
hum versiagen in. — Deze zullen in de Verslagenen Mededethngen opgenomen worden. Daarbij zullen gaan de
losse aanteekeningen van de heeren VAN SPEYBROUCK
en VAN \' LAANDEREN, vakkundigen te Gent. (Zie
beneden blz. 330-337.)
5°) Vereenvoudiging van de Schrijftaal. — Benoenting eener Commissze van viil ledcn, die met de besfireking van de zaak belast zijn en bij de Academie verslag
indienen. — Stemming over de candidates door
de Coninitssie voor Nieuzcere Taal- en Letterkunde voorgedragen.
De beer Dr. LEo VAN PUYVELDE die het -woord
bekomt, wijst op de dringendheid het hangende vraag-stuk te later instudeeren do , ,r een speciale commissie,
die een versiag sou cpmaken, waarna dan de Academie
in een vergadering in plena de zaak sou bespreken en
!mar houding bcpalen.
De , Spellingscommissie n, dour de Regeering van
Nederland ingesteld hi j Koninkijk Besluit van i6 Juni
1316, om de regeering « van advies te dienen bij de keuze,

welke deze te doen heeft, nu de meer algemeen in gebruik zijnde schrijfwijze van de Nederlandsche taal
onzekerheden overlaat en afwijkingen daarvan in breeder kringen ingang hebben gevonden heeft reeds in
den zomer 1918 haar verslag ingcdienL Het is tot de
kennis van spreker gekomen dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in Holland een wetsontwerp voorbereidt omtrent de wijzigingen aan te
brengen in de schrijftaal. Mocht hij er meevoor de kamer
komen, voordat de Viamingen hun meening hebben te
kennen gegeven bet:effende de voorstellen hij hem ingediend, dan zouden wj voor een voldongen -reit staan, Hij
meent, door een vier en half-jarig verbljf in Holland, de
Hollandsche toestanden genoegzaam te kennen, om te
durven verzekeren dat, zoodra de minister vooruit is
gekomen met zijn eigen voorstellen, gebaseerd op die
der « Spellingcommissie », geen protesten van onze
zijde hem nog zouden overhalen om zijn voorstellen in
te trekken of aanzienlijk te wijzigen.
moeten onze stem laten hooren en verhoeden
dat alles buiten de Viamingen om zou gebeuren en dat
wij straks zouden staan voor eenen toestand, die ongunstig zou kunnen wezen voor de toekomst -van het Nederlandsch in Belgie.
De Academic heeft tot nogtoe vruchte!oos getracht
mededeeling te bekomen van de voorstellen door de
Hollandsche oFticiele commissie aan de regeering gedaan. De voorstanders schijnen ze ons niet te kunnen
meedeelen, en de verdedigers van de spelling der Vereeniging tot Vereenvoudiging van de Schrijftaal bezorgen ons alleen matcriaal tegen het door de commissie
voorgestelde systeem.
Spreker heeft in zijn papieren het verslag van de
Commissie, verschenen teruggevonden en over-,
handigt het aan het bestuur der Academie.
Niets weerhoudt ons dos nog, zei hij verder, een
commissie van onderzoek aan te stellen, die onverwijld
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haar taak kan aanvatten. Het is van groot belang dat
de Academie ten spoedigste over de zaak beraadslaagt.
Want de voorgestelde wijziging, die een compromis is
tusschen de spelling van de Vries en te Winkel en de
Vereenvoudigde Schrijftaal der « Vereniging
bevat
punten, waaraan de Vlamingen moeilijk bun goedkeuring zullen verleenen. Zoo wordt bij het gebruik van
het grammatisch geslacht een verregaande vrijheid
gelaten, en door de voorstellers zelfs aanbevolen Dit
zou de Vlamingen niet kwetsen in hull taalgevoel, als
het alleenomt-5 het afschaffen van de slot-n en vooral
de slot-e in de bui,9-, ingsuitgangen, loch wel, en zeer
scherp, waar het betreft een bandelooze vrijheid aan
te bevelen in de keuze van het geslacht voor de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden van den
derden persooii. Het is bekend dat de Hollanders het
geslacht in de beschaafde taal niet scherp meer gewaar
worden. Wij, Vlamingen. worden dit wel gewaar, en
over het algemeen zeer scherp.
Mede wordt door de Commissie aanbevolen het instellen van een staatscommissie, die om de io jaar de
spelling zou \vijzigen. Met het begrip van voortdurende
ontwikkeling in de taal kan spreker volledig accoord
gaan, als hij de zaak beoordeelt van wetenschappelijk
standpunt uit Maar hij vreest nadeelige gevolgen voor
onze taal in Belgic nit de groote verscheidenheid, die dit
stelsel in de praktijk zal hebben.
De Vlamingen moeten hierbij waakzaam wezen. En
moet er verandering komen, dan zou de wijziging er best
eene zijn, die wij in alle opzichten kunnen aanvaarden.
Meer dan ooit zijn wij er in Belgic op aangewezen
de eenheid en vastheid van onze taal hoog te houden
tegenover de velen, die ze niet of slecht kennen, en die,
uitgaande van de eenheid en de vastheid van de Fransche
taal, alle onzekerheid en verscheidenheid in de schrijfwijze van onze taal zouden aanwenden om haar —

-- 326 —
dwaas genoeg! — als een onvolmaakte taal te beschouWn.
Mocht in Holland officiel een schrijfwijze ingevoerd
worden, die bier niet zou worden aangenomen, mochten
er op zeker oogenblik drie schrijfwijzen tot stand k'omen
— de oude, die van de « Spellingscommissie » en die van
de « Vereniging », — dan heeft bet begrip van de eenheid der Nederlandsche taal, dat wij bier met zooveel
moeite ingang kunnen doen vinden, in Belgie een gevoeligen knak gekregen
Om dit te verhoeden acht spreker bet wenschelijk
dat niet gedraald wordt met het instellen van een adviseerende commissie in onze Academie en het bekend
maken, over korten tijd, van de meening van ons korps
in deze aangelegenheid.
Fen drukke hespreking volgt hierop : de heeren
Prof. VERCOULLIE, SEGERS, Mr. LEONARD WILLEms,
Prof. VERMEYLEN, Kan. Am. Joos, OMER WATTEZ en
anderen nemen er beurtelings deed aan. Ten slotte
wordt er tot de verkiezing overgegaan Worden verkozen de heeren Dr. GOEMANS, Kan. Joos, Prof. SCHARPE, Prof. VERCOULLIE en Mr. LEONARD WILL-EMS.
— Van wege den beer VREDEVELD, secretaris van
de Vereeniging, te Zwolle, heeft de Bestendige Secretaris mededeeling ontvangen van de hieronder volgende
brochures over de Vereenvoudiging van de Schrijftaal,
ten beh-eve van dc heeren Leden der Academie :

:11 Kliliek op he/ i'CrSiag 7 , a -7;. de ,Staa/skommissie in cake de
Eerste Q edeelte Bewerkt door Dr. D. C. HESSELING Dr. J. j . SALVERDA DE GRAVE, Dr. E. C. GODEE
MOLSBERGEN, Dr. C. G. N. DE VOOYS, J. WEDEVEN, J. E.
WARTENA, Dr. R. A. KOLLEWIJN. Zwolle, La Riviere en
Voorhoeve. X912.
h] Tweede gedeelte. Bewerkt door Dr. J. SCHEPERS,
Mr. A. P. C. POELHEKKE, J. C. WIRTz Cz., Dr. C. G. N.
DE VOOYS, Dr. C. LECOUTERE, Dr. L. SCHARPE, P. VALKSbellin4,-k7e'ectie.

3 27 ....—

HOFF, Dr. R. A.
hoeve, 1913.

KOLLEWIJN.

Zwolle, La Riviere en Voor-

c] Vereenvoudt:s,cers-arsenaal, door Dr. R A. KOLLEWIJN,
Voorzitter van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze
Schrijftaal. Baarn, Hoilandia-Drukkerij, '9'4.

dl De Spellth Kolle7c , r/n, door J. W. ENGELKES. to e druk
1(y19). (Verkorte en herziene uitgave, met toestemming van de
(
schrijver, bewerkt door Dr. J. A. VOR DER HAKE.) (Druk. La
Rivieren en \ oorhoeve, Zwolle.)
nzaaischropeilik iePens
ej De Spellia,,,--Kollezcin. Ken
belav„ door J. ROTTIER. 3' dull:). (Id.)
T'el-eeill,011(11,1,/e Spelling mr/ Todichjiti„cr.
fl

-Vederlands

(Vier bladzijden (laths.)
' Tall 071:e Si-hi-b/Waal. Ken
rereni..;'ing lot UC/Tr,'117'01101//,f,'
P/17iatissiniunz or , er AVedeith11(17Se Taal ill he/ /;1771 2,122. (Vier bladzijclen druk s , met onderaan R. A. KoLLEwijN.)
hi reitY1177071d1V . 71g. 01. , (71771 7'1711 de Urre ill.,, , 71/„L' tot Vell'ell7'011QM)/
(1717;j114,, Van 071:0 SChl ill/ad/. 23 e Plat pN1I(2, N r I (-1 1 11111
2 (IQ September tot()) en 3 ( januari 11)20).

Een exemplaar van genoemde brochures werd in de
boekerij der Academie neergelegi de andere exx. Averden aan de heeren Leden gezonden.
6°) Abonnementsprijs voor de Verslagen en.
Mededeelingen. - De Bestendige Secretaris doet opmerken dat die zaak reeds vroeger geregeld was. Thans
wordt zelfs de prijs verhoogd, gezien het boek steeds
lijviger wordt en de prijzen van den dug ook dienen in
aanmerking te komen.
Leden van de Commissie voor (ieschiedenis vragen
echter dat de prijs op io fr. 's jaars worde gebracht :
men geve daaraan ruchtbaarheid, zeggen zij, ten einde
onze Verslagen beter bekend te maken.
De Verslagen, zegt de Bestendige Secretaris, —
waarvan de oplage slechts 35o exx. beloopt, worden
maandelijks aan tal van instellingen en personen gezon-
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den. Er schieten maar weinig exx. nicer over. Op
aanbeveling van Leden der Academie, kunnen wij nog
eenige exx. schenken : zij gelieven er evenwel zorg
voor te dragen, dat zij enkel degelijk gewettigde voorstellen doen. In elk geval, kunnen nog altijd inschrijvingen bij den beer W. SIPPER, drukker der Academie,
genomen worden.
Men merke wel op. dat het verslag onzer vergaderingen alle maanden in het Staatsblad verschijnt. Ik
meen te weten, dat dit niet ongemerkt voorbij wordt
gegaan.
7°) Lezing door den beer Dr. MAURITS
SABBE : Vondel's Herbarium. — Bepaling van Vondel's natuurzin. — Niet de schoonheid dezer aarde
maar de visioenen van hemel en paradijs verrukten hem
vooral. — Geed onbeperkte overgave aan natuurgenot
zooals bij de modernen. — Toch had hij oog voor de
schoonheid van zijn land.
Mode-invloeden op zijn natuurbeschouwing. — Inleiding tot de Warande der Dieren. Horatiaansch- epicuristische opvatting. — Pastorale toon. Invloed van 0 vidius en Vergilius. — Bewerking van de ode Beatusille...
— Eerst navolging van Horatius, later zelfstandiger en
oorspronkelijker. — Navolgingen van Vergilius. —
Verder liefde voor de bloemen. — Vondel en het Hollandsche landschap. —
Utilitaristische begrippen in Vondel's natuurgevoel.
— De Tulpen. — Tulpenkoorts. — Zedelijke en christelijke leeringen ons door de planten voorgehouden. —
Rozemarijn — Palm -- Laurier — Hu1st -- Zonnebloem — Palmboom. — Vondel's plantkundige begrippen. — De Geneeskundige krachten der kruiden. Vondel's Hortus Sanitatis. -- Aconitum — Coloquint —
Elleborus — Rha — Roos — Narcis — Melisse —
Lavendel — Saffraan — Rozemarijn — Laurier —
Hysop – Maankop — Peoen -- Rhabarber -- Wijnruit

329 — S t Janskruid — Cats' « apotekerswinkel der dieren ». Citaat uit J. B. Porta's Magia over het vernuft
der dieren on-1 zich geneesmidclelen te zoeken. —
Besluit.
— De onderbestuurder bedankt den beer SABBE
voor zijn zoo zaakrijke en belangrijke lezing, en stelt
voor deze in de Verslagem en Mededeelingen op te nemen.
(Aangenomen.)
De vergadering wordt te vier tour gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
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BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TA AL- EN LETTERKUNDE.

358. — AERCHAERT,
en DEN AERCHAERT WEREN.
AERCHAERT is Cell verbasterde vorm van ARSATERE,
Arts, Wondheler, Geneesheer. — DEN AERCHAERT WEREN
van iemanci, ol. van iemand die door cell ander werd gewond,
beteekent dezes rekening ( y our de toegediende verzorging)

betalen :
Staatsarchief van Brugge, Fonds Proostsche. Register n r 828, of
<,‘ Ferieboek van 14b7 tot 1473, fol. clxiiil : Per Aelbert le Prevost.
Amand a's ghevanghen, ter cause van chat hij den zelven
Aelbert heift vermijnct ende zijn hoghe vut gheworpen met eender
canoe of candelare. De heesschere heescht den aerchaert gliewert
te hebbene, en voor zija smerte xij lb. gro...

359. — BIDDE.
Is hetzelide als

BEDE (verzoek)

Staatsarchief to Brugge. Fonds Nasselrij van Iperen, Charters,
oud nr 5253. voorloopig blauw n r 790 « Ten neerenste verzouke
ende ithi, van ... » (Akte van 24 Nov. 1416.)
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360. — AFGAENDE PAVEMENT.
Naar den heer D. Berten, raadsheer aan het Hof van Beroep te Gent, fr. Dette a e'chcance; het is hetzelfde als AFGAENDE SCHULD dat Stallaert, v° Alkaen, blz. 50, 1(01. I,
ten onrechte vertaald heeft door Dette redimible, rachetable. De
vertaling van L. Gilliodts-van Sever en, Cout. de Bruges, II, 428,
welke bij den tekst gaat door Stallaert aangehaald, luidt even
verkeerd Deite colistiluete.
D. Berten, Coot. de la Seigneurie de Saint-Pierre-lez-Gand,
biz. 26 : K Soo wie syn huys ende erfve... veicoopen, -veralienei en,
ofte belasten wilt tsy met losrenten, 01,! aetzde paye.e, ten ofte andere
lasten, moet... (1546 o. s.)
Id., id., blz. 29 : e Eenen persoon renten hebbende ofte eenige
laste van afoeftde .payetnewen op eenighe huysinghen ofte erfven...
ende ghehreck hebbende van betaelinge, vermagh... t' voorseide
huys ende erfven... te doer pandene... (Id.)

Daardoor wordt eigenlijk verstaan een Tiapsgewijze betaling, waarmede schuld worth afgelosd :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Klooster der Karthuizers, Charters, oud n r 2962, voorloopig blauw n r 565o : Encle ditte mids dat
de vooin L. belooft heeft te betalene ter somme van 5o ponders
grooten, in mincleringhe vande welcken de voorseide pi ioir kenclt
ontfaen thebbene vier ponders grooten. ende de resterencle 46 p. gr.,
te kerssavonde eerstcommencle vier p. gr., ende van dan voorts met
drie p. gr. tsiaers afs,,enae tavemtviteb, danof deerste drie p. gr.
ende payement vallen zal kerssavont 86 ende alzoo voorts van jaere
te jare totter vulle betalijnghe. (Akte van 23 Aug. 1585.)
EDW. GAILLIARD.

Letterkundige Wedstrijden
voor 1916.

VERSLAGEN VAN DE KEURRADEN.
ZESDE PRI JSVRAAG.
VAK- EN KUNSTWOORDEN.
Gevraagd weed : Een 7,, akwoordenlijst van dc Lakenweverij, met opgave van de Fransche, .Dnitsche en Engelsche benantingen.
Prijs : 600 fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk :
Werden tot leden van den Keurraad aangesteld :
heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE.

1 0 ) Verslag van Prof. J. VERCOULLIE.
De auteur van de (< Vakwoordenlijst voor de LaRenzvez,erri
verkeerde ill het onzekere over den omvang Vail de vraag. Dat
von(' zijn oorzaak in de onbepaa;de v■ irze waarop de vraag Zell
gesteld was in vergelijkmg met den vorm van Vraag h voor 1915,
over de Kezioenzuri-ei ij, \vaar uitdrukkelijk spinneiii, yelver en
druk er bij verlangd worden.1-lij mocht dan daartut afleiden dat
men dat bier ook begeerde. Maar daartegenover staat dat
Vraag 32 voor 1919 over de Garenspilinelyi alweer onbepaald
gesteld is en dus de katoen ,,,pinnerij noch de wolspinnerii uitsluit.
De auteur nu heeft een rniddelweg gekozen; hij heat de
spinnerij uitgesloten, maar de ververij en druk in zijn woordenboek opgenomen. De steller van de vraag kan alleen beslissen of
hij te veel clan wel te weinig gegeven heeft.

\Vat het geleverde zelf betreft, de verzameling is zeer rijk
en er is aan het bijeengaren veel viijt besteed. Ik geloof dat men
er weinig leemten in zal moeten aanwijzen. Toch treft de afwezigheid van het Oostvlaamsche diakke zweep, van th-olmachine,
veideelmachine en vooral die van strijkgal en, teiwij1 kamgaren
opgenomen is : strijkgaren immers is het eigenlijke garen oin
lateen te weven; hamg,raren is het garen oin zoogerioeinde stollen
te weven.
Het ware dus jammer inclien deze woordenlijst onuitgegeven,
bleef; maar in haar tegenwoordigen vorm kan ze niet uitgegeven worden. De schrijver zou een paar goede woordenboeken moeten bestudeeren of zich met een beroepsphiloloogrnoeten verstaan, om te leeren hoe een woordenboekartikel,
vooral wanneer verschillende beteekenissen te ornschiijven zijn,
inoet gesteld worden. Ook is het zonderling dat order zijn,
bronnen De Vries en 'Fe Winkel Groot Woordenboek, Karmarsch
of Kuyper Handb. d. Mechanise/a .Technologie, Sachs-Villatte
Fr.-D. JVdb., Muset-Sanders EnA).-D. fVdbk. ontbreken. Overigens zijn de titelopgaven doorgaaiis niet nauwkeurig genoeg.
Zijn bepalingen zijn al eens te onbepaald. Aan omsclirijvingen als zekere slot of soot van stof (nu en dan in dagbladenNederduitseli, um met Van Lennep te spreken, S0011 ston heeft
men niet veel.
Adjectieven met subst , als diebbele aanslag,
d. kek, elspoel enz., eenvoudig brochee7sel, e. kruisknoop enz., gladde
cool, g. tvollen garen enz., moeten niet afzonderlijke artikels
vorinen, maar een enkel under het ad ectief.
Ook de voorvoegsels als aan, door enz. zijn niet in afzonderlijke aitikels te beliandeleii, oindat het niet te verwachten is dat
de lezer de beteekenissen van de woorden die er mee samengesteld zijn, als doorhaspelen, doorkaarden, bij (le voorvoegsels
zal gain bestudeeren.
Kleurnamen, als aniandelgeel, appelgroen, glasgroen molten
wel opgenomen worden, als de schrijver maar zegt door welke
stollen bedoelde kleuren verkregen worden.
Order bOen paste de opmerking dat daarover niets
te vinden is noch in 't Groot \\ . (lbk 'loch bij Van Dale, waar
echter aluinbijts voorkomt, met vermelding van roodb!jis dat nochtans op zijne plaats afwezig is; daarbij kan ook gezegd worden
dat men belts, beitsen behoort te schrijven, zooals overigens,
wanneer het op Bout betrekking heeft, gedaan wordt.
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Mijn besluit is dat aan den schrijver de prijs zou toegekend
worden, nadat het werk in den hierboven aangeduiden zin voor
den druk zou gewijzigd zijn. \Vat bet bedrag van den prijs
betreft, ik ben van oordeel dat (lit voor den tegenmoordigen tijd
to goring is en ten minste op twaalfhonderd frank zou mogen
gebracht worden.
2°)

Verslag van Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE.

1k heb alle achting voor de noeste vlijt, waarmede de schrijver van het « Vakwoordenboek over de Lakenwever# » zijn
,.arbeid heeft aangevat en doorgezet. Tot zijn lof moot bier
-vermeld worden dat hij zijn opsporingen niet bepaalde bij de
bronnen van. zijn. tijd : woordenboeken, vakboeken, vaktijdschriften en volksinond. Hij is ook ijverig gain speuren in de voornaamste oude oorkonden. Dit mag tot een voorbeeld gesteld
- ‘worden voor alien, die in de toekomst nog zullen inededingen
in een p-ijsvraag over vakwoordenboeken. \Vat een taalschatten
kunnen gevonden worden in die oorkonden, biijkt uit de vondsten, die de steller van dit werk gedaan heeft in de stukken over
.de Ypersche lakennij verheid, door Espinas en Pirenne uitgegeveil, en in die over de latere textielniiverheid, door de Vlamingen.
ingevoerd te Leiden, die aan het liclit gebracht werden door
de zorgen van Posthumus. De schrijver heeft zelfs de lofwaardie zorg genad in de Koninklijke Bibliotheek to Brussel navraag
te doer en heeft er een aantal fiches over weefnijverheid
kunnen vinden, die hij in zijn arbeid verwerkt heeft.
\Vat hij heeft kunnen . zanten » lijkt mij zeker waard te
worden gevoegd bij de reeks van Vakwoordenboeken, door de
I-Coninklijke Vlaamsche Academie reeds uitgegeven.
Hij zal echter zijn arbeid nog eens duclitig moeten over,xerken, ter het aan de drukkerij kan overgeleverd worden.
Er is to weinig systeem in het opstellen van de artikelen.
aarop heeft Prof. Vercoullie reeds terecht gewezen. Gaarne
zag ik ook, ter vermijding van verwarring, de opgave Fr., D.,
Eng., Mnl. bij alle bijgevoegde termen verschijnen, en bij alle
,v< Borden het gebruikelijke geslacht g-evoegd.
De schrijver haalt de gewestclijke woorden aan « in een
nicer letterkundigen vorm zegt hij. Woorden liebben Been
letterkundken vorm. Als de schrijver hiermee bedoelt : in de
geldende spelling, dan kunnen wij hem begrijpen, dock laat hij
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zijn best Moen om de gewestelijke woorden zoo juist mogelijkweer te geven.
Zijn bibliographische opgaven moeten naar wetenschappelijken eisch worden opgemaakt. Sores 1.1at de vournamen
weg, sours geeft hij ze. Sums geeft hij een datum van verschijning, meestai niet. De plaats van de uitgave ontbreekt teenemaaI._
\Vat hebben wij b. v. aan een opgave als : (Naamloos),
De Indigo- en I31auwbereider » zonder meer? Tot inijn verbazing ontbreekt in de bibliographie H. ZONDERVAN, Algemeon

Verklat end tFoordenboek, vjae druk van Kraniers' Algemeene
Kunstwoordenio , Gouda, G. B. van Goor Zonen, 1912.
De schrijver zal zijn werk beter inoeten voorbereiden voor
den druk door een ysteinatisch onderstrepen, het juist plaatsen
van de hoofdlettels en vooral van de scileiteekens. De verbindingsstreep en de parenthesis wendt hij onoordeelkundig aan.
Zijn stiji en taal zal hij eveneens aan een herztening moeten
onderwerpen, en met de noodige aandacht. De bepalingen, die
hij geeft, meermalen in aansluiting met Nederiandsche yak-boeken, zijn duidelijk en dikwijis zeer goed gesteld. Waar hij,
overgaat tot beschrijving wordt zijn stiji minder vast en is hij
Met altijd aanschouwelijk. Bij ten aanciachtig overlezen zal de
schrijver zelf wel taalfouten verbeteren als : de ingezamelde
oogst bevat (voor omvat) p. 5; weefsels die wel gekend waren
(voor bekend) p. 5; heeft voor duel (voor . tot does) v°Fabriekwassching, enz. Een eigenaardigheid van zijn taalgebrulk is het
veelvuldig foutief aanwenden van den genetief. Zoo sclirijft hij
b. v. : het opteekenen dezer (ondei verstaan woorden) p.
wat de gewestwoorcien betreft, ik ben bijna overtuigd aan de
volledigheid dezer niet te kort te komen, p. b; het uitbreiden
zijns technischen woordenvoorraads, p. 7; het meten des fabrikaats (bij ellemaat). \Vat wonder dat hij dan ook komt tot een
verwrongen zin als : een taak ter uitvoering derwelke (p. 3),_
die dan nog een gallicistne is op den koop toe.
Een laatste wensch zou wezen dat de schrijver bij het
overwerken van zijn arbeid een zeer lofwaardige moeite zou
besteden aan het schiften van de verschillende synoniemen, die
eenzelfde begrip aanduiden, en het beredeneeren welke van de
onderscheiden gebruikte termen voor eenzelfde begrip het best
geschikt lijkt voor de praktijk. Hij kali al de gevonden termen
vermeiden op hun plaats, doch daarbij telkens verwijzen naar
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den besten term. Dit zou de practischc bruikbaarheid van het
Vakwoordenboek zeer verlioogen.
1k ben zoo vrij dezen wensch uit te spreken ten opzichte
van al de vakwoordenboeken, die nog door de Academie zullen
uitgegeven worden. Bij het geven van een cursus over de
geschiedenis der bouwkunde in de Nederlandsche gewesten had
ik het aanhoudend druk met de keuze van de Nederlandsche
vaktermen. De Hollandsche wetenschappelijke taal kon mij
hierbij weinig te p ulp komen. Ook daarin heerscht een te kort
en een al te groote verwarring, wat de termininologie van de
bouwkunde betreft, bijzooverre dat de Nederlandsche Oudheidkundige Bond al sedert Jaren een commissie heeft ingesteld tot
het opmaken van een type van een vaktermenlijst. 1k ineende
een redding te vinden in de uitstekende vakwoQrdenboeken
door de Academie reeds over de bouwnijverheid uitgegeven.
Docli juist de groote verscheidenheid van termen voor eenzelfde
begrip in deze woordenboeken bracht nog meer verwariing en ik
was erdoor genoodzaakt mijn studenten, in een gedeelte van een
practischen leergang, bijna uitsluitend bezig te houden met het
wikken en wegen van al de vermeide termen en het opmaken
van een beledeneerde lijst van termen, ten einde in een verstaanbare wetenschappelijke taal to kunnen handclen over
bouwkunst.
Het aanaeboden
werk verdient overiaens
alien lof en
b
b
gaarne sluit ik mij aan bij het verzoek orn het den uitgeloofden
prijs toe te kennen, op voorwaarde dat de schrijver zijn werk
naar de aangegeven wenken zou verbeteren.
Losse aanteekeningen van de
heeren VAN SPEYBRO ECK en VAN VLAENDEREN,
vakkundigen te Gent.
Aanboomen. Wordt door inzender aangeduid ais l e, 2e,
beteekenis,
dock is nog nooit in de techniek zoo voorgekomen -,
3e
wel in den zin van b. v. : er is een ketting opgeboomd en deze
zou er mogen aangeboomd worden, of doze moogt gij er bij op
aanboomen, — sureizsoupler.
X B. Al de woorden die geteekend ziju met blauw komen
voor in de ververij en Met in de weverij.
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Aandraaien. Kan hoed zijn, dock in den zin van : men
moet die ketting aandraaien ; als men van 't werk spreekt, zegt
men : hij is bezig met aanzuribbelen.
Aaneendraaien worth nooit gebruikt, daar het verstaan
is onder het voorgaande woord.
N. R. Er dient weer uitleg gegeven te worden aan de
woorden met rood geteekend.
Aanhalen wordt beter verstaan onder colleleeren.
Aanhangijzers. Vraag naar het woord aan honderd
wevers, ze zullen het niet kennen. Maar vraag naar looden of een
loot, dat zullen ze weten.
Aanknoopingskruis. Behoort tot de kaartieekening.
Aanknoopingspunt wordt rnaar gebruikt in de kaartli,ekening, on/ tat-t te duiden waar b. v. een ander gedeelte van
het karton moet beginnen oil y er een andere teekening in te
brengen.
N. R. De woorden die met aniline aangeduid zijn, komen
incest y our in de kaarileekening en niet in wez,eii/. Werd een
andere en betere uitleg gegeven, clan zouden die woorden wellicht met den tijd in de weverij als nieuzu kunnen aangeleerd
o r ci en.
Aanscheren en Aanschering. In den uitleg over deze
woorden het doorhalen.... door scliachten op den weefkarn;
a(Inhechten.... op den weefboom enz. Dit alles is niet de aanschering rnaar wel het opsfellen van het getouw.
\Vat verstaat schrijver clan door scheren
Aanslag. Rob file nog nooit gehoord of weten gebruiken
in de weverij; zelfs aanslaan wordt rnaar zelden gebruikt in
handweverij, en nooit in inekaniekweverij.
Aanslagkam. Onbekend.
Aanslingering. Wordt nooit gebruikt, wel Opbinden.
Aanmoeren. Zelfde bemerking als op Aanslingering.
Aanmoering. Uitleg en teekening komen bij dat woord
niet te pas, daar het de eigenlijke PLANKSTELLING beduidt.
Aba en volgende woorden van stoffen of wollen weefsels
worden in techniek niet gebruikt.
Nv
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is
niet
wat
de uitleg zegt.
Achterstoel
Achtersioel is een stoel die bijgebracht worth wanneer er
twee of meer gat enboomen aan 't getouw inoeten zijn voor een
en hetzelfde weefsel; alsook oin den schoot larger te waken;
maar dit is dan een afzonderlijk stub dat jet aan 't getouw
gehecht is.
Afmeetteeken wordt nooit gczegd, maar wel ab-nzeilen.
Armuur. Te weinig uitleg et) ook Met de juiste beteekenis
van 't woord in de techniek; want ./17111/1111 word t gezed van
een mekanisch deel van 't getouw; — als het het weefsel zelf
betreft, dan zegt men b. v. : dlt is uitstekencie damast Q Toile
danzassc'e..

Beet. Opening gevormd door de kettingdraden die opgetrokken en deze die neergetrokkeu zijn, en waardoor de schietOok
genoemd.
spoel (met den inslag) geschoten woldt.
Weefmachine. Beter weefsetoiew.
Bobijnmachine. Beter bobijnmoien. Borrlinolelz WOrd t te
Gent incest gebrulkt.
Bobijnprijs. De gegeven uitlegging past niet op bobrinfit*. flat woord fs misschien wel ovet bodig.
Bobijnwederstand?... is ver gezocht evenals bobilnprijs.
limier met (}f zonder
Boom. Houten of metalen rol of
waarop de gesclioren ketting is olwebooind om afgeweven
schij
te warden.
linden,
(Het weefsel gaat op het getouw Doer een ruwen
die oildefloopci wordt genoemd, en roit op een twee(len
die men de rol m)eint. 1)eze twee rollers heeten n) 11 600111, nocn
7f'eriseiboom.)

Borstboom. IT outen Of metalen dwars ,:tuk. (vo: ,4 ens bet
een hand- of Fl ektiniekgetouw is), 2., e\v , )onlijk vast, \N aarover
het weefsel naar (1e :1 {)nderiooper of de rol geleid wordt. Ook
buzW)oom p.,-etwiamd. Ft. Poth in/ be.
Aannicrk )e wever leunt niet tegen den bui kboom
gedmende het weven ; 5 ens wel met den buik (niet met de bo:st),
wanneer hij over het getouw moot tekken om gebroken Braden
te het steflen. Out Let weefsel dat er over 10 01)t niet te bevuilen,
is er aan de mekaniekgetouwen (ook aan sommige handgetouwen) v .,(')r den bulk/worn eel) plank aangebracht.
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Bovenlade = Opperlade. Houten of metalen dwarsstuk, vast aan de ladestanders en gemaakt met een groef, waar
de bovenkant van het weefriet in gevangen zit.
Bovenvak? Duistere uitlegging.
Wanneer een deel der ketting opgehaald en het andere deel
ter plaats blijft of neergetrokken wordt (volgens stelsel), clan
vormt men den gaap of beet (la Joule). De bovendraden noemt
men boveng-aap ; de andere ondergaap.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

361. BEIAERDEN, BEYAERDEN.
In Versla,c)ell ciz Mededeellizgezz, jaarct. 1913, blz. 302-308,
spraken wij hreedvocrig over de uitdrukking LUDEN ENDE
BEYAERDEN, waardw-g- op Feestgelui gewezen wij br q chten het woord BEYAERDEN in vi,rb,ind met Latijn ARMONISARE (harmozzisare) CUM CAIVEPANIS, zwIgariter BEYAERDEN,
en met Franch CARILLON of Raiiellicni tie cloches a coup pre=
cinitc's el cadence. De huidige beteekenis Reiereu kan voor ge-

noemde uitdrukking niet in aanmerking komen.
Ziehier nieuwe teksten.
Inscr. N.-D., blz. 347, kol. 2
J.

: Ende doen luuden
met de clocke ghenaemt Katherina ende doen beyaerdea alle die

voorseyde messe gheduerende... A (1494.)
Id., id., blz. 352, kol. « Item nog den zelven clocluders omme
te ludeue telkent up den havent van den voorseyden xjm Maegden,
ten zeven hueren naer de noene heghinnende, ende een half huere
lane gheduerende met de vorseyde clocke ghenaemt Katherina
alleene, ende daernaer terstont te beyaerdene met den meesten gheluude ooc een half huere gheduerende, ende noch insgelycx te ludene

up den dach van den voorseyden xj m Maeghden met den zelven
-voorseyden ghelude... » (1496.)
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Hieronder is er spraak, wat cle kerk van bet dorp Jabbeke
betreft, van bet « /of le bevaerden :
Staatsarchief te Brugge, Register n' 12358 of Rekening vander
-kercke van Jabbeke van 1578, fol. 15 : Betaelt den costere, van
alle zaterdaghe tzelve tof to beraerden, xij s. par.
Met tocpassing op een processie,

elide bCyteldffl » :

Id., Register 11551. of Rekeking « van Onset- Vr,.uwen kcrcke in
Ardemburch 7), van 1569-15-0, fol. Ivij c o : . De zelve luuders, van
Ceti goose te ln,lenne eerie tbeyacrden zoe langhe men tHelich Bloet
rondtsomme de veste deser stede draccht naer costume, hetaelt
iiij s. par. ),
Gailiiard, op. cit., hlz. 351, kol.

2: 4,

Den clocluuders van te

lundene ende te berwrdene met den meesten ghelude van thcghinsel

vander vonrseyde processie... N (1496.)
het beiaerden
Een BEIAERDE POOSE wees
Cell korten tijd vol 4 ens de plaatseliike gebruiken, was
echter de duur daarvin bepaild (i) :
Staats,Irchicl te Brugge, Register n r 11554 ut supra, Rekening
van /5 6 9 _ 1570 , Col . « Den clocluuders van dat zv een beiaerde
goose luuden, aismen !--.;icrament in haeldc, hetaelt iiij s. par. .>
De BEYAERT REEP, - slit herinnert aun

l7cce koor-

den 0/11 merle le lviT ervi (1(' ectiw), nit het Nederl. AVc11), vo
Beieren, If, 10o1. 15 4 3, — was de veep die a all de klepel van eene

look weal vastvemaakt orn dien tour bet beiaerden > in beweging te brengen :
Id., Register n , 11554. ut supra, Rekening id., fol. lxj : Jacop
de Roos, ::yn(!raeyere, van cennen cloocrcep (sic), weghende xxvij
pondt, ende eennen beracrt :-cet weghende x lb., ten iil s. par. eic
pondt, col-1-1- t._ met nosh ix s. par. van Murder reepkens, comfit betaelt
Vj lb. par. si>

(I) De B ,nreekt van de DooDPoos. of het luiden van de doodklok,
dat een halve el een voile um- ciuurde. De DOODPOOS is nog in ‘, laanderen
zeer helcend. Ike Brugge kent men ook cie ELVEPOOSE (Elfpons), of het
geiui met de ;., 1--oote klok op de kerktorens, 's morgens van elf nur tot elf
en een kivart, den dag Elie een hoogdag voorafgaat : De elvetoose htidt.

(Gehoord te Brugge.)
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men de Aanstelling van hem die met het beyaerden gelast was;
in 157o, werd dit, in de 0.-L.-Vrouwkerk van Aaldenburg, door
den orgelblazer bediend :
Id., Register II, 11554 of Rekening ut supra, van 1579-1580,
fol. xlviij : Over tofficie van tbeyaerden te bedienen, Cornelis Cavele, die de orgels pleecht tc blasene...
Laten wij bier nog opmerken, dat bedoeld officio soin
TSPELEN ENDE BEIAEliDEN UPDEN CLOCKEN heette, en
dat zulk Spelen ende beiaerden eeschiedde u metter condisien
ende bespreken rode voorgaende rekeninghe verclaerst N :
Id , Register n r 11554 ut supra, of Rekening id. van I569 - 157o,
fol. lj
: « Pieter fs. Bouden Med:, annemere vanne tspelen ende'
beiaerden utden clocien metter condisien ende bespreken rode
gaende rekeninghe verclaerst
Hoe jammer dat bedoelde rekening op het Staatsarchief te
Brugge niet meer aanwezig is!

* *
BEYAERDEN uit den oriderstaanden tekst is echter wel het
Betel-en, ook Ilaveren, Rafael-dela en BAYAERDEN (zie \Vdb. der
Nederl. Taal, H e kol. 1542-1543), of Op ldokken spelen,
met de huidige beteekenis van het Fr. Carillonner :
Auden. Mengel., VI, 285 : Betaelt Jan van Spiere, ter causer
van ix clepels in de weckers van der orloge, xlviij ; cen clavier in torrekin om de b i li g erdene; van Adam ende :Eve te toghene,
metgaders een serpent ommekeerende, en te spelen up de weckerh::ms,
iij lib. xvij sch. par... » (I5io.)
Door WECKERS en WECKERKINS, te Gent WEKKERINGE, is evenwel bedoeld het Klokkenspel dat in
beweging komt door cenen trommel. die in verband is met de
horloge. Zie bij De Bo, v o Wekker. Nochtans zegt men ook wet
te 13rugge De zuekkers spelen, um den beiaard te beduiden.

EDW. GAILLIARD.

VONDEL'S HERBARIUM
door MAURITS SABBE.

Vondel, wien onze westelijke luchtstreek maar half vernoegde, die naar het Oosten uitzag, die smachtte naar licht
zooals Potgieter het zoo voortreffelijk zest (0, heeft nooit de
hem omringende natuurschoonheid doorvoeld met die zinnelijkheid, die even epglimt in sommige middeleeuwsche y olks- en
minneliederen, met Bien hartstochtelijken wellust, die ons bij een
Petrarca, bij enkele zeventiendeenwsche Nederlanders als b. v.
Jan Luiken, en vooral bij vele hedendaagsche dichters, zoo diep
ontroeren kan.
In zijn onvoldaanheid met het aardsche, zullen wij de voornaamste reden van dit gemis aan werkelijk, diep-sympathisch
natuurgevoel wel moeten zoeken. Het Oosten, het licht, waarheen
Vondel met den vollen dran k zijner vurige ziel tracht, is de
bovennatuurlijke natuur van hemel en paradijs, en de droomheedijkheid van mystieke visioenen. Is het niet in de paradijsschildering nit Lucifer en Adam in Ballingschap en in de ode op
den l(ruisber,v, waar cozen bloeien heedijker dan op < den
Griekschen berg dat Vonders natuurverbeelding de hoogste
lyrische spanning bereikt? In zijn studio over Vondel en de iVahut/ (2) wijst Prof. G. Kalif zeer terecht op die eigenaarcligheid.
« Vondel was te los, te afkeeri van deze aarde, schrijft hij, om
zich aan hare schoonheid over te geven, zich van Naar te doordringen, hair in te drinken meet voile teugen ; de pantheistische
natuurbeschouwing van latere dichters als Shelley, die zich des
ganschen heelals gevoelden en lams lien weg weer een deel van
het oorspronkelijk natuurgevoel der oer-menschen heroverden
op de cultuur, incest een man als Vondel vreemd blijven. Niet
dezer aarde schoonheid maakte op hem den diepsten indruk,
maar die van het Paradijs, wonderland zijner verbeelding, waar
(t)jan, jannetje en hurt jongste kind, biz. 48 (Zwolsche Herdrukken).
(2) Stztdién over Nederl. dichters der zeventientic eeuw, biz. 99, (I-Larkin, H. D. Tjeenk Willink & Zoon.)
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de eerste menschen met God en de Engelen verkeerd hadden,
en die van den Hemel waar God troont « zoo diep in 't grondelooze Licht ».
Wij mogen evenwel (laaruit niet besluiten, dat het echte
natuurgevoel aan Vondel ontbrak. \Vaar hij zijn heerlijke paradijslandschappen fantazeert, doet hij zulks, evenals Dante vroeger in zijn Divina Commedia (I), met Meurer. en geuren die in (le
eerste plaats aan de aarde ontleend zijn. Al ligt er over Vondel's
clroomlandschappen een wondere goudgloed, die denken doet
aan de paradijsschilderijen der Venetiaansche School, al liggen
er bdellion en onyxsteen te glanzen, toch is het wel het loover
onzer boomen dat men er ruischen hoort, wel het gekwinkeleer
onzer vogels, dat er weergalmt, alleen kunnen wij zeggen dat aan
dien dichter de naleve, algeheele overgave aan het natuurgenot
van een Franciscus van Assisie ontbrak en dat het natuurgevoel
in den modernen zin van het woord hem vreemd bleef. Hij
voclde niet den drang om in de natuur als het ware een verti-ouwden boezem te zoeken, waarin hij eigen vreugd en smart
kon uitstorten. Zij was niet voor hem de troosteres in donkere
clagen ; de vreugdewekkende geliefde, die met hem zong en
-;uichte. Maar voor Naar schoonheid waren zijn oogen zeker niet
gesloten. Hij zou noch land- noch tijdgenoot van Rubens, Ruysdad!, Hobbema, Teniers, Cuyp en andere Nederlandsche landschapschilders geweest zijn, ware hij ongevoelig gebleven voor
het mooie uitzicht van zijn heimat.
In de <, vermaeckelycke » inleiding tot de Warande der
Die;en schildert Vondel een ingebeelde buitenpartij, die wel een
eigenaardige zijde van zijn natuurgevoel leert kennen. In dit
stukje vol goed humeur (2) noodigt hij eenige makkers, die met
hem een zeiltochtje ondernemen, uit om een . Groen Waerande ,,
een « vorstelycke plaats » te betreden en er frischheid en schaduw te zoeken. Eerst komen ze daar in een doolhof met hagen
van glad geschoren palm, waar ze in speelsche luim verloren
loopen. Daarna vertoeven ze wat in een looverprieel waar uit de
borsten van een standbeeld, dat de tragische-kuische Lucretia
voorstelt, rooden wijn opspruit. Daar konden ze dan een poos
(1) Cf. ALFRED BIESE : Die Entwicklung des Naturgefilhls im Mit.
telalter and its der Muzeit. (2 0 Ed. Leipzig, Veit & C°) blz. 135.
(2) 1605-1617. II, blz. 8 c. v.
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fustig a voussen 0 en het crystal3 nen glas <, Kunst-ryck op
goud geschroeft laten omgaan « met de maen of liever met de
zonne b (I). Zoo deden het ook de groote heeren, de 4 vorsten
die gewoon waren dien tuin to bezoeken.
De buitenlust ligt bier minder in het genot der natuurschoonheid dan in het doolhofspel en *het Horatiaansch-epicuristisch
drinkgelag, en de gladgeschoren hagen evenals de m 3 thologische
standbeelden met fonteintjes roepen ons slechts een gemaniereerde onnatuur voor den geest, zooals de Fransche tuinstij1
en Naar rococo-ontaarding ons die het best vertegenwoordigen.
Waar natuurgevoel spreekt uit die passage niet.
Bij het verlaten van den doolhof komt Vondel met zijn
gezelschap in den bloementuin en bewondert er de bedden vol
uitheemsche planten, vooral tulpen, die daar als in slagorde staan.
Hier verheugt hij zich in den gear van violetten, thijm, roosmarijn
en bloemen velerlei. Ook de gonzende bijen volgt hij in hun
buitelspel op de welriekende kelken. Dit tafereeltje zou van
zuiverder natuurgevoel getuigen, kwamen geen m 3 thologische
en pastorale namen er het karakter van maakwerk aan geven.
Flora en Zeph3 r omhelzen bier malkaar! En verder in den tuin
ziet Vondel van op een lagen toren t r itons en meerminnen
en den zeegod Neptunus in hoogst eigen persoon !
Dit wijst natuurlijk op zeer sterken invloed van Ovidius en
Virgilius en op een zeer conventioneele opvatting van landelijkheid en natuurschoon. Vooral in de vroegste werken van Vondel
treft ons deze classieke invloed in bet schilderen van een half
factische natuur.
De voorbeelden liggen voor het grijpen. De beroemde
tweede epode van Horatius, heeft hem evenals de
meeste zijner Nederlandsche tijdgenooten, herhaaldelijk tot
navoiging verleid. Fell eerste maal gebeuit dit in het Fransche
;pis/re dedicaioire a 717011 ,Set:,,neur lean Michiels van Vaerlaer,
maar verder dan een hoofdzakelijk verstandelijken lof van het
landleven brengt zijn natuurgevoel bet bier niet. \Vat verschil bij
het frissche Bid/en/even van J. Luiken, dat van echt meeleven en
voelen in de natuur getuigt.
Nochtans komt Vondel langs den weg van classieke invloeden wel eens tot een mooi brok natuurbeschrijving. Dit is bij(I) Bij drinkgelagen den beker aan zijn recbter (met de Zon) of linker
buurman (met de maan) rondgeven.
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voorbeeld het geval met de schildering van den gevelden eik (I),
die zeker geschreven werd in navolging van Virgilius (2). Verscheidene trekjes werden uit het oorspronkelijke haast woordelijk
overgenomen, maar toch ligt er in Vondel's bewerking een
onloochenbare majesteit, waaraan het hyperbolische niet al te
zeer schaadt.
Een bergheick, lau volgroeit, rcickt verve met zijn tacker,
Schiet diepc wortelen, en grijpt, voor 't nedersmackcn,
Met klaeuwcn taey en krom veel aarde, en klompen klais.
Hij vrecst geen ackcrlien; al kerft men, rcis op refs,
Zijn schors en bast, beprocft van 't Zuiden en van 't NoorderL
Men breekt er bijlen op, en kracht van dikkc koorden :
En zoo hij 't geven moet, na'et kraecken heen en weer,
Zoo rucken stronck en stain en wortels alles neer,
Wat met hem was helent van huizcn, heggen, boomen.
Hij sleept eon baiert na, ten hergh af; stopt de stroomen,
En opent aderen; zoo dat men overal,
Met tranen op de wan,,, gewagh maakt van zijn val (3).

Even mooie brokken natuurschildering, die in weerwil van
classieke reminiscenties en mythologische versiersels, toch een
zeer ontvankelijk natuurgevoel verraden, vinden wij nog op
andere plaatsen in Vondels werk. Wie howl in de Geboortek/ock
voor W. van Nassau geen weeiklank van de guile lentevreugd,
die het hart van Vondel doorstroomde toen hij zich in den
soeten, koelen may in de velden vermeidde in het spel van
het spiegelend zonnelicht, in de kleuren en geuren van boom en
kruid. Vooral de bloemen verteederen hem. In een kenschetsende passage herinnert Vondel met een zinspeling op het
uithangbord van den winkel zijner ouders te Keulen, dat hij
in een violet geboren werd. Als een kiesche bij heeft hij zijn
leven lang alleen bij de bloemen der pozie vreugde kunnen
vinden, en aan de n.ymplien vraagt hij als opperste guest, dat zij
hem bij zijn uitvaart een doodenkleed van bloemen zouden
weven. Deze passage betitelt Vondel zelf Bloemzucht van den
dichter
(I) 1641-1645, Henriette Marie t' Amsterdam, blz. 117, vers 325 tot 336.
(2) Eneas : II (Prozavertaling van Vondel. biz. 213); IV (1646-1647,
Hz. 18). Berijmde vertaling II p. 226; vers 900 tot 907; IV p. 285 (vers
624-632).
(3) 1641-1615, p. 117.
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Violen loken op bcstipt met lieflijckhcden.
Dc roosen trockcn acn cen roodighcyd als blocd.
De tulpen blinckencl goucl, genoffels cenen glocd
Van purper under 't snecu : wcch purper, 't wcick de borstcn
Der koningen becicckt, en weercldlijcke vorstcn;
Uw stacytabbcrcls sijn met greynverwc opgcsoOn;
Mijn bloemcn sijn gcdoopt in 't sap en blood der goon.
0 Ajax, Hyacinth, Adonissen, Narcissen!
'k Wil troop en kercktapijt om uwen luister missen;
Apelles ryck pinceel om dose schilderij;
Mosaischc tempelpracht en kunst is doof hierbij.
Besiet cens dat yvoir, dic vlammendc Robynen,
Dat goud en dien turkois. Helacs ! ick sla aen 't quijnen,
Ik wordcr op verlieft. 0 wat velcljouffer sal
Mij kroonen in ecn heel acnminnigh bloemendal,
Daar 't voorjaer ccuw4.,,h jong- van rimpcls weet nocht kreucken,
En tot sielstercking steeds uvtlevert maght van reucken;
Daer ik in laurcnschaeu v!ietwater ruyschcn hoor;
En wcy met vrij gesicht de mengsels door en door;
Daer Junoos paeuwepracl, of Partsche koningsgordel,
Bij Woemverscheyclenhcycl, hob luttel leans en vordel,
Wen 't op een praelen gaet. Komt, Nymphen, breyd cm' stool;
Van bloemen hem, die 't Licht ccrst sagh in cell' viool;
En sedert, kiessche bie, versmaende alle andre tuinen,
Op Pindus heuvclen en sprickclige kruynen.
Soogh goclenleckernij. Och of na mijne dood
Napaeae violet, wit, purper, blaeu, en rood,
Lavender, incarnaet en paers, en geel schaeckierden,
En weefclen tot eon' pel; en 's dichters uytvacrt vierden
Met Floraes dierste draght. (1)

In verband met Vondels << bloemzucht » is het volgende
fragment nit een van zijn gelegenheidsgedichten ook niet van
belang ontbloot. Vol bewondering verheerlijkt hij het mozaiek
van Dirk van R ) swyck. De bloemen- en insektenkrans op de
toetssteenen tafel met paarlemoer ingelegd komt naar zijn oordeel de natuur nabij, en dan Wendt hij er con amore over uit
alsof 't een werkelijken bloemenhof gold :
De honingbij vint hier gem bloem bedorven.
Zij zuight, terwijl ick rijm,
Den honingdau, en vult haer hollc korven
Met roozengeur en tijm.
(t) Geboortklock van W. van Nassau, p. 32.
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Dees veltzwarm zict den dischbcemt noit verdorren
Het leeft' cr overal
Van krekel, vlicgh, wywoutcr, goude torrcn,
En joffrcn, zonder gal.
Dc maenebloem, dc starreblocmcn locken
Die -vlugge ziclen uit.
Dc morgenstar, de korcbloem, dc klockcn
Ontluicken op 't gcluit.
De kivitsblocm, en keur van schoonc tulpen,
Die als 't kamcleon,
Met menigh slagh van verwen zijn bchulpen,
Bekoren zcif de zon.
Gcnoffel, of ecnvcrwich, of gemengelt,
Gezegent met cen lucht
Van nagelpoer, in zooveel kleurs gcsprcngclt,
Het hart verquickt als 't zucht. (1)

Wie zoo schreef over bloem en insekt, had ongetwijfeld een
gezonden natuurzin, die vrij van alle classieke invloeden het
schoone van land en lucht en water met eigen kleuren schilderen
zou, en dat gebeurde dan ook.
Weldra zien wij Vondels landschappen een bepaalder
karakter krijgen. Ze verliezen bun conventioneele Arcadische
algemeenheid en worden allengskens typisch Hollandsch. Weldra moet de lezer niet meer als Burgerhart in de Balavische Gebroeders (2), den vinger eerst in de aarde steken « om te rieken in
wat lant en lucht hij sta of niet ». Hij wordt al dadelijk gewaar
dat Vondel een Hollander is, dat hij behoort tot « een volck, in
veenen en in moeren, als vorschen, tot den hals gedoken, en
gewoon te huppelen op 't land en over groene zoOn. * (3). Hii
ziet voortaan de natuur met eigen oogen in de voile werkelijkheid en niet meeralleen in de boeken van geliefkoosde classieken.
Kenschetsend is in dit opzicht de Rey van Eubeers uit Palamedes (4). Hier gaat Vondel weer Horatius' epode Bealus ille uit
de verte paraphraseeren, maar zijn werk wordt veel zelfstandiger
dan vroeger, het krijgt een door en door Hollandsche kleur. De
c Boersche wooning , naast de « Silverbeeck ,, met Naar c afge(I) 1657. 166o, II, p. 294.
(2) Blz. 1 I.
(3) Blz. 54.
(4) Blz. 292.
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tuynde koolhof D, haar beemd en klaverwei, haar vlas- en korenvelden, << omheynt inet steeckelige clooren. »; het meer, waar een
speeljaclit over zeilt; het dorp met zijn rookende schouwen; en
het slot dat in 't verschiet opschemert; dat alles vormt een landschap zoo echt Hollandsch als bij Vondel's tijdgenooten de
schilders.
Hier wordt het duidelijk, dat Vondel herhaaldelijk op het
land vertoefde. Wij weten, dat hij dikwijls te Muiden, Beverwijk
en Hoorn kwam en niet het niinst op het . Eickhof », het buitenverblijf van de joffers Hinlopen in het lachende Gooi. In een
gedichtje, dat aan een bezoek op dit landgoedje herinnert,
getuigt hij zelf dat « zijn geest tot lantvermaeck geneight . was,
en dat hij gaarne vertoefde, . waar de zoete boekweit bloeit, bij
't krieken van den morgenstond in de koele schaduw en in 't piepend kruid » (i).
Meer dan een versje geeft ons den indruk van heel werkelijk
genieten in de schoonheid der Hollandsche natuur, en zelfs
bekent Vondel, dat de leeuwerik, die . al zingende uit een liefelijcker lucht kwinkeleert » hem in 't Gooi « tot zingen noopt . (2).
Wie prijst den aanlief van UilizanA) (3) niet als een frisch,
zonnig landelijk tafereeltje? En getuigen de volgende strophen
niet van waren natuurzin?
Twee jonge macgden waren uitGegaen, in 't kriecken van den dagh,
Daar niemant heck noch draeiboom sluit.
Het Goy voor icder open lagh.
Natuur haer keur van bloemen milt
Alsins te plucken gat- in 't wilt.
Dc lentezon bescheen het groen,
Met puick van straelen uveral :
Het lantschap stond in zijn saizoen:
De bijen zogen Bergh en dal
Van honingh ledigh te gelijck,
En alle honinghkorven rijck
De maeghden op een heuVelkijn
Gelcgen, en van plucken moc,
Beschut met loot voor zonneschijn
(1) 1646-1647, II, biz. 7.
(2) '657 . 1660, II, blz. 35.
(3) 1657-166o, II, blz. 310.
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En zon, ham- oogen token toe,
En sliepen zoo gerust in 't Bras,
Als of de slaep hoer hart genas. (I)

Vondel's natuurzin is echter nooit vrij te pleiten van een
tintje utilitarisme. Ziet hij boomers . wit van bloesem, staen in
't bloeien » dan geldt zijn eerste gedachte de « buy van rijp of
hagelsteen » die hen zou kunnen treffen in . hunnen May . (2).
Komt hij in 't boschrijke 's Graveland in 't Gooi, dan denkt hij
dadelijk aan de jonkers, die er een goede jacht op patrijzen en
hazen vinden (3). Ziet hij « tulpen schoon van verf, daer Bloemaerts hart aan hangt » (4), dan is het in de eerste plaats de
hooge geldwaarde van deze bloemen, die hem tot geestdrift
stems
Hoc schoon schakeert natuur de tuipen, schatten ward,
Gewogens tegen goud, verheven tot Augusten
De schoonste en dierste bloem, waerop ooit bijen rusten! (5)

Het is nogal natuurlijk, dat Vondel juist op deze bijzonderheid ging bespiegelingen maken ; hij was itnmers getuige van den
grooten tulpenzwcndel die vooral in 1634, 35, 36 en 37 in Holland.
woedde (6). Deze plant met Naar bloemen als Turksche tulbanden werd door Gesner voor de eerste maal gezien in 1559 te
Augsburg in de tuinen van Johan Hendrik Herwart, die ze uit
Konstantinopel had medegebracht. Toen gold ze als iets heel
zeldzaams, maar weldra kweekten de Nurnbergers, Leipzigers,
Hamburgers en vooral de Hollanders de nieuwe plant met
groote voorliefde. Ze maakten een selectie van de mooiste soorten, waarnaast ze een stokje plantten om ze van de andere te
onderscheiden. Om die reden heetten de uitgelezen bollen dan
ook base/ten. In de 17 e ecuw nam de tulpenkweek in Holland
een ongehoorde uitbreiding, men besteedde tot 2200 guldens
(I) 1657-t660, II, p. 312.
(2) De Heerlif ckhezd der kercken, biz. 163.
(3) 1657-166o, II, blz. 39.
(4) 1637-164o, p. 9.
(5) Bespiegelingen van Godt en Godsdienst.
(6) Naukeurige en GedenkwaarthRe Reysen van Edw. Brown, M. Dr,
vert. door Jacob. Leeuw, Amsterdam, bij jan ten Hoorn, 1682, blz. 12.
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-voor een bol van de soort genaamd Viceroy (I). Het werd een
-ware koorts. Wevers verlieten hun getouwen, kleine winkeliers
hun winkels en legden zich toe op het kweeken en verhandelen
van tulpbollen, waardoor menig kleine burger in den beginne
ook rijk werd (2). Maar deze handel werd op den duur zoo onbezonnen, dat de staten van Holland het iioodzakelijk achtten
bij Placaat van 27 April 1635 al de contracten betreffende tulpenhandel te vernietigen (3). De Engelschman Edw. Brown die
omstreeks lien tijd Holland afreisde, schreef over die tulpenhandelaars het volgende : « Soo dat (feet' d'eene dag naakt en
bloot was, en d'andre dag in een ka y os met ses paarden kon
rijden. Hierdoor kregen sij de naam van floristen. Dese met het
geld geen raad wetende domineerden soodanig, dat se binnen
,korten tijd weder naar het weef-getouw moesten (a).
De zeventiende-eeuwsche letterkunde maakt dikwijls zinspelingen op die tulpenzucht. Cats is er b. v. veel minder mee
ingenomen clan Vondel. Hij betreurt de geringschatting waarmede de oude tuinbloeinen bejegend worden en de Met altijd
gewettigde voorliefde voor tiieuw ingevoerde bloemen als de
Keizerskroon, de monnikskap of aconiet en de tulp.
Ick sic, dat al wat tuvncn heett
`Feel gelts aen nicuwe bloemen geeft
Het out ge-was van bloom en kruyt
Dat heeft schier al te samen uyt.
Dus of ik thuvs of ciders ben,
Ick vincle dat ik nict en ken.
T is hicr een Tulpa diemen acht,
Gan, sender rcuck, en sender kracht.... (5)

Is het geen stofrelijk nut xvaarvan de natuur tot Vondel
spreekt, clan zijn het noodzakelijk zedelijke of christelijke leeringen, die ze hem voorhoudt. Het zijn gedachtenrijke tuinen
waarin hij wandelt, elke plant draagt haar geheim, elke bloern
haar \vijsheid. Ze verschaffen hem nog altijd net als aan zijn
grooten voorganger uit de I 4e eeuw, J. van Maerlant :
(1) EDW. BROWN. t. a.

p. p. 12.

(2) CHOMEL 3717.

(3) Groot Placaat-boek 2" deel, blz. 2363.
(4) EDW. BROWN, t. a. p. blz. 12.
.(5) Trouring-17, 135.
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Scone reden cnde leringhe (1).

Zijn dichtersoog vindt ill de bloemen overvloedige stof voor
vergelijkingen, metaphoren en zinnebeelden. De vermoorde
kinderen te Bethlehem ziet hij als verwelkte, vertrapte bloemen ;
de doodle nonnen in Gvsbrecht, als een krans van rozen wit en
rood; de heilige maagden zijn lelien onder de rozen; Maria
Stuart is de Roomsclie roes, versch gesneden van haar steel. In
het heerlijk gedicht Kruisbergh (2), zoo vol natuurbeelden in den
trant der middeleeuwsche in3,stiek, wordt het afbangende bleeke
hoofd van Christus vergeleken bij een geknakte lelie, het kruisbout bij een rozenboom en de goddelijke wonden bij rozen. De
Christenen komen er been als de bijen naar geurige bloemen.
Dergelijke staaltjes van beeldspraak begrijpt iedereen dadelijk,
andere worden eeist duidelijk als men ze beschouwt in bet licht
van folklonstische of verouderde wetenschappelijke opvattingen.
Bij Vondel is de rozemarijn naar aloude overlevering nog
het zinnebeeldige ktuld der herinnering, evenals bij Shakespeare, die het u remembrance ' beet (3) en door Ophelia voor
haar heengaan laat ultdeelen om aan Naar te doen denken (4).
Zoo was de rozemarijn aan de dooden gewijd en bij begrafenissen werden er rouwkransen mee gemaakt. In de Uiivaert van
min dochierken schrijft Vondel :
De speelnoot vlocht (toen 't antlers niet mocht zijn)
Ecn krans van roosmarijn
Ter liefde van heur beste kameraet (5).

Ook in de Uitvaert van Maria van den Vondel, dociaer van'
den jongen _loos/ van den Vondel lezen wij :
Wat kroontge, opdat uw liefde blijk !
Met palm en roosmarijn het lijk? (6)

Ook bij huwelijken werd de rozemarijn gebruikt met dezelfde zinnebeeldige beteekenis : herinnering aan het meisje, dat nu
(1) Der naturen bloeme. Prol. vs. 145-146.
(2) 1637-40, p. 291, II.
(3) Koning Hendrik IV; II, 3, 59.
(4) Hamlet, IV, 5, 175.
(5) 1626-1636, II, p. 115.

(6) 1664-1671, I, p. 78.
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maakt echter in zijn lief huwelijksvers Bede aen het Westewindeke
gewag van drie andere planten :
Stroy nu under kuischen palm
Wit ligustrum en Viooltjes
Voor de macghdelijke sooitjes...

(I)

De palm geldt bier als beeld der kuischheid, de witte ligustrumbloem getuigt van onschuld en de viooltjes van getrouwheid,
de drie maagdelijke deugden. De ligustrum wordt zeer dikwijIs
vermeld bij de Latijnsche classieke dichters Virgilius, Martialis
e. a., maar Vondel kon dit boomachtig heestergewas met zijn
witte trechtervormige, zoet ruikende blue mpjes ock vinden in
Nederland, waar het Rhynwilge, mondliout, beenhout of keelkruid heette.
Als zinnebeelden der kuischheid haalt Vondel nog den
Laurier en den hulst aan. Die emblematische beteekenis ontleent
de eerste plant aan een barer eigenaardigheden, waarover de
toenmalige botanisten nooit nalaten te spreken. « De bladeren
blijven altijd groen, de welcke in 't vier gheworpen ghecraeck
gheven, ghelyck alst sout doet » schrijft Matthijs De Lobel in
zijn beroemd Kruidboek (2). Over diezelfde eigenaardigheid
geeft Dodoens de volgeiide mededeeling : ( De Hey densche
waerseggers wierpen de Laurus-bladeren in 't vier eer sy iet
voorsegghen wouden, omdat sy kraeckten als sout ter wijlen sij
branden (3). De rnensch, die aan het vuur van den zinnelijken
hartstocht weerstand biedt, gelijkt aan de laurierbladeren, die
tegen de vlammen worstelden. Vondel schrijft in de Bes,-bieg-elingen van Godt en Godisdienst
Dc kuisheid wederstreeft, gelyck de lauwerier
Dc Vlamme, en slaet geluit in 't heillous minnevier.

(4)

In de Brieven der II. illaeghden gebruikt hij dezelfde vergelijking. Kuische vrouwen bestrijden de hartstochten,
(1) 1626-1636, II, p. 135.
BLANKAERT, Den iVederl. Herbarius,
(2) II, 166. — Zie ook
Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1714. (Eerste uitgave 1697) e. a.
(3) Herbarius van DODONAEUS, Antwerpen, Plantijnsche drukkerij van
Balth. Moretus, 1644.
(4) p. 24, III.
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..... Gelyck de lauwcrblaen de vlammen wederstreven,
En kraecken, rcis op reis, en worstlen, cer zij 't geven
Gewonnen aen den gloet .... (1)
De hulst die zich, met zijn stekelige bladeren verdedigt tegen
al wie het waagt hem aan te Laken, doet als de kuische maagd, die
zich ook niet ongestraft naderen laat.
Hier quetst de hulst, gelyck de maeght,
Die zuivcr is van hart en grunt
Den wulpschen wederstreeft, en wont
Die haar iet vergcn ongevraeght. (2)

Ronsard vertelt van een gedaanteverwisseling van den hulst,
die zijn allegorische beteekenis nog duidelijker maakt. Deze plant
was vroeger een nimf in dienst van Diana. Op een warmen
zomerdag ging zij slapen in een grot waar Pan haar ontdekte en
geweld wilde aandoen. De nimf riep toen haar godin ter hulpe en
werd in een hulststruik veranderd.
Elle vit ses bras jumeaux
S'allonger en deux rameaux,
Ses doigts en branches couvertes,
Ses cheveux en feuilles vertex,
Qui de piquerons aigus
Se herissaicnt par dessus
Tout a l'entour de sa souche
Dc pour clue Pan ne la touche (3).

De wijngaard is het beeld der echtelijke trouw. « Om den
olm gevlochten met zijn armen, leert (hij) man en vrou uit liefde
elckandre trou beschermen n (4). De voile korenaar, die zwaar
van zaad het hoofd ter aarde buigt, is het symbooi der nederigheid. Zij <, leert ootmoedt aen den rycke, en adel, en
geleerde » (4). De boomen, die hun levenssappen diep uit de
aarde putten . leeren Godt te zoecken in den wortel . (4). De
zonnebloem spreekt van gestadige godsvrucht.
(I) p. 63.
(2) 1654-1657,1. p. 137.
(3) ffuvres (Paris, N. Buon, 1622) Le Houx, p. 1246, IL
(4) Besp. van Godt en Godtsdienst, p. 24, III.
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(Zij), die noit zich van de tonne keerdc,
Vernment ons 't oogh te slacn naer alter lid-Am bran,
En 't acngczicht van Godt tc kennen in de Lon. (r)

Het zelfde beeld, dat Ruusbroec ook gebruikt, vinden wij in

de Emblemala Divini Amoris van Otto Venius :
De sonne-blocm hacr altijd keert,
En volght der sonncn snelle gang-en;
Van die 't ghesichtc sy bcghecrt,
Van wien sy 't Leven heeft ontfanghen.
De suvver sick zich oock went
Met al haer lield' en al liner Nvenschen
Naer Godt, de saline sander ent,
Die 't Bert verlicht der gaedc menschen. (_!)

Het komt ook voor in de Devises he'roiques van Claude Paradin, die er het volgende bij aanteekent : « La feue Reine de
Navarre Marguerite de France, Princesse trs illustre, portait la
fleur du Saudi en Devise, qui est la fleur a ) ant plus d'afinite
avec le Soleil que point d'autre, taut en similitude de ses rayons,
es feuilles de ladite fleur, que a raison de la compagnie qu'elle
lui fait ordinairement, se tournant de touter pars la ou it va :
depuis Orient jusques en Occident, s'ouvrant aussi, ou cloant,
scion sa hauteur, 00 basseur D (3).
Van den palmboom met zijn slanken hoogen slam, niet de
burns maar de palina, vertelde reeds Plinius dat hij sterker
wordt naarmate hij meer beladen is (4). Eerst het rationalisme
der negentiende eeuw stelde een einde aan dit sprookje. tot
groat verdiiet van N. Beets, die in zijn 07111ela zucht. . Gcen
palmboom nicer, te weliger g'-oeiende, naarmate hij meer gedrukt
wordt ! (5). Voor Vondel is dit nog evangelic :
(1) Besp. van Godt en Godtsdienst, p. 24, III.
(2) Antwerpen, Plantijnsche drukkerij, B. Moretus, 166o, p. 38.
(3) CLAUDE PARADIN, Les devises heroiques, Antwerpen, Chr. Plantin,
1561, blz. 23.
Dezeifde me,iedeeling komt voor in Be S y nzbolis fleroicis, Libri IX
van SILVE"ITRO PETRASANCTA, Romano, Soc. Jesu, Antwerpen, B. Moretus, 1634.
(4) Plinius, 16' Boek, Kap. 42.
(5) Camera, p. 276.
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De pallemboom, die voor Been last wil bucken,
Noch steiler opwaert schist, en groeit in 't onderdrucken... (1)

Op een andere plaats worcit die bijzonderheid nogmaals
aangehaald, dezen keer met de zedelijke leering erbij :
De braevc dadeltack,
Bij duitschen palm genoemt, bezwyckt niet under 't pack
Maer heft het hooft omhoogh, en lecrt in tegenspoeden
Volhardcn, en getroost de scha met bast vergoeden. (2)

Ook Cats is op de hoogte van die eigenaardigheid en schrijft:
Wat dadel-boom verheft zich, als door ghewichte ? (3)
Het zinnebeeld van den palmboom, die rechter groeit naarmate hij meer gedrukt wordt, komt ook in de heraldiek voor.
In het werk van Silvester Petrasancta De Symbolis heroicis wordt
het wapenschild van Franciscus Maria II, hertog van Urbino,
medegedeeld. Het stelt een palmboom voor met een zwaren
steen aan een zijner takken vastgehecht, wat niet belet dat hij
loodrecht opgroeit. De leus onder het schild luidt Inclinata
resziw (4).
Ook de wondere roos van Jericho bloeit in Vondel's dichterlijke gaarde. Ifis gewaagt er van, even na de eerste rei in johla
De roos van Jericho gaet open,
In 't opgaen van den morgenstont.
Zij heeft den koelen dau gezopen
Het manne (5) viol haer in den mont. (6)

Van het middeleeuwsche, nu nog onder het yolk voortlevende geloof, dat deze rosa Bieridi of rosa S. Marine, hoe verdord ze
ook weze, zich in den kerstnacht van zelf opent, spreekt Vondel
niet, hij noemt die plant blijkbaar alleen met het inzicht wat
locale kleur aan zijn werk to geven.
(I) .Heerlyckheid der Kercke, p. 149.
(2) Besp. van Godt en Godsdienst, p. 24, III.
(3) CATS. Selfstrijt. Voorrede.
(4) Biz. 39.
(5) De lavende dauw.
46)lephta, v. 405-8.
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Buiten doze dichterlijke vetbeeldingen, door (le planten,wereld bij Vondel opgewekt, korner' er in zijn werk nog talrijke
botanische zinspelingen en uitweidinren voor, die ons een denkbeeld geven van zijn wetenschappelijke kennis op dit gebied.
De zestiende eeuw had zich onderscheiden door een steeds
groeiende belangstelling voor de plantenkunde. De drang om de
natuur te doorgronden riclitte zich met voorliefde naar de boomen en kruiden die ons or ringers. Naar het voorbeeld van het
Italie der Renaissance werden alierwegen tuinen aangelegd met
het bepaalde (Joel zeldzame planten bij de hand te hebben orn
ze te bestudeeren. De ho7 tzts te Leiden, die in 1577 werd g7)pend
en een tijd under leiding stond van Carolus Clusius (De l'Ecluse),
was een der merkwaardigste. De eerste verzamelingen van
gedroogde planten, met een wetenschappelijk Joel aangelegd,
dagteekenen ooh uit lien tijd. Een groot aantal Cruvdboecken of
herbariums, zooals men ze destijds noemde, werden geclrukt en
herdrukt en versierd met een overvloed van kostbare en soms
zeer kunstig naar de natuur geteekende houtsneden. Die zestiende-eeuwsche botanisten Fuchs, Conrad Gesner, Piet andrea
Mattioli, Aldrovandi en de Nederlanders Rembeit Dodoens,
Matthys de Lobel en Carolus Clusins, maakten zich vooral vetdienstelijk door de nauwkemige beschrijving van de planten, die
zij in hun bereik hadden Ze begonnen werkelijk de natuur
met onbevangen, open oog scherp te bekijken, maar toch bleef
het archaeologische element in hun werk nog te overwegend. Ze
bleven te zeer gebonden aan de geschriften van de natuurbeschrijvers der Oudbeid. Ze k ender) Theophrastes, Dioscorides,
Plinius en Galenos te geed en hadden er te veel eerbied voor.
Zoo kwamen ze maar langzaam vooruit op den weg der edit
wetenschappelijke plantenkunde die beslister werd ingeslagen
door CCsa l pin, Jung, Ray, Rivinus err vooral Linnaeus.
Zoo komt het, dat al de zestiende en zeventiende-eeuwsche
botanische geschriften nog steeds met bijzondere voorliefde over
de genezende kracht der planten uitweiden en er allerlei empirische geleerdheid over ten beste geven. De remedies, die wij nu
nog alleen aantreffen in den Fel stailaVen RoPenier of in den
Boerendokter, hadden, toen hun eereplaats in al de herbariums.
(1)

Beelden en Groepen door JAN VETH, Amsterdam, P. N. van Kam-

en en noon, p. 34.
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de zoogenaamde herbaristen » die er de krachten en werkingen, de « nuttigheydt >, of de c schadelijckheydt der louiden uit
leerden. z< Der kruyden kracht hij vergde en voor het lichaem
las schreef Vondel in een lofdicht op zijn vriend, den geneesheer Anthony Roscius (1).
Het kon niet anders of Vondel's nuttigheidszin moest naast
den poe.telijcken lusttuin zijner botanische metaphoren en versieringen ook een hortus said/a/is aanleggen. Echt niiddeleeuwsche, didactisclie wijsheid spreekt uit de passages, die wij verder
aanhalen.
Vondel gewaagt herhaaldelijk met een soort van geheimzinuige vrees van het aconitum, den wolfswortel, door Nicander en
Dioscorides ook wolfsdooder, panterdooder en vrouwendooder
geheeten (2). Dit kruid, volgens de leE,, ende gegroeid uit het
schuim van den bond Cerberus, door Hercules uit de hel
gesleurd, is eon zeer gevaarlijk vergift.
Celuy dui boit. cornrcic a cliant6 Nicandrc,
De l'aconitc, it a l'csprit trouble,
Tout Cc qu'il voit luy scnlblc c-;trc double;
Et sur scs ycux la mild sc vicnt espandrc. (3)

De wolfswortel doodt niet alleen do menschen, maar ook de
viervoetige dieren. Door hun instinkt voorgelicht, eten dezFy
laatste er echter niet van. Ze vermijden zelfs de plaatsen wadi
die plant groeit. Haar vergift is zoo sterk dat het, in water
gekookt en op het hoofd gestreken « Iuvzen en neeten doodt, en
om den pals van zwangere vrouwen gehangen tt der zelver vrucht
verderft Sonimige Italianen en meer andere boosaardige
menschen, weeten de bladeren en de wortelen dezer planted zoo
konstig op hare wijze te berei den, dat ze iemand, buyten zijn
weeten, daar van konden doen innemen zoo weynig of zoo veel
als ze begeeren, om hem te doen sterven binnen een korte of
lange tijd, zoo het haar goed dunkt; tetstond, of na eenige urea,
(01618-162, II, p. 93.
(2) Palainedes, 295; — 1626-1636, p. 20; — 1662-63, p. 21.
Zie over deze plant : Deux lzvres des Venins par JACQUES GREVIN,
Antwerpen, Chr. Piantin, 1568. Biz. 201.
(3) RONSARD, Le recued des sonnets, XVII.
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dagen, weken, maanden of jaren, ondertusschen gedmig quijnende, tot dat ze dood zijr. ». Al die wijsheid vinden wij bij
Abraham Munting, die eenige jaren na Vondel's dood een
Nauwkeutl;(;-e Sesc1zrri7)in A, der Aardgezcassen uitgaf (1).
Vondel houdt nog stevig vast aan de leer van de huniores in
sanguine, de caidinale vochten (lie volgens de oude geneesheeren Hippocrates, Galenus e. a. ten getale van drie in het
blued aanwezig zijn : de cholerische, de flegmatische en de
melancholische humeuren. In zijn 27an Godi en
Godisd,.enst ontwikkeit hij (kit heele vertoon van geleerdheid.
Aldus be4aet
Hoer uit
zwarto
En blaet ciE slvm. Dc x\vcirtio is d'anderste
alle,
Als Aerdtsche nit zijn rrttuur, van 't natte slijm omvioct,
Ais
kaut
yacht. Dc gecie galvlam
In top, gclyck hcl vier, en geeft alle andren 't levee.
In 't midden zi,v(_e:t het bleet, gelva de lucht gedreven.
:en) l y ing elck mengsel haudt cell cvcnredenheit,
Is 'I licha= C zijn kracht : maar heerscht 'er onbeschet-,
Daar 't springcn nit den hart, en regel te verkeeren,
Zoo r.J st
narcliN.!,-h, als in con strijt van heeren (a).

VQndel bent dan ook de kruiden, die liet evenwicht under
de vier cardinale vochten in het blued kunnen herstellen wanneer
het verstoord is. De coloquintappel, de elleborus of nieswortel,
en de rha bezitten die eigenschap.
De gedroogde coloquint ghestooten ende in een cl, sterie
ghedaan » jagen de <, gele cholerycke vochtiglieydt af, schrijft
De Lobel (3). Vermengd met malvezij en houd geworden order
den blauwen kernel, trekt die remedie K de grove, taeye ende
vuyle slymachtighe humeuren » af (3). Abraham Munting is het
hiermede ook Bens : « Agt of ties greynen met syroop van
staechas, of honig van roozen ingenomen, veidrijft door de stoelgang uyt liet ligchaain alle &de -e, en taye koude voclitigheeden : versterkt ook de zeenuwen (4).

(t) Te Leiden en te Utrecht bij P. van der Aa en Francois Halma, 1696,
blz. 282.
(2) p. 19, III.
(3) P . 788.

(4) iVauwk. Beschrjving der Aardgezvassen, p. 502.
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De elleborus albus vats bbuiten opgcleydt, glieneest d'uwtbreken van de flegmatike hurneuren leert De Lobel (I), en de
elleborus 711 gel, verzekert hij, suvvert d'lichaem van alle quade
ende vuyle humeuren. Sy treckt of cholerike, melancholike ende
flegmatycke humeuren, waerdoor datse 't bloedt suyverder
maeckt, to weten, uittreckende de vuyle humeuren die met 't bloet
in de aders ghemengt zijn » (2).
De rha, die ntl zijn kan de rha-ponticum, nit de streek boven
den Bosporus, of de rha-barbarum, uit Barbarije afkomstig, purgeert cholerike en flegtnatike humeuren principalick uit de maghe
en de lever » (3). Abraham Munting zegt dat sommigen dit gewas
zijn naam given naar de rivier Rha, waar het overvloedig groeit.
« De gemelde rivier, voegt hij er bij, vloeit van de Noordsche
gebergten, welke de naam van Monies Byperborei voeren, door
Sarmatian tot in de Caspische of Hyrcanische zee, van sommige
geheeten de Turksche » (4).
De werkmg Bier kruiden wordt geschilderd in de 11a,viincenee
de Salomon van Du Bartas, en als volg,t door Vondel vertaald :
Hoe doch de coloquint met zulcken oordcel magh
Uytpicken 't w;ttc vocht In duvst' re, en donckcrc ad'ren,
't Elleborum het zwart, de rha het groen vergad'ren (5)

In de Respiegelingen van Gedi en Godisdiensi (6) wordt ons
ook een heele onpoetische artsenijwinkel van geneeskrachtige
kruiden uitgestald.
De ';-pos, de konjngin der bloemen, stcrekt het hart
In flacute, en koelt den Brandt, in a' kranckcn koortse en

smart.

Zoo leerde de pharmacopaea van Vondel's tijd. De roode
roos was een van de vier hartsterkende bloemen (7) en het rozen( i ) p. 382.
(2) p. 384.
(3) P. 356.
(4) T. a. p. blz. 852.
(5) Heerlijkheid van Salomo, p. 173.
(6) p. 23, III.
(7) De drie andere waren de Bernagie-bloem, de buglose of ossetongsbloem en de blauwe viool.
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water was een van de groote cordiale waterers waarmede de
levensgeesten versterkt werden (T).
Narcis, dic bronncn mint, verdrooght en voeght de Avonden. (a)
Reeds Apulcius (geb. T25 n. dlr.) roemde den wortel van de
narcis als middel tegen de wonder), gemengd u met olie ende
meel, ende alsoo in stele van een plaester op de wonde » gelegd,
zooals Matthys De Lobel in zijn kruidboek aanhaalt.
Het brein, de lever, 't hart van zwaricheen ontbonden,
Bedancken Your hacr deught de troostende melis. (3)

De melisse werd ook als een der heelkrachtigste kruiden
beschouwd. Zij heeft re een vet warmende, oplossende, zeer
hoofd-, hart-, tnaag- en moeder-versterkende kragt, schrijft Chomel, inzonderheid is zij zeer dienstig in hypochondrye, melancholye, hartklopping, draaying des hoofds en andere hoofd- en
zenuw-Yebreeken, beroerte, lammigheid, enz. Men gebruikt ze als
thee of in wijn getrokken en andel s. In de apotheeken maakt
men er een heerlijk gedistilleert water en geest van, het zij met
of zonder wijn, en vorders een olie, conserf, extract, essents en
siroop . (4).
De kracht van de lavendel gebruikt under den vorm van
conserven, striker, olie, water of edik, « zeer dienstig in catharren »,
prijst Vondel als volt :
Het hoed, zoodra de damp in 't brein verdreven
Dat eerst benevelt was van koude vochtigheden,
Bekent 's lecenders trou, betoont aen Weer der leclen. (5)
Van de safrraan getuigt Von lel dat zij den geest verheugt (0). Deze vroeger veel gebruikte Crocus oificinalis roemde
Theophrastus Paracelsus als de Samma tristitiae medic-Ma ),
een uttstekend middel tegen droefheid en bekommerdheid des

(1) CHOMEL, p. 3107.

( 2) p. 23, III.

(3) Bespieg. van Godt en God tsdienst,

p. 23. IIT.

(4) p. 2025.

(5) Bespiegel. van Godt en Godtsdienst, p. 23.
(o) Bespiegel. van G ,d! en Godisizenst, p. 23. III.
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wijzen », en andere hielden ze voor cen panacaea.
De roosmarijn versterckt
Geheughenis cn brein, dat als voorhccnc werckt. (2)
De genezende eigenschappen van (lit kruid met den dichterliiken naain waren ook menigerlei. Het werd vooral tegen zwak
geheugen en duizeliglieid gebruikt « als conserf, of als eau de la
reine met water getemperd » (3). Van het met rozemarijn bereide
eau de la mine, Hongarisch water of aqua Reg,inae Hungariae,
komt de uitdrukking . lodderijndoosje nl. een doosje waarin
een sponsje, doortrokken met eau de la reine, geborgen was en
dat de dames tot op het einde der 18 e eeuw nog gebruikten op
visite, in den schouwburg en in de kerk.
Den heiligen Laurier vcrdubbelt onze krachten
Verwarmt het ingewant, schept vrolycke gcdachten. (4)
« Heilig » beet de lauricr onder classieken invloed omdat
hij in de oudheid aan Apollo was toegewijd. Zijn beteekenis
voor de oude pharmacopaea bepaalt Vondel heel nauwkeurig.
De bladeren en de bezien van dezen boom werden als poeder
of olie gebruikt tegen allerlei kwalen. Men prees vooral hun
zenuwsterkende kracht, en ook tegen kolijk en buikpijn werden
ze veel gebruikt. (5) De laurierbezien in water tot een geelgroene
olie gekookt, werden hier veel ingevoerd in kleine vaatjes uit
Milaan en Montpellier.

De hysoft ruimt de horst van kale vochtighcen,
En als de ruime lucht den adem valt to kleen,
Ontsluit ze flux de long en al wat lagh gesloten.

(4)

Ooh die bewering koint heeleinaal overeen met de geneeskundige opvattingen van Vondel's tijd, die de hysopus inzonderheid roemden als « een heerlijk borstmiddel dienstig tegen
(1) CHOMEL, p. 3179.
(2) Bespiegel. van Gods en Godtsdienst, p. 23. III.
(3) CHOMEL, p. 3109.
(4) Bespiegeling van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
(5) CHOMEL, p. 1778.
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was een der kleine cordiale waterer).
Het slaanwekkende vermogen van de papaver omschrijft
Vondel als vuigt, :
Met mankop wort dc slaap in 't beckeneel gegoten. (2.)
De peoen (paeonia), pinksterroos Of jiclitroos, roemde reeds
Galenus als medicinale plant. Ze gold tot in Vondels tijd als
zeer dienstig tegen alle ziekten die door de aandoeningen van
bet zenuwgestel ontstaan « als inzonderheid tegen alle convulsien, of stuip-trekkingen, duizelingen en vallende ziekte.. (3) Ze
werd ook
tegen giaveel, steel) en moedersmerte. » (3)
Vondel Nat
het ol 4 ende viers :
Peoni hclpt (le nicr en toomt de razernij.
De sage vertelt dat de naam paeonia van Paeon komt, een
geneeskeer, die met deze plant Pluto genas van een wonde hem
door Hercules toegebracht. Abraham Munting zegt o. a., dat die
plant zoo geheeten weld na de oude geneesmeester Paeon, die
hare ktachten eerst uitgevondcn, Cll bekend gemaakt heeft » (4).
Vooral de gepoederde \y odel van de peoen werd gebruikt. Dit
was de basis van het beroemde inarkgraven-poeder (pulvis Marchionis). Op het cinde van de i S e eenw werden het zaad en de
wortel van de poen nog door sommigen als amulet gedragen
tegen jicht en zenuwziekte. Om goede uitwerking te hebben,
hoorde die wort& met een voile inaan uyt de g arde genomen
te worden (4).
Na de purgeerende kracht van de rhabarber, a die de gal
vaeght » (2) nog geprezen te hebben, weidt Vondel uitvoerig uit
over de eigensTh.lppen vi g il do rota
Dc 7c jnruit,
blip
Van verwe, reckt den tijt des 'evens, jacght de pesten,
En bluscht het vier dcr lucht in brandende gewesten. (2)
Deze plant werd van ouds geprezen als tegengift en als
‘'oorbehoedmiddel in tijd van pest. Tot dien einde eet men des
p. trqr.
(2) Bespzegel. van Gods en Godtsdienst, p. 23. III.
(3) CHOMEL, p. 2642.
(4) Nauwkeurige beschrijving der Aardgewassen, p. 800.
(I) CHOMEL,
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morgens nugteren, en drie a vier uuren na het middagmaal, van
de ruitebladen fijn gesneden zijnde, op een boterhatn of anders;
of men neemt eenige lepels vol van het sap dezer bladen met zo
veel wijn; insgelijks is de voorgestelde ruit-azijn zeer dienstig, zo
niet beter, een a twee lepels vol daar van op de gezegde tijd
genomen, inzonderheid als men dan wat scordium, een paar
ockernooten, wat jenever-bezien, en een klein weinig campher
met de ruit op de azuin laat trecken A. De wijnruit stond ook hoog
aangeschreven in de Salernitaansche school, die leerde : . Salvia
cum ruta, facmnt tibi pocula tuta », « voeg bij gezonde Salie-ruit,
en drinkt uw glaasje veilig uit . (I).
Reeds Jacob van Maerlant roemt de ruit en de pioen beide
als remedien tegen de vallende ziekte :
Wijn met rutcn ghesocden allene
Maect des menschen hersine reyne,
1st datmer pulver mede doe
Van peonien daer toe,
Hets goet jeghen die maladie
Dic men hect epilipcie. (2)
Eindelijk heeft Vondel het nog over hypericum of ;_-,' Janskruid, waarvan de bloeitoppen in wijn, bier of water gekookt,
gebruikt werden als verwarmend, spijsverterend middel. Als olie
of balsem verwerkt, wend die plant zeer geprezen tegen jicht en
podagra.
Sint tans kruid

heelt cn streelt de zenuw, die, verwarmt
En opgedrooght, de kracht gevoelt, die haer beschermt. (3)

De ouden gebruikten hypericum om de bezetenheid to gene-zen, een soort van zenuwcrisis, die zlj voor het werk van booze
geesten
hielden. Daarom heette dit kruid ook Fuga
6 Daenzonum,
0
jaag den Drivel of Duivelsvlucht (4).
In verband met al die artsenijenwijsheid van Vondel brengen wij onwillekeurig de volgende typische passage van Cats,
( I) CHOMEL.
(2) Cf. D r . M. A. VAN AUDEL : Dutch Folk Medecine (Tijdschrift
Janus, 1910-1911 (Haariem, De Erven F. Bohn.)
(3) Bespieg. van Godt en Godsdienst, p. 23. III.
(4) CHOMEL, 1261.
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waarin hij aantoont eat K het velt, het gansche bosch de aptekerswinkel der diet en is » :
Hen dracel: gel-ruyekt latou, een ,lange groenen vinckc
Een dracck als hem de krop met
is overiast;
Een slang. al'
de mos ontrent de leden wast.
geyt veel -\\ ()mien }tech ontvange2,
"\Vneer dc
So() eat de sehi,:hten self-, haer in de leden hangen,
Sij pluckt maer ti rU 11 poley, en door het maehtich
Soo vallen metterdact de losse pvlcn uvt.
zec-pecrt,
het qu,elt, koomt na del:()ele bekc-,
En gaet hem aon het rict ccn ader open steken;
schild-pad,
ver;,:ii‘ tut aen de cloud gbewont,
mace- cen weynich kuul, en wurter Goer gesont.
Den Arent Lent ecn Steen die ()pent hem de niereci,
1)c kraye schucrt de, macch met wiide lauwerieren,
kraen, als hacr de burst met gal beladen is,
Souckt flux C2n tint behulp ontrent het jonge
\Vat oyster vemant meei Sict honden code vereken,
Die komen he ■.isaulli kiu ■.t tot hal e sicekten ineieken,
Men hoortet alit daegh, het Bras y our bun bequaem,
Dat befit, do , ir 1-,-ter gebruvck, en hoot CCn vaster h arm
Sict mij de pada'
die van de spin gesteken
1\0,)mt tot het open blad van wegerhree gcweken (1.

Deze verzen vertoonen een gi oote overeenkomst met de
volgende bizonderheden, die wij ontleenen aan de Magia, oft de
wonderlicke wercken der naturen beschrez,en vie/ boecken, door
Jan Baptiste Porta (2) :
Niet min en zijn to verwonderen de saken die ghevonden
zijn wt de medecijnen vande gliedierten, door de neersticheyt
van de inedecijus ghelyck de honden purgeeren met overg, heven door sommighe cru ) den, ende de ‘ oghel Ibis Wert ghenesen met een cruyt Aep.yptia ghenaetnt. Dc geyten in Candien
ghescnoten ende gnequetst met pijlen die met fenyn bestreken
zijn, soecken cell cruyt Dictainum ghenaemt, het welcke etende
sij ghenesen, ende dryven Baer mede den pip wten. lyve. :De
zeevog,els als zij den beck gequetst hebben ghenesen die met
(1) CATS. Hortwelyck, 703.
(2) Nu eerst overghesteit Innen Latijn in de Nederduytsche sprake.
(Antw. Chr. Piantin, 1566.) biz. 35, 36. (De oorspronklijke tekst De Mira—
cults rerum were ook bij Chr. Piantin uitgegeven in 156o).
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orega. Een schiltpadde glieten hebbende van een serpent,
ende sieck claer of zynde, verdrijvet fenijn met orega teten,
elide willende daer teghen strycien soo wapent sij haer met
orega. Als de beyren appelen van Mandragora glieten hebben
so eten sy daer teghen mieren, oni dattet quaet niet meercleren
en sonde, ende datse niet sterven en souden. Ende een pert
glieten hebbende eenich fenyn, gheneest hem met artichoken
cruyt. Een olifant geten hebbende een Bier chameleon genaemt
N,velcke hanghende is ongeverwet aende bladeren geneest dat
fenijn etende van eenen wilden olijfboom. De pantheren als sij
fenijn ingheslickt hebben dat de jagers ghestroeyt hebben op
vleesch, waken om dat sij niet sterven en souden te vinden
menschen dreck, waer mede dat sij ghenesen. De wilde duyve,
de cauwe ende de merle genesen met een lauwerblat. De duyven ende hanen glaescruyt geten hebbende, verliesen ende suyveren haerlieder jaerlicsche walghinglie. De swaluwen hebben
bewesen dat de cheledonie den ghesichte seer ghesont is, als
sij daer mede ghenesen de quade oogen van lien joughen.
Dergelijke bijzonderheden komen ook evervloedig voor in
de emblemataliteratuur. Om maar een voorbeeld uit vele aan te
halen schrijven wij hier over wat Claude Paradin in zijn
Devises he'roipies zegt over de wondheelende kracht van de
wilde polei (dictamnus creticus) : La devise (fun amour incurable peut estre un cerf blesse d'une flèche, ayant une branche de
Dictame en la bouche, qui est un' herbe qui vient abondamment
en rile de Candie, de laquelle le cerf navre en la mangeant guerit toutes ses player (1).
Als wij nu uit deze verhandeling een algemeen besluit willen
afleiden, dan stellen wij vast, dat Vondel's liefde voor de planten
ofschoon niet zoo opvallend als zijn groote belangstelling voor de
dieren, die blijkt uit ons week Dietsag, e en Di ei-kennis bij Vondel (2)
toch zeer lever:dig en voor het volledig begrip van zijn dichterlijk
gemoed hoogst belangwekkend mag heeten.
Zijn liefde voor bloetnen en planter' ontwikkelt zich in het
zelfde teeken als de groei van zijn natuurgevoel in 't algemeen.
Evenals Vondel's natuurlyriek in de meeste gevallen het diepe
kenmerk draagt van zijn hooge vrotne stemming en als het ware
(I) CLAUDE PARADIN, t. a. p. biz. 167.
(2) Uitg. G. Janssens, Antwerpen, 1917.
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bestendig gloeit van den weerschijn zijner hemelvisioenen, zoo
spreken al de bloemen en kruiden zijner warande veel minder
van hun kleuren- en geurenweelde en van hun votmenschoonheid, dan van hun stichtelijke leeringen, vrome deugden en verborgen krachten. In dit opzicht diaagt Vondel's heele herbarium
niet alleen het karakter van de botanische wetenschap zijner
dagen, maar meer nog dan zij, getuigt het van een trots alle
Renaissance-invloeden nog door en door middeleeuwsch gebleven geest. Even als uit onze studio over Vondel's dierkennis
blijkt bier weer, dat de dichter zich niet tevreden stelde met de
waarneming en de schildering van het natuutverschijnsel maar
dat hij er voorai lessen Wilde in zoeken, s_,,mbolen. en nuttige
krachten, die Gods 101 verkondigden. En wat wij toen schreven
kunnen wij bier slechts herhalen.
Vondel zag het heelal sub specie aaerni de i , in den spiegel van
den eeuwigen God, en de plantenkunde was voor hem slechts
eon bladzijde uit het groote bock der natuur, waaruit hij naar het
voorbeeld van den psalmist levenswijsheid en openbaringen van
goddelijke almacht poogde to lezen. In a p es zocht hij den dieperen zin, de raadgeving of de bedreiging. Vondel ook zou met den
middeleeuwschenscholastieker getuigd liebben, dat God aan den
menses slechts twee boeken had gegeven : het boek der natuur
en het bock der Heilige Schrift. Hij blijft aldus in de traditie van
de katholieke natuurmystiek, die naar het oordeel van Bernard
van Clairveaux meer leering vond in boom en steen dan in de
wijsste boeken.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
362. — BERECHTEN.
BERECHTEN wijst, in de teksten hieronder, op het Toedienen, op de hoog-tijden of hoogdagen, van wijn awn de lieden
die ter Heilige Tafel waren genader(I. Over liet oudt gebruik
wijn, en ook koek, na de Heilige C )mmunie in de kerk uit te
deelen, oin inede te berechiene, » — komen bijzonderlieden
voor ill onze Keure van Hazebroek, IV, blz. 291 (1:01. 2) en 292
(kol. 1), en V, blz. 8i, v° breilA)-e Communie. Men zie verder Vet-slaA, en en Illededeelingen der 11.7 minklige Vlaamsche Academie, jaargang 1913, blz. 573-574, oniier de rubriek Paaschgebruiken. — In
zilveren drinkschalen voor het
zekere kerken gebruikte
schenken van den wijn en werd dit gedlan aan een « buffet
die in de kerk WaS opgclicht :
tafle
W. H. James Weale, Les e.;-lises du doyenne de Dixmude, Documents, blz. 19 : ... van ij zelveren schaelen met vergulden voeten, om te berec/2ten ten hoogtiiden... c1553.)
Id., id., blz. 20 : x Betaelt Cornelis Spee, sciiinwercker, voor
tleveren ende maeken... een buffet tafle om de lieden te b,rechten ter
hoochtiide... {1554.)
Op « White Sunday » (Sinxendag), van het jaar 1892, heb-ben wij te Londen, in de « French Chapel » (Leicester place),
de hoogmis bijgewoond, onder welke aan de aanwezig,en een
soort koek of gebak, op een schotel, door de missedieners werd
uitgedeeld. De Paiti be'llit is nub bij de Franschen gekend.
EDW. GAILLIARD.

REINAERDIANA 11.
OVER DEN

TEIRLINCK-CODEX
DER

17 de eeuwsche Noord-Nederlandsche Bewerking
VAN DEN

R El N AERT
door Mr.

LEONARD WILLEMS

Az.

De voordracht van onzen collega, den Meer Is. TEIRLINCK,
Glen I October 1919 in ons midden gchouden (I), over de door
hem ontdekte 17° eeuwsche Noord-Nederlandsche bewerking
van den Reinezerl (een tegenhanger van de 17 e eeuwsche ZuidNedeilandsche rijmbewei king van Seger van Dort en, voeg ik
er bij, van de Engelsche rijmbewerking van j ohn Shirley) (2) en
over het nieuwe handschrift (dat de Revnardisten nu wel zullen
doen den Tel./Kuck-codex to noemen, naar den naani van hem
die er de eigenaar van is, en er het eerst de aandacht der
geleerden op gevestigd heeft) deze voordracht, zeg ik, heeft mij
een raadsel helpen oplossen dat mij sedert long bezig hield
en waarvoor ik geen uitweg kende.
Sedert geruimen tijd immers, week ik aan een geschiedenis der illustraile Val/ (kW Rcinaert en heb reeds heel \vat nieuws
(i) Verschenen in Versiasen ell Mededeelins-en der Koninkly'ke Flaamsche Academie, 1919, bl. 397-420.
(2) The most delightful history of Reynard the Fox : in heroic verse.
Much illustrated and adorned with alegorical phrases and refined English,
(London, 168i).— Over de werken, welke John Shirley van 168o tot 1702 uitgaf, zie Dictionary of Nat. Biography, dl. LII, hi. 134. — Een monographie over de Engelsche hewerkingen van den _Reinaet t bestaat nog met : ik
handel over deze zaak bij een nadere gelegenheid.
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ingezameld over dit onderwerp, Nvaaraan niemand tot nog toe
een ernstig onderzoek heeft gewijcl.
In afwachting dat mijn volledige studie verschijne, deel ik
thans eel] kapiteltje uit deze illustratie-geschiedenis mede, het
well: ik nu, dank zij Teirlinck, in staat ben aati mijne verhandeling toe te voegen.
Ziehier hoe de zaken staan :
Gottsched heeft in 1752 zijne Hoogduitsche proza-vertaling
van den Nederduitschen Reynke ale Vos laten s verschijnen
eene vertaling die, zooals bekend, Goethe onder de oogen heeft
gehad en op den voet gevolgd in zijn epos Remeke Fuchs.
De titel Iuidt « Heinrichs von Alkmar Reineke Fuchs,
mit schänen Kupfern; Mach der Ausgabe von 1498'ins Hoch
deutsche tibetsetzet von J. C. Gottscheden, und mit einer
Abhandlung, von dens Urheber wahren Alter und grosser Werthe dieses Gedichtes versehen. (Leipzig und Amsterdam, Peter
Schenck, 1752).
De << sch)ne Kupfern » waarvan de titel spreekt, slaan op
eene reeks van 57 geestige teekeningen van Aldert van Everdingen, waaraan nog eel]. 5-tal van Simon Fokke zijn toegevoegd.
Het rnerk\vaardige van het geval is dat wij de oorspronkelijke teekeningen, waarnaar de koperplaten gegraveerd werden,
nog bezitten. Die stukken, in biester met wit verhoogd, waren
in 1819 eigendom van den hettog van Marlborough en werden
in dit zelfde jaar openbaar verkocht. Zij gingen over in het
bezit van zekeren M r Hubbert te Londen en in 1843 waren zij
eigendom van M. Sheepshanks.
Sir Henry Cole (schrijvende onder het pseudoniem Felix
Suinmerly) beeft er een paar jaar nadien een prachtreproductie
van gemaakt : Zijne studie was eigenlijk een verhandeling uit
deelen), afzonderlijk uitgegeven.
zijn the Home treasury
Die prachtreproductie (London, Cundall, 1845) kostte destijds 35 shel., maar zij werd gevolgd door een goedkoopere
(London, H.-G. Bohn, 1846), welke slechts 4 shel. kostte
(I) In de Reinaert-uitgave van J. F. Willems komt bl. 142 een reproducrie voor uit van Everdingen : de zoogenaamde hofdans, waarmede het 2"
deel van Rein. II begint.
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Van Everdingen heeft onmogelijk zijne teekeningen noch
op aanvraag van den uitgever Pieter Schenck, noch op die
van Gottsched uitgevoerd. Oin een alleszins afdoende reden :
hij was sedert lang dood, eer Gottsched aan zijne vertaling begon.
Geboren in 1621, was onze kunstenaar reeds in 1675 gestorven (1).
Klaarblijkelijk dus was de Amsterdamsche uitgever van 1752,
in het bezit gekomen van die reeks platen, en bij het uitgeven
van Gottsched's ‘verk, had hij een passende gelegenheid gevonden om er gebruik van to maken.
Dock nu luidde de vraag : Wie clan heeft in het midden der
17(1, eeuw de teekeningen aan van Everdingen besteld, en met
welk doel werden deze vervaardigd ?
Deze vraag is niet nieuw : zij werd reeds in 1803 gesteld
door Bartsch, les peilares-,,,,raveurs (t. II, bi. 220), alwaar schrijver
de platen beschrijlt, en over van Everdingen handelt : On
trouve ces 57 estampes, accompagnees de 5 planches graves par
Simon Fokke (iS de eeuw) dans la traduction de Gottsched, 1752,
in folio. Mais coinme it West pas probable que les planches de
van Everdingen n'aient etc employees que plus de cent ans (?)
apres la snort de l'auteur (2), it est a crone (id elles out eu abord
une aulre destinallou peut-étre cello de decorer la traduction
hollandaise des fables de Renier le renard (3), qui suivant Gottsched a ete publiee a Amsterdam en 1094 ». Bartsch bedoelt de
Amsterdamsche herdtukken van het i6de eeuwsche volksboek,
waarvan de oudste ons bekende uitgave van Antwerpen
1 564 is (4).
(I) Moes, Iconograpizie Batava I, 286 hespreekt tie portretten van
Aldert van Evemingen, alsook die van Cesar v. E. en van Sophie v. E. (1623).
Zie over den kunstenaar W. E. Druguiin, A. V. E., Catalogue raisonne de
toutes les estam_pes qui Torment son oeuvre grave. Supple -ment au .peintregraveur de Bartsch (Leipzig 1873).
(2) Bartsch kende den datum van het overlijden van A. v. Everdingen
niet.
(3) De naam Renier le renard werd door Bartsch ontleend aan de Fransche vertaiing welke Joh. Florianus in '536 van onzen 16 d° eeuwschen Reinaert gat.
(4) De titel der Amsterdamsche uitgave van 1694, wordt in extenso
medegedeeld door Gottsched (bl. 44), maar ik heb dit boek nergens kunnen
terugvinden. Zoo iemand op het spoor van een exemplaar kon komen, zou
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het Amsterdamsche Volksboek bestemd waren, heeft mij nooit
voldaan en moet om verschillende redenen verworpen worden.
Dit volksboek, waarvan de Amsterdamsche uitgevers steeds
nieuwe uitgaven op de markt brachten, was een heel Mein FO.
Alle deeltjes zijn versierd met goedkoone houtsneden, j 75 mils
bt ceche, ± 58 mil s hoogte. Terwij1 van Everdingen's koperplaten niet min clan 113 mil" hoogte, op 91 milt s breedte hebben. Dit fortnaat alleen toont reeds voldoende aan dat onze
volksboeken voor die teekeningen niet in aanmerking kunnen
komen.
Een Amsterdamsche uitgever kan er overigens niet aan
gedacht hebben het Volksboek op groot formaat, met dure koperplaten te doen verschijnen. De eerste vereischte van een y olksboek is immers ciat het tegen een appel en een ei te verkrijgen
is. De onkosten, (lie een uitgever zich voor een groote editie zou
getroost hebben, met betaling van een hoop salaris aan van Everdingen voor zijn plaatwerk, zouden hem natuurlijk belet hebben
te concurreren met de goedkoope deeltjes, die zijne collega's aan
den man brachten.
En zoo nu van Everdingen's teekeningen en koperplaten
voor het Volksboek geen dienst konden doen, waartoe waren zij
clan bestemd en wie heeft ze kunnen bestellen? Mijn vroeger
onderzoek conclucleerde dienaangaande tot een non liquet.
Doch, vergis ik mij niet, dan is bet raadsel thans vermoedelijk opgelost : Er bestaat bij mij in het minst geen twijfel meer
dat van Everdingen aan het werk is gegaan, op bestelling van den
dichter van den Teirlinck-Codex. En diens teekeningen leveren
ons het bewijs dat het wel in de bedoeling van den 17 en eeuwschen dichter lag ons een volledige bewerking van den 1?einaert
-te schenken. Misschien is de dood hem komen verrassen eer zijn
werk heelernaal voltooid was.
Teirlinck stelt het gedicht in het midden der I7e eeuw (i).
Van Everdingen's teekeningen, evenmin als zijne koperplaten,
vertoonen eenigen datum; maar zij zijn stellig uit lien tijd. 1k
zou zelfs geneigd zijn ze liever omtrent 165o dan omtrent 1650 te
bij mij ten zeerste met zijne mededeeling verplichten. Ik zou wenschen dat
rnijne btbliographie der volksboeken, aan mijne illustratie-geschiedenis toe
gevoegd, zoo volledig mogelijk weze.
(1) bl. 401 : Veeleer een weinig later.,.)
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omdat de kunstenaar toen in zijn vollen bloei was. Doch
van veel lateren tijd kunnen zij niet zijn : zooals gezeid, stiet f
van Everdingen in 1675.
Teirlinck stelt vast dat de 17 de eeuwsche bewerking op brecden voet is aangelegd : de dichter heeft de omtrent goo eerste
verzen van den Reynke de Fos, tot 1657 verzen uitgesponnen.
En de glosse valt niet min breedvoetig uit.
Ooze dichter koesterde Bus ten opzichte van zijnen Reinaeit
grootsche plannen. En nu voeg ik erbij, zal hij op het voorbeelci
van Cats, (lien hij in zijne glossen aanhaalt, zijn werk met een
ruime illustratie hebben willen zien verschijnen. Met dit duel voor
oogen, heeft hij zich met van Everdingen in betrekking gesteld.
Wie die dichter is, blijft vooralsnog niet uit te maken; maar
ik meen nu al te mogen aankondigen dat hij geenszins een onbemiddeld man was. De toekomst zal bewijzen of mijne voorspelling bewaarheid wordt.
Veigis ik me niet, dan is de ontdekking van Teirlinck niet
enkel van belang voor de geschiedenis der Reinaert-sage in de
Nederlanden; zij is het tevens voor onze kunstgeschiedenis.
Zij werpt immers een nieuw iicht op het ontstaan van het voornaamste wet k van van Everdingen : en lost dienaangaande een
VI aag definitief op, Welke in 1803 reeds word gesteld.
Ik sluit met een wensch.
De beer Teirlinck kondigde ons aan dat hij zich met de
uitgave van zijn codex btzig houdt. Het volledig stet teekeningen, in mezzo tinto Of anders, bij de uitgave opnemen, zou
tegenwoordig waarschijnlijk al te duur kotnen te staan. Overigens aangezien wij sleclits het begin van het gediclit bezitten,
is er geen reden om de 57 platen ^ pnieuw nit te geven, na de
prachtproductie van sir Henry Cole. Maar ik ZOO dan toch
wenschen dat de platen slaande op de avonturen die in handschrift nog bestaan, in de nieuwe uitgave aanwezig zouden
De dichter had het plan opgevat zijn werk met van Everdingen's platen te doer verschijnen; in(lien hij in zijn !even zijn
Broom ten uitvoer niet heeft kunnen brengen, laat ons dan twee
en half eeuw na zijn dood met zijn voornemen ten minste gecieelteiijk rekening houden dit eere van hem, Wien wij die
prachtige reeks meesterstukjes verschuldigd zijn.
Hof ter Meere,
6 November 1919.

RE1NAER DIANA III.
DE

VERHOUDING VAN DEN REYNKE DE VOS
TOT DEN

NEDERLANDSCHEN INCUNABEL
RIJM-DRUK
door Mr.

LEONARD WILLEMS AZ.

Algemeen wordt aangenomen (en dit sedert lang) dat de
Reynke — waarvan de eerste druk in 1498 te Lubeck verscheen —
niets antlers is clan de Nederduitsche vertaling en omwerking van
onzen Reinaert II, eene vertaling die zou teruggaan op de uitgave,
welke Geeraert Leeu ± 1487 te Antwerpen van ons gedicht
bezorgde. Ongelukkig is gees enkel volledig exemplaar van die
uitgave tot ons gekomen. Maar een Duitsche boekhandelaar die
zich te Parijs had gevestigd, Edwin Tross, ontdekte, omtrent
1852, in een ouden band een zevental bladen, die tot dien druk
behoorden. Zijne vondst wend door hem aan Culemann, senator van het koningrijk Hannover, te hoop aangeboden. Deze,
eigenaar geworden, gaf nu de fragmenten op een zeer klein
getal exemplaren uit onder den half Duitschen titel : Bi'okstukken
eens ouden druks van den Rernaert in verzen. Deze herdruk is
ongedateerd ; maar hij dagteekent stellig uit 1854 (1). Al dadelijk
schreef Prof. K. GGdeke een recensie over dit werkje in zijne
Deutsche W ochensehrift (1854, b1.256). En het jaar daarna maakte
heel Nederland kennis met het zoogenaamde Culemannsche
(I) Terloops zij bier vermeld dat de inlichtingen te vinden bij Teirlinck,
Toponymze, verkeerd zijn : Hij noemt (Inl. LXXII) Culemann den ontdek-

ker, in plaats van Ed. Tross, en stelt (LXXIII) de uitgave van Culemann op
185o, in plaats van 1854.
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fragment — eigenlijk een Tross-fragment — dank zij een uitvoerige recensie van Hoffmann von Fallersleben in den Alg-emeene
Konsi- en Leilerbode (1855, 8 September, n r '36) (i). De volledige
tekst van den incunabel werd nadien door den zelfden geleerde
herdrukt in zijne Hone Relgica (XII, 1862, bl. 5-6.).
Na den flood van Culemann kwam heel zijne bibliotheek
in 187o te Londen older den hauler. Het fragment werd amgekocht door de Univet siteits Bibliotheek van Cambridge, \mar
nu de hoofdbibliothecaris Bradshaw de gelegenheid had de
bladen op zijn genial: te bestudeeren. Culemann heeft nooit
kunnen weten, 'loch zelfs kunnen gissen bij welken drukker de
incunabel verschenen was. i\an Bradshaw, den uitstekenden
kenner onzer Nederlandsche 15< le eenwsche typographie, I:, )stte
het maar weinig moeite om te bepalen dat de tot dos ver
geheimzinnige drukker geed ander was dan Geeraert L'eu :
drukletter en papier wezen naar het jaar 1487 als datums der
uitgave — dit is tom G. Leeu te Antwerpen gevestigd was.
De merkwaardige ontdekking van Bradshaw werd vo( r het
eerst aangekondigd in de uitgave welke Schroder van den
_Re)-nke in 1872 bezorgde (inleiding, blz. XVII).
Tot dos ver, wat de geschiedenis van het fragment betreft.
Nu nog eenige woorden nopens den inhoud.
Wij hebben reeds gezeid dat het fragment 7 folio's besloeg = 14 bladzijden, waarvan 4 volledig ingenomen door 4
houtsneden (er zijn er 3 verschillende ; maar 1 komt tweemaal
voor). Op de io overige bladzijden, vinden wij 222 verzen (2)
nit den Reinaert II, met kapittel-indeeling en opschriften voor
ieder kapittel. Bovendien zijn er op twee bladzijden nog overblijfselen van eene Nederlandsche glosse op den Reinaert.
* *

Hoe klein van omvang de vondst van E. Tross ook was,
niettemin bleek zij voor de geschiedenis der Reinaert-sage in de
Nederlanden, van het hoogste belang. Om reden : gedurende de
(1) In het Fransch vertaald in Bulletin du bibliophile Beige, 1855,
bi. 395-398.
(2) Sommige zeggen 221, doch een regel is in de lengte doorsneden ; ik
tel het vets mede omdat wij het met zekerheid kunnen herstellen. Maar er
zijn dus eigeniijk 221 1/2 verzen.
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geheele 18de eeuw hield men den R eynke voor een oorspronkelijk
Nederduitsch werk, gevloeid uit de pen van zekeren Heinric van
Alcmaer. De herdruk van de eerste Lubecksche uitgave door
Hackmann in 17o1 bezorgd, had atom de hoogste bewondering
uitgelokt, en een reeks critics hidden niet geaarzeld Heinric den
nederduitschen Homerus te noemen, of andere epitheta
°manila. Een Duitscher, J. J. Bodmer, noemde den Reynke t de
Anti-Machiavelli van onze voorouders. En Paquot (1764, t. IV,
362) die in den waan verkeert dat het Nederduitsch gedicht een
vertaling is van Jacquemars Gellee, noemt dezen laatsten c le
Dom Cervantes de son siecle
In het begin der 19 de eeuw echter maakte Weckherlin het
publiek bekend met het Comburgsche handschrift van onzen
Reinaert en Graeter gaf er in 1812 de editio princeps van : Toen
bleek ten voile dat de Reinke van Heinric niet antlers was dan
een vertaling van het omgewerkt epos van -Willem, die lliadocke
maakte, en van het vervolg op dit gedicht. Van nu of aan werd
natuurlijk Heinric van Alcmaer van het verheven voetstuk, waarop hij tot daartoe gepriikt had, gerukt en de geniale nam
de leeg gelaten plaats in.
Maar er bleef dan toch een vraag op te lossen : Wie was dan
eigenlijk Heinric van Alcmaer, en waarin bestond nu het werk
dat hij ten opzichte van den Reinaert gedaan had?
Grimm waagde dienaangaande een stoute gissing in zijn
beroemde studie Reinhart Fuchs (1834). Tot daartoe had men.
Heinric steeds als een Nederduitsche schrijver beschouwd. Hiermede had Grimm Been vrede.
Was niet een groot gedeelte der Middeleeuwsche Nederlandsche letterkunde in het Ned.- en Middelduitsch overgegaan?
Waarom niet aangenomen dat dit ook het geval was met Heinric
van Alcmaer's werk. Een Nederduitscher was hij blijkens zijn
naam stellig niet en dat die Hollander Nederduitsch zou geschreyen hebben, achtte Grimm een gekke zienswijze (das scheint
thoricht, 175. En waarin bestond nu het werk van dien Hollander? Dat hij bet zou geweest zijn die het gedicht zelf uit het
Waalsch in dtidscher sprake overzette, dit was onmogelijk,
nu we toch wisten dat Willem de man is die het deed. De proloog van den Reynke was dus in dit opzicht niet te betrouwen ;
maar er stond aldaar ook dat Heinric het gedicht in verschillende
boeken en capittels heeft verdeeld en van passende opschriften
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voorzien heeft. Geen reden om hier den proloog te mistrouwen!
De Hollander had dus dit werk gedaan.
En de glosse — zal men vragen. Hier had Grimm zich ook
op den proloog molten beroepen, doch deed hij het niet. Hij
bleef de Reynke-glosse beschouwen als oorspronk-elijk Nederduitsch werk en diensvolgens kon zij het werk van onzen Heinric
niet zijn en moest zij aan een onbekenden Nederduitscher toegesclireven worden.
Nog geen twintig jaar verliepen of de gissinz van Grimm
werd eensdeels schitterend bevestigd, anderdeels definitief gelogenstra ft.
In de folio's door E. Tross ontdekt, stonden wij nu voor een
Reinaert welke in boeken en capittels verdeeld werd door een
Nederlander, zooals Grimm het gegisL had — eene indeeling die
wel is waar met slaafs overgenornen werd, maar als grondslag
voor die van den Nederduitscher heeft gediend — doch bovendien bevatten de folio's, zooals gezeid, oak eene Nederlandsche
glosse, welke alweer niet letterlijk overeenkomt met de Nederduitsche, maar waaraan deze clan tocli hair ontstaan heeft te
danken.
Voortaan kon er geen twijfel meer bestaan nopens het werk
dat de Hollander Heinric van Alcmaer ten opzichte van den
Rethaert deed : dezelfde schoolmeester, die een commentaar of
glosse op ons gedicht schreef, heeft den Rethaert II in boeken
en capittels verdeeld, dit om er zijn prozaweik tusschenin te
kunnen voegen.
De grootste verrassing van alle, welke de vondst van Tross
0115 bereidde, was echter het volgende : Er bevonden zich in
de folio's drie holitsneden ; en toen men nu die Nederlandsche
platen ging vergelijken met de houtsneden van Rei'iike, bleek
het dat de Nederduitscne drukker ooze platen eenvoudig had
nagesneden op een ietwat kleiner formaat.
Slotsom Wij hadden thans het bewijs dat er niets oorspronkelijks in den Nederduitschen Revnlee was ; het gedicht,
met zijn indeeling, de glosse, de platen — alles was min of meer
viije copie van Nederlandsch maakwerk !
* *
Nu het eenmaal vaststond dat de Lubecksche uitgever de
platen nit de Antwerpsche uitgave had nageteekend, en daar
ook zijne glosse en zijne kapittelindeeling had gevonden, nu

— 376 —
meende men a priori te mogen aannemen dat de berijmde tekst
van die zelfde uitgave als grondslag moest hebben gediend voor
den /?eynke-tekst. Aan eene riatiwkeurige vergelijking der beide
teksten dacht men niet eons ; dit was inners overbodig — het
sprak van zelfs dat de zaak op die wijze moest zijn gebeurd : het
kon ook niet anders !
Tot dit besluit kwam Hoffmann von Fallersleben dan ook
al dadelijk in zijn voornoemd aitikel van 1855.
Martin sluit zich (in 187 4) bij hem aan, waar bij het Trossfragment bespreekt en zest . aus welchem der IZe3,nke de Vos
hervorgegangen ist ».
Prien, welke in 1880 de uitvoerigste studie over onze folio's
heeft geschreven, hoist tot den zelfden uitslag — mits een klein
voorbehoud, waarover ik verder breedvoerig handelen zal.
J. W. Muller (oude en ilieltWe bezuerk. 7)an R. 1884) neemt de
conclusie van Prien over, met inbegrip van zijn voorbehoud.
Ten slotte, in het laatste uitvoerig werk over den Reinaeri, de
Toponvmie van Is. Teitlinck, wordt ons de rijmdruk nog voorgesteld als de bron waaruit Reviike is voortgevloeid.
De meening is dus oud en nog algemeen verspreid.
Het doel der hierna volgende studie is het bewijs te leveren
dat de oude stelling bepaald onmogelijk is, en eene poging to
wages om het ontstaan van Reynke op eene andere wijze uit
te leggen dan tot nog toe gedaan weld.
**
Welke verhouding bestaan heeft tusschen den An twerpschen
druk van 14S7 en den Reynke ware natuurlijk uiterst gemakkelijk
na tegaan zoo wij maar de uitgave van G. Leeu, met hare omtrent
7600 verzen, volledig bezaten.
De moeilijkheid zit hem editor hierin dat de vergelijking
slechts mogelijk is voor de 222 teruggevonden verzen — en
daarenboven dient nog rekening gehouden te worden met het
feit dat de Nederduitsche vertaler ongeveer de helft dier verzen
geheel omwerkt, en zoodanig wijzigt dat wij ons niet meer
kunnen voorstellen hoe de correspondeerencle Nederlandsche
verzen moeten geluid hebben.
Niettemin, is hetgeen er van den verloren druk nog overblijft, ruimschoots voldoende om het bewijs te kunnen leveren
dat de Nederduitsche tekst in. hoofdzaak niet op de Antwerp-
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oogen gehad, zooals blijkt uit de glosse en het plaatwerk.
De voorbeelden waarop ik mijne bewijsvoering meen to
kunnen steunen, zijn de volgende :
I. Incunabel vs. 6 (_ R. II, 1518) luidt
Noch hebbe ic, dae7 seg.,,hic di,
Iscngrinc mccr bcdroghcn
Dan ic soude ,;egghen moghen.

Daarentegen Reynke vs. 1418,
Noch hebbe ik dar to, (tat

dy,

overeenkornstig met Proza (bl. 33) . Noch heb ic ysegrim meer
bedroghen, dat ic u wel seggen can ,, en het Brusselsch hs.
Noch heb ik, dat scgghic di,

II.

Vers 14 van den incunabel

R. II, 1425) heeft

Ic (laden in die clockinghen
Binder bcydc sine voete.
Reynke

wijkt hier of (vs. 1432)
1k lect em bynden beyde vOthe
An den klockreep na syneme

De gecursiveerde woorden gaan terug op de Proza (bl. 33)
Ic dede beyde syn voeten an die clocqne doen » (binder is hier
echter weggevallen) alsook op het volledig Brusselsch hs.
Ic dede hem an de, clocline
[linden beyde sine voeten.

De vraag is, indien de vertaler van den Reinke de slechte
lezing in de dockingen onder de oogen had, hoe kan hij dan op de
goede vertaling an den klokreep gekomen zijn?
III.

Incun. vs. 53 (

R. II, vs. 1570) luidt

Dat was cen dat Neste hoen
Dat men Nviste in cenich lant.
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Daarentegen heeft Rel i n/CC vs. 1477
Uncle vor cm stunt cvn kappon
ghcbraden, cyn so vetten, hon.

hetgeen overeenstemt met de lezing nosa (bi. 34) ende hadde
een vetlen capoen y our hem staen
Naar aanleiding van de Prosa, merkt J. NV. Muller (0.
bewerking, bl. 51) op, dat
Fulpes bier ouk heeft (vs. 7 J i)
Pinguior hoe ilia non redone

De vraag is dus of in R. I, evenals in R. II veiste niet moet
gelezen worden met de prosa (en ik vueg erbij met Reynke Welke
door J. W. Muller bier niet genoemd wordt).
In alle gevalle heeft Reynke zijn lezing niet uit den incunabel.
IV.

Incunabel, vs. 72 leest (-- _

II

vs. 1637)

Docn sprack i'eynaevt . wy sign vermi

Deze woorden holden aan Reinaert niet toe, wel aan Isengrin. Reynke leest dan ook terecht (vs. 1555)
Do swor he durc by syncr ere
\Vy syn vormcldct...,

waar de woorden wel degelijk, zooals het behoort, op Isengrin
slaan — overeenkomstig met Proza (bi. 35) waar staat : « ten leste
seideld : « Reinaert, hier moet ghi u boert merle hebben of wi
n vermelt.„
Het Brusselsch hs. heeft juist dezelfde corrupteel als het
incunabel
Docn sprak Rcinaert wi si syn vcrmeit.
hi

is hier insgelijks weggevallen.
Reynke heeft dus zijne lezing alweer niet uit den incunabel.
V. Incunabel, vs. 85

R. II, 1650) leest

Ende gaf ecnen groten val.
Reynke vs. 1571 integendeel

Dat

7,7c1 eynen swarcn val.
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Prosa komt met deze laatste lezing overeen (bl. 36) :

N hi

vier so

groten val , — Alsook het Brusselsch hs.
So dat hi via eenen grotcn val.

Revnke heeft dus alweer de lezing niet van den Incunabel.
VI.

Incunabel vs. 57

R.

1652)

Die daor bvdcn viere laghen, si riepi en I
flatter doer dat z'aldore

Revnke, vs. 1574 uttegendeel
1)e by deme viirc legen, sc Fepen
Dat (torch des hogen z-ensters bath...
Het is de veel besproken plaats want Comb. hs. heeft : viwer
gat. 13etb.-D)k. hs. bone/gat, eel wear wij waarlijk niet weten hoe
er in R. I inoet gelezen worden.
Prosa (bl. 36) heeft Bier ook, zoodls Incunabel, valdoregat.
De lezing van Reynke gnat in wile gevalle niet terug op die
van den Incunabel.
VII.

Incunabel, vs. (Jo

_ R. H. 17 ,-) t)

G Irimhaert sach wel dit ghclact
Lade scvdc : virvie onreync vraet.

Revnke vs. 1665 daarentegen
v,o1 dyt ghelaet.
Grymbart
He .,,pracol: : o Revnke unrevne vraet.
Hetgeen overeenstemt met Pi osa (1)1. 32) : Gr 3 mbert die
sach dat glieiaet wel ende sprat. : Vuyle onreyne verrader... ».
Zelfde lezing in het Brusselsch hs. :
Ci-imbaert sach wel dat gheiact
hi sprac : vuvl onreine vraet.

Revnke berust bier alweer niet op Incunabel.
VIII.

Incunabel vs. 112

II 1780)

Hi ghinek nit siren neve den das
rierliken doer die hoochste strate
Alsoe mocdicl:, van ghelate
Also! hi se a nines sone waer
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het door het Brusselsch hs. kunnen zien.
De lezing van Reynke is bier uiterst interessant :
v. x692 Des dcdc he alze de unvorvcrcic;
Mvt synerne ome, demo grevynck
Drystiehlyken he so vor syck
Tsyrlyken dorch de hogesten strate
Alzo modich van ghclate
Efte he were des konnynges sone.

Dit is te zeggen dat hij uit den Incunabel de corrupteel
cieilyken overneemt maar hij vertaalt dan toch de goede
lezing, fierliken, welke hij teruggeeft door thystichlyken (fierlik
bestaat in het Nederduitsch niet).
Ik meen hier dus het bewijs te vinden dat, benevens den
incunabel, Reynke nog eene tweede bron gekend heeft.
XI. Incunabel vs. 168 (bier gedeeltelijk verscheurd) leest
(- - R. II, 1836)
Maar ick denk u

kele salt ontgheiden

Revnke, vs. 1730 :
Men yuwe

hals schal des entgelden

Prosa (bl. 39) leest hier lyf — en Brus. hs. :
Maar ick denkc u

dies te golden.

Misschien heeft bier Rey nke nog een andere lezing onder de
oogen gehad.
X. Incunabel, vs. 173

Rein. II, v. 1841) leest

1Hcer Coninck] wat bescaet my dat
] -Of hi lamfre]yts honich at

lEndc hem! die dorper tachter dede.
is hier een corrupted' voor bestaet en tachter eene drukfout
voor lachter. Lees ook deden in plaats van dede.
Reynke (v. 1733) heeft de eerste corrupteel overgenomen;
maar beide andere netjes naar een ander hs. verbeterd :

bescael
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Gnedihe Here », sprack Reynke, « \vat schade,t,
Eft Brunen noch hiodich is sync Matte ?
Wor umme was he so vormeten
Und woldc Rustevylen syn honnich cthcn
Und em de bur laster an deden?

datte

,..taster staat heel dikwijls in Hollandsche hss. in stede van
Vlaamsch lachier (cf. Verdam, Woordeithoek). Revide heeft hier
dus alweer een andere lazing dan Incunabel. Hij heed ook het
meervaud &de/6 waar Inc. het enkelvoud (lac' heeft. De lezing
der Proza verschilt bier oak; (bl. 39) : Doe hi [Bruunl Lantferts,
cens dorpers, honich at ende hem scade dede Hier is het dus
Bruin die de scatie duet. De volzin met /aciVer of taster wol dt in
de Proza oveigeslagen.
XI. Incunabel maakt de lijst op der dieren Welke Reinaert
does aanhouden, bijna op dezelfde wijsc als het l3russelsch hs.
(met a. antler de cortupteel Oiekkv de more van Belyn den ram,
instede van de ooi). \\T ij lezeii in Incunabel :
vs. 214

Dal hernzel, die wcscl waren ucck bier

Dat troeseel cen cleenbejach
Lief) occk mode in dese scare,
Wij weten door R. I dat Rosseeldc naam van het eeldiorentje
is. cleenbelach is in H. I de naam -van bet fret.
Reynke, 5772 leest
Ekeren, wescli,en, hermelken wet-en dar ok
De ossc, dat
dc weren ok dar
De vraag is : hoe kan een Nederduitsche vertaler, die den
Incunabel alleen ^ )mitt- zijne oogen zou hebben, geweten hebben
dat troeseel eigenlijk het eekhorentje is. — Men Believe op te merken dat in den rijindruk niets andeis vaarkomt dan de eigennaam (en dan nog verbasterd), inaar dat de geslachtsoort eekhorentft overslagen wordt.
De Proza (bl. 40) kan den Nede,rduitscher niet geholpen
hebben daar worth eventnin het eekhorentje genoemd en daar
staat alleen knoesel, evenals in het Btusselsch hs.
'Naar wij nu bij een zoo kort bestek als dit honderdtal verzen (ik heb reeds gezeid dat de andere helft der 222 verzen niet

in aanmerking kan koinen) zoo vele corrupteelen aantrefin, die
in Reynke goed verbeterd zijn, en daatbij zoo vele afwijkende
lezingen, die een goeden zin leveret) (als spracto voor seide —
gal eenen vat voor 7,zel eenen enz.), daar kunnen wij, dtinkt
mij, gerust besluiten dat niet de Incunabel als grondslag gediend
kan hebben voor de Nederduitsche omwerkin. hen eenvoudige
berekening- leert ons welk schromelijk verschil er tusschen de
twee teksten (Reynke en den Incunabel) bestaan zou hebben,
indica de 760o verzen van den Nederlandschen rijmdruk ons
ter beschikking stonden voor de vergelijking (i).
Ik kom nu tot het voorbehoud door Prien gemaakt. In 188-o
heeft F. Prien in de Beit,age zur Geschichte der Deutschen Sprache
(t. VIII, hi. i) eene studie laten verschijnen, getiteld Zur vorgeschichte des Reinke Ve.s; waarm hij zeer uitvoerig over het TrossFragment handelt. Achtereenvolgens wordt bier onderzocht wat
er op de ontblekende folio's voorkwam (de teruggevonden fol.
volgen elkander niet op) en in Welke katernen der uitgave hunne
plaats xk as.
De overblijfsels der Nederlandsche glosse worden vergeleken met de Nederdnitsche de wijzigingen vastgesteld, en bet
bewijs geleverd dat die glosse van 1487 ook als grondslag heeft
gediend voor het 16 de eeuwsch Antwerpsch volksboek. De indeeling in boeken en capittels van Heinric van Alcmaer wordt vetgeleken met die van den Nederduitscher en ook met die der
verschillende Nederlandsche bewerkingen (Proza, 16de eeuwsch
volksboek enz.). Over de platen krijgen wij ook uitvoerig bericht.
Deze verhandeling is een der voornaamste, Welke over de
Reynaert-sage verschenen zijn. Ongelukkiglijk bezit Prien de kunst
niet om in bevattelijken vorm de uitslagen van zijn uitgebreid
onderzoek mede te deelen. Zelfs iemand die in de Reinaertliteratuur best beslagen is, heeft moeite om zijn betoog te
gen en goed te vatten waar schrijver eigenlijk naartoe wil.
Na in 51 bladzijden bovenvermelde punten besproken te
hebben, konit schrijver tot den eigenlijken tekst van den Reynke.
(I) Indien er omtrent ro afwijkingen op too verzen zijn, die wij vergelijken kunnen, dan zal het petal wel ongeveer het zeifde zijn voor de andere
too verzen. Dat zou dan ongeveer 700 verschillende lezingen zijn voor den
Reinaert hetgeen mijne woorden schromelijk verschtl dunkt mij, verrechtvaardigt.
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1Iet schijnt alsof hij door zijn lang onderzoek vermoeid geworden is, want bier ktijgen wij slechts 2 112 bladzijden over dit
onderwerp. Aleer nog : niet eeiis U:ne bladzijde over de vergeIijhing 1?ei',ike met den Incunabel — en clan de slotsom :
Diese gemeinsamen abweichungen fiihren ens daze (lass Repthe
nach d(Incen.) gear beitet worden ist ».
De volgende bladzijde van dit hoofdstuk xvoidt gewijd aan
vergelijking van den Reivike-tekst met het thesselsch hs.,
het Haagsch fragment (slot van R. II) en de proza. Ons wordt
aangetoond dat de, Reynke het dichtst bij het Haagsch lis. staat
maar dit heeft met onzen 1 ricutiabel natumlijh niets te maken.
Het ho' ofdstuk over den Rev.irke-tekst (het is ook het slot
zijner verhandeling) cindigt bij Priers met den volgcnden volzin
Ob dams spdier vielleicht ( , meals.) einer nochmaligen 76'2:vs-ion
rind cap' iehiberschr///en unterzogen
wurde, und crst hielaus r (1<eynke) entstand, inag gestellt
bleiben
Prieii spreekt bier van eene « revision Vail de glosse en de
capittel-indeeling. _Maar aan cone c revision van den rijmtekst
heeft hij des niet gedacht, en klaarblijkelijk aclit hij dcze hypothe.se onnoodig oin bet ontstaan van den Reynke-tekst uit te
leggen.
Vat ik zijne bedoeling wel, clan is bet slechts volledigheidshalve dat hij Bier, zooals elders (I), op de ino4;eirikheid wijst van
eerie revisie der glosse en cdpittel-indeeling, maar hij gelouft Mall,
die II, potliese niet en ac!it ze overbodig.
Zoo ten minste versta ik zijn betoog — en ik Itch bet aandachtig lierlezen. Maar, zooals gezei(l, Pr len is verve van duidelijk
te zijn. En dit Iegt ons nit hoe J. W. Muller zijne bewijsvoering
anders schijut opgcvat te hebben — (of heb ik bet sums iris?)

(1) Sprekende over de platen, zegt Prien, bl. 30 ; Binden:ie beweiskraft
lilr die annahme, dass r direct d (incun.) benutzte, haben diese holzschnitte
jedoch nicht. — Sie kiJnnten in einer :7eiten aztflase von d, nach welcher der
rid. riDersetzer vielieicht arbeitete, widerholt sew A. — Zie ook bi. 34 over de
kapittel indeeling : Es bleibt immer noch che mOglichkeit bestehen dass d
noch einmal einer redaction unterzogen wurde... und dass dann diese, also
eine neue aztflage von d, dew tibersetzer von r vorlag a. — Zie oy, k bl. 40.
waar sprake is van R einer gelinden auderung n welke de glosse misschien
oedergaan heeft.
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geeft
In zijne oude en /0/Igoe bewerking- van den Reinaei bl.
Muller ons een stamboom van de Reinaert-teksten (zonder rich
om de glosse en Capittel-indeeling te bekreunen) en in deze
tabel komt de Reviike voor, als spruitende uit de Antwerpsche
uitgave van ± 1487, met deze toevoeging : « wellicht eerst uit
een tzveeden herzienen ciruk van a' (Geeraert Leeu) ». Hetzelfde
geval bl. io, rota 5, waar de zelfde hypothese vooruitgezet wordt,
met verwijzing naar Prien.
Met andere woorden : de hypothese, door Prien voorgesteld
als eene mogelijkheid aan de welke hij niet gelooft, wordt hier
voorgesteld als eene mogelijkheid, waarmede men rekening dient
.te houden. En die herziening, waaraan Prien gedacht heeft voor
de glosse en kapittel-indeeling, wordt hier toegepast op den tekst
zelven.
Wat er ook van zij van de vraag hoe wij Prier, dienen te
begrijpen (de zaak is overigens van ondergeschikt belang), wij
staan thans voor deze h ) pothese : kunnen am de qfzvikingen tusschen Reynke en den Antzverpschen rijnidruk op rekening stellen van
eerie tweede herziene nitgave van den Haarnschen tekst, zvaarin dan
.overeenkonist zou bestaan tusschen beide ieksten.)

Deze gissing is voor mij totaal onaannemelijk :
Elkeen, die Nederlandsche incunabelen heeft behandeld,
weet bij ondervincling hoe slaafs de eene chukker de uitgave
van den anderen volgt. Men vergelijke b. v. de verschillende drukken van den Care/ en Elegast, de 2 proza-uitgaven
van Reynaert of welk ander Nederlandsch volksboek ook. De
afdruk gebeurt om zoo te zeggen mechanisch : van tijd tot tijd
slaagt de drukker een rijmregel van zijn voorganger over, of
begaat hij de eene of andere drukfout. Doch van eene critische
herziening is er nooit het minste spoor de oudste incunabel is
dan ook steeds de beste druk dien wij bezitten — en op dien
regel ken ik geen enkele uitzondering.
Welnu voor den Rel. naert II zouden wij, volgens PrienMuller, eene uitzondering moeten maken. Wij dienen aan te
•nemen dat er tusschen 1487-J498 een Nederlandsche drukker
•is geweest, welke te recht geen vrede heeft gehad met den
tekst door Geeraert Leeu in 1487 geleverd (want te oordeelen
naar de 222 verzen, moet deze tekst inderdaad eene zeer slor-
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dige copie zijn geweest) (i). Die drukker zou een 15 1 eeuwsehenreynaerdist gelast hebben eene critische herziening op zich te
nemen. En deze reynaerdist zou zijne taak zoo goed opgevat
hebben dat hij niet alleen onverstaanbare lezingen zou verwijderd hebben (als laChiCr voor lach/er, in de klockin,4>en voor aen de
clocline enz.), maar in zijn ijver om den oer-tekst van onzen
Reinaert te herstellen, zou hij goed verstaanbare lezingen vete671C11 7,Y1/ voor
oordeeld hebben (als ,orac voor seine,
eenen val enz.). En die uitgever (zoo het Geeraert Leeu zelf niet
is) moet alle de LJlaten van G. Leeu te zijner beschikking gehad
hebben, aangezien deze in Rev nke nagesneden zijn !
Zoo'n critische uitgave van Reinaert II in voile 1 , 5 de eeuw
is in mijne oogen zuiver unzin : aarzel geen oogenhlik deze
hypothese te verwel pen.
Haar, kan men lnij tegenwerpen, aangezien er geen sprake
kan zijn van een la tere uitgave, zooals Prien-Muller onderstellen,
moeten wij niet eerder aan eene vroegere uitgave denken? De
lezingen van dezen druk kunnen dan zonder bezwaar te verkiezen zijn boven die van den latere.
Welnu, een oogenblik nadenkens is voldoende om te begrijpen dat deze hvpothese even onbestaanbaar is als de andere.
De herdruk der incunabelen, ik heb het gezeid, gebeurde
mechanisch. En nu zouden wij bier moeten onderstellen dat er
voor 14E7 eene tamelijk goede uitgave van Reinaert II heeft
bestaan; in ± 1487 echter zou er dan een slordige herdruk voortgebraclit zi j n : door Wien? Door een zoo knappen drukker als
Geeraert Leeu, een der hoofddrukkers zijner eeuw, iemand die
over eel], uitstekend gedrild personeel beschikte ; en dit knoeiwerk zou hij verricht hebben in eene uitgave, waaraan hij blijkens de illustratie een buitengewone zorg heeft besteed!
Dit blijkt mij, alles overwogen, even onmogelijk als de hypo-these van de latere uitgave.
Een vraag kan nog gesteld worden Zou soms de Lubecksche uitgever, benevens den druk van ± 1487, niet een der beide
proza-uitgaven (van 1479 of 1485) onder de oogen gehad hebben,
(i) Martin (inlei3. 1)1. VIII) zegt het tegendeel, maar hij vergist zich
Orthographie and Sinn sind in diesem Drucke verhaltnismiissig so gut erhalten, dass...
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en heeft hij zich soms van dien tekst niet bediend om de verkeerde lezingen van 14S7 te verbeteren ?
Enkcie afwijkende lezingen van Rernke kunnen inderdaad
met behulp der Pioza verbeterd zijn, zooals uit de hiervoren
staande tabel te zien is. Maar een andere goede helft gaat blijkbaar tern; op een tekst die zoa wel van dien van 1487, als van
de ProL'a verschilt. Deze hypothese kan ons dus niet helpen.
Zoo komen wij er van zelfs toe om te onderstellen dat buiten
den incunabel van 1487, de Lubecksche uitgever over een tekst
heeft kunnen beschikken, die ons verder onbekend is.
En vraagt men ons naar den aard van dien tekst (of hij
Nederlandsch was, of niet) (Ian moeten wij ons verder met gissingen vergenoegen.
Ik waag bier thans een stoute gissing dienaangaande.
* *

In de I 4 de en 15de eeuw werd een aanzienlijk deel van onze
Nederlandsclie letterkunde in bet Middel- en Nederduitsch
overgenomen en vertaald. Voorbeelden hiervan zijn er bij de
vleet : Karel en Elegast (vertaald in den Karl Aleinet), de Karel
Meiztet zelf, de Percliewael (I), de illadel,:;rs (Its. te Heidelberg), de
Renout van Illontalbaen (Its. Heidelberg) (2), de Ogler van Denewarken het bock Van den Volute (3), de Valentyn en Nameloos, de roman van Limborch, de Spieghel der Slonden, het Bagiintie van Pars, de LekenspiOel, de werken van Ruysbroeck, enz.
Zonder te spreken van twijfelachtige hss. (`vat de taal betreft) als
de Alexander en de roman van Troi ,en (4).
Wel te verstaan maakt dit lijstje geen aanspraak op volledigbeid, en kan het zonder inoeite merkelijk aangevuld worden.
Het heeft mij ecliter vroeger altijd verbaasd dat waar zoo
vele onbeduidende gewrochten door onze Oosterburen overge(t) Een Nelerrijnsch (ripuarisch) fragment gedrukt bij N. De Pauw,
Mid. Ned. Gedichten.
(2) Uitgegeven door Pfaff.
(3) J. Tideman, 1844, bl. 59 v4.7..
(4) Waarom il; die twijfelachtig norm, zal ik een andermaal betoogen.
Troyen is naar mikle meening in hoafdzaak Oost-Geldersch, en geen eigenlijk Nederduitsch.
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nornen werden, ons middeleeuwsch meesterstuk, de Reinaert,
over het hoofd gezien werd en eerst in 1498 vertaaid zou zijn.
Doch de vraag is nu joist of wij den Reynaert bij deze lijst
niet te voegen hebben. En mijne critiek op den Rezinke doet mij
dit onderstellen.
Ik gis dat de Lubecksche uitgever een Nederduitsche bewerking van ons gedicht te zijner beschikking heeft gehad; dat hij
het plan opgevat heeft dit epos in zijn Mecklemburgsch om te
werken ; en dat hij dan vernomen heeft dat er een Antwerpschen
druk bestond, waarmée hij zich beholpen heeft voor zijn werk en
waaruit hij de glossen en de platen heeft overgenomen.
Dat hij deze Nederduitsche bewerking bij voorkeur als grondslag voor zijn gedicht gebruikte, hoeft ons niet te verwonderen.
Lie taal stond immers dichter bij de zijne en hij vond daar alreeds een gedeelte van zijn verduitscliingswerk gedaan, wat het
verwijderen der zuiver Nederlandsche rijmen betreft.
En het bewijs voor die stelling! zal men vragen. Ten eerste,
(1,)e opmerken dat Hoffmann von Fallersleben in zijne uitgave
er op wijst dat het gedicht, het Lubecksch daargelaten, allerlei
Nederrijnsche en \\ estphaalsche bestanddeelen vertoont; Welke
die zijn, zegt hij Met — en dit spijt me zeer, omdat ik in het Lubecksch Met genoeg thuis ben om aan te wijzen \vat zuiver
Lubeekseh, en \vat niet-Lubecksch is.
Maar er is een trndere vingerwijzing : de toponymie. Het is
bekend dat de Rernke het avontuur dat in Rein. Jen II bij den
hake van Vermandoys gebeurt, in zijne bewerking verplaatst in
Gulickerland (Reynke vs. 1453 en 1510). Op een andere
plaats zegt hij dat Reinaert in Palestina zooveel te doen heeft
the Neyboom fe Aken (vs. 2,--SI) (i).
Te oordeeien naar deze verzen, zou de gebruikte bron dus
eerie Nederrijnsche zijn. De dichter van den _Reinke heeft die
plaatsnamen, geloof daaruit a ftYeschreven. Ik acht bet onwaarscliijnlijk dat ietnand die te Lubeck schrijft en elders in zijn
gedicht de avoi,turen van zijn held in zijne omgeving that gebeuren (te Poitrow, te Lubeck, te Slukop, te Krummesse, te Luneborch) op de gedachte zou komen van naar een zoo ver gelegen
land, als het Gulikker voor hem was, te verwijzen. En een vergelijking als Meibom te Aken », was dat wel een staande uitdrukking te Lubeck ?
(t ) Over de beteekenis van dit vets, zie de nota bij Prien, bl. 242.

Overigens toont ons de vergelijking van den Incunabel met
den Reynke aan dat hij, buiten den druk, nog een andere bron
kende. Dan zouden wij moeten onderstellen dat bij op twee
Nederlandsche teksten heeft gewerkt en dit vind if: min waarschijnlijk
alhoewel bet op zichzeif zeer aannemelijk is.
* *

Is mijne gissing juist, dan is de Lubecksche uitgave eigenlijk een Reynke II. Deze moet, naar mijne meening, voorafgegaan zijn van een Nederduitsche Reynke I, welke naar de
vermeldingen Gulickeriand » en (Meybom te Aken» een nederrijnsche omwerking van ons gedicht moet zijn geweest.
Dat wij ooit een volledig handschrift van dezen door mij
onderstellen Reynke I zouden terugvinden, daartoe bestaat
heel weinig kans, gezien cle uitgebreide nasporingen die de
Duitschers al fang gedaan hebben om al 'nat op Reinaert betrekking heeft, bijeen te krijgen.
Maar de mogelijkheid bestaat nog dat in het een of ander
archief, of in een ouden band enkele bladzijden van dezeoude bewerking teruggevonden worden (men denke aan de
vondst van E. Tress.} En dit ware dan toch voldoende om het
bestaan van een Reynke I buiten twijfel te stellen.
Moest er soms later een fragment van die eerste Nederduitsche bewerking gevonden worden, dan zal dit voottaan niet
gebeuren zonder dat er op gewezen worde dat het bestaan van,
dien Reynke I door de Reinaert-critiek reeds was voorspeld.
November 1919.

VAN DE E'EN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is u de .Nederlandsche Taal en
Wetenschap to bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch,
van nieuzve werken over Natuur- of Geneeskundige Wetenschappen,
over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Restendige Commissie
voor Nieuzvere Taal en Letterer. Na kennisneming van de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over net al of niet laten
drukken van de aangeboden werken.

**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met bet does Viaamsche
Liederen- oader het y olk to verspreiden. Te dien einle, scitrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen ttit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

Pater J. SALSIVIANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende .goe.ikeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vast,
gesteld, zal de jaariijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
oinstandighecien :
a hetzij tot het uitschrijven van prijevragen, hetzij tot het uitgeven van ire=
zonden werken op net gebied der. Nederiandsche taaikunde;
5.. .hetzij tot het uitgeven van Sliddeinederlandsche teksten oo het gebied der
Rooinsch-Katitoileite 'obbeivertaiing, nijbeivericlaring, -liturgic, zecieleer, catecnese,
hoiniletiek,hagiograohie, ascetiek, gees teinke liederen en gedichten, ordensregelen
c, hetzij tot het dekostigers van wetenscnappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot her voorbereiden van uitgaven ais de under littera b en c genoeinde,
noodzakelijk worden bevoncien
di hetzij -tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
. onciernoinen uitgaven in den acrd van de order littera bon c genoemde

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

am de twee jaar
toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdraimte, het baste
werk, zonder onderschoid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK

19 2 0-19 21.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

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 Aca,iemie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verTocht, twee exemplaren van hun werk Of werken,naar den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Kwzingstraat, te Gent — (mit
vermading op bet acres Voor den Aug. Beernaertprijs),
te zenden.
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- 3.) De Wet van 12 Mei 1910, door Dr. L. GOEMANS 405
4°) Kleine verscheidenheden :

Nr 366.

Afdryf (Afdryff) en Afdryfver; door
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5°) Het 'Bonaventura-Raadsel in het Leven van Anna
Bijns, door Mr. L. WILLEMS Az. . . . 4r5

Vergadering van 19 Mei 1920.

Zijn aanwezig : de heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof.
Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOGS, ISID. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, OMER WATTEZ, Prof. Dr.
LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPE, Prof.
J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende
leden;
de heer Dr. A. FIERENS, briefwisselend lid.
De heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, Staatsminister JORIS HELLEPUTTE, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. JOS. MANSION, JOS. JACOBS en KAREL
VAN DE WOESTYNE, werkende leden, hebben bericht
gezonden dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te
wonen.
-4+ *

Daar de heeren Bestuurder en Onderbestuurder
allebei verhinderd zijn ter vergadering aanwezig te zijn,
geeft de Bestendige Secretaris lezing van het art. 9
der Wet van 15 Maart 1887, waarbij wordt bepaald dat
in die omstandigheid het oudstbenoemde werkend lid
der Academie, de vergadering voorzit ; hij verzoekt
derhalve den heer KAREL DE FLOU aan het bureel plaats
te willen nemen.
De Bestendige Secretaris leest vervolgens het verslag over de April-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
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De heer Leo van Puyvelde, tot ridder
in de Leopoldsorde benoemd. Bij Koninklijk
Besluit van 5 April (Staatsblad, n r van 23 April),
werd onze geachte collega, de heer Dr. LEO VAN
PUYVELDE, docent aan de Hoogeschool van Gent, tot
ridder in de Leopoldsorde benoemd. — Het Bestuur wenscht hem geluk met die onderscheiding.
(Toentichingen.)

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Tijdschriften. — Acacl6mie Royale de Belgique. Bulletin de /a
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, nos 9-19 , 1919.
— Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. n os 7-12, 1919. — Bulletin de
la Commission Royale d'Histoire, Tome 84, nos 1-3. — Table onomastique du Tome 83 du Bulletin. — Arbeidsblad, ill's 4-7, 1920. — Le Mu,s,e beige, n r 1, 1920.
Door den Z. E. Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Redenkundige Bedenking en. Over de natuur en hare werkingen of
natuzir-kunde. Eerste deel. Den liefhebberen der Waarheid mede-

gecleeld door CHRISTIAAN WOLFF, Kancelier en Hoog-Leeraar van
de Universiteit tot Halle. En uit het Hoog-Duits vertaald door
ADOLPH FREDRIC MARCI, Medelid in de Societyt of 't Gezelschap der
Konst-Reekenaars te Hamburg. t' Amsterdam, 1745.
Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkend lid :
De Scheikunde in betrekking met de Kunst van den Steendrukker
(2e deel, organische stoffen), door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Gent, 1919.

Door den beer J. KLEIJNTJENS, Sint-Willebrords College, te
Katwijk ald Rijn
Uit de Oudheid. Historisch leesboek vow' Imeeksch,olen, middelbare
en M. U. L. 0. scholen, door J. KLEIJNTJENS en H. I. DE BIE. Amsterdarn, z. j.
Leerboek der Nederlandsche Geschiedenis, door J. KLEIJNi JENs, te

Katwijk a; c1 Rijn, en Dr. H. F. M. HUYBERS te Tilburg. Geillustreerd.
Eerste deel. Vijfde druk. Malmberg, 1920.

39/
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographie, n r 3, 192o. — Mnemosyne, Pars II,
1920. - Ontvoogding, n r I, 1920. - Tijdschrift der Gemeentebesturen,
De Kleine Vlaming, n r 5, 1920.
nrs 5-6,1920.

Ingekomen boek.
demie is ingekomen :

Voor de Boekerij der Aca-

Table des nouns propres de torte nature compris dans les chansons de
geste imprimêes. Ouvrage couronne par l'Academie des Inscriptions et
Belles-Lcttres (Prix du Budget). Par ERNEST LANGLOIS, professseur
l'Universite de Lille. Paris, 1904.

Ruildienst. Tegen ruffling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Nederlandsch Archievenblad, 23ste_27ste igg,-. (1914-1919) en n rs 1-2
van den 28 sten jg. - Biekorf, n r 4, 1920. — De Schoolgids, nrs 9-12,
1920. — Studi,-in, Mei 1920. — Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift,
1 ste jg., n r s 1 -7. Tooneelgids, VI e j., n rs 4-5. — La Vie dioasaine,
avril 1920. — Dietsche Warande en Bel fort, n r 4, 1920.
* *

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met de hieronder
volgende ingekomen brieven :
i 0) Huldebetoon aan Kiliaan's nagedachtenis,
te Duff-31 op 15 Augustus aanstaande. Verzoek on;
twee afge-,:aardkden der Academie bij de Inrichtingscontmissie. — Bij brief van 6 Mei, bericht het gemeentebestuur der gemeente Duffel de Academie, dat het
voornemens is het standbeeld van Kiliaan, dat door de
Duitschers gedurende den Oorlog weal vernield, door
een marmeren borstbeeld te vervangen en dat de onthulling daarvan is vastgesteld op 15 Augustus aanstaande. Genoenid gemeentebestuur heeft de eer de
Academie uit te noodigen tot het huldebetoon aan Kiliaan's nagedachtenis te dezer gelegenheid ingericht,
en verzoekt deze twee harer leden bij de inrichtingscommissie of te vaardigen, tot het welgelukken van het
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ontworpen Vlaamsche feest. Verdere inlichtingen zijn
te bekomen bij ons geacht medelid den heer Dr. MAURITS SABBE, die met de meeste bereidwilligheid zijne
medewerking aan het Gemeentebestuur van Duffel
heeft verleend. — Er wordt besloten een lid der Academie bij de Inrichtingscommissie af te vaardigen. Wordt
aangewezen de heer Is. TEIRLINCK.
2°) Herdenking der 400 ste verjaring der ge.
boorte van Christoffel Plantin. De Academie uitgenoodigd. — Bij brieve van II Mei, wordt aan de
Academie, namens het Inrichtingscomite door den
Conservator van het Plantin-Museum, den heer Dr.
MAURITS SABBE, ons geacht medelid, medegedeeld, dat
de stall Antwerpen, op 9 Augustus a. s. de 400 e verjaring zal vieren der geboorte van Christoffel Plantin,
den beroemden aartsdrukker, die op de ontwikkeling
van ons geestesleven in de 16e eeuw zulken heilzamen
invloed uitoefende. Het feestprograrnma omvat een academische zitting, waar Belgische, Fransche, Engelsche en Hollandsche geleerden zullen spreken over het
werk van Plantin. Het schepencollege van Antwerpen,
wenschende deze feesten te plaatsen wider de bescherming van de Belgische wetenschappelijke wereld, gelast
den heer SABBE aan de Academie te vragen een barer
leden bij genoemde herdenking af te vaardigen. —
Wordt aangewezen de heer Dr. LEO GOEMANS.

Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
Kiankleer van het Hasseltsch dialect, door
Dr. L. GR00TAERS en Dr. J. GRAULS. - Verslag van den
heer Dr, LEO GOEMANS :
Deze stt die is eigenlijk niet voorwaardelijk bekroond. De
drie recensenten hebben integendeel in hunne verslagen van
1914 uitdrukkelijk gewezen op de waarde van bet ingeleverdewerk en gezegd, dat bet ten voile verdient bekroond te worden.
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De Acadernie vroeg- eene Klankleer van het Hasseltsch dialect.
De schrijvers hebben zulks geleverd, en men ma; zeggen dat
men trier te doen heeft met een . tfgerond geheel, met een werk
slat wetenschappeliik op zich bestaat en niet hoeft volledigd te
worden.
Maar orn een wenk van een der recensenten te beantwoorden, hadden zij beloofd bij de klankleer, als toemaat, een vormleer
te voegen. Nu, ze hebben totnogtoe Been tijd gevonden orn deze
nieuwe studie of te werken.
Ik stel niettemin voor den prijs onrniddellijk aan de schrijvers uit te reiken.
Daarbij gaat de wensch, dat de beloofde vornzleer zoo snel
mogelijk zou ingeleverd worden om het gezamenlijk drukken.
van Kiank- en PO/In/eel- mogelijk te maken.
De door Dr. GROOTAERS sedert het bekronen ingelaschte
nota's dienen tot verkiaring van zekere stellingen en tot bepaling
van gebezigde termen.
Mededeelingen namens Commission.
i o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer Is. TEIRLINCK,
waarnemend secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Aanwezie de heeren : Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, K. DE FLOU, EDW. GAILLIARD, Prof. Dr. A. DE CEULENEER, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en Dr. A. FIERENS,
leden, en IS. TEIRLINCK, waarnernend lid-secretaris.
Aan de clagorde staat :
a) Verhandeling (handschrift) « Evcerpta Lossensia *, door
den beer J. LYNA, staatsarchivaris, te Hasselt, aan de Academie,
ter opneming in de Verslag-en en Mededeelingen, aangeboden. —
Verslag, door de heeren IS. TEIRLINCK en Mr. LEONARD
WILLEMS. — Die verslagen stellen voor de antlers niet onbelangrijke K Excerpta >> niet op te nemen. De Commissie stemt
hiermede in en vraagt dat die twee verslagen in de Verslagen en
Mededeelingen zouden verschijnen.
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io) Verslag van den heer IS. TEIRLINCK.
Ik heb gedacht, en wellicht ook andcre leden dezer Commissie,
dat het ons toegezonden hs. van den H r J. Lyna wa van historischen,
doch vooral van toponymischen-topograpischen aard was, en juist
daarom heb ik aangenomen het te lezen en er over verslag uit te
brengen. Ik heb me echter teenemaal vergist. Het geldt hier niet een
eigenlijke geschiedenis van Loon ; wat ik onderzoeken moest, zijn
niet met elkaar nauw verbonden verhandelingen over eenige bepaalde historische geschilpunten die tot de geschiedenis van Loon behooren — een zestal excerpter, zooals Schr. zelf deze essai's noemt. En
waarlijk de naam Excerpta Lossensia zou reeds voldoende geweest
zijn om mij aangaande den inhoud nauwkeurig in te lichten; doch ik
erken gereedelijk dat ik er op niet genoegzaam acht heb geslagen.
In zijn voorbericht noemt Schr. zijn arbeid een studie van voltooiing », voltooiing nl. van het door hem genoemde werk van Joz.
Daris, Histoire de la bonne Ville, de l'Eglise et des Comtes de Looz (1864).
Schr. heeft vastgesteld dat deze Geschiedenis o minder volledig, ja
verouderd (is), waar het handelt over den oorsprong der politieke
instellingen », en gemeend dat het gedeelte, waarin gesproken wordt
over o het onmiddellijk domein van den graaf, de familia en het ontstaan van het eygenshof, de gerechtshoven van Loon en Graethem, de
grenzenbeschrijving o. a. » moest herzien » worden. Hij heeft dus
herwerkt wat hem bij Daris zwak scheen te zijn, en de volgende
kwestien onderzocht : 1. Loon, villa indominicata. 2. De Familia.
3. Het Eygenshof te Loon. 4. De liberi in de Middeleeuwen. 5. De
edellieden (mobiles). 6. De wording der bank van Graethem. 7. De
grenzen van Loon ».
Zooals men zonder moeite gewaarwordt, bestaat het werk van
Hr Lyna uit een zevental losse voltooiingsstudien, zonder echten
band naast elkaar geplaatst en — 't woord komt van Schr. zelf — zon-

der veel eenheid ». Ze zijn zekerlijk geschreven door iemand die
zich thuis voelt op het terrein dat hij heeft betreden — de lange lijst
der geraadpleegde werken bewijst het evenzeer als de bewerking
zelf — en zullen zonder twijfel belangrijk en lezenswaard zijn voor
hem die zich met speciale navorsching op Loonsch hlstorisch gebied
bezighoudt, « want haast uitsluitend leveren de Loonsche geschiedbronnen den grondslag » van deze excerpta. Doch behooren zulke
excerpta, al blijken ze, op zichzelf beschouwd grondig te zijn, we tot
de eigenlijke werkzaamheden onzer Academie ? De arbeid toont teweinig eenheid om de Academie aan te sporen hem als afzonderlijk
bock uit te geven. En anderszins raakt hij maar eventjes onzen academischen werkkring, zoodat ik het niet waag voor te stellen hem op
te nemen in onze Verslagen en Mededeelingen, die, meen ik, tot jets

— 395
anders moeten dienen. En is hier 't oude spreekwoord nict van tocpassing : het hemd is nailer clan de rok ? Er ligt, hier ter Academie,
zooveel degelijke arbeid — waarondcr bekroonde arbeid — die met
smachtend, geduldig of soms ook ongeduldig verlangen van de schrijvers op den drukker wacht. Om dcze redenen spijt het me inderdaad
dat ik me gedwongen vocl hier in de Commissie een afwijzend voorstel te doen, want, ik herhaal het, Schr.'s beschouwingen zijn voorzcker niet van echte historische waarde ontbloot.
Het hs. van den H r Lyna noopt me een laatste opmerking to
maken. Ze werd reeds gcmaakt in den schoot der Academie, ik herinner me juist niet wanneer, doch ze mag, ja moet nogmaals worden
herhaald :
De taal van den schrijver der Excerpta Lossensia is wel is waar
simpel en klaar, doch niet feilloos. Schr. zelf heeft duidelijk ingezien
dat zij voor vcel verbetcring vathaar was : op talrijke plaatsen werd
het hs. gewijzigd. De schrijver heeft goedgekeurd dat bijna op
elke bladzijde, ook meermaals op eene bladzijde — de woordenkeus,
dc zinswending, de woordenplaats, de heele zin werden veranderd.
Hij deed het zelf of liet het doen, en dat is 't niet wat ik afkcur. Wat
afkeuring verdient, is de zeer blijkbare manier waarop dat gedaan
en ons naaktelijk vertoond wordt : een ratuur door woord en
zin (of een ander verbeteringsteeken), en daarboven het nieuwe
woord en de nieuwe zin ! De indruk, die ondcr 't lezen van dergelijk
hs. bij den verslaggever ontstaat, is alles behalve gunstig voor den
inzender : want de lezing van een geratureerd en gesurchargeerd hs.
is uiterst lastig en vermoeiend, en 't ontstemt den lezer. Als zulke
veranderingen zeldzaam zijn, is 't niet zoo slim, maar als ze te vaak
voorkomen, is 't ergerlijk. En men vraagt zich of hoe 't toch geheuren kari dat een schrijver ons verzoekt zijn hs. te laten drukken als
't hs. nict gereed is om gedrukt te worden; zuike schrijver begrijpt
zijn belangen niet. Het is niet de eerste maal dat een verslaggever
over handschriftslordigheid klaagt. De Academie heeft overigens hesloten, als ik het niet misheb, een hs. dat niet duidelijk en ordentclijk geschreven is, of met doorhalingen, met hijvoegsels boven,
()rider, nevens den regel, of op welke andcre wijze ook ontsierd is,
cenvoudig zonder verdcr onderzoek terug tc sturen. Dat het voortaan
zoo gebeure : de bcklagenswaardige versiaggevers en niet het minst
de inzenders zullen er bij winnen.

2°) Verslag van den heer L. WILLEMS.
ik mij volkomen aan bij het Verslag van den
In hoofdzaak
h r TEIRLINCK.
Onder den ietwat raadselachtigen titel Excerfita Lossensia heeft
de h r J. Lyna .aan _de Academie een studie tocgezonden over het ont
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staan der stad Borgloon en de geschiedenis van het vroegstc tijdperk
Bier stad.
In 1865 had Kanunnik Daris dit onderwerp reeds behandeld in
zijne Histoii'e de la bone y ille... de Looz. Doch sedert Daris schreef,
is onze kennis der sociale, economische en rechterlijke toestanden
van de vroegere Middeleeuwen merkelijk toegenomen. En het werkj c
van Daris, hoe verdienstelijk ook voor zijnen tijd, is heden ten eenc
male verouderd.
De hr. J. Lena is zeer goed op de hoogte der literatuur van het
door hem behandelde tijdvak en zijn studie is in menig opzicht zeer
verdienstelijk.
Indien de Academie over ruime geldmiddelen beschikte en een
reeks publicaties kon ondernemen, zou ik niet aarzelen voor te stelien de aangeboden studie in druk te laten verschijnen.
Ongelukkig moet de Academie zich voor het oogenblik in hare
uitgaven wat beperken.
Er kan geen sprake zijn de studie te laten verschijnen in de
Verslagen en Mededeelingen, aangezien daar slechts beknopte verhandelingen in kunnen opgenomen worden, en dat Lyna's studie veel te
uitvoerig is om op die wijze te verschijnen. In afwachting dat betere
tijden aanbreken voor de Academie, zou het stuk in ons archief kunnen blijven berusten. De schrijver zou bier en daar aan zijn werk
eenige verbetering kunnen toebrengen, hetgeen ook zijn bedoeling
is, naar ik uit een schrijven van hem verneem. Moest echter Schrijver
haast hebben met de verschijning van zijn werk, dan zou een ander
historisch genootschap moeten gevonden worden, dat deze uitgave
aandurft.
Moge dit verslag als aanbeveling dienen voor het drukken van
het werk, zoo er elders over beraadslaagd wordt.

Geene
b) Prijsvragen, namens de Academie voor le
nieuwe prijsvragen worden voorgesteld.
c) Kleine verscheidenheid. BEDDE VAN PARCKEMENTE, als vervolg op STROYEN BEDDE (bij bet celebreren
van jaargetijden), door de beer EDW. GAILLIARD mede,o, edeeld.
—DeComisetlvordieblangrijkemdeling de
Verslag612 en Mededeetingen op te nernen.
d) Lezing door den heel- LEONARD WILLEMS, over : Het
Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Byns.
Zooals bekend, komt de naam Bonaventura voor in een twintigtai acrostichons der Refereynen van de Antwerpsche dichteres.
jonckbloet heeft in de eerste uitgave zijner Geschiedenis der
Nederlandsche Letierkunde de gissing geopper&i, dat dit de naam
van Anna's minnaar w.is. Nadien heeft. Ch. Ruelens dit bestreden
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en beweerd dat hier de Heilige Bonaventura bedoeld werd. Ea
sedertdien werd het stelsel van Ruelens doer al onze geschied. schrijvers aangenomen.
De he ,n-- LEONARD WILLEMS tracht te bewijzen dat deze
laatste stelling onmogelijk is. Zeker words, naar sclirijver's meening, uiiet de Heilige bedoeld, maar wei iemand uit de omgeving
-van Anna Byns.
Dat Bonaventura echter Anna's minnaat zou zijn, kan hij
eveninin aannemen.
— De Commissie stelt voor de merkwaardig,e verhandeling
van M r WILLEMS in de Verslagen te laten verschijnen.
— Hierboven genomen beslissingen worden door
de Academie, in pleno vergaderd, goedgekeurd.

Bestendige Commissie voor Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie
r e ouden :
Zijn aanwezit2,- de heeren : Dr. LEO GOEMANS, voorzitter,
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Pr,f. Dr. AD. DE CEULENEER, Kan. AMAAT JOGS en OMER WATTEZ, leden, ea
GUSTAAF SEGERS, iid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a) Lezing door den heer Dr. Leo Goemans : De Wet
van 1 9 ro op het Vlaanisch Onderzu ijs in de Athenea en Collew-es.
GOEMANS voorgelezen geldt hoofdzake—DeNotadr.L
lijk de wetgeving van IC)I0 Welke lieden, met die van 1833, het
rniddelbaar onderwijs van den '` ten graad beheerscht. De Nota
vult zekere kapittels aan van de werken On:','e Taal in net Oniera* en Onze Taal in het ddelbaar avderzyjs dour den H. Segers in 1901 en 1937 in het Licht gegeven. Tevens bewijst Spr. dat
hetgeen men in dagbladen en tijdschriften tegen de Vlaamsche
wetgeving heeft opgeworpen, als zou zij het onderricht van het
Fransch belemmeren, totaal van ernst ontbloot is.
— De Secretaris wenscht den heer Voorzitter geluk met
zijne verhandeling, en stelt voor aan de Academie te vragen deze

in de
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op te nemen.

Verslagen en ._11ededeelin,_;)-en
stenzmen aanA,eno illen)
—

(Met eenpat-4,;" e

Door de Academie in pleno vergaderd goedge-

keurd.
b) Lezing door den heer Grustaaf Segers : Een Hollandsch schoolman, voorstander van het tweetali A",- onderwijs in de
Volksschool. Andere Hollandsche I(/okken. De Hot/ands-die wet op het
Lager Onderwj's. — II heer SEGERS deelt den Fraiischen tekst
mede van eenen brief, door het Belgisch dagblad La Libre Belgique, in zijn nummer van 30 Maart 1920, uit De Nieuwe Rollerdamsche Courant overgenomen, en waarin de beer Inspecteur

Bitter zich voorstander van het tweetalig onderwijs in de yolksschool verklaart. Spreker is niet in het bezit van den oorspronkelijken tekst van dezen brief.
De heer SEGERS treedt in enkele beschouwingen over dit
schrijven van den Hollandschen ambtenaar, en deelt, naar aanleiding daarvan, de artikels uit de Hollandsche \\' et van den
17 Augustus 1878 op het Lager Onderwijs mede, zooals die
wet nader is gewijzigd. Spreker handelt over het toezicht over
bet Lager onderwijs in Holland, en deeit tal van uittreksels van
de officieele verslagen van Hollandsche schoolopzieners mede
over het onderricht van vreeinde talen en wiskunde in de Lagere
School. Ten slotte tracht de beer SEGERS, door middel van
officieele statistieken, te bewijzen, dat het onderricht in de
Fransche taal, in de Llgere Scholen vaa Vlaarnsch a:dgie geene
noemenswaardige uitslagen oplevert.
Daar de kennis der Fransche taal van het hoogste belang is,
moet aan allen, voor wie die kennis noodzakelijk is, de gelegenheid gegeven worden deze taal te leeren. Dit moet in bijzondere
cursussen geschieden; in de volksschool is het onmogelijk. In de
Middelbare Onderwijsiririchtingen van Belie moet in Vlaanderen, de Fransche taal, in \Vallonie, de Nederlandsche, beide als
eerste tweede taal, verder bet Duitsch, inselijks een onzer landstalen, en het En,9,-elsch, de voornaamste wereldtaal, met de
grootste zorg onderwezen worden.
— De beer SEGERS zal zijne verhandeling in de
vol gende vergadering voortzetten.
c) Prijsvragcn namens de Commissie voor te steilen..
— Ingezien er nog talrijke prijsvragen te beantwoorden over---
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blijven, ingezien er geen yooruitziciit is nieuwe bekroonde werken

eerlang uit te geven, oordeelt de Commissie dat het onnoodig is
dit jaar nieuwe prijsvragen your te stellen.

DAGORDE.
I .) Plechtige Vergadering op Zondag, 27n Juni.
Het programma wordt als volgt vastgesteld :
a) Toespraak door den heer Onderbestuurder, waar-

nemend bestuurder der Academie.
b) Voordracht door den Weled. heer Staatsminister
Doris Helleputte, werkend lid der Academie : Ac/ztlien maan-

den na den Oorlog : De duilite van hel /even.
c) Algemeen verslag over de Academische Wedstrijden voor 1915 en volgende jaren, door den beer
EDW. GAILLIARD,

bestendigen secretaris der Academie.

d) Afkondiging van den uitslag van den Aug. Beernaert-prijskarnp :

Eerste tijdvak : 1912-1913;
1914-1915;
Tweede
1916-1917;
Derde
1918-1919; en
Vierde
van den Karel Boury-Wedstrijd your het jaar 192o.
:b

e) Uitslag der verkiezingen.
1) Dankrede van den waarnemenden Bestuurder.
* *

2°) Staatsminister Aug. Beernaert-prijskamp.
Derde tijdvak : 1916-1917. — De zaak wordt tot de
volgende vergadering verschoven.

3°) Karel Boury-prijskamp, voor 1919-1920.
V erslag van den keurraal. Het verslag van den heer
OSCAR ROELS is binnengekomen. Een vergadering van
de heeren Jury-leden zal y our de aanstaande Juni-vergadering belegd worden, tot het nemen van eene eindbeslissing.
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4 0) Van de Ven-Heremans' Fonds : Mayombisch
Idioticon, door den heer L. BITTREMIEUX, missionnaris in
Congo, aan de Academie ter opneming order de uitgaven
van het Fonds aangeboden. Daar dit werk niet eigenlijk valt iii de bevoegdheid van een der vier Bestendige
Commissi o n, heeft het Bestuur voorgesteld, het aan het
oordeel van de heeren Prof. Dr. J. MANSION en Prof.
J. VERCOULLIE te onderwerpen. — (De Academie keurt
dit voorstel goed.)
5°) Geheime vergadering. Candidaten voor
het lidmaatschap der Academie Twee plaatsen staan
open van Briefwisselend Lid, — en een van Buitenlandsch
Eerelid. — Verslag door den Bestendigen Secretaris
namens de Commissie tot voordracht van 'candidaten. — Besfireking- der candidaturen. - Gelegenheid tot toevoeging van candidaten. — De heer waarnemende Bestuurder meent zich te mogen bepalen bij verwijzing naar
het verslag van I2 n Mei over de vergadering door de
Commissie gehouden. Dit verslag werd overigens, in
druk, aan de heeren werkende leden vertrouwelijk
medegedeeld.
De hieronder volgende candidaten worden op de
lijst bijgevoegd :
a) Op voorstel van den heer Prof. Dr. A VERMEYvoor de twee ofienstaande filaatsen van briefwisselend lid,
de heeren
PROSPER VAN LANGENDONCK, te Brussel, en
FERNAND TOUSSAINT VAN BOELARE, te Brussel;
en voor de plaats van buitenlandsch eerelid, den heer JOHAN
DE MEESTER, te Rotterdam.

LEN,

b) Op voorstel van den heer Prof. Dr. J.

MANSION,

voor de plaats van buitenlandsch eerelid, den heer Prof.

N. VAN WIJK, te Leiden.
6°) Lezing door den heer Dr. Hugo Verriest. —
Uit hoofde van onpasselijkheid is het den heer VERRIEST
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niet mogelijk naar Gent te komen. De door hem te houden lezing is tot een latere vergaderingverschoven.
— Het gebied van Eupen. - Bij het sluiten der
vergadering ontstaat er over de zaak een lange bespreking, ingeleid door Prof. Dr. L. SCHARPE en waaraan
beurtelings de heeren A. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, A. FIERENS, L. WILLEMS en anderen deel nemen. Er wordt ten slotte besloten, aan den Weled. Heer
Eersten Minister te schrijven, om hem ontvangst te
berichten van zijn brief van Maartll. en van het afschrift
der Nota van den Heer Luitenant-Generaal BALTIA,
dat bij genoemd schrijven gevoegd was : de Academie
zal het zich tot plicht rekenen binnen eenigen tijd in een
uitvoerig en gestaafd betoog, hare bezwaren uiteen te
zetten tegen bedoelde Nota, Welke haar geenszins voorkomt als « beslissend » te mogen opgevat worden : zijhoopt dat het den Heer Eersten Minister believen zal
zijn oordeel over die Nota te willen voorbehouden en
bidt hem er in toe te stemmen haren brief van 27 Februari 11., alsmede zijn antwoord en het betoog van Luitenant-Generaat BALTIA in hare V erslagen en Mededeeliizgen
op te nemen.
— Plonabières. — De heer Prof. AD. DE CEULENEER vestigt de aandacht der Academie op het feit dat
in het Officieel Treinboek de naam Bleyberg niet vermeld
wordt, maar wel de Fransche benoeming Planthiares. —
De heer Minister van Spoorwegen zal verzocht worden den Vlaamschen naam in het Treinboek, weder te
doen opnemen.
— Vereenvoudiging van de Schrijftaal. — De
heer GUSTAAF SEGERS komt tegen de V ereenvoudiging
op; hij heeft een studie over de Kollewijn-spelling geschreven, waai-van hij lezing zal Revell in de Commissie voor Onderwijs. Overigens, zal hij zijn retie in cell
volgende vergadering voortzetten.
-- De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

363. — CLARE of CRUCE.
Jacob de Mol en Joris Guidouche zijn in onverschil met
mer Joris Bradericke, en betoogen dat de ' ambachten of
districten in het Brugsche Vrije, daer men meede in wind ,,
wilden hebben dat de vaten mee met een dare metier dinke.
zouden gesloten worden, Haar inhoud . van den XVIJ pointen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Brugsche Vrije, Rekening over 1397, fol. xxij vo, onder de rubriek g Dochvaerden : Jacob
de Mol ende Joris Guydouche, upten te Brucghe tjeghen mer Joris
Bradericke, toghende dat dambochten van den Vryen, daer men
meede in wind, gheantwoord hadden dat zy wilden hebben j cleire
metter clinke naer den jnhoudene van den XVIJ pointen, verzoukende an de wet van Brucghe dat zy mer Joris Bradericke zo in dien
hadden dat by daer mede ghepaeyd ware of antlers dat zy den voorseiden laude bi bliven wilden te helpene vervolghen voor myns heeren raed

Op fol. xxiij van genoemde rekening, leest men inderdaad :
. Upt fait vanden nzeedevaten jeghen mer Joris Bradericke
Welnu, art. II van de ordenanche tusschen der stede van
Brucghe ende dien van den Vrijen gesloten in het jaar 1318
en geheeten de XVIJ pointen, heeft :
L. Gilliodts - van Severen, Cout. Bruges. I, 386 : « Item, van den
meede vate, dat men dat sculdich es te houdene met ere cruce gizesloten in else clinke alzo ment hier vormaels ghehouden hevet ...*

Schrijver vertaalt : « On doit les (tonneaux ...) tenir fermes
• au moyen d'une traverse en forme de croix, retenue par une
u clinche ». Dat er echter hier van tonneaux aP bydromel. geen
spraak kan zijn, blijkt uit den tekst boven aangehaald dambochten daer men meede in wind ", daar men zich derhalve
op de kweekerij van mee toelegt.
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364. — BIERSTA.L"
BIERSTAL is naar h t Wdb. Nedl. Taal, een Bewaarplaats
van bier; volgens rerdam, een Kraampje, waar bier verkocht
worth. hr den tekst hieronder, wordt echter daardoor gewezen
op zeker Recht, dat door den Prins in pacht geeven werd
ferme du BIERSTAL Welke plichten wat de stad Oostende
betreft, daarmede verbonden waren, kan men nit- de volgende
akte leeren :
Ed. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz. 105: « ... A (le duc)
fait commectre audict lieu d'Oostende ung fermier desdiz cervoises,
dont la ferme se nomme en flameng la ferme du Bierstal
« Que de toute anchiennete l'on a accoustume de amener,
user et dispenser en icelle ville cervoises de la Goude et autres cervoises foraines, brassees hors du pays ..., en payant les droiz d'assiz
et aultres cl'anchiennete sur ce imposez, sans que jamais it y ait en
fermier de par nous ..., ayant charge de distribuer lesdiz cervoises
ne de lever aucun droit sur icelluy
• Que le fermier d'icelluy (Bierstal) furniroit ladicte ville de
cervoises, tellement que ung chascun en seroit souffissamment pourveu
Archiduc d'Austrice s)
Savoir faisons que nous (« Phelippe
abolissons et mectons au neant par ces presentes ledit Bierstal
octroyant et accordant auscliz supplians (bourgmaistres, eschevins
et conseil de nostre ville d'Oostende) que cle cy en avant ilz puissent et pourront user desdites cervoises de Ia Goude et aultres cervoises foraines, les vendre, distribuer et dispenser en ladicte ville
lesdits supplians seront
pourveu toutesfois que
d'Oostend
tenuz payer doresenavant, pour et au lieu dudit Brerstal, au prouffit
de nous ... la somme de ... z (20 Mei 1502.)

vat genoeind reclit wetkelijk niet afgeschaft bleef, kan blijken uit zekere akte van 6 Februari 1515 n. s., waaraan wij het
volgende ontleenen.
De burgemeester der stad Oostende, en . de notable vander
voornoemde stede met hem _,Y evoecht hadden zekere questie
• ende gheschil met Jan de Ludt, als principael pachter e van
• den Bierstalle vander voornoemde stede, metgaders Antheunis
• Muenic, Pieter Kien, Jan Oliviers ende Jan Cortzweert, mede« dcelders van denzelven is////e )),
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Zij hadden « den voorseiden Jan de Built, als principael
• pachtre ghedaen vanghen, volghende der clause begrepen
zynen pacht, by dewelcke ghezeyt es, dat indien dezelve
•
pachter negligent ende inne ghebreke ware dese stede te voor• siene ende te stofferene van goeden drynckelicken biere , zo
zoude dezelve pachtere ghehouden wesen te betaelene een
. pond grooten tsdaeclis
In de overeenkomst welke daarop volgde, staat namelijk te‘
lezen :

Id., id., blz. : Item sullen ooc de voornoemde mannen hebbende 't bewyndt ende administratie beide van ontfanghe ende vutghevene vanden voornoemden Bierstalle, daeromme eist nood rey-sende in Holland, 't bier aldaer doen brauwen ten mins'en pryse dat
zy zullen connen ende moghen, ende van zulcker waerde ende goethede, metsgaders also vele alst nootzakelic wordt omme te slyten,
alzo zy metsgaders die vander wet tsamen accordeeren ende sluuten,
zullen. ten meesten oorboore ende proffyte vander stede.. (Akte.
van 6 Fehr. 1515 n. s.)
465. AFDRYF, AFDRYVEN.

Beide woorden wijzen op het « peysteren ende thyven» van
schapen (op. ut infra, blz. 403), — op het drijven van schapen op
der lieden land, om die te laten « peisteren », — inzonderheid
met het oog op de schade die daardoor aan de landen wordt
toegebracht :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 401 : « Dat dagelicx
gcschieden groote excessen..., deurdien diversche huyslieden, besittende een cleene breede van landt, zyn hebbende grooten getalle van
schaepen, daermede zy afdryven de vruchten, braecken ende gersinghen van andere lieden..., dat meer is anveerden vele schaepen toebehoorende d'insetene van der stede van Ghendt... om den voorseyden afdryfbeter te connen effectueren, doende alsoo groot proffyt...

(1655.)
In een verklarende fransche akte van 1659, beet dit Pasturage
en Pasturer :
Id., id., blz. 402, : Touchant l'ordonnance et reglement publies
sur le pasturage des moutons... Que personne n'est qualifie a laisser
pasturer ses moutons en aucun village d'icelle chastellenie, s'il n'ait en
icelluy la quantite des terres a laheur requisc... »
EDW. GAILLIARD.

DE WET VAN 12 MEI 1910
IN ZAKE ' T VLAAMSCH ONDERWIjS
DER

ATHENEA EN COLLEGES,
d()or Dr.

LEO GOEMANS.

Ons aciabaar medelid, de H. GUSTAAF SEGERS, heeft in dc
aitgaven der Academie belangrijke bijdragen geleverd over hel
onderricht van het Vlaamsch in Belgic. Zijne werken Onze
Taal in het Onderwijs en Onze Taal in hel middelbaar Onderwir.
resp. in 1904 en 1907 verschenen, hebben het onderwerp op
grondige wijze behandeld.
De korte nota die ik mij voorgenomen heb bier your to
lezen, geldt hoofdzakelijk de wetgeving van I9I0 welkc heden.
met die van 1883, het aanleeren van het Vlaamsch in ons mid..
delbaar onderwijs van den hoogeren grand regelt. Die nota zal
dan ooh alleen dienen om een en ander hoofdstuk van de aangehaalde verhandelingen eenigszins aan te vullen. Ik zal tevens
de gelegenheid vinden om te bewijzen, dat hetgeen men in
(lagbladen en elders tegen de Vlaamsche wetgeving heeft ingebracht, als zou zij het onderricht van bet Franseh i ll bet
Vlaamsche land ten zeerste belemmeren, totaal van crust onthloot is. Eenige oijfers zullen bij mijne I nowijsvoering Met to
onpas komen.

- Do wet van 15 funi 1883 betreft enkel hot Staatsonderricht
en hot onderricht door den Staat gesubsidieerd of ondersteund,
in het Vlaamsch gedeelte van het land, Brussel en voorsteden
inbegrepen.
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VO6r 1881 waren in de athenea, wat het onderricht van het
Vlaamsch betreft, de voorschriften van kracht der organieke wet
op het middelbaar onderwijs van 15 'Juni 185o, met de verschillende daaraan toegevoegde koninklijke besluiten.
Overecnkomstig deze wet, worden er in het Vlaamsche land,
de zes klassen der Oudere Humaniora — ik bedoel in de zes
wekelijksch 8 uur Vlaamsch gedoceerd. In
klassen te zamen
de Rhetorika werd geen Vlaamsch onderwezen. Daarentegen
werd er, in ditzelfde aantal klassen, 2b uren per week aan
't Fransch besteed. Bovendien was het Fransch de voertaal van
het onderwijs in alle vakken.
In 1881 kende men
altijd in het Vlaamsche land — eels
gelijk aantal uren les toe aan het onderwijs van de beide landstalen. Maar de voertaal van het onderwijs bleef van order tot
boven het Fransch.
In 1883 werd de veelbesproken wet afgekondigd waarbij het
gebruik van het Vlaamsch in de scholen van middelbaar onderwijs, Isten en 2clen graad, in het Vlaamsche land, zoo niet klaar
geregeld, dan toch bevorderd werd.
Deze wet, door de Circulaire Thonissen van 6 Augustus
1886 nader aangevuld, bepaalt :
dat de Vlaamsche les in 't Vlaamsch meet gegeven wor(h11, (ik heb nog Vlaamsche les gekregen met Fransch als voertaal, atheneum van Leuven, 1881-1882);
2° dat de Duitsche en Engelsche les uitsluitend in het
Vlaamsch meet gegeven worden, totdat de leerlingen bij machte
zijn in die taal zelf de lessen tc volgen;
30 dat ten minste twee vakken in het Vlaamsch moeten
worden onderwezen. De Circulaire Thonissen voegde hieraan
toe, dat deze zouden zijn : geschiedenis met aardrijkskunde en
liatuurlijke wetenschappen.
Art. 5 bepaalt, dat de Regeering, na het adVies van de
besturende bureelen der Staatsscholen te hebben ingewonnen,
nog altijd kan beslissen, dat de lessen in de Vlaamsche taal
gegeven, te gelijker tijd, geheel of gedeeltelijk, in 't Fransch
moeten gegeven worden.
De wet van 1883 was, volgens de woorden van Minister
Van Humbeek zelf (Senaatzitting, 30 Mei 1883), eene proef,
een stelsel van proefneniing. Het algemeen karakter van nood-
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zakelijkc gcdwongen toepassing, dat joist hot kenmerk is van
iedere wet, ontbreekt Bier in de hoogste mate.
Zij bevat in zich een kiern van machteloosheid me p kan ze,
volgens het . pittig zeggen van M. Crocq (Senaatzitting, 31 Mei
1883), op eerie wettelijke wijze overtreden.
Ook werd ze nooit in haar gelicel toegepast.
Een andere grief kon haar bovendien tangewrcvon warden :
zij beperkt zich tot een klein deel der -Vlaamsche scholen van den
I sten graad, namelijk die van den Staat, de athenea.
On ze te ontduiken kan de leerling eenvoudig van liet
T el lbaar naar liet vrij onderricht overgaan.
Hier bestaat geen enkel wettelijk voorschrift aangaande liet
olderwijs van het Vlaamsch. Het getuigschrift vale middelbare
studin en de voorbereiclende proeven voorzien bij de wet van
To April 18Q0-3 juli 189i, lieten inderdaad aan de leerlingen
vrije keus tusschen Vlaamsch, Duitsch en Engelsch. Zoodat, in
liet hartje van lot Vlaamsche land, cen leerling wclke de lessen
volgde in een vrij gesticht, of privaat onderwijs nam, zonder
de geringste studio van het Vlaamsch in (le Uiiiversiteit toegelaten werd (1).
Het gevolg van dozen abnormalen toestand, waarbij de
vrijheid van den eene stand tegenover de verplichtingen van den
andere, was de wet van 12 Mei ion).
Deze wet is, ten opzichte van het onderwijs van het
Vlaamsch, onrechtstreeks bindend voor alle scholen, vrije
^penbare, wclke in het Vlaamsche land geleg-en zijn of in de
tweetalige zone, te weten Brussel en voorsteden.
De verplichtingen door deze wet opgelegd zijn, zuoals wij
zien zullen, niet overal dezelfde.
Om, in verband met de gomdwet, het vrije gebruik der tales
on de -y-y heid van 4..Ynclerwijs te waarborgen en alzoo iederen
aanstool te vermijden, heeft de wetgeving een omweg gekozeir
dit in schijn als aanvulling op de wet op het toeen bepaald
dat vanaf het jaar igth
kmnen der academische grader
(0 In ons middclbaar normaal onderwijs kan men regent of regentes
2(10 tail het Duitsch
wcyrden, zonder Vlaamsch to la snnen; men mag
hot Engelsch idezen.
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meer zal toegelaten worden tot het cand'.daatsexamen
in de Wijsbegeerte en de Letteren, in de Natuurlijke Wetenschappen, in de Wis- en Natuurkunde, tot het examen van Candidaat
Notaris of Candidaat Ingenieur, tenzij na gunstig afgelegde proef
in de moderne talen. De wetgever rekende er op, dat de vrije
colleges er prijs op zouden stellen hunne leerlingen van genoemd
examen te doen ontslaan, en hij gaf hun daartoe het volgende
middel. Indien zij zich naar een bepaald stelsel schikten, en een
bepaald aantal wren voor het onderricht in of door middel van
de Vlaamsche taal aannamen, clan zouden hunne leerlingen
daardoor van de proef ontlast zijn.
Welk is nu dat stelsel, het eigenlijke doel van den wetgever ?
't Land wordt, aldus de wet, in 3 deelen verdeeld :
i. Het Walenland : hier is geene verandering; wekelijks
zullen er, van de Vie tot en met de I C, drie
besteed worden aan het onderwijs der .Vlaamsche, I)uitsche of Engelsche
taal.
2. Het Vlaamsche land : bier is men verplicht in Mlle inrichtingen voor middelbaar onderwijs van den Istcn grand, van de VI,
af, het volgende stelsel in te voeren : twee vakken, Godsdienst,
Latijn, Grieksch, Geschiedenis, (let op de komma) (I) Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurlijke Wetenschappen, naar vrije keuze,
moeten in het Vlaamsch gedoceerd warden ofwel moeten er
acht uur wekelijks uitsluitend besteed worden aan het onderwijs
der Vlaamsche taal zelf (rechtstreeksch onderwijs der taal) of
aan het onderwijs van vakken in 't Vlaamsch get-Id-even (onrechtstreeksch onderwijs der taal).
3. Brussel en voorsteden : hier zal er een tusschenstelsel
worden ingevoerd. De leerling kan, indien het hoofd van het
gezin zulks te kennen geeft, het Waalsch stelsel volgen, maar
dan wekelijks 4 uur Vlaamsch of les met het Vlaamsch als
voertaal (het Vlaamsch is er verplichtend als tweede taal); ofwel
het zoogezegde Vlaamsch stelsel, maar dan 4 nun wekelijks
Fransch of lessen besteed aan de studie van vakken in 't Fransch
onderwezen.
niemand

wren_

a

(i) Die komma bestaat niet in de Circulaire Thonissen ! Hetgeen wil
zeggen, dat geschiedenis en aardrijkskunde, door de wet van 1883 als e'en
enkel vak beschouwd, in 910 twee vakken zijn geworden.
T
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De wetg-vc . r licelt er naar gestreefd overal in liet land het
recut van den Franschsprekenden leerling te vrijwaren
Indien eevi
te Brussel of voorsteden geboren,
wiens vader of inoeder er geboren is, zich in het Vlaamsche
land vestigt, thin 1,1ijlt hij, naar gelang van de verldaring van het
Vlaamsche of -Waalsche stelsel.
gezinshoofd,
Bij voorlwel(1, ecn jongen uit Brussel of cen jongen wiens
vader in. Brussel en moeder in Gent geboren is of omgekeerd,
kan in Gent ev,(11als in Brussel liet Waalsch regiem volgen.
Zoo blijft (,()k de toestand van den leerling die in Wallonie
of waarvan ', r acier of moeder in Wallonie geboren is, in de
,,nclerwijsgestichtcn van het Vlaamsche land gewaarborgd.
diegene, welke ten minstc 2 jN;tr long middelbare studied van den
l en graad iri Wail,
gevolgd heeft, blijft genieten van de voor&Oen verbon r,!en a an het door hem vroeger gevolgde stelsel.

Waarin hest:lat het frardsch stelsel der Flaanische athenea?
Dit stelsel liecft hetzelfde progra mina, denzelfden uurrooster
als het Waalsch stelsel in Wallonii', behalve dat voor het
-Vlaamsch in plants van 3 uur, 4 uur per week verplichtend zijn.
I )e Waalsdie leerling wordt derlialve niet anders behandeld te
Antwerpen h. v. als te Doornik of te Luik. Met cen woord, de
Franschsprekenden dragen overal hun stelsel met zich mee.
Wat is cigenlijk het Haamsch regiem in de athenea van
liet Vlaamsche land?
In sons mige \V( mit de wet van 1883 ten voile op dat regiem
to(gepast, zoo h. v. to Antwerpen.
Overeenkomstig deze wet, is de officio i 1e uurrooster van
de Grieksch-Latiinsche afdeeling (van de V' tot de l e ), de
volgende, met %, y eg-lating van de leergangen welke niet hoeven
in aanmerkin Lomen, als Duitsch en Engelsch, het turned
en de muziek

) Dc aang--_,;.(le Nvtt,e cijfers duiden het getai !es c.,en non in 't Vlaarnsch
gegeven.
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V

Godsdienst
Latijn
(irieksch
Fransch
Vlaamsch
Geschicdenis eii
Aardrijkskundc
Wiskunde
Wetenschappen.
Teekenen
Totaal
Lessen in 't Fnmsch :
't Vlaamsch :

IV III

2

8

8

5

5
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II

I

2

2

8

8

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

29

2q

2c)

29

29

23

21

21

21

21

6

8

8

8

8

2

Ziedaar dus het volle reA>icin der Corcmansreel van 1883: rekent
men 40 weken in het schooljaar, clan krijgt, in den loop der
5 jaren studie van de Grieksch-Latijnsche afdeeling, het Fransch
4280 uren les, het Vlaamsch 1520.
Nu zijn er Vlaamsche athenea waar de wet van 1883 maar
half op het Vlaamsch regiem is toegepast, en waar alleen geschiedenis en aardrijkskunde door middel van het Vlaamsch worden
onderwezen, hetgeen eigenlijk neerkomt op de vereischten der
wet van 191o. (Zie verder).
En nog andere athenea zijn er waar een tusschentoestand
eerscht, d. w. z. waar de wetenschappen tweetalig worden onderwezen in een gemengd regiem, de geschiedenis en aardrijkskunde
afzonderlijk in 't Vlaamsch en in 't Fransch volgens de moedertaal der leerlingen.
Wat de colleges betreft, hun toestand is zeer lastig to
bepalen, daar de wet van 1910 veel combinaties toelaat. Maar ik
ken in Brussel en omgeving geen vrije inrichting waar het dubbel
stelsel door de wet voorzien in 't Leven is geroepen alleen het
Waalsch regiem is daar bekend. Zoodat in Groot-Brussel, een

—
ieerling van cult athenetun (17/dam p:// regiem) naar gcca college
kan ^ vergaan, 'loch amgekeerd, zonder zich bloot ti stellen aan
het examen door de wet van 11g0 ingevoerd.
44E*

*

Veer den ourlog spraken zekere (14,,bladen zeer ernstig van
gene nieuwe crisis in de studio van het Fransch in Belgie.
do gelegenheid zich aanbiedt, zal ik er met een enkel waordje
van gewagen.
In de athenea zijn de uitslagen van het onderwijs der
Fransche taal in 't algemeen bevredigend von )r bet Vlaamsche
land en zeer Adoende von >r het Waalsche land.
Er zijn in het Vlaamsche land Vlaamsche leerlingen die, wat
de kennis van de Fransche taal en letterkunde betreft, op -'m lijii
kunnen gesteld warden met de beste hunner Waalsche medeleerlingen. Maar zij zijn noadzakelijkerwijze de uitzandering. En
zij zullen bet blijven, wat men ook doe ! 't Zelfde en nog erger
is het geval yam- het Vlaamsch. Deze angunstige toestand spruit
voort uit de geschiedenis van ons land. Zij die spreken van eon
heden ten dage bij et1S ontstane crisis van het Fransch kennen
(leze geschiedenis niet. Ze weten niet willen niet weten wat
er om hen gebeurt. Want voorzeker, het aogenblik is slecht
gokazen, um van zulke crisis te gewagen, nu onze BelgischFransche letterkunde zich tot een ongekende hoogte heeft opgewerkt en bet aantal jonge talentvolle schrijvers in buitengewone
mate taeneemt.
Trouwens, welke zou de oorzaak der crisis zijn ? De toepassing der wet van 1883? Maar iedereen west tech, dat zij in de
vrije gestichten nooit en in de athenea, it het jaar 1910-1011
maar matigjes werd toegepast? Dan wellielit de wet van 1910 r
1\laar hoe was het mogelijk er in 1w-2-1913-1914 reeds de uitworking van waar te nemen?
Veen, het word << crisis werd t. yen ten tijde voor het eerst
in zekere dagbladen gedrukt omdat er in Frankrijk bij de leerareti
klachten tegen de gevolgen der wet van 1902 op de lycea waren
opgegaan. Dat is de oplossing van het raadsel. In Belgi bestaat
niet anders.
de , crisis s> van het Fransch sedert eeuwen, en 't
Indien zij oak van eeuw tot eeuw, dank zij den vooruitgang van het onderwijs vermitidert, zoo hecrscht zij toch steeds
wort, juist omdat zij van blijvenden aarcl is. Zij woedt in de
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straat, in de school, in de rechtzaal, in 's lands vergaderzaal, in
de dagbladen, tot in de letterkunde toe. En de <: crisis » van Let
Nederlandsch is wel wat erger.
Is de toepassing van de wet van 1910 voor de Viamingen een
beletsel om Fransch te leeren? Op verre na niet : deze wet
beteekent integendeel een achteruitgang op die van 1883.
Zij roept, wat men zou kunnen noemen een gemaN,"d
Waalsch regiem in 't leven. Zij richt een stelsel in, dat de jeugdige Walen zouden kunnen volgen, indien zij meer practisch en
degclijker Vlaamsch wenschten te leeren.
Een uurrooster als de volgende vuldoet inderdaad aan de
.vet (Grieksch-Latijnsche afdeeling) en wordt toegepast op
't Vlaamsch regiem o. a. te Brussel en te Elsene :
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't Schijnt me, dat de hooger gcstelde vraag on]. te weten of,
't doorloopen van zulk regiem, de \g aming genoeg Fransch
zou kennen, ook eons mag omgekeerd warden.
pia

_____ 4/ 3 ______
voldoende kennis
Zal hij
zjn inuedertaal hebben
Tgedaan?
Inderdaad, up 5 jaren tijds, hoort een Waal ziju moedertaal
weerklinken in 5.000 lessen, de \Tuning in
Gedurende hetzelfde getal jaren, zal de Vlaming 4.6o0
Fiansche en
T7aamschc lessen hebben bijgewoond.
\Vat blijft er na deze eijfers over van het ellendig geklets
aangaande den ^ gunstigen invloed der wet van Tom op de
1.200.

1.200

kcinnis van

Fransch

v liminsc!, pitAt4.i?

)

1.) NLT 111,
ilCid Vail C1C11 fslii iIic dcr al, cen dogma voorcuitzet,
is het nict Vail belang onthloot to 'veten A,vaarw die vrijheid eigenlijk neerkomt in het middelbaar onderwijs van den Ist,sn grand Nvaar de wet van 1 910
wordt toegepast.
Die vrijheid zoo de kens laten tusschen de Fransche of de Vlaamsche
lessen van twee leergangen, zoo h. v. van geschiedenis en 'Vail aardrijkskunde,
gedurcnde 3 uren in de week:. Zij zou het aan Brussel en voorsteden
toegestaan regiem over al de athenea van het Vlaamsche land verspreiden,
en de Vlamingen konden clan, overeerdwrnstig de wet van 191o, den velgenden nurrooster kiezen :
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNI?,DERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

366. — AFDRYF (AFDRYFF) en AFDRYFVER.
Die woorden komen voor met de beteekenis Ontginning.,
Bebouvving (van akkers of landerijen), Fr. Exploitation,— en van
Ontginner, Bebouwer, Fr. Exploitant, — edoch, naar het Vlaems
Settingh-Boecxken (Gent, 1694), blz.
inzonderheid om to
wijzen op bet Beriril van Goederen, gkelegken buyten de plaeise
vande zuoon ge 7,(171a'en Bedrvfver ». In de bieronder voigende
teksten is die beteekenis van toepassing :
D. Berton, Cout. Vicuxbourg Gand, Introd., biz. 5 13 : Dat (Peery
prochie jeghens d'andcrc, sortcrcnde onder een casselrye, niet meer
en moeten aftreckcn cen vierde ter causen vanden afdryff... » (1661.)
— Blz. 515 : ,< Tot vercrygcn van dobservantie van placcaet nopendc
den afdryf op alle de prochien deser casselrye. » (Id.)
Id., id., Introd., 514 : « Dat dafdryvers woonende op een prochic
vanden selven lande... » (1661.) — Blz. 515 : Nopende treglement
-vercreghen jeghens d'afdryvcrs... » (Id.)

367. — ANDRAEGHEN : Hem ids andraeghen.
HEM lets ANDRAEGHEN, b. v. spr. van den beer van eene
parochie, HEM eene straat ANDRAEGHEN, beteekent Zich die
straat aanmatigen, Zich die toeèigenen, het recta op het bezit
daarvan tot zich semen; Fr. S'arroger, S'apptoprier (Usurper).
Vgl. bij Verdam, met Aendragen 6°.
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 128 : « Alzoo den
heere van Ronssele meer endc meer is impieterende op de jurisdictie
deser casselric tot Waerschoot, hem willende andraeghen eenighe
stracten paelende ande prochie van Ronssele ende wcsende jurisdictie
van tambacht van tzelvc Wacrschoot... » (1666.)
EDW. GAILLIARD.

HET BONAVENTURA-RAADSEL
IN HET

LEVEN VAN ANNA BIJNS
DOOR

?1r. LEONARD \VILLE:Nis.
NVerkend lid_ der loninkliike Viaamsche

st.actilie.

Dat het Ai awerpsche stadsarchiel allerh i bescheiden nopens•
Anna Bijns bevatte, wisten wij sedert lang. VOOr 1911 hadden
wij dienaangaande wel het een en ander vernomen, loch was
het meerendeel der stukken tot daartoe ( )nuitgegeven gebleven.
Eerst in genocmd jaar heeft de stadsarchivaris, de peer Jos. Vanden Branden, uit de rijke mijn, die to zijner beschikking stond,
heel het materiaal opgedolven, dat op de Antwerpsche dichteres
betrekking had en heeft hij ons hetzij hetzij in beknopten vorm al die bescheiden voorgelegd in een zeer leerzaam en
onderhoudend bock, getiteld :.1/x1=14 [NHS, /1(107' le p ell, hair 7cri-ken, Naar

Vo‘ )1- het geval dat er van dit work een tweede uit?-ave zou
verschijnen, deel ik hier enkele aanmerkingen mede, (lie den
schrijver van dienst kunnen zijn.
Ik betreur het dat er in (lit boel: niet altijd n'kening geh. )uden werd niet de studies die over Anna Bijns en de 'O de ecuw
verselienen zijn ; ware dit gebeurd dan zouden cnkele dwalingen
uit vroegere werken overgenomen, vermeden zijn geweest. Zoo
b. v. zegt schrijver (bl. 27 ) (IA (le .''vntwerpsche stacIssecretaris
01/,:e i'011eSiaal r(11 Olt" 777;t:inni1;, bode 777-Grapheus, in 1520,
hierom ),
taw/de : de liberiate re,//:4?-ionis chrisiiall,e, en dat
de inquisitie vervolgd weal.
Dr. Otto Clemen heeft in i806 cell zwaar work uitgegeven
over Johan Popper van Goch, schrijvcr van dit de
Aldaar bewijst hij dat Gerdes in zijn Scrinium ai;tiquarium 0
de eerste was om te beweren dat Grapheus een
van Pupper's werk vervaardigde. In de thde ecuw beschuldigde
[12
men Grapheus cue 1 ,1"tipl7W van (lit 1)oek bezor,-,(1 te
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geen enkel der processtukken is er van rl y naling sprake (r).
Grapheus voorzag het work van eene waarin zijne
kettersche gevoelens doorstraalden, en dit braclIt hem in aanraking met de inquisitie.
BI. 55 heeft schrijver het over de Latijnsche vertaling welke
Eligius Eucharius van de Refereynen maakte. Hierdoor verbreidde zich de roem van Anna Bijns in het buitenland, ja tot
in het Zuiden van Frankrijk , waar werd gehouden poor een der
/hie beroemde 7101170(W van den tijd » . Zoo leeraart inderdaad
Jonckbloet in de 7de uitgave zijner Geschiedenis der Ned. Letterkunde. Doch ik heb mij met dien tekst bezig gehouden in Too()
(Tijdschr?ft van }Waal's. van Leiden, XXVII, 182) en meen bewezen te hebben dat jonckbloet zich heeft vergist : de bedoelde
bewonderaar nit Zuid-Frankrijk heeft nooit bestaan.
Verdere verbeteringen in het bock aan te brengen zijn :
bl. 28 « Ons magistraat werd genoodzaakt de boekbinders Adri eine en Aerde aan de kaak te stencil_ ». Lees Adriaen en Aer
De aangehaalde vormen nit den oorspronkelijken tekst (2) zijn
accusatief-vormen : Zooals zij bij Vanden Branden staan, lijkcn
zij wel vrouwennamen.
Bl. 17 wordt een strophe van Anna Bijns aangclaald beginnende
Minnelijeke Maria, moeder der ghenaden,
Versmaden 11 wilt ons niet, maer 'tonsen behouwe,
Trouwe troostersse, wilt ons beraden.

Ketenverzerf, zooals men ziet.
Schrijver gaat dan voort : « Om de aandacht te vestigen op
(lit rederijkerskunstje van ketendichtschrijven, staan onder dit
referein deze verzen :
t. IV, en
(I) Zie de stukken bij P. Fredericq, Corpus
vooral de uitvoerige nota op bl. 143.
(2) Aangaande beide, zie Corpus inqu7Isitionis, bl. 139. — Bl. 140
komt een uittreksei nit de Chronycke van Antwerpen voor, waarin gespro.
ken wordt van een printere. Terecht, naar mij voorkomt, zien de schrijvers
der Bibliotheca Belgica in Adriaan, den boekdrukker Adriaan van Berghen,
die in 1532 de eerste Ned. vertaling van het Nieuw Testament uitgaf.
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<< Wilt dit lof neerstich van vier sijden (1) lesen :
Van achter, van y ore, hoe dat ment keeren sal,
Goet sin, goct dicht sal tallen tijden wesen ».
Daar ik mij eater geenszins voorstellen kern hoc een ketendicht, van vier z/Jden zou molten gelezen worden, hen ik '
zoek naar den oorspronkelijken tekst gegaan. Hij is te vinden in
de uitgave van Bogaers, bl. 278, alwaar men kan zien dat het
ketendicht Refercin 17 is. Doch de opmerking (hi. 28o) dat
men het gedicht 7)011 711 .et zijden kan lesen, slaat op het volgende
dichtstuk, Referein 18 — een retrograde, welke inderdaad kan
gelezen worden met het eene ver y na het andere omgekeerd vlczen — en zelfs met het laatste woord te beginnon en z( ),)
dooriezen tot het eerste : van vier zijden dus.
Schrijver heeft in zijn bock eenige Latijnsche gedichten
nangaande Anna Bijns opgenomen. Hij heeft de gelukkige
o ichte gehad het niet altijd even gemakkelijke Latijn der iod,ccuw, van cone vertaling te voorzien. Doch aan zijne vertolkingen zou ik hier en daar eenige wijzigingen willen zien tocbreng e n.
Zoo b. v. in het gedicht van Eucharius, gesteld voor zijne uitgave van - 2(_), schrijft doze
if )

Traitsoiiit Eligius 1,1/10 celeberrimus
Eucharius ......

ore

beteckent natuurlijk : 7 ,er/wild(' in de LailinVanden Eranden vertolkt : '‹ Het werd vertaald door
breed oi:,,,,aan
›>. Stcllig
Eiigius Eu',-harius o7/eFvermaard 0112
(?) van Eucharius voor
verkeerd! De lezer late het //reed
1 Aening van den vertaler.
srhe /awl ».

Van Luther sprckende, noemt Eucharius hem een « /afro
Volgcas Vanden Branden ceo boos701(/// der
lietaecu its niet best versta. en l1 eze eon roover dcc
len
en zoo 1(oint de beschuldiging teen Luther tot haatzielen
recht.
A pice tractata fit piceata manus
een hand die pek aanraakt, wordt bepekt (- pibeteekent
ccata). » Dezelfde gedachtc als bij Anna. Bijns, ref. X (hi. 3).
Raeckt den teerpot niet, of ghy suit u bepecken
aid/Hai/1M

(I)

Bij vanden Emn(len,
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Vanden Branders vertaalt : Want met p1k en pikzwarte
hand, heeft hij [Luther] overeenkomsten gesloten ». Hoe hij
aan die vertaling komt, is mij een raadsel. Zoo lets onderstelt
lecit tractata cunz pice et cum piceata mann.
Ten slotte, nog een opmerking over de samenstelling van
het bock. Bl. 32-52 heeft de schrijver het over den Bundel
Refereynen van 1528 en zijn inhoud. Dan verder bl. 75-85 over
Glen liefderoman van Anna (hij neemt aan dat er een geweest
is) en over de beschuldigingen van slecht gedrag, die tegen haar
werden uitgebracht.
Mag ik doen opmerken dat Anna Bijns 35 jaar oud was
toen zij harem eersten bundel in 1528 uitgaf. Zoo zij een liefderoman heeft gehad, zal dit wel omtrent haar 20ste jaar zijn geweest, niet als zij diep in de 3o was. Gesteld dat haar gedrag
niet altijd even onberispelijk was (hetgeen ik overigens niet aanneem), dan zal zij aan dit spel niet met haar 3bste jaar begonnen
zijn. De chronologie, die wij in een levensbeschrijving steeds in
acht moeten nemen, eischt dus, naar mijne meening, dat eerst
de refereinen <, int amoureuse >> besproken worden en slechts
nadien de strijdrefereinen tegen Luther en zijn aanhang.
Deze weg is het, die p ik in de hiernastaande bladzijden
volg, want het liefde-levee van Anna maakt juist het hoofdonderwerp uit van mijn tegenwoordige studio.
Eenige bibliographische inlichtingen zullen thans den lezer
welkom zijn, om hem op de hoogte to brengen van het to bespreken vraagstuk.
In zijne eerste uitgave der Geschiedenis der Ned. Letterkunde
handelt natuurlijk jonckbloet over Anna Bijns. Doch hij bespreekt slechts uitvoerig hare strijdrefereinen die, zooals bekend,
grootendeels in de I6de eeuw in druk verschenen. De refereinen
<, int amoureuse ;; kwamen eerst in de I9de eeuw in het Licht en
jonckbloet had die in 1865 nog niet grondig bestudeerd (zij
waren in dit jaar nog onuitgegeven).
Eerst met de 2 de uitgave der Geschiedenis (1873) vestigde
jonckbloet zijne aandacht op die stukken, welke Anna in een
heel nieuw daglicht stellen. Zij leeren ons eerie jonge vrouw
kennen die <c tot over de ooren » verliefd werd en in hare liefde
Been geluk heeft mogen ondervinden. Door minnensmart ge-
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kweld zou ;id.) zich, volgns Jonckbloet, van haren iosbandigen
niinnaar hebben willen wrcken door zclve zijn slccht voorbeeld
to volgen. De boetrefereinen, welke zij in latere jaren schreei,
worden ingeroepen om to bewijzen dat Naar g-edrag weerzinwekkend moet zijn gewcest. En wie van dit alles de schuld
draagt, worth ons aangewezen : de ontrouwe minnaar is een
zekere Bouaventura, die in Anna's gedichten zeer dikwijis bij
name genoemd wordt.
Ziedaar in korte woordcn den uitslag van het ondcrzoek.
)vcrtuigd heeft jonckbloet, naar mijn beste weten, niemand.
Busken Huet (Litter. Fan/as/en, XII, to5) heeft er hem zeer
ondeugend een verwijt van gemaakt dat hij Anna tot op het
hemd had bekeken, « ja zelfs er ()rider . En in zijn latere Land
pan Ran/brand (I. kap. 6, § 20) deelt hij ons eenige bezwaren
mede, die hij tegen Jonckbloet's theorie heeft.
G. Kalif deed hetzelfde in zijne Ge,sschiedenis der Ned. Letiri-Ar'illide in de lOde eeuw (188c), t. I, bl. 136 vgl.).
Vroeger reeds in 1885, wijdde Arthur Cornette in het .'Vet/ r,/ dsril 111-ilseilni (dl. I, bl. 7c) ) eene studio ztan dit vraagstuk
1.1,111(1 Billa C/1 di lciiclicumk. rriiiiele) en aarzelde niet de gis,4ingen van den Leidschen geleerde naar de papiermand to vet-wijzen.
Ch. Ruelens, die in 1879-81 den refereinen-bundel van Jan
le Bruyne uitgaaf, waarin ook dichtstukken van Anna Bijns
opgenomen werden, hield zich ook met die vraag bezig (dl. II,
bl. 226) : « In zijne hooggeschatte Gcschiedenis der Ned. Letterkllnde heeft Dr. jonckbloet met veel scherpzinnigheid gehandeld over de namen, voorkomende in de gedichten van Anna
I3ijns. Hij heeft de aandacht getrokken op de naamverzen en
de dubbele clausule; en hij legt er zich bizonder op toe denamen Bona7 ,entirra, f iranciscils enz. te verldaren... Wij zullen
de diepzinnige gissingen van den hooggeleerden schrijver niet
nagaan, a/leen/ilk nzoarn 7c , /*/ //a/ de door /1(1/i miyiegedeelde
bayeegredenen ons 911et wzie1't/t1,y/ hebben.... Ons in: lens is die Bona77e//h/ra nuts anders- dal/ (I,? fl Ronapc/Hilra. die,, 011 ze diChtereS
bijzonderliik 7Yrcerde
In de 3de uitgavc der ()es/I/led/y/1s ( i8 4) hield niettemin

jonckbloet zijne beschuldigingen van zedeloosheid staande, ja
hij verergerde zelfs het geval. Eene wijziging bracht hij mail zijne
)eger, (tweede uit2ave. I, 336) was ik van
cerste theorie toe :

- 420 meening dat met (lien ilaam (B, )naventura) haar minnaar bedoeld was. Dit was eerie misvatting.... Dit was de liciligz'
van lien naam ».
Hier wordt dus Ruelens' hypothese eenvoudig overgenomen. Doch nu eenmaal Bonaventura wegvalt, komen broeder
Engelbrecht, Dierick Adriaens en nog eenige andere paters du
ledige plants innemen : Zij zijn het thans die de verleiders
worden der dichteres.
Kortom, in de 3 de, evenals in de 4de uitgave, wordt oils A-;)tla
Bijns voorgesteld als een soort hvsteriek vrouwspersoon,
nadat zij godvruchtige refereinen heeft vervaardigd, waarin zij de
katholieke predikanten tot hunnen plicht roept, en hun het goddelijke van hunne zending wel voor oogen houdt, het niet nalateli
kan, zoodra de avond invah, met paters en geestelijke brooders
de kat in den danker te nijpen.
Indien Jonckbloet gelijk had, zouden wij Mier ongetwijfeld
v( nor een pathologisch geval staan.
Maar Jonckbloet heeft niet gelijk !
Dr. Maurits Basse heeft in de 11Mallos Fredericv (Ioa4,
1)1. 99 vlg.) den liefderoman, (( )( )17 Jonckbloet inecngezet, critisch
getoetst. Hij bewijst ins dat de Leidsehe hoogleeraar nit (lc
boetrefereinen bekentenissen heeft willen halen, die er feitelijk
niet in staan. Hetgeen er tusschen Anna en Karen mirmaar veerviel, word bewezen door aanhalingen uit refereinen waarvan het
zeker is dot zij ten (leek- op Anna persoonlijk niet zinspelen : wij
zouden bier te doen hebben met verdiehte gevallen en rijmoel'cilingen.
Ik acht het onnoodig de bewijsvocring van Dr. Basse hie7
in detail te bespreken. vergenoeg mij den belangstellenden
lezer naar deze zeer merkwaardige studie te verwijzen, en clod
nog slechts de slotsom mode tot dewelke de scherpzinnige criticus
gekomen is : Heeft men niet het recht... uit dit alles te besluiten
dat de p,-cheele geschiedenis van Anna's ongelukkike liefde, losbaiidigheid en inkeer, alleen berust op cell aaneenschakeling van misvattingen, die bij eenen geleérde van zulke waarde, verbazend
mag heeten ? Is het niet eindelijk tijd dit sprookje den weg van alle
ongegronde sprookjes op te zenden ?... Wij kennen van Anna's
/alga' niets werpen wij niet longer Jonckbloet's gissingen op hair
graf ››.
In hoofdzaak ben ik het met den ridderlijken wreker van
Anna's eer bepaald ems; vooral met zijn verzoek om geene
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dooden met zware beschuldigingen te belasten, -wanneer deze
niet volkomen bewezen zijn. In 1909 heb ik overigens aan zijn
betoog een nieuw bewijs toegevoegd : den brief van Crucius uit
Oudenaerde van 1543 (cen tijdgenoot van Anna, let wel op) die
Naar pudicissima z'iigo nocmt. En ik meen niet dat er nog ooit
iemand gevonden zal worden om Jonckbloet's gissingen voor
eigen rekening over te nemen.
Niettemin kan ik op sommige punter met de critiek van
Dr. Basse niet instemmen. En daar Anna Bijns een belangrijke
figuur in onze letterkunde is, zal het mij, hoop ik, vergeven worden zoo ik die punten nog Bens uitvoerig bespreek.
SE
* *

Anna Bijns wend het chide van I493 geboren in de Cleyne
frob ,inne, cen huis op de groote markt te Antwerpen, dat Jan
Bijns, haar wader, in het begin van dit jaar (5 iMlaart) aangekocht
had. Zij was de oudstc dochter gesprotcn uit zijn huwelijk met
Lisbet 's \T oughs. In 1495 kreeg zij nog een jongere zuster,
genaamd Margriete; en in 1497 v( Made een broeder, Merten.
De wader was kousenmaker van bcroep ; en hij schijnt als
dusdanige een goeden naam te hebben gehad en in goeden doene
te zijn geweest, aangezien zijn gildebroeders hem herhaaldelijk
hetgeen blijkt uit stukken van
tot hunnen deken verkozen
28 Nov. 1498, 2b Aug. 15°7 en b Mei 1513.
In 1515 cchter gingen zijne zaken achteruit, ongetwijfeld ter
oorzake van ziekte. Hij zag zich genoodzaakt zijn vast hoed
met een hypotheek te belasten, I b Fcbr. 1510. Ditzelfde jaar overIced hij nog.
Anna was teen 24 jaar oud, Alerten was er 20. De breeder
voelde he,elemaal niets voor den halide', en had ,2,-cen lust
waders zaak voort te zetten. Hij was overigens toen reeds
SCh( dmeester. Hij en zijn zuster Anna waren steeds in boeken
verdicpt : zij voelden in zich een drang naar intellectueele ontwikkeling, jets dat beide hoogst waarschijnliik van hunne moeder
44vcrgeerfd hadden.
Margriete vroeg van hare mocder toestemming tot een
Nu
huwelijk met een zekereii Jan Pauwels ; en verkreeg die.
eischte zij haar aandeel der erfenis. Dc weduwc zag zich gedwongen de Cleyne Wolpinne te verkoopen (28 Mei 1517). Met de
opbrengst betaaldc zij het schuldige aan Margeriete nit, en met
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het overschot kocht zij (9 Juni 1517) in de Keizerstraat een klein
huisje dat den naam kreeg « de Patiencie ». Aldaar word door
Merten een school geopend. Aldaar heeft Anna om zoo te zeggen, heel harm letterkundigen arbeid in betrekkelijken vrede
inogen verrichten.
De familie was, zooals men ziet, met fortuin niet gezegend.
Merten had zijne broodwinning; Anna, die tom in de jaren was
dat men aan trouwen denkt, voelde zich echter een last in dit
huishouden. En het spreekt van zelfs dat het huwelijk in zulke
omstandigheden haar als de eenige uitredding moest voorkomen.
Hartstochtelijk van karakter zooals zij was, zal zij hare blikken op den een of anderen jongeling barer omgeving gevestigd
hebben. Trek tot het stille kloosterleven bestond bij haar niet
en in hare latere boetrefereinen heeft zij zich hiervan meer clan.
eens een verwijt gemaakt.
Jonckbloet heeft op zeer willekeurige wijze
ik heb het
reeds gezeid — Anna's liefderoman samengesteld, en aan Dr
Basse heeft het niet veel moeite gekost om dien in duigen te doer
\Tanen. De bewijsvoering van den Leidschen geleerde berustte op
geese zorgvuldige schifting der teksten en zij is vol fantasie. Er
moest noodzakelijk reactie komen... zij kwam — en zooals het
schier altijd in soortgelijke gevallen gebeurt, streefde zij haar doel.
voorbij. Onze menschelijke geest wil het zoo : op een tijdval: van
onbeperkte geloovigheid, volgt een tijd van volslagen scepticisme.
Met Anna Bijns ging het niet anders toe.
Het spreekt immers van zelfs dat bij onze dichteres niet alles
wat zij schrijft, verdichting nzoet zijn, dewij1 zij vaak aan het fantaseeren gaat. Wij handelen natuurlijk verkeerd met alles bij haar
als historische waarheid aan te nemen, zooals Jonckbloet deed :
Doch hierom alles niet verworpen, als reactie tegen hem ! Gesteld
dat wij een kind op een leugen betrappen, zullen wij hieruit
atieiden dat noodzakelijk al wat dit kind zegt, leugen is ?
Voor wie Anna's biographic wil opmaken, zit hem de moeilijkheid hierin : een criten'am te vinden dat in staat stelt in hare
refereinen waarheid te scheiden van verdichting. Met dit doel heb
ik voor de zooveelste maal Anna's gedichten herlezen. En de
slotsom is d4 ik mij met Dr Basse niet vereenigen kan waar hij
Anna's ongeltikkige liefde als een sprookje naar het rijk der
sprookjes wil verzenden. Met hem kan ik mij niet vereenigen
waar hij schrijft : « Wij weten van Anna's jeugd niets — reactie
tegen Jonckbloet, die meende dat hij er alles van wist.
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Zoo veel weten wij Clan toch van Anna's jeugd dat zij zich zoodra zij als rederijkster optrad, als kenspreuk koos Meer zuers dan
zocis. Zulk een leus is teekenend : hij geeft ons een kijk in het
iimnerlijk gemoed van den persoon — hij leert ons Anna kennen
als een meisjc dat reeds bij den aanvang barer loopbaan ontgoocheld was, en misnoegd met de wereld. In het Fransch zou zij
heeten « use clisenchante v.
Maar niet alleen kennen wij Naar devics : wij bezitten nog
van hare hand een heel referein, waarin zij ons uitlegt waarom zij
zich /neer suers dan zoets tot lijfspreuk koos.
Ik schrijf hier dit ref. 23 of en cursiveer enkele volzinnen om
er de aandacht van den lezer op te vestiges :
Veel zwacrdcr gepeysen mij therte doorwroeten,
Ongenuechte hout mij heel ender de voeten,
Mijn lichaem dat smelt als was bij den viere.
Waer ic mij stiere,
Esser druck ter werelt, hij sal mij ontmoeten;
En zeer zelden gebeurt mij eenich versoeten
Maer altijt moet ic drincken van sueren biere;
Dit es de maniere.
Alle vruecht die es tot mijnent diere;
Herpe noch liere en mach mij verlichten.
Ic en can gemaken gem blijde chiere (1)
Ic calengiere decs bitter gerichten;
Wenende moot ic als geslagen wichten
Troosteloos dichten door dit overdincken
Want vrienden en magen, lieven en nichten
Tegen mij vichten en wilier' mij crincken.
Meers zuers dan sects meet ic cenpaerlijck drincken
Mocht mij noch zoo vcele sects gebueren
Als zuers, ic bedanckte mij der aventueren;
Veel te minder zoudc wesen mijn verdriet :
Ic vertrooste mij ict.
Maer acylaschen ! neent, dit doet mij soo trueren
Dat mij therte dunckt van rouwe schueren
Altijt druck lijden, ende anders niet
Noeyt scerper spriet!
Waer es troost van rnenschen, daer ic mij toe vcrliet ?
Die voermaels mijn vrient hiet heeft mij bedroogen
Schoon bueselen hij mij int pore stiet.
(I) vrolijken sier.

— 424 —
Wankeibacr als een riet, dobbel en doortoogen
Heb icken vonden, al scheen hij schoon voor oogen.
Trouwe es vervloogen; dit doet mijnen moet sincken
Dlijden es groot dat ic moet gedoogen
Ic segt ongeloogen — die woorden clincken :
Meer zuers dan zoets moet ic enpaerlijc drincken.
Meer zuers dan zoets es bitter om smaken.
Mijn hertken zou wel na wat anders snaken;
Maar p een, ic moet derven alie jolijt
Zondcr eenich respijt.
Ms vrienden faelgieren, zoo mach men wel waken;
Wat zelen dan openbaer vianden maken ?
Geveysde vrientschap, valsch, ypocrijt,
In ecns lams habijt
'Fe lijden van vrienden es daldermeeste spijt.
Dus wie dat ghij zijt, en betrout niemant te wel,
Siet na elcken ommc ; twerdt u groot profijt.
Ic segt sonder verwijt : geen lijden zoo fel
Vrients ontrouwe en es geen kinderspel !
En gelooft niet te snel, die schoon woorden schincken;
Zelck spreect wel schoone, maer therte meynt el (I),
Door zelcken bestel moet mijn vruecht mincken :
Meer zuers dan zoets moot ic eenpaerlyc drincken.
Waer ic rijck van goede, haddic geldt en sschat,
Dat yeghelyck van mij mocht crijgen te bat
Zoo zouden mij wel veel vrienden aencleven
In ntijn leven.
Maer nu es mijn borse van gelde plat;
Dus vallen mijn vrienden tot mij waert prat.
Waer ic come, ic werde verheven;
Dat doet mij beven.
Die 'utter heeft, wert zeer zelden verheven
Ic hebt wel beseven. Elck wilt mij verdrucken
Hebbic letter goeds dat werdt mij ontkeven
Ontelt en ontscreven : Dit sijn mijn gelucken.
Gae ic te rechte, trecht gaet op crucken
Daerme sietmen plucken als gansen en vincken
Ic moet mij lijden (2), zwijgen en ducken
Al gebueren mij stucken die trecht doen hincken
Meer zuers dan soets moet ic eenpaerlyc drincken
(1) anders.
(2) neerleggen.

425 —
PRINCE,

Tegen ecn vruccht gebueren mij dusendt suchten.
le en weet mij waer keeren : waer sal ic vluchten ?
Mijn wangen moet ic dagelycx bespraeyen,
Met tranen besaeyen.
Wanneer sal is plucken der vrucchden vruchten ?
Nemmermeer, acylaschen ! dit soudic duchten.
Den windt en wil in mijn zeyl niet waeyen
"Fen baet gecn craeyen.
Geen spel ter weereit en match mij verfraeyen
Als verbrande caeyen (I) moet mijn smout aflekcn
Mocht goey aventuere tot mij waert draeyen
Zoo zoudic paeyen al mijn gebreken.
Maer, wachermcn ! Die es van mij geweken
Die somtijts schoon spreken en vriendelijck wincken
Zijn dicwils dobbel, vol looser treken ;
Trouwe es besweken, ontrouwe dunckt mij stincken :
Meer zuers dan seas moet ic eenpaerlyc drinckcn.

de omgeving der jeugdige Anna wist elkeen dat « ineer
soets /iaar kenspreuk was. En zoo kon bet ook niet
antlers of vrienden en kennissen moesien natuurlijk dit gedicht op
baron persoon toepassen. Zij wist het opperbest. Dientengevolge
kan ik mij moeilijk voorstellen dat zij hun een collectie leugens
lieeft trachten op to disschen. Het voorkomen van haren spreuk
iedere bekentenis, lijkt mij ditmaal een vast criterium dat ons
de noodige wetenschappelijke waarborg biedt voor de waarkid der gezegden. Kortom, ik beschouw dit referein als ecn soort
beknopte autobiographic.
wat staat er nu bier eigenlijk to lezen? Hare beurs van
;,,c/dc pia/ »
zoo klaagt zij. En men begrijpt niet waarom zij zoo
lets zou verzonnen hebben, indien het met de waarheid Diet
strookte. Doch twijfel komt thans niet to pas onvervalschte
archiefstukken lichten ons volkomen in over den zorgelijken toestand waarin hare familie sedert den deed van varier Bijns verkeerde.
Zij kwam niet best met 7117 7(71 en nick/en. overeen — zoo
bet mt zij. Dit neven en nichten bij Naar op to vatten in een ruimen
zin : het zal wel 7)rienden en inaien beteekenen.
In

7.1.wrs dan

(I Laden

vetstul:kcn.
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Nogmaals, waarom zou zij hier zoo lets vooruitgezet hebben,
indien het regelrecht tegen de waarheid indruischte ?
Verder zinspeelt zij op processen die zij gehad heeft, waarbij
het gerecht, naar hare meening, « op crucken » ging. Mogen wij
hieruit afleiden dat zij zich verongelijkt achtte in de goederenverdeeling met zuster en broeder? Was in hare oogen de genomen
schikking niet rechtvaardig ? Wat hier juist achter schuilt, weten
wij niet; maar dat zij het oog heeft op een bepaald feit, lijdt bij
mij geen twijfel.
Ten slotte, een der allereerste grievers door haar ingeroepen
om haren kenspreuk te rechtvaardigen, is, wij hebben het gezien,
dat zij door een ontrouwen vriend verlaten werd, die haar vroeger
allerlei beuzelpraat in de oo gen had gefluisterd. Zij voegt er zelfs bij
dat dit niet gelogen is.
Mag ik doen opmerken dat, waar zoo iets in eene familie
gebeurt, bet meisjen dit gewoonlijk aan den klokreep niet hangt.
Vrienden en kennissen, die op de hoogte van alles zijn, wachten
zich wel tegenover de verlatene dit teeder onderwerp ter sprake
te brengen, en, kieschheidshalve, houden zij zich meest alsof zij
van niets wisten.
Nu zou men mij willen doen gelooven dat het aangehaalde
feit, waaarop Anna noch trotsch, noch fier ken zijn, van harentwege een bloot verzinsel is !
Hiermede kan ik mij des te min vereenigen daar, zooals ik
reeds opmerkte, met de bekrompen geldmiddelen barer familie
een huwelijk, om zoo te zeggen, voor haar de redding was — des
te min ook daar, met een hartstochtelijk karakter als het hare, het
een wonder zou zijn geweest, zoo zij geene liefde voor den eenen
of anderen jongeling had opgevat.
En nu wij door dit Referein 23 op de hoogte van den waren
toestand gebracht werden, zullen wij niet langer aarzelen dit stuk
in verband te brengen met een reeks refereinen, waarin Anna
over de ontrouw van haren minnaar bitter klaagt, waar zij het
woordje is gebruikt, en blijkbaar haren persoon bedoelt. Het zijn,
onder meer, Ref. 8 (Uitg. Jonckbloet-v. Helten, bl. 28), « Geen
meerder lijden dan vrients ontrouwe » — met de namen Bonaventura-Anna in het akrostichon; Ref. io (hi. 36) << Wat liefs te derven es groote pijne » — Akrostichon met dezelfde namen; Ref. ()
(bl. 32), «Vrients ontrouwe es quiet om verdraghen akrostichon :
Bonaventura; Ref. 37 « Mijns liefs troost en mach mij niet meer
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gebueren ; Ref. 32 Hoc blijder versamen, hoe droever schevden En zi voorts want er zijn cr vele.
1k meen mij niet te vergissen wanneer ik in menigc plaats uit
die stukken den onvervalschten kreet des harten nog duidelijk.
(intwaar.
Men Believe verder in aanmerking te nemen dat er nog eerie
reeks refereinen is, waar Anna verzonnen gevallen behandelt,
analoog met hetgeen zij zelf heeft moeten belcven : een gefrouwde
vrouw heeft te klagcn over de trouw van haren echtgenoot of
een man wordt door zijn liefje verlaten (zoo b. v. Ref. 15 « Gij
blijft int herte al sydv nut den oogen » — Ref. 02 Patienche par
forsche, het moet doch wesen ; ref. 55 « lief, wat ic, om u lyde,
ghy sijt mij meer waert
waar de tekst aantoont dat een man
aan het woord is.
Geen wonder dat Anna zulke stukken opstelt : zij heeft iets
dergelijks ondervonden en spreekt er met kennis van taken over :
ill zulke onderwerpen voelt zij zich blijkbaar thuis.
D r Basse heeft natuurlijk al die teksten gelezen : zij schijnen
hem niet belet te hebben in zijn vastberaden scepticisme te volharden. Op mij, ik beken het, maken zij een heel anderen indruk.
En ik hood het ervoor, dat wij, gezien de bekentenissen van Ref.
23, alle reden hebben om de ongelukkige liefde van Anna als een
historisch feit te boekstaven.
1k ga dus met mijn voorganger niet merle waar hij staande
houdt dat dit alles « pure rijmoefeningetjes zijn, noch waar hij
schijnt voornit te zetten dat alhoewel Anna Bijns zulke roerende
dingen over ontrouw in de liefde schreef, zij niettemin nooit geweten heeft wat liefde was, en dat feitelijk this haar hart een kasseisteen moot zijn geweest.
*

\Vat is er eigenlijk tusschen Anna en haren geliefde voorgevallen ? Welke reden, of voorwendscl heeft hij gehad am met
haar of te breken ? Hoe oud was zij wel toen dit gebeurde? Op al
Elie vragcn moeten wij het antwoord schuldig blijven : de refereinen leeren ons immers hieromtrent niets positiefs, evenmin als
aangaande Celle reeks andere mogelijke vragen : Was hij blond,
of was hij zwart? Was hij bemiddeld of niet? Tot welken stand
behoorde hij? en zoo v()(ifts.
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Op het veorbeeld van Jonckbloct ware het gemakkelijk
plaatsen uit de refereinen aan te halen ern te bewijzen dat hij in
het buitenland verre reizen heeft moeten doen dat hij een
losbandig leven voerde — dat hij vergiffenis vroeg voor zijne
zouden dat Anna hem daarop antwoordde ghij makes te
dat vrienden haar aanrieden het slechte voorbeeld van
veel ! »
dat zij voor dien zonharen losbandigen. minnaar te volgen
derlingen raad niet heelemaal doof gebleven is.... Doch bij tijds
maant ons Dr Basse tot voorzichtigheid aan en ditmaal, naar ik
meen, heeft hij volop gelijk : er is immers geen bewijs voorhanden
dat de refereinen, waaruit wij ooze aanhalingen zouden puttee,
op het persoonlijk geval der dichteres zinspelen.
Bij gebrek aan andere inlichtingen, zouden wij er soms in
kunnen slagen den naam te ontdekken van den ontrouwen geliefde ?

Fier komen wij tot de vraag : hoe dienen de namen in de
akrostichons uitgelegd te worden ? Er zijn er een heele reeks,
waarvan sommige alleenstaande akrostichons zijn : ik bedoel dat
de naam siechts eenmaal voorkomt. Alhoewel Jonckbloet van die
laatste namen gebruik heeft willen maken, zal niemaiid meer,
onderstel ik, hierachter den ontrouwen nog zoeken.
In akrostichons komen eenmaal voor : haar breeder Merten
Bijns (Ruelens II, bl. 99); Johannes Peeterse (Ruelens II, 153);
breeder Engelbeert [vander Donckt] (hs. Brussel); Dierk k
Adriaens (Bock III, ref. 9); Bernardelus (B. III, ref. 21); patere
Guilhelmus (B. III, ref. 30); pater Matthias (B. III, ref. 33);
P(ater) Franciscus (hs. Brussel fol. 342).
Daarentegen komt heel dikwijls Bonaventura voor, meestal
aaneengekoppeld met Anna. Dit is natuurlijk de eenige Tiaam die
voor ens onderzoek in aanmerking komen kan.
Onnoodig hierop verder aan te dringen, zullen mij de Anna
Bijns-kenners dadelijk tegenwerpen : Het is immers een uitgemaakte zaak dat bier de Heih e Bonaventura bedoeld wordt!
Ja, ik weet het zeer wel : in 188o is Ch. Ruelens met deze
gissing voor den dag gekomen. Jonckbloet heeft ze in 1883
overgenomen, met de verkiaring dat het z(V) was. En dit
schijnt op zijne opvolgers zulken indruk te hebben gemaakt dat
zij, zonder op de vraag verder in te gaan, allen eenvoudig beaamd
100) : « onder
hebben wat hij schreef. Zic (lder meer Basse
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tle vele refereinen die een acrostichon vertoonen, er een
ticker petal die den naam van den door haar pereerden fI Bonaventura bawl/en. — Vanden_ Branders (bl. 8o) « Dc naam van dezen
laatste [Bonaventura] vereenigde zij zelfs met den haren..... Maar
dit waren al narnen van heiligen die zij bijzonder vereerde.... Dat
zij den Franciscancr. monnik Sint Bonaventura zoo buitengewoon
hoogschatte mag been verwondering baren G. Kalif. Nederl.
Letterk. in de 16 d, CC/1W, dl. I, 148 : Uit de aanvangletters in sommige plaatsen der refereinen kan men verschillende mansnamen
opmaken. Dierick Adriaens en brooder Engelbrecht kunnen
vrienden en minnaars (?) van Anna zijn geweest ; Bonaventura en
».
Bernard/is Bond ik poor de namen der door haar vereerde
Doch alhoewc1 het eerie uitgemaakte zaak schijnt, zie ik mij
gedwongen tegen die zienswijze op te komen : want de gissing van
Ruelens is in mijne oogen onaannemelijk.
Alvorens het vraagstuk verdcr te onderzoeken, laat mij bet
)dige materiaal onder de oogen van den lezer brengen. Ziehier
con tabel van de 19 akrostichons waarin Bonaventura voorkomt,
5-maal aaneengek()ppeld met Anna (i).
fk stel de gevallen alphabetisch, Naar het begin van den stok :
hs. Gent. fol. 102. jonckbloet-v. Helten, ref, 93, hi.
339), stok : « Rick eenc 7vcrdt reene metten den nieuwen jam » Een
nieuwjaarsdicht met Akrostichon BONAVENTURA .BBD E.
2° hs. Gent, fol. 20. (Jonckb.-v. H., ref. 7, bl. 24) : « Eick
,!,,roeye in deuchden descn coelen ?neve tlien meilied met akr. :
BONAVENTURA. TAIIEEE. Ook in lis. Brussel fol. v., waar
bet Akrostichon BONuVnNT Uco enz. heeft.
3 . hs. Gent. fol. 22. ( jonck.-v. H. ref. VIII, hi. 28)
Brussel fol. 18 v. -- hs. de Bruyne (Ruelens I, W. 49,
Alsook
X1I). « Geen meerder WO/ dal/ 7 . 1i(vits ontrouwe > . Akrost.
BONAVENTURA. ANNA. )01_3G.
Alsook
hs. ,Gent,, t!,
o , 23 v. (jonck.-v. H. ref. I1, bl. 4.0)
hs. de Bru y ne (Ruelens hi. f57, Ti r ',XXVIII) : , God eesi
itikene, want ally dinck cs meet. Akn,-;t. : BONAVENTURA.
ZT. ANNA. C.
( I ) Basso zegt twintig, maar 111 zijm, ,,psoniming 0)1. to S, not.i I) geeft
hij slechts 19 voorbeelden.
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5° hs. Gent, fol. 42 r (jonck.-v. H. ref. 24, bl. 88), also(,k hs.
Brussel, fol. 3o r. : God ge)(' ons dt/lieu lac/ . (Twit betcren ».
Akrost. BONAVENTURA. ANNA. UU. Ecn nieuwjaarsdicht.
6° hs. Gent, fol. 27 r (jonck.-v. H. ref. XII, bl. 43) : /lope
des loons doe/ alle y arb,72/ 7 , crlichten >. Akros. BONAVENT T._7 RA .
DUN. ANNA. H.
7 0 11s. Gent, fol. 14. v. (Jonck.-v. H. ref. III, bl. 8).
Alsook
hs. Brussel, fol. 31 v., — hs. de Bruyne (Ruelens,
bl. 99, n,
LXVI): «V4 cen cerilick le7)en7 , oigt cen saliglie doot » Ecn nieuwjaarsdicht. De akrostichons versehillen : hs. Brussel — broedeiEngelbrect ; de Bruyne: Mertciu R17/1S - Gent : BONAVENTURA. M. ANNA. Z.
8° hs. Gent, fol. 132 r (j,mckb.-v. H. ref. LXXV, bl. 27(). —
Alsook hs. Brussel, fol. 107 v. : _AVeenot Ihesum in u herte en gut,
liebbet al Missehien cen Nieuwjaarsdicht, zooals blijkt uit de.
verzen « metten 11LY7t , C11 jar(' den gist der zonden puert » en ver(ier « Christus hem selven teenen nicuwen "'are schinckt )och
in het Gentsche hs. is (lit stuk van 28 Nov. 1527 gedagteekend.
Akrost. BONAVENTUR A. ANNA. IN.
go B. III, ref. 25 (Bog. bl. 304) — Alsook hs. de Bruyne
(Ruelens II, n r 77, bl. 153) : < Wit den Hie/170M Con/tick 7111'1174C
7 , ruchten ». Een Nieuwjaarsdicht. Akrost. bij de Bruyne JOHANNuS PEaTEaaE (waarschijnlijk te lezen Peeterse). Bock :
BsNgVuNTURA. ANNA. 0.
10° hs. Gent, fol. 13 r. (jonck.-v. H. ref. 2, bl. 4) alsook hs.
Brussel, fol. 13. V. : < Onbehoedthcyt dm` sonar' its die clappacrts
spreken:, Akrost. : BONAVENTURA. ANNA. SO.
hs. Gent, fol. 18 z. (Jonck.-v. H. ref. 6, bl. 20) alsook hs.
Brussel, fol. 46 r. — en hs. de Bruyne (Ruelens II, Io5, 11r 67) :
« Profijt sonder cere

7,crlics int ende »

Akrost. BONAVEN-

TURA. ANNA. LEV.
12° hs.

Gent, fol. 28 (jonck.-v. H. ref. 13, bl. 47) alsook hs.

Brussel, fol. 33 — hs. cle Bruyne (Ruelens I, o r

b l, 43)

Ver-

nieut in deuchden me/ten den nieuwen fare >> Een Nieuwjaarsdicht,
waarvan het Akrost. te Brussel luidt : P. FRANCISCUS.
ENNDNV. en hss. Gent
de Bruyne : BONAVENTURA.
ANNA. EV.
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hs. Gent, f4)1. 2 , i r jonck.-v. H. ref. o 1)1, 32), alsook hs.
Brussel, fol. 34 V. : onirouwe es (piaci orn verdragken .
Akrost. : BONAVENTURA. MOIDNIVV.
36) also >k
14 0 hs. Gent, fol. .24 v ( . Tonck.v. H. ref. 10,
te derpene es gloote pine ». Akrost. :
Brussel, fol. 47 r. : Uri/
P. ANNA. ZA.ARUTNEVANOB. V. (Bon. omgekeerd.)
15° hs. Gent, fol. 156 r (Jonck.-v. H. ref. 90, hi. 325) : K' Wet's/
.ghebenediji iilt dt, rein vat vol gratien .De Beginletters van iedere
strophe vormen BONAVENTUR. Het Akrostichon
ANNA. BUNS. V. (Maria omgekeerd).
16') B. III, ref. 22. (Bog. bl. 2(4): <,:lleiten nieuweniaer vernier,' /
u Leven quad Nieuwjaarsdicht. A krost. : BONAV ENTUR A
ANNA.
T70 Bock III, ref. 42 (Bogaers hi. 364) : 0 Heere, wilt der
sieten ghenadich 71)CSP11 Fen gehed v( ■or de rust der ziel van CCU
afgestorven vriend. Akrost. : BONAVENTUR A. M PCDO.
18', B. III, ref. 26 (Bog. hi. 307) -- Aisook hs. de Bruvne
(Ruelens II, n r 72, hi. 131) hs. Brussel : Sing/ den niellIt'en
Coninck, /deli by - met nieuwe tongen . Nieuwjaarsdicht. Akrost.
zuiver in B. III. --- Hs. De Bruvne: a( )dAhENTURA. ANNA.
VVS.
ny) B. III, ref. 29 (Bog. 318) : Mir/ in Christo jesu een nieu
ereatuere .Nieuwjaarsdicht. Akr( )st. : )NAVENTURA. ANNA
VGV.
rfegen de aigemeene zienswiize dat bier hedoeld zou zijn (1c,
Bonaventura, h eh it< de Vl dgen( le bezwaren te doen Belden:
1°. Uit Been enkel akrostichon kunnen wij afleiden dat de
gemeend is en gezien het groot getal Bier stukken is
het tech opmerkelijk dat er nooit Sint of H. your den naam
gevoegd is, hetgeen dan toch uiterst gemakkelijk te doen was om
alle misverstand te vermijd en. Er is meer : in den leksi zelven van de
siotstrophe komt een aanduiding in den gewenschten zin nooit
voor. Niets geeft ons dus het recht te verzekeren dat de tot dusvcrgegeven oplossing de ware is.
2". Anna, zoo wordt g-ezeid, beeft eerie zondere vereeriNA,
voor lien Heilige.
Dit kan best: maar van die vercering zou

clan toch ergens in hare werken lets moeten hlijkcn. Zoo wij
echter de zeer uitgebreide dichterlijke nalatenschap der dichteres
doorloopen, dan vinden wij op c'e'n enkele plaats melding gemaakt
van den Heiligen Bonaventura : Dit is Ref. 28 van hs. Gent
(Jonckb1.-v. Helten, hl. 103).
hs. de Bruyne (Ruelens
115.) — hs. Brussel, fol, 26 r. Er is sprake van het Evangelic
Bernardus, Bonaventura sonder stooren
dat dit boeck contempleeren
Beleden al vooren
Hen meer heelt geleerdt dan meesters oft doctoren.
Uit deze plaats kunnen wij aticiden dat Anna den naanz
van den Franciskaner Heilige inderdaad kent. Maar de ivijze
waarop zij hier van hem spreekt, getuigt toch zeker van Beene

bijzondere vereering voor hem. En wanneer wij nu verder bemerken dat zij den Heiligen Bernardus, hier staande, en de werken
van vele andere Doctoren der Kerk op menige andere plaats nog
aanhaalt, maar dat zij tclkens Bonaventura laat vallen, dan blijft
er van de bijzondcre vereering heelemaal niets meer over. Ik
bedoel de volgende plaatsen :
Bernardus hecft de gehoorsaemheit geprezen
Donderdanicheit, . seide hij, wert Gode bewezen.
Bock I, ref. 7 (Bogaers, hi. 24).
Leefdc Ambrosias en Richardus noch
Men hietse nu esele met langhen ooren;
Al preecte(n) Augustinus en Bernardus noch
Vccl menscen en soudendcr niet na hooren.
Ballade XIV op den ABC (Bogaers, hi. 49).
Augustinum, Hieronymum den excellenten,
Ambrosium achtmen ongeleerde dwazen :
Haer boecken skin schier onnut ter venten.
Bock II, ref. 2 (Bogaers, bl. 103).
Wilt Ambrosium, Augustinum verwecken
En laet Hieroninum comen ter banen ;
Doct Chrisostomum tharnasch aentrecken,
En Athanasium oprechten u vanen !
Bock II, ref. 4 (Bogaers, hi. iii).
(I) open?ijk.
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Hicronimus, Augustinus waren ghesellen
Die haer iccre met goeden wercken bewcscn.
Bock II, Ballade op den ABC,
XXIV. (Bogacrs, hi. 183).

Bernardus die betuvgt ons openbacr :
« Ecn revn herte sal daer meer wesen gcacht
,‹ Dan acssacken, geladen met goude zwacr
Ref. IV, hs. Gent (Jonck.-v. H. hi. '4).
De werken van Bonaventura zijn op deze plaatsen altijd in de
ege icmand (lie z, ^ () een bij-

pen gebleven. — Zonderling -van vv
zondere verecring voor hem heeft!

.Er kan bewezen worden slat Anna eene bijzondere vereering
had voor de Heilige Gecrtruy (Ref. 22, hs. Gent, is hoar in het
geheel toegewijd). — Alsook voor de Heilige Agnes stok : Lof
Agnes, godsbruvt totter doot getrouwe (hs. Brusscl,
lob v.).
Duch komen deze namen in de Akrostichons Met voor.
30 In de beide bundels welke Anna Bijns zelve persklaar heeft
gemaakt, in 1528 en 1548, komt buiten de akrostichons op haren
eigen naam, Been enkel ander akrostichon voor.
Eerst in den 3 ," bundel van 1 ,567 (door H. Pippinck uitgegeveil, buiten Anna mil) staan wij voor cen zeker getal akrostichons : Dierick Adriaens, Patere Guilhelmus, Pater Matthias,
Bernardelus — en 5-maal Bonaventura : II' 22, 20, 29, 42 zuiver
en in n r 25 gedeeltelijk uitgewischt : BsNgVuNTURA.
Dit geval van uitwissching doet zich insgelijks voor bij ref. 20
Bock III (waar het akrostichon zuiver is) terwij1 less. de Bruyne en Brussel bier hebben : a0d AhENTUR A (Singt den nieuwen
Coninck) — Verder nog 11r 2 rniiner tabel, waar het Brusselsch hs.
h eeft BOstiVn NT Uco.
Naar aanleicling hicrvan, maakt Ch. Ruelens (II, bl. 228) de
volgende opmerking : , Deze zeldzaamheid (=TT= curiositeit) zou
nicer dan eene vraag kunnen uitlokken.
dc,:e kleine otn7ee1k1ng
toe to schrilz , en Zou zij misschien (le ;Ianaan Jinna
yang-letters verward hebben om de bedoelde namen aan het
projanum vulgus to verbergen
Waar het personen uit hare
omgeving geldt is dit begrijpelijk.
Zijn het echter namen van
waarom dan deze verbergen ?
Welnu, op de gestelde vraag client geantwo, )rd : Anna Bijns
zelve heeft de namen 7017/ell 74:p4,,7110 dew !
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Het bewijs? — Het allereerste referein van den bundel van.
1528 (op den stole : Lof altijt fhesu ende Illarye) vertoont het volgende akrostichon LSONDVDSTVRS. ANNA.
Wie zou gissen dat er achter zulk Akrostichon lets verdachts
zit ? Nochtans is het ZOO : Hier stond er oorspronkelijk ook _Bonap cntura. Wij zouden het nooit geweten hebben zoo wij het
Gentsch hs. niet bezaten. Maar daar hebben wij (fol. 20 v) de volgende slotstrophe :
Lof, prince, in der hoochster jubilacie,
Schoon, suver princesse, crijcht ons veel gratien
Opdat u lof alle christen nation
Neerstich betoghen.
Al kerstenrijck es nu vol turbacien
Vol erroors, vol dwalingen en arguaticn
En die goede lijden veel temptation.
Neempt dit voor ooghen.
Tes ons scult, heeft ons de viant bedroghen :
Vvaeri heeft ons gelogen en ons selfs behagen.
1(eyn moeder, die christus heeft ghesooghen,
Aensiet ons doghen, aenhoort ons claghen;
Aen uwen lieven sone verbidt de plagen
Nu in onsen daghen op dat duecht bedije.
Neempt de scapen waer, wilt wolven verjaghen,
Als sy ons belagen met haerder fantasije
Lof altijt Ihesu ende Marye.

De Anna Bijns-kenners hebben op deze bijzonderheid niet
waardoor niet alleen het getal Bon. akrostichons van 19
tot 20 stijgt, maar die daarenboven voor ons eene belangrijke vingerwijzing bevat. Zij levert ons immers het bewijs dat
niet de copisten de schuldigen zijn, wanneer de namen uitgewischt worden, doch dat Anna zelve de omwerking noodig
achtte.
En waarom dan ? Onderstel een oogenblik dat de Heilige
bier gemeend is en dat zij voor hem eene bijzondere vereering
koestert. Wat kon Naar in dit geval er toe nopen om eene slotstrophe te gaan hermaken? Alle misverstand kon gemakkelijk uit
den weg geruimd, met in een vers te betuigen dat zij ter eero
van den Heilige schrijft en dat zij hem aanroept.
Maar neen.! Voor de copie, die zij naar de drukkerij van
Liesveldt nieedraagt, maakt zij een heel nieuwe strophe, waarnit BonetVentura zorgvuldig gebannen is. Mag ik doen opmerken.

gelet,
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dat zoo lets hoogst oncril)/0/./:- von )r den Heilige is, indica wezenlijk hij bedoeld wordt.
En hebben wij hier niet het bcwijs dat niet de Franciscaner
monnik, maar wel iemand uit hare omgeving in het spel is ?
Opspraak heeft zij klaarblijkelijk willen vermijden. En daarom
heeft zij goedgevonden Naar dicht ten dale te hermaken.
En nu wij weten 11Oe zij te werk goat, en well: Naar procede"
is, 111.1 zullen wij met des te nicer aandacht hare akrostichons
onderzoeken, met het doe' um te zien of zij (ins sums op geene
andere plaatsen heeft trachten to verschalken.
Hier hebben wij bij vi orbceld Ref. 20 van hs. Gent met
deri titel
Dit heeft con NTOUWC baron man gcscreven
Opdat ontrouwe mocht worden vet-di-even.

Het akr()stichon vert()()Tit
vagAVEeTVgA.DZM.
Niet min (kin zes letters van den naam Ronaventura zijn
hier op Karen post n, ig aanwezig. En met enkele onbeduidende
wijzigingen, verkrijgen wij den volgenden tekst :
Beminde prince, mijn soet mondeken,
alle mijn welvaert en mijn gesondeken,
Nu weet gij het grondeken (1) mijn liefken verheven!
Al geeft gij int hertc somtijts eon wondeken,
Vwen troost mocht genesen op een cort stondeken.
Eenich loos vondeken (2) tegen trouwe bedreven,
Nu tis geschiet, wil is u minlijc vergeven.
Tes genoech gekeven mijn soet liefken,
Vvij willen blijven zoo wij hebben gebleven
Rustelijck leven mijnder herten diefkcn.
Anders niemands en scrijft in uw herten briefken
Mijn hcrtken vol trouwen hoort u alleene !

In plaats
gesteld
voorkornt.

prince

(1) oorzaak.
(2) misgrijp.

van

p eriworne prince

(vs . I ) 1 10 1) ik hcminde,

zooals trouwens bij Anna Bijns zeer dikwijls
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vs. 3 Icest Gij weet nu >>
hetgeen ik eenvoudig omzet :
Nu weet gij.
vs. 7 heeft « -AC's/ geschiet
waarvoor ik schrijf « Nu:
tis gcschiet.
In vs. To is het voldoende Gerustehick te verandereri in
Rustelijck » — hetgecn, hoop ik, niemand mij kwalijk Herne'}
zal, des te meer dat Rustelijck bij Anna Bijns nog voorkomt
de akrostichons pateRe Ghuilhelmus (ref. 3o, bl. 324) en BonaventuRa (ref. 90 Jong. v. H.). Ziedaar al wat ik aan den tekst
wijzigde.
Op en enkele piaats heeft Anna een ingrijpende verandcring gemaakt en den volzin geheel omgewerkt : ik bedoel vs. 2.
Hoe dit vers oorspronkelijk luidde, laat zich met zekerheid niet
uitmaken. Ik acht het volstrekt onnoodig, hier met gissingei
voor den dag te komen : het is immers gissen in den blinde. 1:
vergenoeg mij op te merken dat : , alle mijne welvaert en mijn
gesondeken — een vrij onbeholpen vers is — en dat wij dus
zeer wel kunnen aannemen, dat er vroeger iets beters gestaan
heeft.
Kortom : Zonder den tekst geweld aan te does, verkrijg
ik den naam B011aVC1Zillra bijna voluit. \Vie zal tegen mij houden
staan dat dit louter toeval is, nu wij van elders weten welke
moeite Anna zich getroost om eigennamen weg to moffelen ?
Men herleze thans aandachtig dit laatste stukje, en mere
zal mij gewillig toegeven dat het een echte profanatie zou zijn
den naam van den Heiligen hier in tc lasschen.
Gesteld overigens dat mij de tegenwerping gemaakt words
dat ik het recht niet heb aan dit Ref. 29 te tornen, — dan noch
meen ik mij gerust te mogen beroepen op de andere gevallen
van opzettelijke wegmotieling der eigennamen — als een bevy*
dat Anna Bijns hier een levend persoon in het oog heeft, en
stellig aan den Heilige niet denkt.
40) Van de IQ hooger opgesomde akrostichons, zijn er niet
min dan 8 die nieuzujCzarsdichieu zijn. Onze IO de eeuwsche redorijkers hadden de gewoonte met nieuwjaarsdag aan vrienden
kennissen een referein te zenden waarvan het akrostichon vetschilde volgens den naam van den bestemmeling.
Anna Bijns duet hetzelfde : Zoo by. nr 7 van mijne tabet
een nieuwjaarsdicht, waarvan een copie ilierten R1ns opgeeft,
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geval met n r 17 der tabel : Eene copie geeft Johannes Peeteise;
een tweede Bonaventura.
Derde voorbeeld, n r 12 der tabel : Eene copie, Pater) Franciscus; andere copie Bonaventura.
Aangezien Merten Bijns, Broeder Engelbrecht Vander Donkt,
Pater Franciscus levende personen zijn, waarom dan niet dadelijk aangenomen dat dit ook het geval is met Bonaventura?
Mag ik verder doen opmerken dat men geene nieuwjaarsbrieven aan Heiligen schrijft.
Niets belet natuurlijk dat men ze op lien dag aanroepe en
zich onder hunne beschennin ,c., stelle, inaar dan doet men het
stellig op eene heele andere wijze clan Anna Bijns, in de onderstelling dat zij dit heeft willen doen.
Laten wij bij voorbeeld ll r 17 der tabel naslaan. Ziehier
hoe de nieuwjaarsbrief begint :
Het nieuwc jaer mij op vrienden doet dincken
Want vrienden malcanderen giften goet schincken
Dus wensch is u, mijn vrient, een eerlijc levee —
Ut jonsten geschreven.
De liefde int herte van buiten moet blincken;
Al en volchter geen gifte, vrients woorden doet clincken.
Neemt in dancke mijn jonste, als vrient verheven;
Duecht salder aencleven.

En wanneer nu na zulken aanhef een akrostichun voorkomt luidende Bonaventura, zou men mij willen wijsmaken dat
dit geen 7 , 17E9/07 is, maar wel een
Onaannemelijk, niet waar?
0 ) Buiten de 8 nieuwjaarsdichten, zijn er 3 refreinen die
hetrekking hebben op de ongelukkige liefde waarvan Anna in
haar ref. 23 spreekt. Ik heb deze hierboven al vermeld (blz. 422)
en korn dus op de zaak niet meer terug.
Naar aanleiding van die stukken, heb ik slechts een verzoek
te doen : Men zou mij ten zeerste verplichten met mij to willen
melden wat de fled4re Bonaventura eigenlijk kan hebben te
maken met deze ongelukkige liefde. 1k begrijp het heusch niet.

6 0 ) Er blijft mij nog over, de aandacht te vestigen op den
aanhef van twee akrostichons namelijk Ref. 3 hs. Gent (stole : na
een eerlvck leven )1 ,0 eel) salighe do( )t) (n r 7 mijuer tabel).

•

mijn dicht wilt cnouwen wel
Op deuchden let, wilt zonden schouwen (r) wel
Na sijn wercken sal God een yeghelijck loonen
Als scriftueren ons thoonen.

Beminde vriendt,

Verder, Ref. 13, hs. Gent :
uitvercooren zeere,
Offert giften den nieuwen gebooren Heere,
Neempt geestelijck wieroock, mirre ende goudt,
Al u zonden uutspoudt (2).
Naar de regels van het akrostichon moeten de woorden beminde vrient slaan op den naam dien de aanvangletters vermelden.
Mag ik doen opmerken dat hue hoog ouk de vereering en
hoe diep de liefde is, die men voor een Heilige kan hebben, men
dezen niettemin nooit met de woorden « berninde vrient » zal
aanroepen?
Verder zou ik willen vragen of ik mij aan eerie vermetele, of
oncritische redeneering schuldig maak, wanneer ik zeg : Anna
zelve noemt Bonaventura in hare nieuwjaarsbrieven een beminde
vriend. — Op haar gezag neem ik dus aan dat hij het wel degelijk
is geweest.
Beminde vriend,

70) Nu wij zoover gekomen zijn, blijft mij slechts nog over, de
aandacht to vestigen op refr. 42 (Boek een gebed voor de
rust der ziel van een gestorven vriend :
Milde, bermhertige, mogende God, vadere,
Eewich woort, God en mensch warachtig,
Godt heylige geest, troostelijck beradere,
Drije persoonen, een God, altijt eendrachtig,
Ick roepe tot U met woorden clachtich,
Om de doot mijns vrients van herten beswaert

God Vader, weest uus Soons doot gedachtigh,
God Sone, laet dalen u bloet seer crachtich
God heylige geest, u goedertierenheyt baert,
Toont aen uwen knecht uwen berrnhertigen aert.

Laet den helschen leeu naer hem niet gapen
Syn siege vanden poorten der hellen bewaert;
Al moet sijn lichaem noch in deerde slapen,
(I) schuwen.
(2) uitspuwt.

Ontfangt den geest; ja dijn beelde geschapen,
Begeer ick hertelijck, roepende mits desen;
O Heere! wilt der sielen ghenadich wesen
Heere, ontfermt u over mijn vrient.
Door u groote genade, niet om gronden ;
Heeft sijn misdaet eenige pijne verdient
Schelt hem die quijte, op dat hij ontbonden
Van den banden des doots mach werden ghevonden,
Weerdich int lant der levender to gane.
Tegen all y sijn ongebeterde sonden
Stelt u onnoosel doot en u open wonden,
In u dierbaer bloet pijnt die of to dwanc.
Door al u bitter lijden ic u vcrmane,
Wilt mategen u scherp, rechtveerclich gerichte.
Van den kerker der duysterhcyt pijnt hem tontslane
Wilt hem verlichten metten ceuwigen lichte;
\Vijst hem den rechten wech voor u aensichte;
U nature is ontfermen, soo wij lesen :
O Heere ! wilt der sielen genadich wesen
Noch bidde ik u, Christe, door u bloedich sweet,
Dat ghij sweette opten berch van Oliveten
Uut vreesen der doot en uut liefden hcet
Door u pijnlijc vangen (twaer schade vergeten)
Doort geesselen, tcroonen, de slagen ongemeten
Die ghij vanden nijdigen Joden ontfingt,
Vergeeft uwen knecht sijn schult ongequeten,
Door u minnendc herte, uut liefclen gespleten,
Doen ghij deerlijc mismaect aent cruyse hingt
Door den bittcren dranc, met galle gemingt
Uwen sprekenden mont geboden om drincken,
Bidde ic, die na inijns vrients salicheyt verlingt,
Dat ghij hem dwater der genaden wilt schincken.
Och, tmoet soo claer sijn, dat ceuwelijc sal blincken
Dus door u bermherticheyt, nowt voipresen
O Heere, wilt der sielen ghenadich wesen.
Door tbespotten, bespouwen, spijt en smerte
Schaemte en schande, die u de Joden deden
Door tsweert des rouwen, dwelc dmaechdelijc herte
Van uwer liever moeder heeft doorsneden
Door tbersten der Aderen, doort breken der lesen
Doen ghij naect aent Cruyce wert uutgerect
Laet de side rusten int lant des vreden,
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Op dat dlichaem met hacr ter solver steden
Eeuwich mach Leven, metten saligen verwect.
Door de schaemte, die ghij hadt, doen ghij wert ontdeckt
Aent cruyce gespannen met ontploken armen
Van den boosen geblasphemeert, bespot, begect,
Door u bitter tranen, doort crimpen uwer dermen,
Door u luyde roepen, door u deerlijc kermen
Doen van pijnen der doot crompen al u pesen,
O Heere, wilt der sielen ghenadieh wesen
PRINCE,
Begeerlyc bidde is met tranen ootmoedich,
Ontfermich Prince, ecuwich en drijvuldich
Nu verhoort mij, Godts sone, door u wonden bloedich,
Aent cruyce gevloeyt soo overtuldich.
Vergevet mijnen vrient, is hij noch yet schuldich,
En gedenct dat ghij zijt mensche geboren,
Natuerlyc, lancmoedich en verduldich,
Tontfermen genegen, Prince gehuldich :
U edel hantwerc en lact niet verloren
Rasch helpt mij bidden allc Engelsche choren,
Aldersoetste Maria, moeder der ghenaden
Maechden, martelaren en coniessoren
Patriarchen, Propheten, staet hem in staden,
Christe Jesu, en wilt u were niet versmaden
Daer ghij om zijt gestorven, begraven, verresen.
O Heere, wilt der sielen ghenadich wesen.

Indien de naam van den afgestorven vriend geen Pona p e/Ikomt dan de heilige Franciscaner monnik hier
alweer onverwachts doen ? Aangezien ik daarop geen antwoord
weet, neem ik aan dat Anna in dit gedicht den dood van Karen
onvergetelij ken vriend herdenkt.
Hoe jammer dat deze strophen in Pippincks' uitgave geene
dagteekening dragen : Wij zouden dan immers met zekerheid
wesen wanneer Anna hem verloren heeft.
/lora Iuidt, wat

Na al hetgeen ik thans in het midden heb gebracht, meen
ik gerust te mogen besluiten met deze verklaring : Het is in
mijne oogen volstrekt onmogelijk dat in Anna's akrostichons
de Heilige Bonaventura bedoeld wordt.
Wie niettemin van een ander gevoelen is, zal, zoo hoop ik,
mij de eer wel willen doen mijne verschillende argumenten te
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argumenten
ontzenuwen. TCVC11S zal hem gelieven, hoop ik,
op te geven, die hem er toe nopen aan te nemen dat de heilige
hier btdoeld wordt. Want de gissing van Ch. Ruelens heeft tot
hiertoe haren weg gevonden met eene bloote aanbeveling van
Jonckbloet, met eene verzekering van hem dat het stellig zoo is,
zonder dat die geleerde, evenmin als zij die hem naspraken,
het minste bewijs voor die stelligheid hebben bijgebracht.
+

* *
1k ben thans gekomen tot het cigenlijkc hoofdpunt der discussie.
Wij weten cenerzijds dat Anna B ins over een ( )ntrouwell
minnaar te klagen heeft gehad. Anderzijds treffen wij in hare
akrostichons meer clan 2o-maal den naam Bonaventura aan. En
(lie Bonaventura is stellig (dit is mijne meening) de Heilige niet.
Mogen wij nu den (HAD )uwen minnaar met dien Bonaventura
vereenzelvigen ? Heeft Jonckbloet in 1873 juist gezien, en moeten
wij tot de door hem later verworpen hypothese terugkeeren ?
Ziedaar de vraag.
Er laat zich ongetwijfeld het een en ander ten gunste van die
gissing zeggen : Het wegmoffelen van den naam in de uitgave
van 1528, en in eene reeks akrostichons; de inhoud van Ref. 29
dit schreef een vrouw haren man ,> waarin de naam, naar mijne
mijne meening, ook met opzet uitgewischt werd; de Brie Refereinen over hare ( )ngelukkige liefde, waar de naam voorkomt; en
achtereen Bonaventura-Anna in de Akrostichous teruggevonden — dit alles is wel van acrd Om onze achterdocht te
wek ken .
&loch, alles wel gewikt en gewogen, durf ik mij voor de
vereenzelviging niet verklaren, daar er eene reeks hinderpalen
bestaan, die ik niet weet weg te ruimen :
1°) Een van de akrostichons (n r 8 mijner tabel « Neempt Jhesum in u herte... draagt in het Gentsche hs. de dagteekening
28 Nov. 1527 — en wij hebben geen de minste reden am dien
datum te wantrouwen. Anna was toen 34 jaar oud, en de ontrouw
tegenover haar gepleegd, moet toen sedert tamelijk lang zijn
geschied.
Is het wel aannemelijk dat jaren na de breuk tusschen haar en
haren minnaar, zij nog akrostichons met Bonaventura's naam
vervaardigt, indien hij de schuldige is ?

-_'^0) Met opzet heb ik het gebed voor de rust van Bonaventura' s
.:16)/ bier in extenso opgenomen. Er wordt in dit gedicht gezinspeeld op zonden welke den doode door God moeten vergeven
worden, en Anna bidt om genade. Doch men zal opmerken dat er
over zonden in het algemeen wordt gesproken (want volgens de
Katholieke leer, verschijnt niemand voor den Heer zonder het teen
of ander op zijn geweten te hebben). Anna maakt geen enkele
toespeling op zonden tegenover haar gepleegd. Nochthans, nu de
flood ingetreden is, was het oogenblik wel gekomen om het woord
vergiffenis uit te spreken. Aangezien echter de dichteres dit niet
doet, en geen reden schijnt te hebben om het te doer, zoo worden wij er toe gebracht om te concludeeren : Anna heeft, te
oordeelen naar dit gedicht, aan Bonaventura persoonlijk niets te
verwijten — dus kan hij de ontrouwe niet zijn.
30) Onderzoeken wij thans de drie refreinen over hare ongelukkige liefde, zoo krijgen wij den zelfden indruk dat Bonaventura,
in het akrostichon vermeld, den gewezen minnaar niet kan zijn.
Het ware trouwens een tamelijk origineele gedachte, nu zij in den
steek gelaten wordt en geen hoop op vernieuwde liefdesbetrekkin
gen weer heeft, haren naam met lien van hem, die haar verstoten heeft, to verbinden. Ik houd het ervoor dat zoo Bonaventura
zich aan ontrouw schuldig had gemaakt, die refreinen op een
andere wijze opgesteld zouden zijn : men vergete niet welke
stortvloed van scheldwoorden de hartstochtelijke vrouw naar het
hoofd van Luther slingert en vergelijke daarmee die drie refreinen.
Wie deze onbevoordeeld leest, komt naar ik meen, tot deze slotsom : Bonaventura is eene ouwe, trouwe vriend van den huize;
hem is bekend dat Anna een ongelukkige liefde heeft gehad : hij
weet er alles van. In zijn boezem stort de dichteres haar hart nit.
Bij hem komt zij klagen over het iced haar aangedaan.
Meer dan dit, kan ik in die 3 refereinen niet vinden.
40) Wij hebben hoogerop gezien dat 2 akrostichons met de
woorden . beminde vrient . beginnen — een heel deftigen aanhef, dock zeer koel, ja al te koel, indien wij hieronder den eenig
teergeliefde moeten verstaan. Die woorden later ons onderstellen dat de aangesprokene wezenlijk e'e'n beminde vriend is, maar
zij schijnen uit te sluiten dat hij de beminde zou zijn.
Met deze zelfde formuul « beminde vrient » wordt overigens ook broeder Engelbrecht Vander Donckt aangesproken,
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Deze verschillende bezwarcn doen mij jonckbloet's hvpothese
verwerpen, en versterken mij in de meening dat de eigenlijke
naam van den gewezen minnaar voor ons verborgen zal blij yen.
Anna heeft in haar referein 23, om haren kenspreuk te
rechtvaardigen, een tipje van den sluier upgelicht : zij liet ons
weten dat zij in hare liefde niet gelukkig is geweest. Meer dan
dit wenschte zij niet bekcnd te maken en de rest van haar gehelm heeft zij met haar in het graf medegenomen.
En 0O iemand getroffen blijft door het feit dat de dichteres haren naam met dim van Bonaventura verbindt, zoo wenscl
ik hem opmerkzaam te maken op de verbinding van Anna's
naam met (hen van Pater Matthias in het akrostichon Vail
ref. 33, Bock III (Bogaers, bl. 332). In andere akrostichons is
Anna's naam in het midden der slotstrophe nog blijven staan,
maar werden de andere eigennamen door tekstveranderingen
uitgewischt :
Ref. 23, Boek III (Bogaers bl. 297) — een nieuwjaarsdicht,
heeft als akrost. : BERMLMVDHSUS. ANNA. GE. De aanvangletters tot Bonaventura te willen terugbrengen, is bier onmogelijk. Veeleer schijnt hier Rernacid weggemoffeld te zijil -wellicht dezelfde als Rowan/Ma van ref. 21.
Ref. 36. B. III (Bogaers bl. 347) heeft BERNTSSIIVS.
ANNA. TOSS. Het begin is een verkorting van Bernaert; dus is
Bone-nyntirra uitgesloten.
Ref. 27. B. III (Bogaers 311) — alweer een nieuwjaarsdicht, vertoont BESNAINEUAS. ANNA. ESS. Om in bet deal('
viers, in plants van de S, een R te verkrijgen, zal men lezen :
Rernit u herte , in plants wall S//1)Peri u herte . Met enkele
andere kleinc wijzigingen
Men gcmakkelijk tot BERNARDE.
Ref. 32. B. III (Bogaers bl. 328) heeft als akrostichon
SOAODEEDANCS. ANNA. DS. Welke naam hier uitgewischt
werd, last zich niet met zekerheid uitmaken. Ware het niet dat
mijne verhandeling zich al te zeer zou uitbreiden, zoo zou ik hier
en op andere plaatsen met eene reeks gissingen en voorstellen van tekstverandering opkomen. Doch wil ik mij voor ditmaal
beperken.
Hetgeen ik echter medegedeeld heb, zal volstaan om te
bewijzen dat Bonaventura's naam niet de eenige is, welken Anna
heeft willen wegmoffelen.
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Nog een laatste opmerking eer ik eindig.
Men zou zich kunnen afvragen of Bonaventura niet een dergenen is welke Anna in de creheimen der Conste van Rhetoriken
heeft ingewijd. Deze gissing schijnt heel gewaagd wanneer men
vaststelt dat de dichteres nergens in hare gedichten met het
bedoeld akrostichon over literaire gemeenschappelijken arbeid
spreekt.
Doch hetgeen mij deze vraag doet stellen, is het volgende :
In den bundel gedichten welke Jan de Bruyne heeft verzameld,
komt een refrein voor, onderteekend met den spreuk Spe labor
brevis (Ruelens nr 18). En nu is het zeer opmerkelijk dat een van
Anna's gedichten met Bon : Akrostichon, als stole heeft , Hope
des loons doet alien arbevt verlichten (jonckbl. v. H. nr 12). —
Zoo dus de verdietsching van den latijnschen spreuk.
En in ref. 25 Bock III, komt verder het viers voor Aenmerkde den loon, al u pijn verlicht », zelfde gedachte als bier te
voren.
Zou Bonaventura sours do Antwersche rederijker niet zijn,
die under den spreuk spe labor breves schrijft?
Of moeten wij aannemen dat het louter toeval is zoo er te
Antwerpen in de lOde eeuw een dichter (lie den spreuk
gebruikt welke tot 2-maal toe in de Bonaventura-refreinen van
Anna Byns voorkomt ?
Doorslaande bewijzen your mijne stelling heb ik geene, zooals men ziet — maar ik mcen dat de vraag als gissing wel voorgedragen mag worden.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is ‹< de Nederlandsche 7aai en
Welenschap to bevorderen, door het nit even, in het Nederlandsch,
van nienzve werken over Natuur- of Geneeskundige Welenschappen,
over Rechisgeleerdheid en over het Pak van den Ingenzeur
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie.
werken op het gebied dozer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen warden in handers
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de hes/m(11;e Commissie
voor. Nienzvere Thal- en Leilerkunde. Na kennisneming van de
uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of niet
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 verspreiden. Te lien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche, Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche . dichters en toondichters.

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het .Rgleinent door de Koninklijke .•
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt warden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a ) hetzij tot het uitscdrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van inge.
zonden werken op net gebied der Nederiandscne taalkundc;
-5- hetzij tot het uttgeven van Middeinederiandsche tekstcn op het gebied der
Roodisch-Kattioileice oijbeivertaiing, .bilbeiverklaring, liturgie, zedeleer, catecnese,
hcimiletiek, hagiographic, ascettek, geestetijke iiederen en gedichten, ordensregelen
cl hetzij tot het bekostigen van weienscnappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereicien van uitgaven ais de onder littera I) en c genoemde,
noocizakelijk wooden bevonden
dl hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door • de Academie •
ondernomen ultgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde

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

om de twee jaar
toe to kinnon aan den schrijver die, in die tijdraiinte, het baste
work, zonder ontlerscheid van soort of onderwerp, zal voort.gebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Seeretaris gezonden worden.

De weditrijd 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
Pan het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912,.blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verTocht, twee exempla.
van
lain avert: of werlren, naar den Bestendigen Secreran
taris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gerd — (met
vermelding op bet adres : Vow- den Aug. Beernaert prijs),
te zenden.
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i°) Verslag over de Juni-vergadering
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2°) Kleine verscheidenheden

Nr 368.

Sceideit blonkelike, door EDW. GAIL-

LIAPD

471

Nr 369.

Beteren : SchaPen beteren, door Id.

472

Nr 370.

Aenzien, door Id

.....

472

Nr 371.

Seer aengheleghen zijn, door Id.

472

3°) Sleeckx (1818-1919), door GUSTAAF SEGEas
4°) Drielen, door P. DE KEYSER .

•

473
• 479

5°) Verslag over de Openbare Plechtige Wrgadering van 27 Juni

481.

6°) Toesfirank, door Prof. Dr. C. LECOUTERE . . 492
7°) Feestrede, door den Weled. Staatsminister J.
HELLEPUTTE

500

Vergaclering van 16 Juni 1920.

Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE,
onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Prof. Dr. An. ILL
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE, Ran. AMAAT
JOOS, ISID. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr.
J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN Puy
LOD. SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE,-vELD,Prof.
Mr. LEONARD WiLLEMS, Prof. Dr. A. VERMLYLEN, Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE en joz. jAcoBs, -werkende leclen;
de heer HERMAN TEIRLINCK, briefwisselend lid.
De heeren Dr. HUGO VERRIEST en KAREL VAN DE
WOESTYNE, \\Terkende leden, Juffrouw VIRGINIE LOVELING en de heer Dr. A. FIERENS, briefwisselende leclen,
alsook de heer Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch
cereal, hebben bericht gezonden dat zij verhinderd zijn
de vergadei ing bij te wonen.

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

Aangeboden boeken. — Vervolgens lest de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Middelnederlandsci:, GVoordenbock van wijien Dr. E. VERwus cn
Dr. J. VERDAM, Oud-Hooglecraar te Leiden. Dee' IX, slotafleverint.;.
's Gravenhagc,
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Statistique de la Belgique. Population. Recensement general du
31 clkembre 1910, public par le Ministre de l'Interieur. Tomes I, IV,
V. Bruxelles, 1915-1916.
Ministere de l'Interieur. Annuaire statistique de la Belgique et du
Congo beige. 45e annee, 1914. Bruxelles, 192o
Rapport special sur le fonctionnement et. les operations de la section
agricole du Comitê national de Secours et d' Alimentation. Section agricole 191.4-1919. Bruxelles, 1920.
Tijdschriften. — Arbeidsblad, nrs 7-9,1920. - Academie royale de
Belgique.. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques, nos 1-3, 1920. Id. *Bulletin de la Glasse des Beaux-Arts, nos
1-3, 192o. Bibliographie de Belgique. Premiere partie : Livres et
périodiques nouveaux, no I, 1919. — Revue Nêo-Scolastique de Philosophie, mai 1920.
Door den Nederlandschen Boekhandel, te Antwerpen :
Koninklijke Vlaamsche Academic voor Taal- en Letterkunde.
Onze Zeilvisehsloepen. Beschrijving der Zeilvischsloepen in gebruik te
Oostende, te Blankenberge en in De Panne, door FRANS BLY, ontvanger
der Zeevaartrechten, 1 e klas, te Antwerpen. Bekroond door de
Koninklijke Vlaamsche Academie. Derde vermeerderde uitgave.
Antwerpen, 1920.
Door den Cercle Archeologique » van Mechelen :
Bulletin du Cercle archeologique, litteraire et artistique de Wines.
T ome XXV. 1920. Malines, 1920.
Door de Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige
Publication bij het Rijksarchief, te.'s Gravenhage :
Gedenkstukken der Aigemeene Geschiedenis van _Nederland van 1795
tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. COLENBRANDER. Tiende cleel.
Regeering van Willem 1.1830-1840. 3de stuk. 's Gravenhage, 1920.
Door den heer ALFONS DE COCK, briefwisselend lid :
Stuclkn en Essays over oude volksvertelsels, door ALFONS DE COCK.
Antwerpen-Deventer-Gent, z. j.
Door den Eerw. Heer Joz. SALSMANS, S. J., te Leuven :
Vondels yozef in Dothan, treurspel in villbedrijven, taal- en letterkunclig verklaard door A. M. VERSTRAETEN, S. J. Zesde uitgaaf
bczorgd door J. SALSMANS, S. J. Gent, 1920.
Door den heer FRANZ BUNDERVOET, aannemer van openbare
werken, Nassaustr, 7, Gent :
Vlaamsche Commissie. Instelling, beraedslagingen, verslag , offickele
onder toezigt van leden der Commissie uitgegeven. Brussel,
1859.
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lets over Vlaemsehe Beschaving-, door EUG. ZETTERNAM. Ter
gelegenheid van ecn artikel der Revue des deux mondes over Hendrik
Conscience. Antwerpen, 1849.
Door den hoer E. VAN DIEREN, arts, te Amsterdam :
De averechtsche g, eestesrichting der zoog-enaamde <cnieuwlichters.
op allerlei gebied ; in het bizonder die der Kollewyners en hun verderfeliike invloed op onderze , ijs, taal en yolk, door E. VAN DIEREN, arts, lid
van de Amsterdamsche Schoolcommissie. Amsterdam, z. j.
De waanzinnigewaereld. Een zielkundige ontleding van de kuidige
socialisten en hunne voorgangers door E. VAN DIEREN, arts, schrijver
van het in 1909 verschenen bock : Een bzjdrage tot de kennis der
besnzettelijke zielsziekten ». Amsterdam, 1919.
Door den hoer F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Capouillet-;traat, 54, te Brusscl :
F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE. Petrusken's Einde. Ben spel van
Zut`e! gebeuren. Twcedc, herzicne clruk. Brusscl-Bussum, 1918.
Door de Redactic :
Bulletin philologique et historique, n° 5, 1920. — Het Westland en
de Hopbocr, n rs 1-3, 1919-1920.

Ingekomen boeken.
Academie is ingekomen :
Repertoire d' Art et d' Arch:clog-ie.
1913.

\Tool- de Boekerij der
alphabaique. Fasc. no,.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de V erslagen en
heeft de I3estendige Secretaris voor de
Bi)ekerij der Academie de laatstverschenen afleverincn van de (e«—one tijdschriften ontvangen :
riciainscize Arbeid, 6-7, Two. — Biekorf. n r 5, 192o. — De

Mth,edeelingen

S'elzoolgids, n rs 13 - 15, 1920. — Stud ilit, Juni 1920. -- FlaantscltOpvoed7:zindig Tijdschrift, Mci 1920. — La Vie diocesaine, mai 1920. — De
Kleine naming, n r 6, 1920. — DieLche IVarande en Belfort, n r 5, 1920.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
Jhr. Mr. Nap. de Pauw neemt zijn ontslag
als Bes:Aiurder der Academie. — Bij brieve van
n April schreef de beer DE PAULA aan den Bestendigeii
Sedert zes maanden uit de KoSecretaris ais volgt
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< 33 jaren de eerste gekozen Bestuurder was, door een
< pijnlijke ziekte verwijderd, die mij gisteren de zitting.
< niet liet bijwonen, heb ik de eer U mijn ontslag te
zenden. Aanvaardt intusschen de verzekering mijner
fi beste gevoelens. » Geteekend « De Bestuurder N. DE
PAUW ».

Per briefkaart van 25 Mei 1920, berichtte de heer
den Bestendigen Secretaris, dat hij zijn
ontslag slechts als Bestuurder genomen had en dat hij de
Academie verzocht dit aan te nemen. (Aangenomen.)

NAP. DE PAUW

2°) Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. (Academia Regia Disci filinarum
Neerlandica.) — WEDSTRIJD « Ex Legato Hoeufftiano
— Gedrukte brief van 1 e Mei 1 92o, onderteekend
C. SNOUCK HURGRONJE, als voorzitter, houdende, vanwege genoemde Academie, mededeeling van den uitslag
van den wedstrijd voor het jaar 1 920 en van het programma van den wedstrijd voor 1921.
3°) Salsman.s-Fonds. Reiskosten. — De hier
onder volgende beslissing -wordt door de Academie in
pleno vergaderd goedgekeurd :

De Cornmissie van het SALSMANS-FONDS, samengestela
de heeren K. LE FLOU, EDW. GAILLIA RD, Kan. AM. JOGS,
Prof. Dr. C. LECOUTERE en Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS;
Gezien de aanvraag van den H. REMI PARMENTIER,
archivaris der stall Brugge, tot het bekomen, op de gelden van
het Salsmans-Fonds, eerier toelage van 30o frank tot het helpers
bekostigen eener reis in Frankrijk, met liet doelwit liturgische
'werken te beschrijven en voor de Koninklike Vaamsche Academic
ter uitgave voor te bereiden ;
Gezien het Reglement der Commissie, namelijk artikel 3;
Besluit :
Eene som van 300 fr. toe te kennen aan gezegden H. PARMENTIER, met het doel eene wetenscliappelijke reis te onderuit
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einen en de vruchten van zijn onderzoek aan de Koninkilike
Vaamsche Academie ter hand te stellen.
Mededeelingen namens Commission.
I . ) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsehe Taal- en Letterkunde. — De heer Prof.

J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Aanwezig de heeren : Kan. AM. JOOS, voorzitter, EDW.
,GAILLIARD, KAREL DE FLOU, Prof. Dr. C. LECOUTERE,
IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, leden, Mr. LEONARD
WI LLEMS, hospiteerend lid, en Prof. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a)Middelnederlandsch Kleingoed, door den heer P. DE KEY,SER, leelaar in het Nederlandsch aan het Atheneum te Gent,
aan de Commissie tot uitgave aangeboden : I. Drielen -___--:--_. doorboren, en Spyelen spillen, stangen. — II. Stove (stoffe)=grondstof, materie.
b) KLEINE VERSCHEIDENHEDEN, door den hoer EDW. GAILLIARD
.medegedeeld Gebruuckich van... In het genot zijn van... — Ghereetscepe doen, ghecrighen (1383) = Alle wenschelijke hulp verschaffen,
Voldoening krijgen. — Ghevanghen zyn in... Gebonden, Begrepen
zijn in... — Glas, Fr. vcrriêre, verrine. — Cloppynghe of buisschynghe, dat tot cen vrij zonderlinge uitlegging heeft aanleiding gegeven.
Goet hebben an..., Te good hebben bij. — Goeghewillige Vrijwilliger. — tGhercedt = Beschikbaar geld. — Gheneghen, Gehuldich
Meer gheneghen zyn te..., Enen nicer ghehuldich zyn (1467) = Voorlicfdc hebben voor... — Zyn over... (1467) = Ten dienste zijn van...
— 0 Ghenader : te lezen Ghevader. — Gheduerich, spr. van « grootc
leden van muelenen », Bestendig. — Ghegoeyde ende proprietaris. —
Gheleede ghelt Doorvoergeld; Fr. Travers. — Ghemeerseht zyn
(1461), In bezit zijn van « meerschen » of grasland. — Ghemate wivekyl;
(1377) = Van geringen stand. — Ghehende : Buten der gehende van
drie mylen. — Thender maete thenden ghelde. — Dyngheleken vooght
Hem voldoen, Hem
Enen ghelyc doen
(1431) = Proces-voogd.
Brecht doen.
Een negheen of Testis unus testis nullus (1467). —
Dievels jaerghetyde defifien. Hoc Clufifien verkeerd werd uitgelegd.
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— Met duertrecter loosheden

Doortrapt, Doorslepen. — An men

in evele wille zyn = Hem kwaad — Devotaris = Vrome persoon. — Dienen met even = Bij hem in dienst zijn. — Zyn handt doen
van... = Geen aanspraak op iets maken. — Uutsteken : Een vane
uutsteken. — Galghe, Fr. Beffroi. — Drechte van seapcn = Drift, of
Troep, Kudde van schapen. — Met = Daerinet, Daarmedc (1480). —
Floreeren = Verlichten (spr. van een handschrift) (1433). — Doen
convoy, Fr. Convoyer. — tGroote ghemcene (Iperen). — Ghen= Gaan
(1365). — Doen : Een peert doen = Een paard verschaffen, bezorgen
(AA. — Weeten (Weten) = Kennis hebben van, Bekend zijn met
(148o). — *Ghestel of ziek. Te lezen : Onghestel(d). — Goet
Rijk,
Voornaam(XIII e eeuw). — Hand ende mond doen (1349) en Enen icemen
handt ende mond (1562). Nuchter messe Vroegmis (1634). —
Driede = Derde (1634). — Deur reden dat, Om reden dat, Omdat.
—Regal=
Dubbel, DupliCatum (1697).

de

— De Commissie besluit tot
Verslagen en Mededeelingen.
—

opneming van een en ander in

Door de Academie in pleno vergaderd goedge-

keurd.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De heer ONIER WATTEZ, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Aanwezig de heeren : IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. LOD.
SCHARPE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, leden, Mr. LEONARD
WILLEMS, hospiteerend lid, en OMER WATTEZ, lid-secretans.
Aan de dagorde staat :
a) Voorstel tot opneming onder de uitgaven van het
Van de Ven-Heremans' Fonds, van : Leidraad voor lessen over

de voeding van den mensch, voor hooger huishoudkundig ona'erw(is,
door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. — Door het Bestuur naar de
Commissie om advies verzonden. Benoeming van twee verslaggevers. — Als verslaggevers worden aangeduid de heeren
TEIRLINCK en SCHARPE.
b) Geschenk Prudens van Duyse.
Voorstel tot benoeminp, van eene Conzmissie van drie leden, die belast zal zijn met het
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nazien van de gedichten en brieven door PRUDENS VAN Du YSE
nagelaten endesaangaancie de Academie van advies te dienen. -CANDIDATEN AAN DE ACADEMIE IN PLENO VERGADERI)
VOOR TE DRAGEN. — Worden voorgesteld : de heeren Prof.
A. DE CEULENEER, Kan. A. JOOS en Mr. LEONARD WTI.LEMS.

c) Lezing door den heer Gustaaf Segers : Ter gglegenheld der wo e verjaring- der ,,,-eboorie van D. ,S7eeckx. — De beer
SEGERS schetst SLEECKX als novellenschrijver, tooneelschtijver en leeraar. Hij brengt hulde aan zijn talent en zijne oprechtheid als kunstenaar. (De voorzitter sluit zich aan bij deze hulde.)
— De Coinmissie besluit tot de opneming van deze lezing in de
Ve/wlagen en illededeelingen.
— Bovengenoemde beslissingen worden door de
Academie, in pleno vergaderd, goedgekeurd.

DAGORDE.
Geheime vergadering. Wedstrij den voor
het jaar 1915 en 1916 uitgeschreven. Lezing door
den Bestendigen Secretaris over de verslagen door de heerenvan de keurraden nitgebracht. — Stemming.
De Academie had, voor het jaar 1915 en volgende
jarei , verschillende prijsvragen uitgeschreven. Vier
(Liar an werden beantwoord. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de ingezonden verslagen.
EERSTE PRIJSVRAAG (1915).
MIDDELNEDERLANDSCH.
Gevraagd wend : Klankleer van het Hollandsch dialect
in de Aliddeleeuwen.
Prijs : 600 fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk :
Die scriven sonde int openbaar
Dat elken Mensche te wille waer
Die soude vro op rnoeten staen.
DrRC POTTER, Der 111innenloeft.
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Werden tot leden van den keurraad aangesteld :
de heeren. Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof. J. VERCOULLIE en Dr. LEO GOEMANS.
Het. ingezonden prijsantwoord is naar den eersten verslaggever, Prof. C. LECOUTERE, een zeer methodisch ingedeeld
werk en het mag dan ouk verwonderen, dat daarbij een bibliographic ontbreekt. Schrijver is een vlijtig navorscher. Gaarne
brengt de verslaggever hulde aan al het verdienstelijke van zijn
arbeid en toch kan hij er niet toe besluiten de bekroning te stemmen. Dr. LECOUTERE vestigt de aandacht op eenige onnauwkeurigliedeu en gebreken die het werk vertoont en spreekt zijn
spijt uit dat het voor bekroning niet in aanmerking kan komen.
De heer f. VERCOULLIE stelt de vraag, of voor de middelhollandsche teksten verlangd wordt een nieuwe Dietsche klankleer, waarin de hollandismen otn zoo te zeggen bedolven liggen,
of alleen een beschrijving van de hollandismen ? Hoe de schrijver van het prijsantwoord zijn taak heeft opgevat, en hoe
verkeerd zijn stelsel is. Als ik daar nu nog bijvoeg, schrijft
verslaggever, dat er bijna Been paragraaf is, waarop ik niet een
aaiimerking te maken heb, hetzij wegens gebrekkig opstel of
onjuiste of verkeerd uitgelegde voorbeelden, dan heb ik daarmede gezegd dat de ons voorgelegde verhandeling niet kan
bekroond worden.
Naar den heer Dr. GOEMANS, derden verslaggever, getuigt
de studie die wij te beoordeelen hebben, van veel vlijt, maar ze
vereenigt niet de noodzakelijke vereischten van een wetenschappelijk opstel. Het mangelt haar aan klaarheid van opvatting, aan
zekerheid van methode. Mijns inziens, zegt hij ten slotte, zou het
nochtans te betreuren zijn dat na al de vlijt aan de verhandeling
besteed, de stof met zooveel moeite en kost verzameld naar de
snippermaand verwezen werd. Ik stel daarom voor dat men de
prijsvraag zou aanhouden.
— Het voorstel om de prijsvraag aan te houden,
wordt, om nader advies, naar de Commissie voor prijsvragen verzonden.
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VIERDE PRI JSVRAAG (191s).

TAALZUIVERING.
Gevraagd werd Een lijst, zoo volledig mogelijk, van
de Germanismen, die hedendaags gebruikt worden door de
Nederlandscheschrtjvers, met nadere verklaring van den card
der tout, en met opgave van de zuiver Nederlandsche woor-den of uitdrukkingen.
Prijs : boo fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk : Gee;t
rijker kroon dan eigen schoon.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld
de heeren JOZ. JACOBS, GUSTAAF SEGERS en Prof. Dr.
j. MANSION.

Deze prijsvraag werd aangehouden krachtens beslissinT,
der Academie van i6 Juli 1913. Lit een nauwkeurig onderzoek
van het ingezonden hs. is aan den heer JACOBS, eersten verslaggever, gebleken, dat de Schrijver de op- en aanmerkingen van
den Keurraad van 1913 zeer heeft ter harte genomen : deze heeft
doorgaans prachtig en practisch werk geleverd. Dat wil niet zeggen dat zijn studie alleszins onberispelijk is. Neen, maar de schrijver is volt:omen beslagen oin een echt wetenschappelijk werk te
leveren. Het plan is overigens uit wetenschappelijk oogpunt niet
stecht opgevat. De heer JACOBS wijdt uit over een viertal gebreken van het werk en neemt in oogenschouw eenige germanismen
aldaar besproken. Hij stelt ten slotte aan de Academie voor aan.
den Schrijver den uitgeloofden prijs toe te kennel), op voorwaarde
dat hij zijn werk, ten genoege van de 'ivy aanvulle en verbetere
voor het ter perse gaat.
De heer SEGERS tweede verslaggever, is van een ander
gevoelen. Na eerst het beglip Germain:me duidelijk omschreven
te hebben, spreekt hij van de noodzakelijklieid het werk zoo
volledig mogelijk te maken en haalt eenige germanismen aan die
bier een plaats mogen vinden. « In de hoop dat de Schrijver zijn
arbeid opnieuw zal hervatten, stelt hij aan de Academie voor de
vraag nogmaals aan te houden.*
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De derde verslaggever, de beer Prof. Dr. J. MANSION, komt
tegen dit laatste voorstel op : de ingezonden studie, zegt hij, is
een zeerbelangrijke bijdrage tot de kennis van het jongste Nederlandsch, een zeer geslaagde proeve van taalzuivering in den
besten zin van het woord. Het aanhouden der vraag ware de
veroordeeling van zijn arbeid. De heer MANSION vereenigt zich
derhalve met het voorstel van den heer JACOBS : Bekronen
met dien verstande, dat de Schrijver zijn werk in den zin door de
verschillende versiaggevers aangeduid, grondig zal verbeteren.
— De vergadering neemt het voorstel tot bekroning aan, onder belling dat de schrijver zich zal schikken naar de wenken door de heeren verslagg-evers uitgesproken.
De Bestendige Secretaris opent daarop den brief
die bij de bekroonde verhandeling gevoegd is. Schrijver blijkt te zijn de heer ALFONS MOORTGAT, kapelmeester, te Halle, thans te Tieghem.
— Naar aanleiding van den wensch vroeger door
den Bestendigen Secretaris geuit, beslist de Academie,
dat het antwoord, voor het ter perse gaat, aan een
laatste onderzoek van den beer J. JACOBS zal onderworpen worden. — De schrijver zal vOOr 10 December
1920 zijn stuk aan de Academie moeten terugzenden.
VIJFDE PRIJSVRAAG (1910.
GESCHIEDENIS.
Gevraagd werd : Gcscliiedenis van het Lager Onderwijs in Belgie onder de Oostenrtjksche Reg; coring. (Uitsluitend van paedagogisch standpunt.)
Prijs : 400 fr:
Een antwoord ingekomen met kenspreuk : Eenvend.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld :
de heeren GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC, MUYLDER-MANS en OMER WATTEZ.
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Naar den heer SEGERS is dit prijsantwoord het werk van
een zeer ontwikkeld man ; het is in zuivere taal geschreven. Hij
kan er echter niet toe besluiten het stuk te bekronen. Men verwachtte een werk dat ons een alzijdig beeld van den toestand
van het volksonderricht tijdens de laatste helft der achttiende
eeuw zou opleveren. En dat doet de aangeboden vakverhandeling niet. De heer SEGERS wijst op eenige leemten in het
werk en stelt ten slotte voor de prijsvraag aan te houden.
De heer Dr. JAC. MUYLDERMANS is van dezelfde meening.
Het prijsantwoord schijnt hem niet volledig genoeg. Hoe jammer
dat het niet toelaat een vergelijkend oordeel uit te spreken en
een vergelijkende studie te doen over den toestand van het
onderwijs in Holland en in Frankrijk b. v. Andere leemten
komen in het werk voor, en op zekere stellingen, welke hij bij den
schrijver voor al te gewaagd houdt, stoot de verslaggever. 1k
zag gaarne, schrijft hij, de prijsvraag op de lijst voor een volgend
jaar behouden.
De derde verslaggever, de beer OMER WATTEZ, is van
gevoelen dat de schrijver van het stuk ons minder gaf de geschiedenis van het volksonderwijs in onze gewesten onder de Oostenrijksche Regeering, dan wel de critiek van dat onderwijs getoetst
awn het onderwijs onzer dagen. Dat is verkeerd. Schrijver trekt
ook te velde tegen onwetendheid en bijgeloof. Maar die toestand
was algemeen. Overigens, hij getuigt zelve dat huisgezin en
samenleving verder mede hielpen om bet goede zaad tot een
rijken oogst van zedelijke deugden te doen gedijen. Op meer dan
eene plaats van het handschrift stuit men op tegenstrijdigheden
in het oordeel van den schrijver. De heer WATTEZ besluit den
prijs niet toe te kennen, omdat de verhandeling al te veel afwijkt
van de gestelde vraag.
— Het voorstel om de prijsvraag aan te houden,
worth, om nader ad-vies, naar de Conzmissie voor prijsvragen verzonden.

ZESDE PRIJSVRAAG (1916).
VAK- EN KUNSTWOORDEN.
Gevraagd werd : Een vuIiwoordenlijst van de Lakenweverij, met *aye van de Fransche, Duitsche en Engelsche benantingen.

Prijs : 600 fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk : Lakenweverij.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld
de heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE, met medewerking van de heeren VAN SPEYBROUCK en VAN VLAENDEREN, vakkundigen te Gent.
Het geleverde mag een zeer rijke verzameling heeten en er
is aan het bijeengaren veel vlijt besteed. Prof. VERCOULLIE
gelooft dat men er weinig leemten in zal moeten aanwijzen. Het
ware dus jammer indien deze woordenlijst onuitgegeven bleef.
Verslaggever wijst op eenige onnauwkeurigheden in het werk,
dat in zijn tegenwoordigen vorm niet kan uitgegeven worden. Hi}
sluit met den wensch dat het bedrag van den prijs tea minste op
fr. 1200 zou gebracht worden.
Wat, Haar den beer LEO VAN PUYVELDE, aan het ingezonden werk een bijzondere waarde geeft, is dat de schrijver zijn
opsporingen niet bij de bronnen van zijn tijd bepaald heeft,
maar dat hij ook gaan speuren is in voorname oude oorkonden.
Dit mag tot een voorbeeld gesteld worden. Wat Schrijver heeft
kunnen zanten . lijkt aan den verslaggever waard te wcrden
uitgegeven : zijn arbeid moet hij echter nog eens duchtig overwerken, eer deze aan de drukkerij kan overgeleverd worden.
Bij de uitgebrachte verslagen, gaan tal losse aanteekeningen
van de heeren VAN SPEYBROUCK en VAN VLAENDEREN,
vakkundigen te Gent, die door Schrijver dienen benuttigd bij het
overzien van zijn werk.
— Het prijsantwoord Lakenwevenj wordt dan ook
bekroond, onder voorwaarde dat do inzender daarvan
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aan de aan- en opmerkingen van de heeren verslag-gevers gevolg zal geven.
De Bestendige Secretaris opent daarop den brief
die bij het stuk gevoegd is. Schrijver blijkt te zijn de
heer ACHILLES QUICKE, thans bestuurder van de Staats
Middelhare school te Boom.
— Naar aanleiding van den wensch in zake voorwaardelijke bekroning door den Bestendigen Secretaris
uitgesproken, beslist de Academie dat het antwoord,
vOor het ter perse mag gaan, aan een laatste onderzoek
-van den heer Prof. J. VERCOULLIE zal onderworpen
worden. — Schrijver zal vOOr 10 December 1920 zijn
werk bij de Academie weder moeten indienen.
2°) Staatsminister Aug. Beernaert-prijskamp.
Derde tijdvak : 191 6-1917. — Verslag van de Jury.
— In de Mei-vergadering van de Jury heeft Prof. Dr.
L. SCHARPE lezing gegeven van het verslag door hem,
op last van den Keurraad, over het Derde tijdvak (19 16_1917) opgemaakt. Het stuk -weal goedgekeurd en geteekend door de heeren GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
jAc. MUYLDERMANS en G. D ' HONDT, afgevaardigde der
Regeering, als leden, en Dr. L. SCHARPE, als lid-secretaris. (De heer Prof. Dr. C. LECOUTERE, voorzitter van
de Jury, was door ongesteldheid verhinderd de vergadering bij te wonen.) — Naar de door de Jury-leden ingediende nota's werd met Brie stem'inc;z tegen twee besloten den
Abrij-s niet toe te kennen. De Academie keurt het gedane
voorstel goed en beslist het verslag van den keurraad,
dat luidt zooals hieronder, in de Verslagen en MearedeEngem op te nemen.
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AUG. BEERNAERT-PRIJSKAMP.
Derde tijdvak : 1916-1917.
Een twaalftal werken werden voor dezen Prijskamp ingezonden. Daarvan moest een terzijde gelegd worden, daar de
bepalingen van de Stichting alleen schrij vers van Belgische nationaliteit toelaten.
Het bundeltje Van Glorie en Li den sonnetten uit de
loopgraven, van DAAN F. BOENS, bevat stukjes, soms zoo iji en
Licht van geluid, zoo teer omwasemd met het parelgrijs der
Noordzeeluchten, het Duin, b. v., blz. 29, dat het wel begroet
'nag worden als een belofte. — Onder kenspreuk « Utile Dulci
Bong een onuitgegeven kinderverhaal in verzen mede, De Duivelsbrug vlot en levendig verteld. — A. SEVENS ' roman < Bij
brave Menschen en zijn trits novellen r Vergeet-ml-ni ayes .• zijn
goede, opbeurende volkslectuur. — E. CLAES neemt plaats onder
onze knapste vertellers, waar hij blijmoedig en opgewekt steeds,
met leuken humor en edit gevoel, zijn medestrijden, en gekwetst
worden, en zijn wegvoeren naar Duitschland in Augusti '14 ons
laat medeleven in zijii dagboekschetsen u Uit den Oorlog, Namen
1914 . . — L. DF, GRAEVE Bong mede met een verdienstelijk
tooneelspel in . drie bedriiven r Nazemei'n en met een verhaal
Op d >, dat van onverschrokken letterkundigen durf
getuigt, daar het ons in den poel doet afdalen van het onnoemelijk verbeestende zedenbederf waarin zoovelen, in onze groote
steclen, naar ziel en lichaam allerellencligst verloren gaan; een
boek dat echter, hoezeer met talent gesclireven, en met een lofwaardige bedoeling stellig, nagenoeg voor alle verspreiding ongeschikt is, zoo afkeerwekkend gruwelijk is het van inhoud. Een
ontzettend boek, 't woord is bleek en zwak I, dat ingegeven werd
door diep medelijden met de rampzalige slachtoffers, door het
vurige verlangen ergens een ongelukkige nog op den boord van
den afgrond misschien to kunnen tegenhouden.... Doch' het moet
gezegd dat zelfs met die bedoeling, het werk er niets zou bij verloren hebben, zoo den lezer ettelijke afstootelijke, weerzinwekkende tafereelen waren gespaard gebleven; wie zou men 't zoo
als nu, wie, in de hand durven geven?
De twee boeken van FELIX TIMMERMANS, zijn Xi ladeken jezus iza Vlaandean. en zijn Pallider werden eenparig door
de jury erkend als stellende al 't overige in de schaduw.
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Eerstgenoemd verhaal ontroert ons, — om het Carel Scharten na te zeggen, — met de bekoring van een overzoeten
lach, als z een heerlijk boek waarin, in gedurige wisselwerking,.het
goede Vlaamsche leven de heilige historie doorzont, en zelf door
den glans van haar goddelijkheid wordt overschenen ».
In fijnheid, in teerheid van toon, kan Pallieter het zeker
daarbij niet halen, oordeelde ook terecht dezelfde criticus. Ook
waar Scharten Pzllieter wat grof vindt bier en daar, en vooral
overladen, stemt men hem bij zonder aarzelen. Doch wat een
geweld van overstelpend weeldegevoel, wat een wonderspel op
het rijke klavier onzer taal, wat een vlucht breed geborstelde,
warm gekleurde, Jordaneske tafereelen van Palliae,-'s uitgelaten,
jubelende levensblijheid. Pallieter, voor wie 't leven een genieten is van Gods heerlijke levensgave, van zijn heerlijke natuur,
steeds opnieuw, met onverzaadbare kinderlijke gretigheid, onveidorven en frisch, en vrij van zwoele zinnelijkheid.... Wel blijft
het wezen van Pallieter OilVaSt van lijn, onduideiijk van beeld
ooze voorstelling; wel voelt men dat Timmermans op den dour
zelf met hem geen weg meer weet, waar hij hem, op zijn huifkar,
zoo maar op Gods genade. met Marieke en den drieling de wijde
wereld laat intrekken ; wel blijft Pallieter lente na winter, zomer
na lente, verschoond van ziekte en Teed en al des levens komtner
en last, en that is niet echt ongetwijfeld ! doch is claarom bet verhaal niettemin geen bock van verrukkelijke innemende virtuositeit, vol en bedwelmend van geuren, kleuren en klank; een
nitgelaten uitbundige meesleepende fantasia van gullen, blijden,
Vlaamschen levensroes?
Oat die redenen waren de heeren LECOUTERE en SCH..4RPE beslist van oordeel dat Pallieter den prijs verdient.
Deandere leven der jury meenden echter dat het werk
tckortkomingen vertoonde van zulken card, dat zij zich bij die
meening niet konden aansluiten.
« Er is frischheid, ioligheid in dit verhaal
verklaarde de
beer SEGERS; ook komen er treffende natuurbeschrijvingen in
voor; maar onnatuurlijkheid, gebrek aan samenhang, moedwitligheid en onkieschheid. Pallieter werd vooral in de Noordnederlatidsche pers op overdreven wijze geprezen. . Het werk,
vond hij, was niet gekeamerkt door zulke ernstige letterkundige
eigens:happen als vereisclit wordt om den prijs te verdienen.
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Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS stelde een uitvoerige
nota op. Pallieter schrijft hij, « is een werk, waar menige
schoone bladzijde in voorkomt; doch ik kan er niet toe besluiten
(len Beernaert-prijs aan dat werk toe te kennen. Daar komt ook.
veel in voor dat of te keuren valt. Ik beweer geenszins, dat de
kunst moet moraliseerend, moet zedepreekend zijn ; neen, doch
er zijn voorschriften van zedelijken aard waar niemand die zich
eerbiedigt, zijn eigen kan aan onttrekken. Zij zijn voor den kunstenaar even verplichtend als voor den gemeenen man; zij gelden
dan ook voor de zoogezeide ps3,chologische literatuur, die ons
het leven naar 't leven moet schetsen. In Pall/e'er wil men
wellicht de kunst om de kunst beschouwen ; maar ik boor liever
1)r. Kalif, die ergens in De Gids erkent : (De kunst om de kunst is
een valsche, onrechtmatige leus • C'est un vain mot had
Georges Sand reeds geschreven. Vile Pall/e'er ter hand neemtr
doet dit niet enkel om genot te scheppen in klankenstreeling der
taal en inrijkdom en schilderachtigheid dernatuurbeschrijvingen
hij maakt ook, in voile bewustzijn, kennis met den inhoud er
van. En die inhoud is bier het leven van een t 3 pischen wellusteling, geschetst met de verleidendste kleuren. — Maar dat leven,
alzoo geschetst, is valsch, is 'ii leugen... Zij het kunst om de kunst'
Docli ook het leven is een kunst, geen kunst om de kunst, geen
leven om te leven in allerlei uitspattingen, maar de kunst om het
te besteden tot hell der maatschappij en tot eigen veredeling in
de eerlijke vervulling zijner taak. Heden meer dan ooit is het in
sierlijken vorm ten toon zetten eener levensopvatting als die van
Pallieter, verderfelijk voor het meerendeel der volwassenen, daar
de meesten toch niet voldoende onderlegd zijn om het verkeerdedaarin helder te begrijpen. En zulk werk bekronen ware nog
verderfelijker. Neen, neen, werken van dat slag dragen tot verlieffing van ons yolk niet bij, zijn geen geestesvoedsel, en wanneer
ik een leesgierige jeugd zich daarin zie verlustigen, zou ik genegen zijn te verzuchten Arme jeugd! Hoe hooger het marktgeschreeuw al stijgt om zulke werken aan te prijzen, hoe strenger
tte critiek moet ingrijpen om er zich tegen te verzetten. Zeker
nemen wij aan het plastiek-ideaalschoone der antieken, doch
het kwetse niet het zedelijk-ideaalschoone, dat ik bet hoogere
levensbeginsel der kunst heet. En dit mag niet, zelfs dan niet, als
de kunst den schijn heeft dat zij met kieschheid zich wil uitdrukken. Trouwens, al weze die kieschheid nog eene kunstverdienste,
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zij slacht toch altijd 'n bloeme die kwalijk de dertelheid verbergen kan. Soortgelijke, laat ik maar zeggen, onkiesche uitdrukkingen en voorstellingen, welke men zeker in een deftig gezelschap
niet dulden zou, zijn vrij talrijk in Pa/Pieter. Soros zou men zeggen,
dat zij er opzetteiijk in geschreven zijn OM den bedorven smaak
van zekere loi te kittelen. Fleet gij zoo jets uit den booze niet, ik
acht het eene onteerende smet, die door honderden lofredenen
niet kan uitgewischt. Weig-ert men als hoofdplicht der kunst te
erkennen het goede door het-schoone te bevorderen zooals
Prod. Van Morse getuigde, ik kan onmogelijk vrede hebben met
een abnormalen held als Pail/der, met al die onmogelijke Bingen
en onmogelijke ernoties, met die geraffineerde losbandig-heid.
Pal/icier, geiijk men \-66r mij nog gezegd heeft, is een blozende
appel met veel, veel rotte plekken. Ik stel voor, den Beernaertprijs voor het 3 e tijdvak t9t6-191. 7 niet toe te kennen, en then
prijs tot een tweeden prijs over te dragen voor het vieide fijcivak
19IS-1919 ».
De nota van de heer G. D'HONDT luidde als volgt
« Ik stem, over het algemeen, gaarne in met de geestdriftige
meening der heeren LECOUTERE en SCHARPE, daar waal zij
wijzen op de vele voortrafelijke hoedanigneden welke zij
TIMMERMANS werk hebben aangetroffen. Maar er zijn,
in het boek, ook tekortkomingen die ietwat van het zoovele
goede dat er in voorkomt, in de schaduw komen steilen. Alzoo
vind ik het slot wet eenit2;szins mislukt. Bij Teniers of Preughel
zou de schrijver, moon ik, wel lets antlers hebben kunneit
den als hekroning, in zekeren zin, van Pallieter's biijkbaar uitgezongen levensroes. -Want de heer TIMMERMANS brengt
terug in het Vlaan(1eren van de vorige eeuwen. limners zijn
gansclte bock is eene schateren de oitproesting van middeleeuwsche Nilaamsche leute en kwistig gekruiden Vlaanisch,JW
levenslust, boeitig en wel ietwat triviaal
maar WA net
bier en daar een bijna geniale borsteling daartusschen in.
Pallater lijkt wel cone traneenscltakeling van virtuoos-beschreven doeken onzer ond-Vlaamsche meesters, met Dunne
ietwat primitieve landschappen. 't Is daarenboven het Leven
gezien door het prisma van een reuzenoog, alle verhouding evenals alle schaduwplekken lijk opzettelijk vermijdend, met niets
dan een geestehiftig botvieren van een dolle fantasie in leischitterende zonne. En daarbij nog lets als een gestadig
ken naar altijd nieuwe verrassingen in beeld en uitdrukking, zoo-
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dat het Breugheliaansche tafereel sours wel eenigszins kleur- en
beeldrijk overladen voorkomt.
Het speet mij toch oprecht, als afgevaardi2-,de der Rezeering
bij de jury, het voorstel der lieeren LECOUTERE en SCHARPE
niet te kunnen bijtreden, al kon ik mil, anderzijds, geenszins
plaatsen op het bepaald meer specifieke standpunt der heeren
MUYLDERMANS en SEGERS.
Zoo werd dan met 3 stemmen tegen 2 besloten den prijs niet
toe te kennen.
Gent, den Ig n Mei 1920.
lie Schriever,

lie Voorthier,

L. SCHARPE.

GUSTAAF D'HONDT.
De Leden,

GUSTAAF SEGERS. J. MUYLDERMANS.
— De lezing van dit verslag geeft aanleiding tot
een debat, waaraan verschillende Leden der Academie
deelnemen.
De heer Prof. Dr. A. VERMEYLEN bespreekt het
verslag van de jury voor het derde tijdvak, en teekent
protest aan tegen de zienswijze van die leden, die wel
« Pallieter » voor het beste van de ingezonden werken
houden, maar het toch niet bekronen wilden, omdat
het met hun begrip van zedelijkheid niet overeenstemt.
Met alle achting voor de eerlijkheid waarmee die leden
voor hun meening uitkomen, gelooft hij dat de jury van
een literairen prijskamp in de eerste plaats met de literaire waarde van de werken rekening houden moet.
Hij drukt den wensch uit, dat er in de toekomst meer
vertegenwoordigers van de nieuwere letterkunde in de
Academie zouden opgenomen worden, waarbij dan uitsluitend hun beteekenis op gebied van literatuur of
kritiek, en in geenen deele hun politieke of wijsgeerige
gezindheid in aanmerking zouden komen.
4°) Staatsminister Aug. Beernaert-prijskamp.
Vierde tij dvak : 1 9 1 8- 1 91 9. -- Verslag van de Jury.
— De heer Prof. Dr. L. SCHARPE geeft lezing van het

versiag door hem, op last van den keurraad, over het
Vierde tijdvak : 1918- 19 19, opgemaakt. Het stuk werd
goedgekeurd en geteekend door de heeren Prof. Dr.
C. LECOUTERE, Dr. JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, GUSTAAF D'HoNDT en Dr. Loi). SCHARPE, secretaris. — Het stelt voor, C X (mi lt°, twee prijzen van
duizend frank toe te kennen, de eerste aan den heer
ERNEST CLAES, te Brussel, de tweede aan den heer
AUG. VAN CAUNVELAERT, te Antwerpen. — De Academie bekrachtigt dit voorstel, wenscht de bekroonden
geluk met de bekomen onderscheicling en beslist het
verslag hieronder op te semen :

AUG. BEERNAERT-PRIJSKAMP
Vierde Tijdvak : 1918-1919.

Aan dezen Prijskamp namen i6 werden deel.
Eenige daaronder onderscheiden zich door hen letterkundige
verdienste.
Zoo zet de bundel schetsen en verhalen van V. DE
MEYERE met een tafereel in uit de Polders, de schildering van
een geweldig en woest zuipgelag op een afgelegen hof, waar elf
vaten wijn, die op een verlaten smokkelaarsboot aangetroffen
werden, er aan moeten : de Gekke Hoeve Een sterke schets
van ruw leven. verdere inhoud van den bundei bereikt echter
fang dezelfde hoogte niet.
De jonge dichter FRITZ FRANCKEN zond twee bundeltjes
Schrzyn,
verzen in : Pe 1-7 7 glorierijke Wonden >, en He!
Liederen meest, uit de loopgraven, kort, krachtig, sours vol jacht
en drift als van ver klaroengeklettcr. Heerlijk bloeit bier bet
zieleleven van een der V,laamsche jongens, droomend, te midden
van zijn verlatenheid, van bet vredige tehuis, het harte wrokkend
om het afgebeulde verwoeste land, ( n n de bitterheid van Vlaanderen's vernedering, daarbij blijde en vroom met zijn makkers
dag aan dag het offer brengend van hun bloed en leven. Sterke
rythmen, lijn en kleur, innig, warm gevoel : zoo schalt uit voile
borst het lied van den ongen kerel, met heel zijn ziele die erin.
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Niet minder verheugt de schoone belofte welke het grootsch
opgevatte drama van den jongen E. AMTER, « Skald Heidrik »
ons brengt. Voorzeker valt bier in dit tooneelwerk of te Bingen op
de taal, op de gerektheid van ettelijke tafereelen, op het zwakke
der Iyrische gedeelten ; maar onbetwistbaar valt te prijzen de
kloeke bouw van het geheel, de gesloten evenwichtigheid der
bedrijven, de uitbeelding der karakters, de visionnaire diepere
zin, de Rodenbaclische heldengeest. De beer Goris noemde
<< Skald Heidrik », in het Tijdsch/ift Studien (April 1920),
een verrassend stuk, met onge\vone verdiensten nit letterkunkundig oogpunt. Vooral stelde hij in het licht hoe dit drama uit
grijzen voortijd, toen de i\'Ienapische vrijheid door de Romeinsche veroveringszucht belaagd werd, zijn echte, diepe bezieling
put aan onzen eigen Vlaamschen herwordingsstrijd van heden.
En, deed hij opmerken, niettegenstaande die doorloopende
allegorischetoespeling, wordt de aandacht t()ch geheel opgeeischt
voor het geschilderde gebenren zelf : zoo iets te kunnen, dat is
« slechts mogelijk aan een waar kunstenaar
Dramatisch werk van heel anderen acrd, heelemaal modern,
lag voor van een anderen jongen schrijver, ERNEST W.
SCHMIDT. Ook bier wordt blijde verwachting gewekt. Atie drie
de ingezonden stukken geven blijk van vaardigheid in tooneelbouw en dialoog. Het verreweg beste van de drie, « Het Kindernuinmer is handig gebouwd, en brengt een tragisclie brok leven
op het tooneel, gegrepen nit het schijnschoone, maar duf en dorre
wereldje van danseresjes en circusartisten, met al wat daarombeen vlindert. De karakters zijn treffend geteekend, de handeiing
blijft aldoor spannend, de taal is echt en pittig. De gewekte
indruk is er ten slotte een van afkeer en meewaren, tegenover
een bestaan waar elke edele kiem haast noodlottig moet ontaarden of gesmacht worden.
MAURITS SABBE ' s verfijnde vertelkunst blonk ditmaal uit
in een werk van teere bekoorlijkheid, « 't Pastorken van Schaerdycke dat ons in de IS' eeuw verplaatst en door den schrijver
ook in zekeren zin wordt aangeboden als een spel een « Spel
van personagien beet het op den ondertitel, en dit geeft een
aanwijzing voor de letterkundige bedoeling. Pastorken's pleegkind, het argelooze nlooie Jozijnke, zien we gewetenloos ten val
brengen door de geroutineerde verleidingsknepen van den genotzuchtigen Pensionaris. 't Fastorken, bijgestaan door den trouwen Coddebiers, die de kermissen afreist met zijn poppenspel,
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gaat verkapt en verkleed, als die oude kluizenaar uit de
woestijn vroeger, — het verloren kind terughalen uit het huffs der
schande. De voorstelling is ornhangen met wasem vaii sprookieslucht, zwoel prikkelend, als gear van rijpend ooft in besloten
koele kamer. We scliouwen toe, geboeid, op een afstand, naar
(lien tijd en die menschen buiten ons, dat 1 astorken en zijn
oude meld, en Coddebiers, met lion onverdorven vroom kindergemoed, emend om het breken van bun stil geluk. Soms
noclitans valt het gezochte van de taal te zeer op, en een paar
der incest kiesche tooneelen kunnen niet ten voile geslaagd
heeten ; 's Pastorkens onderhoud ook met den heer Canonicus
zweemt \vat te veel naar de grappigheid van den Pastoor van
Lapscheure, wien zooveel drolligs op de kap words gesehoven.
Met al dat, evenwel, een bock, onte2, ensprekelij k, van bijzondere
verdienste, en ongewone aantrekkelijkheid.
De Jury zou in groote verlegenheid hebben verkeerd, had zij
inoeten uitmaken well; van beide werken, dat van ERNEST
CLAES, /pis ill Dcuisfhland ofwel de verzenbundel van
AUGUST VAN CAUWELAERT, ,Lideren van D1 -00111 en Daad>,
den voorrang verdiende ; de twee beste werken misschien wel
van onze Vlaamsche oorlogsliteratuur.
Van ERNEST CLAES Fig cigenlijk ook nog een ander
-werkje voor; een bundeltje c OorlogsnoPellen », klein rnaar fijn,
waarin, voor alwie ze his, het beeld van het schamelemoedertje,
dat p aar zoon op de vechtlijn gnat bezoeken en slechts zijn lijk
vindt, onuitwisclibaar in herinnering zal blijven, evenals de
Brusselaar Saelens, lien rakker en spitsboef, — en die sterft
als een held. Diep gevoel daar, hier een overvloed van leuken
humor ; deze twee, gevoel en humor, samen, zijn, evenals bij
Dickens, kenschetsend your het eigenaardige vertellerstalent van
Ernest Claes.
Voor die gaven vond hij overvloed van stof in de herinneringen uit zijn kampleven, als krijgsgevangene in Duitschland.
Het ellendige bestaan van al die menschen, door den oorlogsstorm daar uit alie hemelstreken bijeengewerveld, hull onderhng
huipbetoon en stifle weerstand tegen den overmoed en het barbaarsche van de Duitsche bewaking, dat alle y herleeft hier in
heeld en kleur, een borate kinemarol vol afwisseling van lief en
Iced, tot eindelijk het uur aanbreekt van de beviijding. En dan
merken we hoe, Goddank, al dat zware lijden de ziel niet invrat
met haat en verbittering, maar ze louterde, en met die levens-
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wijsheid verrijkte dat het hoogste voor ons, menschen, steeds
blijft, — de eenvoud des harten.
Mag het niet verbazend heeten, naar is het niet verheugend
ook, dat een verhaal vervuld met zooveel leed naar lichaam en
ziel, niettemin zoo opbeurend, ja, zoo troostelijk aandoet ? 0,
stellig hebben we hier buitengemeene vertellerskunst : klaar, kleurig, pittig, rijk aan verscheidenheid. En wat heeft Claes, (< Herr
Graf von Claes zu Averbode . zooals hij zich den bedeesden
landweerman in het kamp voorstelt, een oolijken kijk op alles
waar een drollig kantje aan is ! Hoe kostelijk vooral teekent hij
ons zijn Van Landeghern, — een pe als Saelens, — geboren
zwetser, godsleugenaar, aartsfopper; en hoe schraagt Van Landeghem's ongebreidelde fantasie, en bindt feitelijk het heele verhaal! Het hart van den schrijver trekt hem tot de eenvoudigen,
de goeden ; komt er een op zijn baan, Wiens gemoed geheel verdorde, instede dat hij zich daar boos om rnaakt, zal hij eerder, en
terecht, zich genoopt voelen den anne te beklagen. Zulk een
idealisme steunde hemzelf in de troosteloos zwarte dagen; hield
hem boven, als een sterke boei, als er te worstelen viel om niet te
begeven en te vergaan.
Hoe gansch anders VAN CA T. ) WELAERT ' s dichtbundel. Hier
zingt uit den somberen oorlogstijd een treurlied over wie vielen,
een hooplied op de toekomst, een juichlied om het opbloeien,
vroom, in harten en zielen van de ecielste gevoelens en drifters.
Zooals Mej. Belpaire het kortgeleden deed uitschijnen (Dietsche Warana'e en Befall, Afl. 5, 1920) munt Van Cauwelaert's
bundel uit door de hooge bezieling, de grootschheid van een heldentijd, en de vaardigheid tevens in de kunstuiting. De verzen
bewegen lenig-vast van rythme, en het Vlaamsche yolk, we zeggen het haar na, staat er uitgebeeld in zijn stillen taaien heldenmoed, met al de soberheid die past aan de vroomheid van het
onderwerp >>. —4. God, zijn yolk, het lijden van dit yolk, zijn eigen
lijden en strijden, dit bezong hij, innig, schroomvol ingehouden;
tot de schoonste en aangrijpendste stukken behooren de gedichten aan zijn jongens, als deze hem, doodelijk gewond, zorgvol
wegdroegen; aan de verpleegsters, die hem zoo moederlijk verzorgden ; aan zijn jongens weer, die ginder in den strijd stonden
en 't gevaar, terwiji hijzelf, van uit de ziekenzaal, zoo naar hen
terug hunkert. Opbeurend glimlacht doorheen de beproeving de
zachte glans van verre trouwe oogen, en de herinnering ook aan
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het zoete gevlei van moeders hand. Hoor, de zware klachte van
het Yzerlied, in het dofle geruisch van Breeden loomen golfslag.
Zie, hoe tegen den grauwen Noorderhemel, grootsch, als een
ruiterstandbeeld uit brons, op de inarke van zijn land, de gestalte
rijst van den Vorst. . Een eenig bock,. stemt men gaarne Mej.
Belpaire bij in Naar geestdriftige waardeering.
Zoo werd dan, met eenparigheicl, door de leden der jury geoordeeld dat Rei !iris in Deutschland » van ERNEST CLAES,
alsmede de Lieclei en van Droom en Daacl ;> van AUGUST
N' AN CAUwELAERT, op gelijken \Toet van verdienste, voorgesteki zouden worden elk voor een der twee prijzen waarover
bij uitzondering, to beschikken viel. Daar de prijs voor het
derde tijdvak Met toegewezen werd, kon die irnmers, volgens de
bepalingen van de Beernaert-stichting, naar dit tijdvak worden
overgebracht.
NAMENS DE JURY :

De Sch/#7,er,

De Voorthlei

L. SCHARPE.

C. LECOUTERE.
De Ledo',,

J. MUYLDERMANS.
GUSTAAF SEGERS.
GUSTAAF D'HONDT.
Gcnt, 15 Juni

1920.

5°) Karel Boury-prijkamp voor 1919-1920.
Verslag van den kenrraad.

KAREL BOURY-PRIJSKAMP
voor 1919-1920.
Verlangd worden
Tien liederen (Jager onderwijs,
hoogste Masse), ivaaront:er Nil inL-onderheid veer leis es.
Prijs :

250

fr.

Zijn ingekomen L6 antwoorden met de hieronder
volgende kenspreuken :
Haeghen ; — Maddielje;
— E.-xe7sior,;
hoo,-;en ,:;in en niet;
Arbejd
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brengt de
Beig
adelt ;
a es en vOth- elites ; — Die
zenne in zijn huis ; — Fiat; — Her/e ing; — Het beste voor
Laat
de leinderen; — Het lied bindt vieugels aan den voet ;
,deren zingen ; — Liederen moeten : zingen »; —
de
Schooliederen D. T. ; — en vender nog een met op den
bijgaanden bricfomslag : Inlichtingen ointrent den schrij
ver en een met
Prilsvraag veer 10 liederen (Karel
Boury-Fends
y

y

friT,,

Werden tot leden van den keurraad aangesteld :
de heeren K. VAN DE \VOESTYNE, OMER WArrEz en
Prof. Dr. AUG. VERMEYLEN, met toevoeving van den
heer OSCAR ROELS, toonkundige, leeraar aan het Noninklijk Conservatorium, te Gent.
Het is mij zeer moeilijk, geen musicus zijnde, de ingezonden liederen als een inusicus te beoordeelen, zegt de heer K VAN
DE \\OESTYNE. Hij is echter tot een schifting ovcrgegaan en
heeft ter zijde gelegd \vat hij uit zijn kinderjaren herinnert te zijn
een echte kweliing vermaning tot deugd, prediking van allerlei
abstracte deugd; ook de liederen die al te oniniddellijk door
den oorlog zijn geinspireerd of waarvan de inhoud minderwaardig voorkwam. Vier reeksen heeft hij eindelijk overgehouden. Zij dragen als motto : Aileen de boozer xingen met, Aibeid
adelt, Madelieffr en Fiat. Alle vier zijn pittig en echt kinderlijk.
Zijne stem gaat evenwel, aarzelend, naar Alaticileffe, als naar
het meest homogéne.
Het lied. — aldus de heer WAIT. Z, tweede verslaggever,
weze obiectief en vatbaar voor kinderen. Hij is het dan ook
eens met den heer Van de Woestyne, dat de liederen met betrekking op den oorlog moeten geweerd worden. Voor hem bevat de reeks onder den titel Schoolliederen de meeste stukjes die
kinderliederen mogen geheeten worden hij stelt dus die reeks
vooraan als bevattend een aanzienlijk deel dichtstukjes, welke hij
zou willen bekroond zien.
De heer Dr. AUG. VERMEYLEN moet tot zijn spijt vaststellen, dat geen enkel volledige reeks der ingezonden liederen
aan de vereischten beantwoordt. Onder de 16 reeksen zijn er 7
die niet in aanmeiking hoeven te kornen. Andere zijn in den
grond toch nog al onbelangrijk. Er blijven nog 5 reeksen over,
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maar hij betwii felt, of de meeste van die liederen wel geschikt zouden zijn om de jeugd te boeien en door haar « gezongen . te
worden. Mocht de jury toch beslissen dat de prijs inoet toegekend worden, dan zouden uit . Schoolliederen>, er wellicht ties
kunnen gekozen worden.
De aandacht van den beer OSCAR ROELS \verd bijzonder
gevestigd op de reeksen liederen door de heeren verslaggevers
in aamnerking genomen. Weinig van de ingezonden liederen
zijn geschikt otn op muziek gesteld te worden : deze an Made=
lief/e, Fiat, Excelsior zijn best voor muzikale reworking voorbestemd. In elk geval zou de beer Roels aan 211a,ielee& de voorkeur
geven.
De Jury hield den I6 n Juni eer y laatste ver4.adering,
111 over den prijskamp eon beslissing te nemen. Al de
heeren van den keurraad, ter aitzondering van den
heer KAREL VAN DE WOESTYNE, die belet had, )voonden
die vergaderin bij.
De heer VERMEYLEN worth aangeduid als voorzitter, de heer \Vattez als secretaris.
Deze geeft lezing van de verschillende verslagen
en van de standregelen van het Karel Boury-Fonds.
De jury na eene large bespreking en lezing van
liederen, komt tot het besluit dat de reeks Madelieffe
het grootste fetal liederen bevat, geschikt um op muziek te worden gesteld, Op de tien liederen zijn er vijf
die verdienen bekroond te worden. Het zijn : De blame,bes, De boomg-aard, kiokii:c,,,,,clag.„ De iciiistc scat, Blocmentaal.

De jury van o(wdeei, dat aan Len t-weetai liederen, vooraleer tot den toonkundigen prijskamp te worden toegelaten, enkele wijzigingen dienen gedaan te
worden wat woorden en rhythms betreft.
De keurrafi_d denkt dat de Academic met hare keus
sal instemmen.
— De Academic sluit zich bij het gedane voorstel
aarl, under voorwaarde zooals in het verslag van den
lieurraad wordt uitgesproken.
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De Bestendige Secretaris opent daarop den brie]
die bij de bekroonde verhandelin gait. Schrijfster
blijkt te Zijn juffrouw MARIA '‘'.AND (Kerkstraat, 168), te Ronse.
Na verbeterin van de bekroonde liede3-en, zullen
die aan een laatste onderzoeic van den beer OSCAR
NOELS onderworpen worden, vooraleer in dc Verslagen
en Mededeelingen ten clienste van de toondichters opgenomen te worden.
6°) Plechtige Vergadering Lezing der voordracht
op die vergadering te honden. (Als toepassing van art. ii,
Zittingen, der Wet van 15 Maart iS87.)

7°) Geheime vergadering. Verkiezingen voor
het Lidmaatschap der Academie. OPENSTAANDE
PLAATSEN. Worden door den beer Bestuurder tot stemopnemers aangewezen : de beer Kan. Dr. JAC. MUYLDERNIANS en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
A. Rerste ofienstaande plaats van brief zeisselend lid, tot
vervanging van den beer Prof. Dr. L. SCHARPE.
\Vordt verkozen de heer Dr.
leeraar te Gent.

FRANS DAELS,

Tweede plaats, tot e,tervanging van

hoog-

joz. JACOBS.

Wordt verkozen de beer Dr. A.
hoogleeraar te Leuven.

VAN HOONACKER,

B. Ofienstaande plaats van buitenlandsch eerelid, tot
vervanging van den beer Dr. J. VERDANT, overleden.
\Vordt verkozen de beer Dr.
leeraar te Utrecht.

JOZ • SCHRYNEN,

hoog-

— Deze verkiezingen zullen ter kennis van den
heer Minister van Wetenschappen en Kunsten gebracht

— 47 1 —
worden, met beleeld verzoek ze ter bekrachtiging aarr
Z. M. den honing te willen voorleggen.
8°) Lezing door den heer Prof. Dr. A. Vermeylen : Het begrllr) « Renaissance ». — Het uur to verre
gevorderd zijnde, wordt die lezing tot volgende
vergadering verdaagd.
— De vergadering wordt te 4 1/2 mur gesioten verklaard.

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

368. — SCEIDEN BLONKELIKE.
Eene partij is gedagvaard orn te verschijnen voor het hof
van het kapittel van Kortrijk : dit hof wordt samengesteld uit
den baljuw, drie « mannen van de kerk en twee mannen aan
den graaf ontleend. Genoemde partij weigert echter voor zulke
rechtbank te verschijnen en ,K scree' blonkelike van danen wederkeerende ter audientien te Ghent d. w. z. voor « de raedslieden mijns heeren ... grave van Vlaendren gheordonneert
in Vlaenderen
Staatsarchief te Brugge, Fonds Kortrijk (Kapittel), Charters,
oud n r 7440, voorloopig blauw 11 r 30 17: « Ende al daer zy zeiden dat
zy hare zaken niet andelen wilden vor gheleende mannen ende
den blonkelzke van danen, weder keerende ter audientien te Ghent...
(Rond 1366.)

Stallaert heeft een woord BLONCK, met dit voorbeeld : «
maar zyne conster niet toe ghedoen, zyne sceiden None, want
mynheere ... en hadde nemrnerineer ghedaen dat men daer
en legt het uit door : Onverrichter zake. Het
begherde
bijw. BLONKELIKE zal bier wel in den zelfden zin gebruikt zijn.
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BETEREN : Schapen beteren.

SCHAPEN BETEREN is eigenlijk die Laten peisteren, Zenillenerpaiire
den peisteren, Laten grazen,
D. Berten, Cout. Scigneurics enclav6cs Vieuxbourg Gand. biz.
145 : Item, dat nicmant en beterc cenighe schapen up den upstal van
den durpe noch in de mccrsschen meer clan hy lammeren van dicn
jaere upghehauden heeft, up de hoochste bocte. » (Voorgcboden van
Destelbergen, 1587.)
Id., id., blz. 165 : 0 ...Van meer schaepen up den upstal der seh-cr
prochic (Dcstelbergcn) gebeteert (sic) thebbenc, dan hy... vermochtc
to doenc... » (1542.)
Id., id., blz. 134: Item, dat niemandt en zal vcrmoghen cenighe
scapen tanveerden endc beteren, clan op zvn cyghen goet code ghe» kVoorgebodcn van Overmcersch, 1501.)
bruuck

370. — AENZIEN.
Met de beteekenis Nazien, Nagaan. Er is spraak van het
louden van toeziclit op die van zeker klooster, om na te gaan of
zij zich degelijk kwijten van de bun opgelegde verplichting in
zake van het celebreeren van een bepaalden kerkelijken dienst :
Staatsarchicf to Brugge, Fonds Abdij van Oudenburg, Charters,
oud n r 8oj (239), vourloopig blauw n r 6835 :.« Ende de zelve lettren
tonswaerds te behoudene, ... ten fine dat men acnzien zoude elcx
jaers, telken Sintc Maertinsmessc, jot' men danne doed den dienst
nacrden .jnhoudende vancler voorseide lettren van verbande, binden
voorseiden cloostere van Oudembuerch. (Akte van 8 Mei 1475.)

371. — SEER AENGHELEGHEN ZIJN.
Beteekent Van groote aangelegenheid zijn :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 519 : Vermits
het voor beydc de casselryen seer aenghelegken is, dat de gezegde
reglementen soo vcelc mogelyk op een ecoparigen voct werden geformeert. » 117850
EDW. GAILLIARD.
(t) De landen die hy ghebruyckt a (Cost. van Bergh. S. Winox
rubr. XXIV, art. 5; in Coust. de Fiandre, van Laurens van den Hane, t. I.)

SLEECKX.
1818-1919,
door

GUSTAAF SEGERS.

Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
D0MIEN SLEECKX weal den 2 Februari 1818 te Antwerpen geboren, ntj sticif te Luik den Lf October 1901.
In gewone tijden zou het eetiwfeest van dezen volksschrijver
niet onopgem(rkt zijn voorbijgegaan dock twee jaren geleden
zuchtten wij nog onder den druk der bezetting van den vijand,
zoodat van feestvieren, van welken aard ook, Beene spraak kori
wezen.
Thans komt het ons gepast voor, schijnt het ons zelfs een
lure pliclit, hem in de Koninklijke Vlaamsche Academie dankbaar te herdenken.
De verdienste en de waarde van SLEECKX worden thans
onderschat. Zoo gait het niet zelden. Dc novellist had eene roeping te vervullen y our zijnen CO; met voor den onzen. Hij
schreef in de eerste helft der negentiende eeuw, niet in die der
twintigste. Doch onze letterkunde zou waarschijnlijk niet geworden zijn, wat zij titans is, hackle Sleeckx haar, door zijn eerlijk
werk, daar den weg- niet toe gebaand.
Misschien is zijn werk we] wat verouderd ; dock stellig minder dan dat van de meeste schrijvets, die met hem optrade,n
voor mij althans zijn de verhalen van Sleeckx nog genietbaar en
bociend, en onbetwisbaar heeft zijn invloed op de strooming-en
van on ZC11 tijd kracinig- ingewerkt. Zijne groote verdienste is, dat
hij, welliciit mneer (Ian vie ook, naar waarheid, natuurlijkheid, oprechtheid en oorspronkelijkheid heeft gestreefd.
De rornantiek vierde, Mier zooals elders, haar hooggetij, en
de meesten, in Vlaanderen, werkten naar vreemde modeller'.
Conscience schreef nit zijn gemoed, uit zijn gevoel. Hij wilt het
hart des yolks te treffen, en weal de levenwekker van dat diepgezonken yolk. oor hem word ons y olk zich zelf bewust ; door
hem werd ons eene nieuwere, nationale volksletterkunde geschon ken. De meeste schrijvers werktea naar zijn patroon ; dock zij
hadden zijn talent niet, en er was gevaar dat onze volksletterkunde op een dwaalspoor mocht geraken.

474 -Dan verscheen SLEECKX. Hij was zes iaar later clan Conscience in dezelfde straat van het Sint Andrieskwartier, die eigenaardige volkswijk der Scheldestad, geboren. Sinds vele geslachten
behoorcien zijne ouders tot den wakkeren, kleurigen Antwerpschen werkmansstand. Een Antwerpenaar, een voibloed Antwerpenaar : joviaal, openhartig tot uitgelatenheid toe, ietwat medelijdend neerziende op al wat het Antwerpsch merkteeken niet
droeg, Antwerpenaar door zijne taal, waarvan het sappig dialekt
der Scheldestad, de grondtoon was, was en Heel Sleeckx zijn
levenlang. Ik heb nog zulke goedronde Sin'oren gekend : Victor
Driessens, de schilders David Col en Rik Schaefels, Piet Genard
en Bert Van Ryswijck; zijn neef Jan, de Burgemeester, was het
ook nog wel; hij sprak buitengewoon sierlijk Nederlandsch, doch
het vloeide over van spreuken en toespelingen, aan het Antwerpsche volksleven ontleend, en gansch zijn beeldschoon taaleigen
rook lekker naar zijne wereldberoemde geboortestad.
De Antwerpsche wereld was Sleeckx' wereld. De Antwerpsche volksklas, waaruit hij was gesproten, was zijn materiaal. Hij
kende die, hij had daarmede omgegaan, hij had die lief. Hij schilderde die naar waarheid, zonder haar te vleien, maar ook niet
zonder wezenlijke kunst. Hij schilderde haar naar het Leven. Hij
volgde geene modellers, zoornin Vlaamsche, als -aitheemsche. In
zijne eerste werken o. a. in De Straten van Antzveipen, is hij nog
niet geheel zich zeif; de romantiek kleefde nog te dik op deze
kronijken en legenden. Doch hij ontworstelde zich aan deze
kunstrichting, en werd onze eerste realist — men heeft het dikwijls gezegd. Een bezadigd realist, ik haast mij het er bij te voegen. In zijne redevoering Over het Realismus, uitgesproken op het
zevende Nederlandsche taal- en letterkundig Congres te Brugge,
den 8 September 1862, geeft hij ons zijn letterkundig credo.
« Veel is er in de laatstc jaren tcgen het realismus geijverd »,
zegde hii. « Men heeft het voor verderfelijk uitgekreten, en beweerd,
dat het, in onze verstoffelijkte eeuw, tot nog meer verstoffelijking
moest voeren. Verre van mij dit ernstige verwijt teenemaal ongegrond te achten. Ik aarzel niet te bckennen, dat het realismus, gelijk
sommigen het verstaan, inderdaad strekt ter onderdrukking van alle
verhevenheid van gevoel en gedachte, ter dooding van alle poezij.
Doch hier doet zich de vraag op, wie aan die erge gevolgen eigenlijk
schuld hebbe, het realismus, of zij, die zich als zijne verdedigers
opwerpen. In andere woorden, of het realismus door zich zelve ver-
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derfelijk zij, clan of dic:...;enen, welke het kwalijk begrijpen, en nogkwalijker toepassen, alleen dit vcrwijt verdienen 0.

Welke kunstenaars passer het realismus kwalijk toe; wie
draagt de schuld, dat in de laatste jaren daar zoozeer tegen geijverd wordt ?
De Franschen door hunne overdrijving.
De stelselmakerij speckle hare gewone 1-01 (in Frankrijk) en
we!dra zagen xvij werken verschijnen, die voor de letterer juist
hetzelfde waren, als Courbet's Steenbrekers voor de kunst. AVeldra
kwamcn schriften in het licht, waarin weed betoogd, hoc keus,
smeak, fijnheid van gevoel, kcurigheid in de uitdrukking, verhevenheid van gcciachtc, poLzij volstrekt noodcloos zijn, hoc alles in de
natuur even schoon is, evenzeer de aandacht wckt, evenzeer verdient
gcmaald tc worden. Weldra werdcn boeken vervaardigd, waarin
men zich niets minder schijnt ten doel te hebben gesteld, clan het
bcwijs tc ieveren, dat men door overdreven werkelijkhcidszucht,
door overdrijving van het naturalismus, cr slechts in gelukt zich van
de natuur te verwijdercn; dat men door tc veel natuurlijkheid onvermijdelijk moot eindigen met onnatuurlijk tc wordcn ».
Deze leer heeft Sleeckx zijn levenlang met wezenlijk talent toegepast. Hij was realist ; maar hier gelijk in alles, een vijand
van overdrijving. Zijne helden zijn Beene ingebeelde wezens;
Sleeckx verklaart uitdrukkelijk, wat overbodig was, dat hij hen
peisoonlijk heeft gekend. Ook hunne handelingen wijken van het
werkelijk Leven niet af. Benevens de waarheid komt de natuurlijkheid tot haar recht. Wij gevoelen ors tot die personaadjes,
menschen als wij, aangetrokken. Hunne drijfveeren, hunne goede eigenschappen en gebreken zijn ons niet vreeind. Sleeckx'
werk is eerlijk werk ; als leeraar en als mensch, eerlijk
was. Hij genoot den bijval niet, vaarop hij het voile recht had
aanspraak te mogen waken : doch hij zocht lien niet, en_ zeer
zeker niet ten prijze zijner artistieke overtuiging.
Persoonlijk is hij in hooge mate; zijn werk draagt zijnen stempel ; wij, die den mensch gekend hebben, zien hem daar duidelijk
in. Tal van zijne personaad , es zijn knap geteekend en flunk gekleurd; zij komen heel dicht bij den lezer, en gaan met hem om.
Ruwe kerels treft men wel under lien aan; maar afstootend,
zijn ze niet. Diepe ontleding moet men bij hem niet zoeken. Aan overgevoeligheid lijdt hij niet : doch ik beboor geens-
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zip s tot hen, die hem alle gevoel ontzeggen. Men treft in zijne
verhalen plaatsen aan, die, bij al bonne eenvoudigheid en werkelijkheid, diep roeren.
Vertellen, boeiend vertellen, daarin is hij een meester : ik
weet niet of hij daarin in onze nieuwere letterkunde overtroffen
wordt, Modellen van boeiend en verhaaltrant komen overvloedig,
vooral in zijne kleine novellen, voor.
Sleeckx was geen voorstander van de leer : de kunst om de
kunst. Herhaaldelijk verklaarde hij, dat zij voor hem een middel
was om zijn y olk te ouderrichten en te stichten. Dit is vooral het
geval met In' .Cch/i.bperskwartier. Als verhaal, als kunstwerk, staat
het zeer hoog : ik aanzie het niet alleen als SLEECKX' beste
werk, maar als een der schoonste nit onze romanliteratuur. Het
is in de hoogste mate aantrekkelijk, lief, frisch, zoowel om de
aangename, wakkere, typische personen, als om. de logische,
verrassende en tevens natuuriijke ontwikkeling der handeling.
Voor mij is Iz 't Schippersk7cartier, om eene dubbele reden,
een model van een volksverhaal : het is een flunk kunstwerk.
Daarbij, de geschiedenis van den armen weesjongen, zonder
familie of verwanten, die in zijne kinthrjaren van alle onderwijs verstoken bleef, en het door wakkerheid, leerzucht en
plichtbetrachting tot kapitein van lange ornvaart brengt, is een
voortreffelijk leerboek van Self-Help. De letterkundige waarde
veihoogt in hooge mate zijne opvoedkundige kracht. De zeenian
is geen pezewever, geen brave Hendrik, maar een mensch, die
met vollen mond in den levensappel bijt, en zijnen opgang zonder de minste aanstellerij vertelt. Slechts eenmaal treedt hij als
moralist op, en zijne woorden verdienen wel overwogeu te
worden.
«Ik zal n:mmer vorgeten, wat ik gevoelde, torn de Heeren
examinatoren mij met den dcftigen titel van kapitein begroetten, en
mij geluk wensehten, recbtuit verklarende, dat zij mij gerocpen
aehtten om der koopvaar r.lij de gcwichtigste diensten te bcwijzen
door mijne kennissen er g mij ne ondervinding. Onwillekeurig wierp
ik ecn tcrugblik op mijn °erste jcugd, op mijne jongelingsjaren en op
zegdc mij, dat de mensch vcel vermag,
inijn manbaren iceftijd,
wanneer hij zich de mocite getroost ernstig te en dat in vele
gevallen, willen is kunnen, of men ken net men nil, niet zoozeer eene
wonderspreuk is, als men soms wel gelooft. Het ongeluk is, dat
men niet dikwijis genocg wil, en 't zijn nicest enkel de lieden, die

— 477 —
willen zooals ik, welke eindigen met te beseffen, dat zij werkelijh kunnen, en ten slotte hunnen weg maken (1)
moetelt

Als stylist staat SLEECKX hoog; hij schrijft eene zuivere taal
en een ongekunstelden stiji. Hij was been woordkunstenaar, en
had eenen hekel aan gewrongen samenkoppelingen en woordensmederij. Eenvoudigheid en duidelijkheid waren hem lief. Zooals
reeds gezegd is, heeft zijn vorm eene Vlaamsche, zelfs Antwerpsche tint, zonder dat men hem particularismus kan te laste
leggen. Hij werkte langzaam hij deed gelijk Boileau
Si j'ècris quatre mot e , j'en effacerai trois (2).
Ilk heb het geluk gehad veel en vertrouwelijk met mijn
onvergetelijken leeraar over letterkunde te praten; als hij mij de
leer van den dichter van L' Art poaique voordroeg, tintelden zijne
kleine oogskens van genoegen. 't \Vas alsof ik in de kiasse vO6r
hem zat. Mij dunkt, ik hoor hem nog, met zijne zware stem
overlaid lezen, hoewel het bijna eene halve eeuw is geleden.
« Parlor's maintenant de non edition nouvelle. C'est la plus
correcte ait encore pare et non seulement je l'ai revue avec beaucoup clic soin, inalS ry ai retouch6 de nouveau plusieurs endroits mes
ouvragcs o car je ne suis point do cos auteurs fuyans la peine qui ne
se cro:ent point obliges de rien raccommoder a lours eerits, des
les ont une foil dorm6s au public. Its allèguent, pour excuser
lcur parrcssc, qu'ils auraicnt pour, en les trop remaniant, de les affaiblir, et de lour ()ter cet a i r libre et facile qui fait, disent-ils, un des
plus g, rands charmes u discours; niais lcur excuse, a mon avis, est
tr,'‘s mauvaise. Cc soot les ouvrages, faits a la hate, et, comme on
dit, an courant de la plume, qui soot ordinairement secs, durs et
forc&. Lin ouvrage ne doit point paraitre trop travaill6, mais it nc
Ca urait :2tr-2 trop travaill6, ----- et c'est souvent lc travail méme qui,
lui donne ccttc facilitc qui charme le lecteur (3)
enc‘_.

\V at daarvan zij, door zijne letterkundige oprechtheid en
eerlijkheid, door de angstvallige zorg, die SLEECKX aan de
taal en den stijl zijner werken wijdde, mag hij, als voorbeeld aan
ooze jonge letteroefenaren worden gesteld.
(I) In t Schipperskwartier, blz. 239.
(2) Satire III. A M. de Molie3re.
(3) (1,:zivre, de Boileau. Preface VI. Edition de 1701.
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Hij beuefende ook de tooneelletterkunde met bijval en
menig treffend opstel over literatuur en kunstgeschiedenis vloeide
nit zijne onvermoeibare pen.
Vlaming, A/laming van top tot teen, dat was SLEECKX. Hij
was het nit diepe overtuiging; als kunsteriaar, als leeraar, als
mensch, in zijn openbaar en in zijn privaat leven. Huichelen,
veinzen kon hij Met, en persoonlijk bela.ng was hem een gruwel.
Vat zal ik van SLEECKX zegE,Yen als leeraar? In zijn
leeraarsambt heeft hij orieindig veel goed gesticht. Hier ook
muntte hij uit door oprechtheid, overdroten plichtbetrachting
en zeldzamen aanleg tot het onderwijs. Onderwijzen, heeft een
beroemd Hollandsch hoogleeraar gezegd, is de kunst datgene te
leeren liefhebben wat men moet onderwijzen. SLEECKX bezat
die kunst in hooge mate. Hij leerde ons onze inoedertaal liefhebben, en daardoor leerde hij die ons kennen : hij leerde ons
die kennen, en daardoor leerde hij ons die liefhebben. Ook zijne
leerlingen had hij lief; zij voelden dit, en schonken hem hunne
oprechte genegenheid en achting, omdat hij het goed met hen
meende. Velen order hen heeft hij tot schtijvers gevormd, alien
hebben jegens hem de duurste verplichtingen en blijven hem ook
dankbaar hun leven lang. Aan de vervlaamsching van ons yolksonderwijs komt hem een ruim aandeel toe.
SLEECKX is eerie eigenaardige figuur in onze letterkunde.
Als schrijver, als leeraar en als mensch is zijn invloed machtiger
geweest dan velen denken; zijn voorbeeld en zijn vlekkeloos
seven zetten ons aan, om ieder in zijnen werkkring onzen piicht
te doen.
Zijn werk zal blijven :
4( Was glanzt », zegt de Dichter van Faust in het « Vorspiel auf
dem Theater y), ist fur den Augenblick geboren,
<< Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren (t) >›,.

(I) GOETHE.

Faust.

MIDDELNEDERLANDSCH KLEINGOED.
I.
DRIELEN : doorboien;
SPYELEN spillen, stangen.

Het Hs. Brussel 21940, waarvan cen uitvoenge beschrijving
voorkomt bij Verdeyen en J. Endepols, Tondalus' Visioen
en S t Patricius' Vagevuur, 1 e (feel, blz. 138, draagt op verso van
het omslag de volgende aanteekening :
Tonisken brouwers
hoert dit boecken toe
die det (r) nint die ge
net hem wederom
of men sol hem
drielen met twee
eser spvelen.
Tonisken brouwers.

Verdeyen en J. Endepols hebben het volgende :
distelen met twee
esers pyelen
7'oltisken ro71wer ,

\vat blijkbaar als emendatie bedoeld is van hetgeen men leest
bij Vanden Gheyn, in den Cat. der hss. in de Bibl. te Brussel
(III, n r 2409) :
drielen met twee esers pyelen.

Een nauwkeurig paleografisch onderzock leert dat er wel
rlegelijk
1 0 DRIELEN staat : pie r is onduidelijk, )1-mar de ie is volkomen duidelijk ; alsook
2° ESER SPYELEN : de s behoort zeker niet bij eser, waarvan ze overigens gescheiden is, terwijl s vrij duidelijk bij pyelen
aanleunt.
Wat de beteekenis betreft, al zijn de voorbeelden bij Verdam en in het Gr. Nederl. Woordenb. eerder schaarsch te Hoe(() det, bij Verdeyen en Endepols (ht.
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schcdelb6ren, fr. trepaner),
men (Stallaert bent alleen
het lijdt m. gees twijfel dat drielen (drillen-drilen) hier doorspile) de spillen of
boren beduidt en spyelen (enkelv. spijl
stangen, waarmede de dief zou gefolterd worden ingeval het
boecken van Tonisken Brouwers dezen werd ontvreemd.
Vgl. ook dordrielen doordrillen, fr. perforer (<< van den valschen
ghelde te dordrielne D), bij Edw. Gailliard, Gloss Inv. Arch.
Bruges, blz. 60.

II.
STOFFE (STOVE) : zy-ondstof materie,
perkanzent papier.
Bij Wattenbach, — Das Schriltzvesen inz Mitiethlier — IV
3 Einband, blz. 391 — kan men lezen als voorbeeld van bede
van schrijver en binder in m. e. hss. :
voertmer datmen snit aller elite dit boeck waer. wanttet
cranc van stove is. Ende men niet lichtelzke ze/ten hues en leene . . . ( r),

waarbij Wattenbach in een rota vraagt of cranc van stove sours :
empfindlich gegeniiber dem Staub beteekent. Wij hoeven het
W. niet euvel te duiden dat bij bier naar het voorbeeld van
sommige m. e. scrivers en copiIsten de vormen van stof, v. (materie) en stof, o. (stuifzand) verwart. Het is minder bekend dat
stole in het Mnl. ook de bijzondere beteekenis heeft van grondstof voor het schrijven : perkament of papier, zooals b. v. blijkt
uit de volgende aanhaling (Verdam, kol. 2171) :
Gecoft 16 quateernen stoop, dair men enen nriven souter op scrijfc .. 25 gul.
(Rek. der Buurk 143) A° 1449.

Cranc van stove in de bede beteekent dus eenvoudig vergankelijk papiermateriaal.
P. DE KEYSER,
leeraar aan het Athenaeum te Gent.

(t) Cf. Beden van schtijver en binder. Tijdschrift

IX Deel, blz. 306.

Neil, Taal en Lett.,.

PLECHTIGE VERGADERING
van 27 Juni 1920.

Te T 1/ 2 uur vergaderen de heeren Leden
in het ecre ciaion der Academie.
Zijn xtriwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE, -,4-1(lerbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDw. GAILLIARD, bestendige secretaris;
De heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SINIONS, Pro'i. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, --,1:;itatsminister JORIS HELLEPUTTE, Ran.
AMAAT JOOS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS,
Prof. Dr, MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr.
LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPE,
Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS,
Dr. A.-J. j. VANDEVELDE en 'OZ. JACOBS, werkende leden;
juffrouw VIRGINIE LOVELING en de heeren
FRANS VAN CAUWELAERT, volksvertegenwoordiger, en HERMAN TEI RLI NCK, briefwisselende
leden;
de h(ie-,- Prof. Dr. ,l '` RANS DAELS, nieuw vetkozen briefivisselend lid (I).
(E) F(ebbe,i ;;

later verontschuldtgen de heeren Ran. Dr. jAc.

)ERN TANS, Dr. 1-1('64, VER RIEST en KAREL VANT)E WOESTUNE, wer•
kende leden ; Ai.e. DE COCK en Dr. A. FIERENS, briefwisselende leden;
LOGEM N buitenlandsch (-e yelid te. Gent.
de heer Prof.
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Zijn aldaar aanwezig ale \velcd. heeren
A. DEMAN, bestuurder-kabinetssecretaris aa,n het
Ministerie van Wetenschappen en K-w-isten, vertegenwoordiger van den Weled. Heer j. DESTREE,
minister (I); Staatsminister ALOIS VAN DE VYVERE; MAURITS LIPPENS, gouverneur der provincie
Oost-Vlaanderen; z. D. H. 1\.,,Igr. SEGERS, bisschop
van Gent; EM. BRAUN, volksvertegenwoordiger,
burg-emeester van Gent; AUG. HUYSUAUWER en
ALF. SIFTER, volksvertegenwoordi,,,-2,-ers, H. DE
KERCHOVE D ' F'_:XAERDE, arrondissemnn-kcommissaris.

Te elf uur worden eennemde hceren door
het Bestuur, voorafgegaan door den pedel der
Academie, Saar de feestzaal gelei d.
Nemen plaat; aan het hureel : Prof. Dr. C.
LECOUTERE, waarnemend bestuurder, de feestredenaar, Staatsminister JORIS HELLEPUTTE, en
EDW. GAILLIARD, hestendige secretaris.
Zijn verder nog aanwezig de heeren : (isc.
Bauwens, algemeen opziener van Bruggen en Wegen;
Paul. Berg-mans, opperbibliothecaris der
Universiteitsbibliotheek;
A. Bley, hoogleeraar;
(I) Bij brieve van 23 Juni, heeft de - Weled. Heer DESTREE, minister
van Wetenschappen en Kunsten, zijn spijt uitgesproken de plechtige vergadering der Academie niet te kunnen bijwonen. Willende nochtans een
blijk geven van zijn belangstelling in onze werkzaamheden, heeft hij den
heer DEMAN, bestuurder-kabinetssecretaris aan zijn Departement, gclast
hem op de plechtige vergadering te vertegenwoordigen.

83 L. Brounts, leeraar aan het Ron. Athenaeum;
- P. Brug-geman, beambte;
Alexis Callant, letterkundige;
Ern. Claes, letterkundige te Brussel;
Ach. Ciaeys, schoolopziener;
(31, Ciaeys
Bothl_aert, oud-provincieraadslid;
Cnudde, muziekhandelaar;
Kan. Coppens, hestuurder der
Sociale \Verken ;
Kan. Maurits de Baets, vicar is-e
(r eraal van het Bisdom;
E. de Bont,
bureeloverste bii den dienst der Bruten en
Wegen;
de Bruycker, handelaar;
C. de
Bruvne, schepen der stad;
Rene de Bruyne,
secretaris der Christen Werkliedensyndicaten; -de Ceuleneer, zn., drukker;
Pater A. Dechamps,
S. J., leeraar;
F. de Coster, schoolopziener;
Dr. A. Deheegher, geneesheer; Prosper
de Keere, beambte; --- Paul de Kevser, ieeraar
aan het Athenaeum; -- Dr. E. de Somer, hoog-leeraar; - Maurits J. C. de Vos. secretarisschathewaarder van 't Vaderlandsch Verbond der
gewezen politieke gevangenen van Oost-Viaanderen ;
j. Druhhel, muziekleeraar; -- Hector
)utordoir, hoofdingenieur,
E. H. joris Eekt)ut, letterkundige;
Evienhosch, v()orzitter
van den Katholieken Werldiedenhomi -van Gent;
- Ad. Fordeyn, daghladschrijver;
Pater A.
Geerel)aert, S. J. ;
J. Gheysens, schoopziencr;
R. Goethals, onderpastoor;
J Hev
mans, hoo<2,-leeraar;
Hipp. Leroy, TH.(.1(1houwer;
K. Lybaert, dacbladschrijver; - 1). Martens,
riotaris;
Fei. Morel,
1\ nn aert, ingenieur ;
boekhinder;
0. Putman, hestuurder der Middelbare school;
( >sc. Roels, leeraar Jan het
4
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Conservatori um ;
Eerz. Broeder Arnold Seeldrayers, ieeraar aan het St.-Amandsg-esticht, -W. Suffer, drukker der Academie;
L. Smeesters en C. Steenbrugge, hoofdonderwijzers aan
de stedelijke scholen;
Aug. van Cauw-elaert,
letterkundige, te Antwerpen; -van den
Abeele, gemeentesecretaris te Laathem;
Dr.
Fern. van den Berghe, geneesheer;
G. van den
Ostende, vergulder ;
Em. van der Motte, gemeenteraadslid;
Joz. van de Velde, leeraar aan
's Rijks-Normaalschool; -- F. van Eecke, hoofdonderwijzer aan de stedelijke scholen; Osc.
van Hauwaert, opziener der Middelbare Scholen;
Joz. van Hecke, koster;
D. van Hove,
staatsopziener; — 0. van Malleghem, gepensionneerd advocaat-g-eneraal;
Cam. van Oost, leeraar aan de Normaal-Oefenschool, te Lier:
Alf. van Overbeke, dagbladschrilver; Maurits
van Poeck, onderwijzer,
H. van Vlaenderen,
fabriekbestuurder;
L. Verniers, hoofdbeambte
bij de Posterijen;
Vital Wattez ;
ook de heeren reporters van de volgende dagbladen Gazette van Genf, De Gentenaar, De Still/dila/P(1, Le
Bien public en La fibre _Belgique. Verder een

groot getal dames en juffrouwen.
Vanwege verschillende personen heat het Bestuur
der Academie bericht ontvangen dat het hun spijt de
vergaclering niet te kunnen bijwonen. Het zijn Mevrouw MERGHELYNCK, weduwe van Pr. ARTHUR MHRGHELYNCK, die aan de Academie zijn prachtig Beauvoordekasteel bij uitersten wit vermaakte, de heeren
Ridder BEHAGHEL, AM. CASTER, Graaf ' T KINT DE Roo-
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en Liuv, senatoren ; — ARTHUR BUYSSE,
Graaf DI!: BRILL E T LATOUR,
volksvertegenwoordiger ;
gouverneur der provincie Antwerpen ; JANSSENS DE
BISTHOVEN, gouverneur der provincie West-Vlaanderen; ---- E. P. J. SALSMA1S, stichter van het SalsmansFrans Idly, ontvanger der zeeFonds, te Leuven ;
vaartrechten, te Berchem-Antwerpen; ---- L. Bressers,
F. Bruinsma, geneesheer;
Joz.
kunstschilder ;
Eg. de Backer, apotheCasier, gemeenteraadslid ;
Aartsdiaken A. de Bock. vicaris-generaal; ker;
Kan. Edw. de Buysscher; — Joz. de jonckheere,
Kan. P. de Keyzer;
Dekiere,
apotheker;
onderwijzer, Maurits de Mulder, notaris; -- Kan.
G. de Munck, professor aan het Seminarie; --- Leon
de Smet, gemeenteraadslid ; — Em. de Sorgher, eereEdw. de Vynck, gemeenteraadslid; — Gusleeraar ;
taaf d'EL,ndt, stadsontvanger van Gent; ---- Kan. A.
Drubbel; — G. Gabriel, dagbladschrijver;
Joz.
Goedertier, advocaat; ---- Jef Goossenaerts, leeraar;
Ferd. Hardyns, gemeenteraadslid; -- E. Pater Hendrik, ongeschoeide Karmeliet ; J. Hoste, jr, dagbladbestuurder; -- Kan. L. Lacompte; -- Kan. Clemens Ledegen, secretaris van Z. H. den Bisschop;
C. Luotens, gemeenteraadslid; Em. Mathieu,
hest-,:order van het Conservatoriun-; -- M. Raes, advocaat: - Herman Ronse, oestuurder Vail 's Rijks Tuinbouwschool; --- Rob. Schoorman, bewaarder van het
Kan. E. Thuysbaert.; ----- Leo van
Staatsarchief;
der Haegen, leeraar aan het Conservatorium ;
H. vande
Alfr. van der Stegen, gemeenteraadslid:
Juffr. Cordelia van de Wiele, uit
Velde, advocaat;
Kortrijk ---- P. van Heuverswyn, provincieraadslid;
- I'. van Keirsbilck ; -- Kan. van Ongeval; J. van
Overbeke, advocaat ; - Is. Vergauwen, schoolnestuurder ; -- Kan. Alfr. Verhevden, secretaris van Z. H der4
Bisschop van Gent.
DENBEKE
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De dd. bestuurder, na een welkomcroet tot
de aanwezigen g . ericht to hebben, houdt een korte
toespraak, waarn hij betoog-t, dat ons zoo wreed
door den oorlog geteisterd vaderland niet enkel
in stoffelijk opzicht moet hersteld worden in zijn
vroegeren staat, maar dat het intellectueel leven
evenzoo opnieuw moet bloeien. Mannen van de
daad zijn er noodig, doch mannen van studie en
wetenschap niet minder, want de noodwendigheden zijn vele, vooral nu de verviaamsching van
het onderwijs schijnt doorgedreven te zullen worden. Hij sluit nit een wensch in dien zin : mogc
er weldra levendige bedrijvigheid op den wetenschappelijken akkcr heerschen!

Heer Staatsminister HELLEPUTTE sprak
de Feestrede nit.
Hij herinnerde aan den Zen Oogst 1914, toen het
land, in het blijde genot van den vrede, niet eens vcrmoedde welk een ramp ons y olk boven 't hoofa hing;
aan de angstige spanning van de dagen die het uitbreken van den oorlog voorafgingen; aan het fiere
besluit der Regeering de kans van den oorlog te verkiezen boven het prijsgeven van 's Lands eer. — Hijdeed het groote belang uitschijnen van den weerstand
onzer lepers, van het standhouden vooral aan den
Yzer. Gedurende die jammervolle jaren dacht ons Volk
dat met den vrede de vroegere welstand zou terugbloeien. Wie toen echter koel de gevolgen berekende der slachting en der economische uitputting,
moest nochtans vooruitzien dat dit een begoocheling
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Oosten f Een grootere levensduurte moest noodzakelijk
voortspruiten uit de verwoestingen en het wegmaaien,
van zooveel werkkracht; de onvermijdelijke stijging
der dagloonen zelf kon niet anders clan den prijs
der waren nog opdrijven, claar, bij ontoereikenden
voorraad, iedere loonsverhooging de koopkracht der
verbruikers vergroot.
Willen wij goedkooper
zoo client het verbruik te verminderen en de voorthrengst te vermeerderen. Daar ligt de redcling.
De oorlog bracht nog erger ontgoochelingen. --- In.
hun ongevraagde verklaring van S t '-Adresse hadden:
de beschermende Mogendheden aan Belgie de heerlijkste beloften gedaan. Wat is er van al die beloften
tot heden te recht gekomen moet eerst en
vooral rekenen op eigen vlijt en beleg om zich te herstellen.
Nochtans kunnen de verhandelingen met de Mogendheden, met Nederland, ons land welliclit nog
zekere voordeelen brengen. \Vat Nederland in het
hijzonder betreft, client opgemerkt dat zijn belangen
en die van Belgie niet in strijcl zijn met elkander, wel
integendeel.
Wat echter het meest tot vertrouweo in (lc toe.komst stemt is de roemrijke geschiedenis van het Belgisch Volk, zoo ontelbare males reeds door den oorlog_
geteisterd, en dat zich telkens weer er boven op wist
te werken. En wanneer weldra de Viamingen terug
in het genot van hun voile taalrechten zullen gesteld
zijn, zullen zij een volkskracht ontwikkelen die het
gemeenzame Vaderland in nog hoogere mate dan vroeger zal ten bate komen. Vooral daar het Land zijn eerongerept heeft bewaard, dat ons Volk in het aanschijn
der 'Wereld zich groot heeft getoond, en dat wij daardoor hebben verdiend, klein landeke, cues,
WereldHoofdplaats
te worden, naar het woord en den
wensch van Kon:ng Leopold II.
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Daartoe bestemmen het de nijvere geest zijner
bevolking, de rijkdom van zijn bodem, zijn haven,
de onvergankelijke roem zijner kunstenaars en de
vaderlandsliefde van al de Beigen.

Thans -komt de heer EDW. (iAILLIARD, bestendige secretaris, aan de beurt, tot mededeeling
van den uitslag der wedstrijden :
De oorlog, met zijn droeven nasleep van rampen,
heeft voor de wedstrijden door de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgeschreven de noodlottigste gevolgen
gehad.
Inderdaad, van de 36 prijsvragen * over de jaren
1915 tot en met 1919 voorgesteld, zijn er enkel vier die
op een uitslag mogen roemen, en, jammer genoeg, alleen twee daarvan werden door de jury de bekroning
waardig geacht. Het eerste Bier stukken is een proeve
van taalzuivering met het oog op de << Germanismen
die thans door Nederlandsche schrijvers gebruikt worden ; het ander, is een studie over de zoo rijke vaktaal
der Vlaamsche Lakenweverij.
De twee niet bekroonde prijsantwoorden getuigen
echter in zoo hooge mate van uitgebreide kennis en
van degelijke geleerdheid, dat de Academie beslist heeft
die voor een volgend jaar aan to houden, zoodat de
schrijvers in de gelegenheid gesteld worden hun werk
• te verbeteren naar de wenschen door de heeren Juryleden uitgesproken.
Voor « Germanismen » werd de uitgeloofde prijs
toegekend aan den beer ALFONS MOORTGAT, en voor
de '3: Lakenweverij » aan den heer ACHILLES QUICKE,
die reeds driemaal door de Academie werd bekroond.
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Voor de eerste maal is het heden aan de Academie
gegeven, over den Aug. Beernaert-ibrijskantfi uitspraak
te doen. Te dezer gelegenheid weze hier nogmaals,
hulde gebracht aan Staatsminister AUG. BEERNAERT,
voor den milder steun door hem aan de Vlaamsche
Letteren verleend, en voor het blijk van eerhied voor
de moedertaal, aan het Vlaamsche Volk gegeven.
\Verden bekroond :
Eerste tijdvak (1912-19r3), de heer
ons geacht medelid;

KAREL VAN DE

WOESTYNE,

Tweede tijdvak (1914-1915), Mejuffer VIRGINIE Lodie riefwisselend lid is onzer Koninklijke Instelling;

VELING,

De jury besliste slat de prijs voor het derde
vak (1916-1917) niet kon toegekend worden;
Voor het vierde tijdvak (1918-1919), werd echter
een dubbele prijs uitgeloofd. Werden bekroond de hee
ren ERNEST CLAES en AUG. VAN CAUWELAERT.
Ik verzoek ale bekroonden het diploma te komen
ontvangen bun door de Academie vereerd.

Voor bet jaar 1919, was door bet Karel BouryFonds een prijsvraag uitgeschreven, waarbij werden
verlangd tier liederen voor het Lager Onderwijs, hoogste klasse Zestien prijsantwoorden werden ingezonden. Mejuffer MARIA VANDENDOORNE ' S werk beviel het
meest aan de jury en aan vijf barer liederen werd een
prijs toegewezen.

Dc heer "X. QUICKE, Mejuffer VIRGINIE LaVELANG, alsook de heeren .174::RNEST CLAES, en
AUG. VAN CAUWELAERT, kornen heurtelings, .tit
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de hander \ an de heeren DEMAN, afgevaardigde
van den heer Minister, MAURITS LIPPENS, gouverneur der provincie, Z. D. H. SEGERS en
den heer Bectuurder der Academie, de hun door
onze Koninidijke instelling toegelende diploma's
ontvangen
De heeren ALFONS MOORTGAT en KAREL
VAN DE WOESTYNE, alsook Mejuffer MARIA VANDENDOORNE waren verhinderd de vergadering bij
te wonen.
De Bestendige Secretaris zet als volgt voort :
Gaarne bren ik eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van Prof. J. VERDAM, buitenlandsch eerelid der
Academie, den geleerden schrijver van het Middelnederlandsch Woordenboek : in het jaar 1 9 13 hield hij, op onze
plechtige vergadering, een puike voordracht over het
ontstaan van dit Woordenboek, het grootsche monument
acre perennins — door hem aan de geschiedenis onzer
nude taal opgericht en dat hij, hoe jammer, zelf niet
heeft kunnen voltooien.
In haar vergadering van I6I Juni, is de Academie
tot haar jaarlijksche verkiezingen overgegaan :
Werden tot briefwisselend lid verkozen, de heeren
Prof. Dr. FRANS DAELS en Dr. A. VAN HOONACKER, tot
vervanging van Dr. LOD. SCHARPE en joz. JACOBS,
thans werkende leden. Van ganscher harte wensch ik
hun welkom in ons midden.
Tot buitenlandsch eerelid werd verkozen Prof Dr.
Joz. SCHRIJNEN, hoogleeraar te Utrecht, tot vervanging van wijlen Dr. VERDAM.

- +9 1 ITOOGGEACHTE VERGADERING,

w,2,t. ton slotte de
Het zou niet betamen
h et afscheids heer waarnemende B
estuurcler
woord uit te spreken en deze zittin te sluiten,
zonder nogmaals, inzonderheid de Dame.--;, in
naam der Academie, onzen oprechten dank betuigd te 110-then visor het bijwonen deter plechtigheid.
Het is plicht, inzonderheid jegens onze
geYoelens van erkentelijkheid te uiten, weledele
heer Afgevaardigde van den Heel- Minister, en
weledele
Staatsminister A. VANDE VVVERE,
Mgr. SEGERS,
Heer Gouverneur der Provincie,
hisschop van Gent, --- EM. BRAUN. burg-emeester
der stack volksvertegenwoordigers HUYSHAUWERS en SIFFER, alsook Arrondissementcommissaris H. DE KERCHOVE D ' EXAERDE. Ten zeerste
waardeeren wij uwe aanwezigheicl als een blijk
van genegenheid en helangstelling; wij voelen
ons daardoor sterker gesteund in ons streven
riaar de verheffing en hooger ontwikkeling van
ons Yolk.
De vergadering wordt em i 2 2 gesloten.

TOESPRAAK
door
Prof. Dr. C.

LECOUTERE,

waarnenicnd bestuurder der Academie.

DAMES EN HEEREN,
ZEER GEACHTE TOEHOORDERS!

Het is voor mij een groote eer en tevens een innig genoegen
U, in den naam van mijile medeleden te mogen welkorn heeten
op deze jaarlijksche plechtige vergadering van de Koninklijke
Vlaamsche Akademie. De aanwezigheid van zulke talrijke en
uitgelezen schaar stemt ons zeer tot vreugcle, omdat wij daarin
nog iets meer mogen zien dan een 'outer blijk van welwillendheid
jegens onze instelling en van waardeering onzer werkzaamheid.
Immers, niet onze personen als zoodanig hebt Gij in de eerste
plaats willed huldigen, maar iets hoogers en veiheveners. Wat
naar hier heeft geclreven, is genegenheid voor onze taal en
letterkunde, is wezenlijke belagstelling in het hooger leven en
streven, in de geestelijke ontwikkeling en ontvoogding van het
Vlaamsche yolk. Dit treft ons diep en wij kunnen er niet onverschillig voor blijven; het past dus, dat ik U niet alleen een
welgemeend welkom, maar tegelijk een oprecht clank uit ganscher
harte toeroep.
Laat mij toe bij het openen dezer vergadering, uwe aandacht
gedurende eenige oogenblikken te vragen voor een onderwerp,
dat de tijdsomstandigheden als vanzelf aanwijzen en dat zeer eng
in verband staat met het doel waartoe deze Akademie weed
opgericht.
DAMES EN HEEREN!

De grondslagen zelve, waarop elke beschaafde maatschappij
moet gevestigd wezen om te kunnen bestaan, zooals godsdienst,
recht en zedelijkheid, politieke, sociale, bestuurlijke en andere
instellingen, de heele inrichting kortom van het publieke 'even,
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niet uitsluitnnd eigen aan een bepaalde
gemeenschap of « yolk »; bij nadere beschouwing blijkt, dat het
wezenlijke er van, de oorspronkelijke kern grootendeels behoort
tot hct algemeen menschelijke en geldig blijft voor alle tijden en
plaatsen; men moet echter dadelijk toegeven dat machtig veel
van dit overal voorkomende allerlei wijzigingen en toepassingen
ondergaat van yolk tot yolk.
Ook de onderscheiden wetenschappen en zelfs de voortbrengselen der beeldende kunsten, als schilderijen, beeldhouwwerken, gebouwen en muziekale sclieppingen, welke gezamenlijk,
naast en met de daareven opgesomde factoren, helpen uitmaken
wat wij « beschaving heeten, verschillen evenmin in alles van de
eene tot de andere samenleving en kunnen daarom op zich zelve
ook niet een volledige, adaequate uitbeelding van den volksaard
worden — ofschoon men moet erkennen dat zij, als openbaring
van het geestelijk leven, reeds van veel meer beteekenis zijn tot
de omlijning van het eigenaardig karakter der omgeving, waarbinnen zij ontstaan. Men beschouwe b. v. maar even uit dit
oogpunt en vergelijke onderling, een landschap van Hokoesal,
een boeddhistischen tempel, een standbeeld van Pheidias en een
tafereel van Breughel of Teniers.
Doch niet aldus is het gesteld met de taal en de litteratuur
der volken. — Dat de taal de volinaakiste, dat wil zeggen : de
duidelijkste, zuiverste en volledigste weerspiegeling is van den
aard van een yolk, dat is een waarvan ik de waarheid, in
een vergadering als doze, niet verder moet aantoonen. Wij zijn
het immers alien eens met de uitspraak van den beroemden
wijsgeer Leibniz, dat in de taal van een yolk en in Naar historisch
verloop de kenmerkende eigenschappen van de volksgeaardbeid
zich even goed laten waarnemen — alhoewel op andere wijze,
als in de overige getuigenissen van zijn intellectueel levee, zonder
daarom z(V) ver to gaan als de haast even beroemde W. von
Humboldt, die beweerde, dat de geest van een yolk en zijn taal
in elk opzicht een zijn, dat wij geest en taal niet identisch genoeg
kunnen denken — een voorstelling, die stellig eenzijdig en overdreven is. Al is de taal van een bepaald yolk nog zoo nauw verwant, dat is : in oorsprong nog zoo zeer zich vereenzelvigende,
met die andere menschengroepeeringen, die hunnerzijds ook tot
afzonderlijke volken zijn opgegroeid : steeds toch onderscheidt zij
er zich van door verschillen, niet in graad of hoeveelheid, maar in
zijn uit hunnen aard

— 494 —
hoedanigheid of soort, in specifieken acrd. Hoeveel zij ook, in
den loop der tijden, rechts en links bij naburen geborgd heeft om
te voorzien in hare behoeften, de volksaard heeft op alles, op het
eigen goed zoowel als op het ontleende, zijn onmiskenbaren sternpel gedrukt. Betrekkingen met den vreemde kan zij blijven onderhouden, in ruime mate zelfs — do nooit zal zij internationaal »
worden in denzelfden zin eel op (1,:zelfde wijze als dat mogelijk is
bij wetenschap — en zelfs ook bij de beeldende kunsten. Zou zij
het toch wagen, door het feit zelve houdt zij op de vertolking te
wezen van het zieleleven van een gemeenschap, op welke de
benaming « yolk » nog toepasselijk is.
Niemand zal loochenen dat, evenals de taal de spiegel is van
het volkskarakter, nog duikelijker in de litteraire voortbrengselen
het gansche Leven van een maatschappij en zijn beschaving in
haar vollen omvang zich laat grijpen en vastleggen als op den
film van een kinematograaf. Doelloos zou het wezen, hierbij te
redetwisten over het begrip « litteratuur » zelf, dat zoo onvast en
rekbaar is; neemt het zoo ruim mogelijk — en deze waarheid
zal er des te klaarder en overtuigender door worden.
Gesteld dat het mogelijk was, de litteraire werken van alle
volken en van alle tijden over te brengen in een idioom, een
7oereldtaal, gelijk het Esperanto of Ido zou kunnen zijn, het zou
zonneklaar blijven, dat de taal op zich zelf geen voldoend criterium is tot onderscheiding van de eene letterkunde van de
overige. In dit wereldidioom vertaald, zouden de voortbrengselen
der verschiilende volken hun typisch karakter immers behouden,
hoeveel ook van het eigenaardige, door het feit der vertaling
alleen, zou weggevallen zijn. Een Chineesche roman, een Ara-.
bisch sprookje, een Grieksch treurspel of een Vlaamsche «cluchte»
zouden dan even weinig op malkaar gelijken als zij het nu doen
en de belichaming blijven van zeer uiteenloopende cultuurtoestanden.
Is het wel noodig uitvoeriger te betoogen, dat derhalve de
studie van taal en letterkunde van het hoogste belang is in verband met de geestelijke ontwikkeling van het menschdom in het
algemeen? Dus ook met betrekking tot de beschavingsgeschiedenis van elk y olk in het bijzonder? Dus ook met betrekking tot ons
eigen, Vlaamsche y olk? — Dat bovendien alles, wat men over dit
onderwerp kan te zeggen hebben, niet enkel van toepassing is op
het verleden, maar — en DAT is het, waar het bier op aankomt —
evenzeer geldt voor het legenwoordige, voor NU ?
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Taal en litteratuur imrners zijn le allele iijde de beeltenis van
's y olks cultuur en houden steeds gelijken tred met de lotgevaUen
van het yolk zelf. Liet de tijd het toe, hoe gemakkelijk zou ik die
bewering niet kunnen staven met een menigte bewijzen, ontleend
aan de geschiedenis onzer taal en litteratuur gedurende de jongste
jaren. Om maar lets te vermelden, rakende het eerste van die
twee punten, hoezeer zou de menigte, misschien wel een man van
het yak, van verbazing opkijken, spreidde men hun eens al de
oorlogsaanwinsten van het Nederlandsch ten toon. Vat al merkwaardige, verrassende vondsten, wat al splinternieuwe woorden,
wat al nieuwe beteekenissen of toepassingen van bestaande woorden en uitdrukkingen, wat al kleurige, teekenende, pakkende
spreuken en zegswijzen, afkomstig zoowel van deze als van gene
zijde van het « front », geboren zoowel in het Noorden als in het
Zuiden van het taalgebied ! Hunne opsomming alleen luiden
als een roerende weerklank van wat in dezen rampzaligen tijd
werd geleden en gestreden, geduld en gedurfd, verwenscht en
gehoopt!
Het zou verkeerd wezen de wetenschappelijke studie van
taal en letterkunde enkel aan te zien als een der vele uitingen van
de cultuur; zij is meer dan dat; zij is de noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan er van — ja, als de grondslag zelf. Zonder Naar
zouden de menigvuldige vertakkingen van het intellectuêel leven
niet tot vollen wasdom kunnen Taken; zij zouden, ofwel kwijnen
— ofwel een ander idioom tot tolk moeten kiezen; de ontwikkelingsgeschiedenis van ons eigen yolk is daarvan wel een sprekend
voorbeeld.
\Vij mogen er gerust uit afleiden, dat die studie daarom bij
een « beschaafd » yolk evenmin client verwaarloosd te worden als
die van elke andere wetenschap. Neen, neen, zij mag niet op het
achterplan gedrongen, onder voorwendsel van ozyrbodig of ennui/1g in de tegenwoordige omstandigheden. Zou er wel iemand
gevonden worden, z(V) veracliterd om staande te houden, dat de
gemeenschap zich niet te bekreunen heeft om den vooruitgang
van de wetenschap dan in zooverre zij er onmiddellijk het practisch voordeel van kan aanwenden?
Bijgevolg — en dat is het tweede punt, waarop ik wijzen wil
— als men er over spreekt, ons zoo wreed beproefd vaderland
op te beuren en te verheffen tot zijn vroegere welvaart, is het
hoegenaamd niet voldoende uitsluitend te denken aan de nood-
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wendiglieden van het stoffelijk leven. Ongetwijfeld moet daarvoor
in de allereerste plaats gezorgd en het zou misdadig wezen elite
poging, in die richting aangewend, ook maar met de gedachte te
willen verijdelen. Primunz vivere, delude philosophari is een beginsel van gezonde levensopvatting. Maar wij mogen wel vragen, of
men het doel zal bereikt hebben, nadat voor de bevoorrading zal
gezorgd wezen, als de vernielde fabrieken en nijverheidsinrichtingen opnieuw in werking zullen zijn, als weer ieder gezin aan
zijn eigen aard zal zitten en het verkeer in alle richtingen hersteld
zal wezen; kortom : als alles weer zijn gewonen gang zal gaan
gelijk voor den oorlog? Kan het antwoord anders luiden dan
ontkennend ?
De mensch toch leeft niet alleen bij brood; hij heeft hoogere
behoeften, onidat hid meer is dan enkel stof. Stoffelijke welvaart
is onmachtig den geestelijken }longer te stillen en het yolk tot
een hooger peil van echte beschaving te voeren. Daarom is het
noodig, dat het intellectueel leven hervat worde, dat de wetenschappelijke bedrijvigheid zoo spoedig mogelijk tot hare voile
ontplooilng gedije; dat is de voorwaarde tot het zich verheffen
boven het alledaagsche. Die wensch geldt natuurlijk minder het
beoefenen van zulke vakken der wetenschap, waarvan het dadelijk nut in het oog loopt of waarvan de materieele opbloei van
ons land rechtstreeks afhangt; zij zullen Met, gelijk de dienaar uit
de parabel, op de kruiswegen der straten naar genoodigden moeten gaan zoeken, opdat aan de bruiloftstafel de plaatsen zouden
bezet zijn. Maar wel die afdeelingen van het menschelijk weten,
Wier stifle en bescheiden werkzaamheid in het ingewikkeld raderwerk der huidige samenleving voor het bloote oog onzichtbaar
is, voor deze zouden door vurige ijveraars een menigte aanhangers moeten geworven wonden.
Mannen van de daad, die met helderen blik en vlugge banden de geslagen wonden hebben gepeild, al grootendeels geheeld
en genezen, zij ontbraken, Goddank, op het vereischte oogenblik
niet en wij zullen het nooit vergeten ; zij waren er zoo noodig!
Doch beelden wij ons met in, dat van hun optreden alles
afhangt; tot den lieropbouw van ons vaderland zijn mannen
van studie niet minder onmisbaar. De rol van de wetenschap is
in de modetne maatschappij te gewichtig, dan dat men de
belanglooze toewijding er aan mag beschouwen als een overtollige weelde.
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Past het mij wel hier, in deze vergadering, op te staan om te
pleiten voor de beoefening der NAT etenscha p, inzonderheid voor de
studie van onze taal en letteren? Laat ik antwoorden met een
wedervraag : moet onze Akademie niet wezen het middelpunt
van het wetenschappelijk en letterkundig Leven in Vlaamsch
Belgie? Dat het op den web der Akademie ligt aan te wakkeren
tot bedrijvigheid in gezeiden zin, zal men allicht toegeven; maar,
zal men opwerpen : is de toestand zoo ernstig? Komt de nood
dan aan den man ?
Welnu, als ik daarop mag antwoorden in voile oprechtheid,
dan beweer ik : Jawel, dat is eene van de dringendste belioeften
van het tegenwoordig oogenblik. Laten wij toch geen struisvogelpolitiek huldigen noch een klep op onze oogen trekken om de
werkelijkheid in het gezicht niet te moeten zien. Zij, die alles door
bun optimistischen bri g bekijken, zullen misschien moeielijk be-.
kennen, dat er een te kort is aan wetenschappelijke werkkrachten;
zullen zij echter durven volhouden, dat er overvloed heerscht?
Nemen wij aan, dat een vergelijking van hetgeen titans gepraesteerd wordt met wat vroeger werd geleverd, veeleer aanmoedigend dan beschainend zou uitvallen — zulk optimisme Tian niet
veel kwaads berokkenen — is het evenwel niet waar, dat wij ons
te bereideTi hebben en klaar te maken tegen de dagen, die komen
zullen ? Nu wij bijna het einde van den harden en haast hopeloozen strijd genaderd zijn; nu taaie volharding reeds in de verte de
glansrijke zegepraal ziet opdapen; nu alle voorteekenen getuigen,
dat de voiheid der tijden nabij is en de vervlaamsching van het
hooger onderwijs de kroon op het werk zal spannen — zou het
Met onuitsprekelij k treurig en ontmoedigend N‘vezen, als in dit
plechtig tijdsgewricht de handen, die aan ons y olk het brood der
wetenschap dienden te breken, te weinig in aantal of niet genoeg
geoefend bleken te zijn ? En voor iemand die geen volslagen
vreemdeling in Jeruzalem is, schijnt dat zoo geen hersenschitnmig gevaar. Terwijl sommigen daarover eens glimlachen, zijn er
anderen, die haast bang zijn voor de onmiddellijke vervulling van.
den vurigsten wensch, dien wij alien koesteren, omdat zij beven
voor een mogelijke inhaling van het Trojaansche paard.
Laten wij algauw deze pessimistische beschouwingen varen,
maar blijven wij iiiettemin doordronp,en van deze waarheid, dat
bet bier gaat om levensbelangen. Op het gebied van de Nederlandsche taal en litteratuur zijn er nog wetenschappelijke noodwendigheden genoeg, om niet te spreken van die op ander terrein.

— 498 —
Heeft dat niets te beteekenen met liet oog op dezen tijd? En met
betrekking tot de hooger volksontwikkeling? Al ziet men wellicht zoo klaar niet in dat verband, het bestaat nochtans. De
wetenschap is een en ondeelbaar; vakken nocli afdeelingen kent
zij ; deze worden maar gemaakt door onzen geest, omdat hij te
zwak is om in een blik alles te omvatten. Wie dus eenig onderdeel of vak geringschat als ininderwaardig, verbreekt lien samenhang en levert terzelfdertijd liet bewijs, dat hem geen stein in liet
kapittel toekomt.
Nog veel erger zou het wezen, als men er zich van afmaakte
door de lichtzinnige uiting, dat zulke studie toch maar punten van
ondergescliikt belang betreft. Wie zou durven de grens aanwijzen tusschen het meer en het minder belangrijke ? « Groot » en
klein » zijn immers relatieve begrippen en alle wetenschap, ja
het geheele !even zelf is maar samengesteld uit een som van kleinigheden.Het zou trouwens niet anders kunnen wezen, omdat het
in de natuur van den menschelijken geest ligt, alleen broksgewijze
en achtereenvolgens te kennen, dat is : het een deeltje waarheid
na het andere, nooit alles gezamenlijk en in eens. Daarenboven,
kleine oorzaken kunnen groote gevolgen hebben; nooit is het
geoorloofd een onderdeel ter zijcic te stooten onder voorwendsel,
dat het onbelangrijk is, dus voor de algemeenheid van geen nut.
Waar liet geldt het y olk tot een hooger peil van ontwikkeling op te
voeren, komen zulke drogredenen niet te pas en zijn in de
hoogste mate te betreuren.
Bovendien nog : welk rechtgeaarde Vlaining is er niet trotsch
op « vlaamschgezind » te wezen ? Maar wat beteekent vlaamschgezindheid bij ontwikkelden, als zij niet strekt ten bate van de
gemeenschap? En wat is er edeler en verhevener dan merle te
helpen, elk op zijn wijze en in de mate zijner middelen, tot het
geestelijk welzijn zijner medeburgers, dus ook door de vlijtige
beoefening van elk onderdeel der universeele wetenschap ?
Vaamschgezindheid die, bij den man van studie, met beslisten
stap lien weg niet opgaat, maar zich vergenoegt met klanken en
gebaren, mag men Haar wel lien naam blijven toekennen?
Bij geen enkele beschaafde natie ziet men met onverschillig
heid neer op de wetenschappelijke studie van eigen cultuur; laat
ons dus ook niet met laakbare zorgeloosheid het erfdeel onzer
vaderen verwaarloozen. Als het waar is — en wie wijst er niet met
fierheid op? — dat de ontluikende vrijheid in Europa Vlaamsch
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sprak ; als het waar is, dat ook kunst en wetenschap hier voorheen
Vlaamsch spraken en hare stem lieten weerklinken tot aan de
uiteinden der bekende wereld, zijn wij het dan niet aan onze
eer verschuldigd, dat zij dit opnieuw doen, zelfs als het geen
voordeelen zou opleveren, die men kan tellen op de vingeren
of afwegen met een schaal?
Een onverwoestbaar geloof moeten wij hechten aan de
geestelijke herrijzing van ons yolk en daarom ook onwankObaar
vasthouden aan de hoop — neen aan de stellige zekerheid, dat
weldra de stralende zon der ontwikkeling in eigen taal ons
stoffelijk hersteld Vlaanderen met Naar heerlijken, levendwekkenden gloed zal beschijnen.
God geve dat!

FEESTREDE
door
den Weled. Staatsminister J.

HELLEPUTTE,

Werkend Lid der Koninklijke Viaamsche Academic.

Achttien maanden na den Oorlog
De duurte van het leven.

MONSEIG NE U R,
MEVROU WEN,
MIJNE HE EREN,

De 2 e Oogst 1914 was een prachtige zornerdag.
-Wel waren er wolken aan den wederlandschen gezichtcinder. Sedert twee dagen had de Regeering heel het leger
opgeroepen om de wacht te louden aan onze grenzen.
Maar de laatste berichten, te Brussel ontvangen, waren zoo
geruststellend mogelijk.
Van het Belgisch gezantschap te Berlijn was het nieuws
aangekomen, dat volgens alle waarschijnlijkheid het Duitsch
leger tangs onze oostelijke grens naar Frankrijk zou afrukken,
zonder het Belgische grondgebied te taken.
Op i n Oogst had de Duitsche Gezant, M. von Below Saleske, aan onzen Minister van Buitenlandsche Zaken gezegd
dat wij gerust mochten zijn nopens de inzichten van Duitschland.
In den vroegen morgen waren Duitsche troepen door het
Groot-Hertogdom Luxemburg getrokken, maar de Duitsche
Regeering had op het beklag der Luxemburgsche Regeering
geantwoord, dat Duitschland niet de minste booze inzichten.
tegenover Luxemburg koesterde.
De Duitsche Regeering had enkel gebruik gemaakt van een
recht, dat het op de spoorwegen bezat, en deze tot het vervoer
van troepen laten dienen.
Zulk recht van Duitschland bestond in geener mate ten
onzent.
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Daarenboven, in den morgen had de Duitsche Gezant
aan de bestuurders van de Brusselsche dagbladen gezegd : « De
Duitsche troepen zullen niet door Belgi trekker. Erge gebeurtenissen gaan geschieden. Het dak van uwen gebuur zal misschien wel afbranden, maar uw huis zal ongedeerd blijven >.
Men was dus heel gerust te Brussel, rustiger clan op elken
anderen slag, sedert de twee laatste weken.
De Brusselaars waren in groot petal, zooals naar gewoonte,
gaan wandelen in de omstreken, en de frissclie lucht gaan
genieten van het Terkameren- en het Zoninbosch.
1k zie ze nog tegen den avond terugkornen, te voet, per
tram, per rijtuig, met bloemen beladen die zij in het veld, in de
bosschen of in de tuinen der villas liadden geplukt.
Alles was stil, en liet voorzien dat, indien er oorlog kwam,
wij er enkel, zooals in 187o, zouden getuigen van zijn; de strijd
zou buiten onze grenzen blijven, en de vrede in ons land
bewaard.

Doch rend 20 ure kregen de 'Ministers cene uitnoodiging
voor eenen ministerraad die, under het voorzitterschap van den
Koning, om 21 ure in het Paleis zou plaats hebben. De Ministers
van Staat zouden ook aan de vergadering deelnemen.
Wat was er op harden' Wij vernamen het maar tuen wij in
het Paleis gekomen waren.
Om 19 ure had de Duitsche gezant, de zelfde Herr von
Below Saleske, aan onzen Minister van Buitenlandsehe Zaken
een ultimatum overhandigd.
De Duitsche Regeering vroeg em doortocht voor het Duitsche
leger door ons land, daar zij vernomen had, beweerde zij, dat het
Fransche leger zich bereidde om fangs die kanten van Givet in
ons land te dringen en het Duitsche leger aan te vallen.
De Duitsche Regeering Wilde in geenen deele onze onafhankelijkheid schenden. Eene toegeving van onzen Lint zou de
vriendschap tussohen Belk; en Duitschland inniger gemaakt
hebben. De Duitschers zouden alle mogelijke schade en alle
leveringen dadelijk uitbetaald hebben, met gereed geld.
Maar indien wij niet toegaven zou het Duitsche leger verplicht geweest zijn, hoe pijnlijk dat ook viel, tegen onzen wil en
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dank door ons land te trekken; dit was het eenige middel om het
gevaar of te weren waarmede het bedreigd was.
Het antwoord moest den Maandag morgen v66r 7 ure
gegeven worden.

Wij hadden dus twaalf uren tijd oin een besluit te nemen,
twaalf nachturen.
Het was bitter weinig, veel te weinig om eenc zaak van zull:
belting, van leven of dood voor ons land, le bespieken.
Het was te veel, veel te veel om het cenig antwoord op te
stellen dat voor ons mogelijk was, dat strookte met onze verbintenissen, met onze, eer, met onze vrijlieid, met ons recht, met
onzen plicht, dit antwoord dat in een woord kon samengevat
worden : Nooit!
In den vroegen morgen, en vooraleer de tijd waarover wij
beschikten verloopen was, werd ores antwoord aan den Duitschen
minister ter hand gesteld.

Het was de oorlog ! Tocn de Brusselaars 's morgens ontwaakten, uitgeiust van hunne vreedzame zondagwandelingen,
was de mare reeds de stad, zelfs het land rond : Het was
oorlog!
Omtrent vier en twintig urea daarna, den Dinsdag 411 Oogst,
terwiji Kamer en Senaat in tegenwoordigheid van den Koning
vergadet d, eenparig, vol geestdrift, het besluit van den Koning en
de Regeering bijtraden en de noodige wetten sternden, rukte het
Duitsche leger ons land binnen.
'Vat ging er gebeuren?
Bijna niemand in het land wist wat oorlog was.
Sedert het jaar 183o was Belgie iii vrede.
Geene deelnemers aan den strijd van die jaren waren nog
in leven.
Eenige officieren hadden oorlog gevoerd in Congo, maar zij
maakten eene zeer Kleine minderheid uit in ons leger.
Hoe zouden onze jongens zich gedragen tegen het machtige Duitsche leger, dat onoverwinbaar scheen?
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Niet dat er twijfel bestond over den moed onder soldaten, of
de bekwaamheid van hunne aanvoerders.
Het woord van Caesar was te alien tijde waarheid gebleven.
Heldenmoed en vrijheidsliefde gingers bij ons steeds gepaard.
Getuigen daarvan Groeninge en Woeringen, de beroemde regimenten die te Rocroy aan Conde weerstonden, en te Collin den
grooten Frederik versloegen.
Zij, die den toestand der verschillende Europeesche legers
kenden, wisten dat de Belgische soldaat onder de besten moclit
gerekend worden.
En toch! Het Belgisch leger was zoo klein tegenover het
geweldige leger van den vijand ; en zij zouden de eersten aangevallen worden, zij die dat klein onbeduidend Belgisch legerken
uitmaakten!
Het was de eerste maal dat het Duitsch keizerlijke heir op
het slagveld verscheen.
Sedert 1870 had het in Europa niet gestreden, rnaar ieder
Duitscher was vast overtuigd, en bijna alleman in de wereld ook,
dat het niet kon verslagen worden.
En nochtans, op 6 n Oogst vernamen wij te Brussel dat de
eerste aanval tegen Luik had plaats gehad. Ooze jongens, Vlamingen en Walen van de 3 e legerafdeeling, waren de Duitschers,
te lijve gegaan onder het zinged van den « Vlaamschen Leeuw »
en andere volksliederen. De Duitschers waren verslagen geworden en op de vlucht gedreven, ja op de vlucht!
Dat Mein onbeduidend misprezen Belgisch leger had het
machtige Duitsch keizerlijk leger verslagen ! En daarmede was de
legende uit! Het Duitsche leger was niet onoverwinbaar, en
eenige urea daarna was de mare de wereld rond, op de verdere
bewegingen van den oorlog eenen invloed uitoefenend dien men
niet overschatten kan.

Daarna, aan onze eigene krachten overg-elaten, want nosh de
Franschen loch de Engelschen hadden, ondanks hunnen besten
wil, op tijd ons ter hulp kunnen komen, daarna begon de onvermijdelijke aftocht op Antwerpen, (lien onze zegepraal van Halen
niet kon beletten; en dal op Oostende en den ITzer, nadat wij de
Fransche zegepraal op de Marne hadden mogelijk gemaakt door
onze uitvallen van Antwerpen.
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Te Oostende beleefden wij de droevigste dagen van den
.0orlog. Pas waren wij daar aangekomen, — wij zijn er maar zes
dagen gebleven, — of er werd ons medegedeeld dat ons leger het
Belgisch grondgebied moest verlaten. Het was, zegde men,
zoodanig uitgeput, verzwakt en ontredderd dat men het in
Frankrijk, achter de Fransche lijn, opnieuw zoude moeten inrichten en uitrusten, de verdediging van ons land aan de Franschen
en de Engelschen overlatende.
Neen, geen enkel Belgische soldaat zou nog op onzen bodem
gebleven zijn om onze vtijheid en onze onafhankelijkheid te
verdedigen!
Moet ik Ued. zeggen met Welke verslagenheid dat besluit
-ons vervulde ! Het was overigens niet alleen de meening van de
Belgische beveihebbers. Het kwam ook overeen met de zienswijze van den Franschen,welbekenden en liooggeprezen generaal
Pau, die ons leger had gezien en dacht dat het niet meer
strijdvaardig was.
Gelukkig, eenige uren vO6r dat de regeering Oostende verliet
om naar Le Havre te varen, besloot men, op aanchingen van
generaal joffre, op den Uzer stelling te nemen, en daar het
Duitsche leger tegen te houden. Het was de redding! Tot welken
prijs onze soldaten daar hebben stand gehouden, zal men nooit
genoeg beseffen.
De weg der Duitschers naar Duinkerke en Kales was afgesperd! Voor de derde maal hadden onze mannen den vooruitgang der Duitschers beltt, en ditmaal was het de beslissende
beer!

En dan begun die meer dan vier Oren Lange strijd met bijna
.onveranderde stellingen voor de beide stt ijdende legers.
Jaren van onophoudelijken angst en van gedurig lijden, en
Loch van onwankelbaar vertrouwen en bestendige hoop.
Millioenen menschen verdwenen, duizenden en duizenden
-gebouwen we, den vernietigd, duizenden en duizenden hectaren
bouwland werden verwoest.
Wij hebben oogenblikken gekend — ik zal slechts de laatste
Duitsche aanvallen melden, van 23n Maart tot I 5n Juli 1918,
waar, menschelijk gesproken, alle kansen verloren schenen
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voor de verbonden legers. Hoe dikwijls hoorden wij doze vraagstellen door personen die onder de meest en best ingelichten
moesten zijn :
« En denkt gij nu nog dat wij bet kunnen winnen? »
Ik mag bier de getuigenis afleggen dat op ieder dier vragen
altijd geantwoord werd : ja!
En wij wisten, MM., dat dit woord ook het uwe was in het
bezette land, ondanks al uw lijden, ondanks de vervolgingen,
ondanks de dwingelandij die gij moest onderstaan, ondanks de
wegvoeringen, de opsluitingen, de uithongering, ondanks zelfs
bet gevangenzetten en doodschieten.
Dat woord, uitdrukking van onze overtuiging, dat het recut
niet kon bezwijken, dat woord dat ons staalde en ons hart deed
kloppen van geestdrift, dat woord heeft de zegepraal mogelijk
ae n-iaakt!
All! MM., hoe lief hadden wij ons vaderland in die droevige
dagen. Nooit hadden wij het zoo zeer bemind! Neen! wij wisten
niet dat wij bet zoo zeer konden beminnen!
Hoe verrukkend waren nu tie klanken van onze vaderlandsche liederen! Hoe dikwijIs deden zij tranen uit onze oogen
vloeien!
Hoe prachtig kwamen onze driekleuren ons voor. Met welken
eerbicd groetten wij ze, met welke geestdrift. Nu ja verstonden
wij de woorden van den ;rooter kanselredenaar Lacordaire :
Wat is eene vlag? Het is een stuk doek aan een stuk bout
gebonden. Maar dat bout leeft, en in de plooien van dat dock
zweeft de ziel van gansch een yolk met de glorie van het verleden, de herheid van bet heden, en het onwankelbaar yertrou
wen in de toekomst!
**
En in de verzekering waarin wij verkeerden dat de verlossing
komen moest, tooverden wij ons een verlokkend schouwspel voor
van den toestand vein ons land na den oorlog.
Ons land zou zijne vrijheid herwinnen, zijne onafhankelijkheid genieten m6er nog dan voor den strijd, en zij zoude beter
verzekerd en gewaat borgd zijn dan tevoren.
Onze verwoeste streken zouden hersteld worden en herleven
heerlijker clan ooit. Onze belforten, onze kerktorens zouden zich
opnieuw iii onze vrije lucht verheffen ; dan zou opnieuw
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beiaard spelen uit al onze torentransen en de vloed zijner
harmonie over het Land laten stroomen.
De geteisterde burgers zouden vergoed worden. Landbouw,
Handel en Nijverheid zouden opnieuw bloeien.
Het zou gedaan zijn met de ontberingen. Levensmiddelen
zouden in ruime mate, in overvloed, ter beschikking der bevolking staan.

Was dat overdreven? Was dat ijdele begoocheling?
Wat de levensmiddelen aangaat, misschien wel.
In het jaar 1917 werd ik in Le Havre ondervraagd door
een lid van het Inlichtingsbureel dat aldaar bestond, aangaande
rle werking van het Ministerie van Landbouw en Openbare
Wel ken.
Hij verlangde, onder andere, te weten wat ik dacht nopens
de bevoorrading na den oorlog. Ik antwoordde hem dit :
dat na den oorlog de
Het is eene dwaling te
» vraag der levensmiddelen zich zoo scherp als nu niet meer zal
• voordoen. Gedurende eenen zekeren tijd, misschien nog al
, lang, zal de schaarschheid blijven bestaan ».
Om zoo te spreken was het overigens volstrekt niet noodig
de gave der profeten te bezitten. Het was voldoende een weinig
na te denken over de gevolgen van den oorlog.
Millioenen menschen zouden gedood zijn.
Volgens de laatste berichten beloopt het getal dooden en
vermisten in Frankrijk alleen tot 1.358.872. Daarbij komen
370.00o verminkten, zoo dat Frankrijk de werkkracht van
1.700.000 man verloren heeft. Men weet nog niet juist hoeveel
millioenen, acht, ties misschien, het getal dooden bedraagt voor
al de landen die in den oorlog betrokken waren.
Honderd duizenden hectaren land zijn verwoest, en kunnen
voor het oogenblik niet meer bebouwd worden.
Rond 1916 waren er 80o.o00 hectaren in Frankrijk onbebouwd.
In Belgie waren er 62.000 hectaren, in West-Vlaanderen
alleen, verwoest, ge&eltelijk of geheel, waarvan een zeker getal
niet meer voor den landbouw zullen kunnen dienen.
Het viel dus wel te voorzien dat de opbre y gst veel minder
moest worden, en dus de levensmiddelen schaarscher zouden

— 507 zijn. En het is ook zoo, en zal nog een zekeren tijd zoo blijven.
Hoelang weet niemand.
Wij weten alleen dat de strijd nog woedt in Rusland, in den
Balkan, in Turkije, in AziL', zonder te spreken van den burgeroorlog die van tijd tot tijd oplaait op verscheidene plaatsen,
noch van het bolchevisme dat in Rusland heerscht en de
wereld wil veroveren.
Voegen wij daarbij dat gedurende den oorlog al de voortbrengselen van de verbonden landen voor die landen bestemd
waren, en meestal ook die van de onzijdige landen.
Nu vragen en bekomen onze vroegere vijanden er ook een
deel van.
Is het dan te verv-onderen dat de voortbrengst, die daalde,
niet in verhouding is met het verbruik, dat steeg? Is bet dan te
verwonderen dat de prijzen van alle eetwaren hooger staan en
dat het lfwen duurder bleef dan v '6r den oorlog?
Nochtans, deze oorzaak legt met alleen de mate uit in dewelke de prijzen gerezen zijn. Eenige bijzondere opmerkingen
zijn bier noodzakelijk.

De duurte van het leven heeft natuurlijk voor gevolg gehad
de loonen te doen klimmen. Dat moest. Niet alleen de loonen
der werklieden, maar der beambten. der bedienden van alien
aard en van alien rang, van de nederige straatvagers, tot de
Ministers toe.
Na den wapenstilstand waren de prijzen doorgaans, laat
ons zeggen, driemaal zoo hoog als v66r den oorlog.
En men heeft als volgt geredeneerd Iaat ons de loonen ook
verdriedubbelen en alles komt op zijn plooi.
Daarin was men deerlijk mis.
Men heeft aldus de inenschen laten gelooven, en dit was
eerie dwaling, of willen doen gelooven, en dit was eene misdaad,
dat ze nu zoo gemakkelijk zouden geleefd hebben als v66r den
oorlog.
Men is zelfs zoo verre gegaan dat men bun een beter bestaan
heeft willen verzekeren, en terwijI men de loonen deed stijgen
heeft men de werkuren doen dalen. Dit wilde zeggen dat men
den verbruiksfactor deed verhoogen en terzelfdertijd den voortbrengstfactor deed dalen.
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Natuurlijk moest dit voor gevolg hebben eene stijging der
prijzen.
Let wel op, Mijne Heeren, dat ik hier niet eene ordentelijke
en wijze beperking der werkuren wit komen bestrijden.
1k had de eer reeds vijf-en-twintig jaren geleden het eerste
wetsvoorstel in de Kamer neer te leggen dat de beperking der
werkuren toeliet, en veertien jaren geleden het eerste wetsvoorstel dat het achturenwerk bedong voor de nieuw ontdekte koolmijnen.
Ik wil enkel uwe aandacht vestigen op de gevolgen van
eene toepassing dier maatregelen, die misschien niet te gewenschter ure is geschied.

Maar dit legt nog niet alles uit.
Wat men iTleest uit het oog verloren heeft, 't is dat de loonsverhooging zelf, op hare beurt, de prijzen moest doen opgaan.
Dit om twee redenen. Dc eerste, orndat de kosten van.
voortbrengst stijgen wanneer de loosen stijgen, dus ook de verkoopprijs. Daar heeft iedereen wel aan gedacht, maar dit is de
minder belangtijke oorzaak, een oorzaak van ondergeschilit
belang bijna.
De tweede reden echter, waaraan bijna niemand heeft
gedacht, ofschocn ze verre de gewichtigste is, ligt hierin, dat wanneer de hoeveelheden koopwaren beneden het normaal verbruik
staan, beneden de normale noodwendigheden, de prijzen stijgen
niet in verhouding tot het tekort der hoeveelheden, maar tot de
koopkracht der verbruikers.
Zoodanig dat iedere loonsverhooging, daar zij de koopkracht
der verbruikers vergroot, als noodzakelijk gevolg de stijging der
prijzen moet hebben.
Laat mij toe UEd. een voorbeeld te geven om UEd. beter
mijne bedoeling te laten verstaan.
Veronderstellen wij dat in normalen toestand het rantsoen
brood 500 gr. per inwoner bedraagt, en dat de hoeveelheid
beschikbaar graan maar zou toelaten aan iederen inwoner 250 gr.
uit te deelen.
Er is maar half zooveel graan als er noodig is, zullen meestal
de menschen zeggen, dus de prijs van het brood zal verdubbelen.
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Is dit waar? Geenszins! De prijs van het graan zal niet
verdubbelen maar verdrie-, vervier-, vertiendubbelen en meer.
Gij hebt dien toestand gekend onder den oorlog, toen, in
plaats van 500 gr. er u maar 250 gr. kon uitgedeeld worden.
Kostte het graan niet veel meer clan het dubbel van den
gewonen prijs? Heeft men niet tot zeven, acht honderd frank en
meer betaald voor honderd kilos graan, die er geen dertig kostten
in de eerste dagen van den oorlog?
Hoe komt dat? Dit komt hierdoor dat zoolang er menschen
zijn die over genoeg geld beschikken om hun normaal rantsoen
te koopen, die menschen zullen betalen zooveel als het noodig is
om dit gewoon rantsoen te verkrijgen.
Let wel op. Het stijgen of dalen der prijzen heeft niet den
minsten invloed op de beschikbare hoeveelheid der koopwaren,
zoo min als iedere regeling van den aankoop of verkoop der
waren.
Alle wetten, Koninklijke besluiten, rninisterieele besluiten,
zullen niet eery korreltje graan /leer ter beschikking der bevolking
stellen.
Als er genoeg waren zijn, worden de prijzen normaal; als er
niet genoeg zijn, zullen de prijzen stijgen, en die stijging, dit is
het voornaamste, is geenszins in evenredigheid met de vermindering van de hoeveelheid, maar met de koopkracht der verbruikers.
Deze zullen betalen wat zij kunnen, hoeveel het ook zij, onr
in hunne noodwendigheden te voorzien.
De verhooging der loonen moet dus noodzakelijk voor
g-evolg hebben de stijging der prijzen, dus de stijging van de
duurte van het leven, zoolang de hesclukbare hoeveelheden niet
toereiken om in de normale voeding van de in woners te voorzien.
Hoe dikwijls hebben wij niet hooren zeggen : het dient tot
niets onze loonen te vermeerderen, de duurte van het Leven
vermeerdert evenveel.
Dit is een felt, waarvan ik getracht heb de reden aan te
toonen.
Wil dat nu zeggen dat men noch loonen, noch jaarwedden
moet verhoogen? Natuurlijk niet.
Hoe slaan zij den hal mis, clan ook, die zich inbeelden dat
de vermeerdering der loonen het eenige en doeltreffend geneesmiddel is tegen de duurte van het leven.
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Welk is dan het redmiddel ? Enkel het volgende : Vermindering van verbruik, vermeerdering van opbrengst.
De opbrengst doen stijgen, het verbruik doen dales : ik bedoel het verbruik der waren die niet volstrekt noodzakelijk zijn.
Een voorbeeld : alle hoeden zijn nu zeer duur. Een hoedenkoopman bood onians 150 fr. voor eenen ouden zijden hoed,
eene « buis » zooals men zegt; '1 is veel, en hi d inoest er natuurlijk op winnen.
Veronderstelt dat ieder van ons de gewoonte had jaarlijks
eenen hoed te koopen, en veronderstelt dat de hoedenfabrieken
er voor het oogenblik maar half zoo veel voortbrengen ais voor
den oorlog.
Indien wij toch een hoed per jaar willen koopen, zullen de
prijzen stijgen. Die over genoeg middelen beschikken om toch
eenen hoed te koopen kost wat kost, zullen kunnen. De anderell
met.
Maar hoe meer menschen er zullen zijn die geld genoeg
hebben, hoe meer de prijzen zullen stijgen. Een hoed, die twaalf,
veertien fr. kostte y our den oorlog, zal er vijftig, zestig kosten.
Indien wij nu siechts alle twee jaar eenen hoed koopen
dan zullen er hoeden genoeg bestaan, en de prijzen zullen niet
zoozeer stijgen.
Zij zullen ook niet zoozeer stijgen Indien er zooveel hoeden
gemaakt worden als vroeger, dit is te zeggen tweemaal zooveel
als nu.
Dus minder verbruiken, meer voortbrengen; daarin ligt de
oplossing van de moeilijkheid.
Denken dat wij onmiddellijk na den oorlog zoowel hadden
kunnen 'even als v6Or den oorlog, of beter, dat was eene dwaling waarvan wij nu de gevolgen en de reden kunnen beseffen.
Er zijn overigens nog andere redenen die de prijzen deden
stijgen, als bij voorbeeld de toestand van den wisselkoers voor
alles wat wij in het buitenland moeten koopen, en in Belgie is
dat veel, en ook de verhooging van den kostenden prijs, die,
zooals ik het zegde, gedeeltelijk te wijten is aan het stijgen der
loonen. Maar dit zijn oorzaken van veel minder belang.
Ik wilde enkel aantoonen — dit was mijn bedoeling — dat
de stijging der loonen niet als het bijzonderste redmiddel mag
beschouwd worden tegen de gevolgen van de levensduurte.
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Willen wij goedkooper leven, wij moeten minder verbruiken
en meer voortbrengen. Daarbuiten is er geen uitkomst.

Die ontgoocheling, die wij ondergaan hebben na den oorlog, is ongelukkig de eenige niet, en zelfs niet de ergste.
Men had ons veel beloften gedaan tijdens den oorlog.
In het jaar 1915 lieten Engeland en Frankrijk ons weten dat
zij aan de Belgische bevolking, die zooveel te lijden had onder
het Duitsche juk, en met zooveel moed en zelfopoffering lien
zwaren last droeg, een bewijs wilden geven van hunne genegenheid, en van hunnen vasten wil Belgic in al zijn rechten en
goederen te herstellen.
Die verklaring werd plechtig gedaan, in naam der Bondgenooten, door Prins Koudatcheff, Minister van Rusland,
Baron Beyens, destijds onzen Minister van BuitenlandscheZaken.
Zij is bekend onder den naam van « Verklaring van
Ste-Adresse » en luidt als volgt :
K: De verbonden Mogendheden, onderteekenaars der vet-- dragen, de onafhankelijklieid en onzijdigheid van Belgic waarborgende, hebben besloten vandaag door eene plechtige
getuigenis, de verbintenissen te vernieuwen tegenover uw
Land.
Bijg-evolg wij, Ministers van Frankrijk, van Groot Brittani
en van Rusland, gemachtigd door onze Regeeringen, hebben
, de eer U de volgende verklaring te doen :
<: De waarborgende Bondgenooten en Mogendheden verklaren dat, wanneer het oogenblik zal gekomen zijn, de Belgische regeering zal geroepen worden om deel te nemen aan
de vredesonderhandelingen en dat zij de vijan(lelijklieden niet
< zuilen staken dan wanneer Belgic zal hersteld wezen in zijne
politieke en economische onafhankelijkheid en ruimschoots
<- zal vergoed zijn voor de geledene schade.
«Zij zullen hunnen steun verleenen aan Belgic om de
« heropbeuring te verzekeren van zijn handel en zijne finantien ›).
Bernerkt we1 dat de Belgische regeering die verklaring niet
verzocht noch uitgelokt had.
Zij kwam spontaan van onze borgen, en dit, in de oogen der
Belgische Regeering, verhoogde grootelijks hare waarde.
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Zij was volledig, alle zekerheid wend ons gegeven voor de
toekomst.
Eerst en vooral moest Belgie hersteld worden.
De zegepraal der Duitschers kon alleen nog onze toekomst
onzeker maken, maar dit was eene veronderstelling bij dewelke
wij niet moesten blijven staan; in ieder geval, moest zulk eene
ramp zich voordoen, dan was alles verloren voor alleman, ja
voor de gansche wereld.
SE
**
Achttien maanden zijn verloopen sedert den wapenstilstand.
Is het herstel van ons land door de Duitsche oorlogsvorgoedingen verzekerd? Neen.
Wij weten nog niet wat door Duitschland en zijn bondgenooten zal moeten betaald worden, en welk ons deel in die
vergoeding zijn zal.
Maar alles doet ons veronderstellen en vreezen, dat ons deel
niet zal toelaten onze vernielde woningen, scholen, kerken, stadhuizen en andere openbare gebouwen, onze spoorbanen en
waterwegenissen, onze nijverheidswerkhuizen, onze verwoeste
akkers te herstellen, de pensioenen ouzer verminkten te betalen,
den noodigen bijstand te verleenen aan onze weggevoerden, aan
de huisgezinnen der slachtoffers van de Duitsche overweldigers.
Zijn wij voor de toekomst gewaarborgd tegen nieuwe aanvallen van den vijand? Neen.
Minder dan vroeger, dan v66r den oorlog.
Toen hadden wij de waarborg van wat men in 183o de vijf
groote Mogendheden noemde van Europa, en toen was Europa
gansch de wereld.
De ondervinding heeft bewezen dat die waarborg ons niet
van aanvallen heeft kunnen vrijwaren.
Nochtans, zij had ons 89 jaren vrede verzekerd en indien
twee van onze borgen aan hun woord schandelijk te koit
kwamen, indien een derde ook afvallig geworden is, toch zijn er
twee,— en ik groet ze bier met dankbaarheid,—getrouw gebleven;
zij hebben hun goed en hun bloed ten dienste gesteld, en 't is
dank zij hunne hulp, dat wij onze onafhankelijkheid hebben
bewaard.
Zeker, in Belgie kan niemand denken aan de hernieuwing
van de verdragen van het jaar 1839. Wie kan nog geloof hechten
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eenige waarde toekennen aan het handteeken van Oostenrijk
en Rusland ?
Maar de gebeurtenissen hebben bewezen dat, indien de
waarborg der Mogendheden niet alles was, zij toch iets was,
dewijl zij ons van zoo grooten dienst is geweest.
Ik wil met beweren dat wij vrijwillig onze toevlucht moeten
nemen tot eene s p ort van onzijdigheid die ons in 1839 werd
opgedrongen.
Aileen hierop wil ik uwe aandacht vestigen.
Tot 1914 hadden wij
Op dit ougenblik hebben wij ?nets ! 't Is weinig, le weinig.
*
In economisch opzicht hadden de Verbondene Mogendheden ook schoone, ja prachtige besluiten genomen. Op Io n, 15.,
To n, 17 1' Juni 1916 waren hunne vertegenwoordigers te Parijs
as ngekomen.
De uitvoering dier besluiten moest ooze heropbeuring verzekeren.
Onderhandelingen zijn aangeknoopt geworden met Frankrijk, terwijl de Belgische Regeering nog in Frankrijk was. Zij
werden met voortgezet.
Er is spraak geweest van onderhandelingen met Engeland.
Vat is er van dit alles overgebleven? Voor het oogenblik
Diets.
En zoo is het dat, naar welken leant wij ons ook wenden, wij
nergens de verwezenlijking zien van do hoop die wij, met recht,
na de ons gedane beloften, mochten koesteren.
SE

Moeten wij dan, zult gij misschien zeggen, wanhopen van
de toekomst van ons land I
Nooit, MM. Ik heb een volledig en onbeperkt vertrouwen
in de toekomst van
En dat vertrouwen steunt eerst en vooral op de hoedanigheden van ons yolk.
Ziet hoe oncianks al de moeilijkheden waarmede wij te
worstelen hebben, en waar ik u, zonder ze te verzachten, aan
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herinnerde, het een door iedereen erkend felt is, dat wij in het,
lierstel van onze verwoeste streken, van onzen landbouw, onzen
handel, onze nijverheid, de andere landen voor zijn.
't Is dat ondanks het zakken, het dales van haren werklust, van haren iever, onze bevolking toch werkzamer en ieveriger gebleven is dan elders. Wij staan niet zoo ver als v6(.")r den
oorlog, maar zijn toch nog de eersten.
Voegen wij daarbij dat onze onderhandelingen met de Verbondenen, met onze geburen, niet ten einde zijn. In de leemten
die ik aangeduid heb kan nog voorzien worden. Onze toestand
kan verbeteren.
Eene goede militaire verstandhouding met Engeland en
Frankrijk is steeds onder de mogelijke zaken te rekenen, en dat
zou ons groote waarborgen kunnen geven tegen het gevaar van
vreemde aanvallen, zonder eenige inbreuk te maken op onze
onafhankelijkheid, aan dewelke wij eerst en vooral en bovenal
hechten.
Alhoewel de onderhandelingen met Nederland voor 't oogenblik geschorst zijn, mogen wij toch de hoop koesteren dat
zij zullen hernomen worden en tot goede uitslagen zullen voeren, goede uitslagen voor de beide landen.
Het is hier de gelegenheid niet om in een volledig onderzoek te treden van het ontwerp van verdrag waarop onze Afgevaardigden met die van Nederland het eens waren geworden,
en die het vraagpunt der Wielingen is komen verdagen.
Het bracht ons weinig voordeel, maar wij mogen niet zeggen dat het van geener waarde was. Het was zonder twijfel
onvoldoende.
Het gaf ons niets op politiek gebied, weinig, te weinig op
economisch gebied.
Maar dat kan veranderd worden. Er zijn weinige landen
op de wereld die zooveel wederzijdsch belang hebben om zich
hoed met elkander te verstaan als Nederland en Belgie, en wij
moeten niet wanhopen die verstandhouding te zien verwezenlijken.
Wanneer wij ons recht verdedigen hebben wij niet het
minst de bedoeling 'loch het verlangen, eenige inbreuk te maken
op het recht onzer buren.
En wij kunnen onze belangen behartigen zonder die van
onze buren te schaden.
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Het is een bewezen feit dat, ware Belgk', door Duitschland
ingepahnd geworden, Nederland terzelfder tijd, of kort daarna,
zijne onafhankelijkheid zou verloren hebben.
De rede door Ironing Ludwig van Beieren gehouden is nog
niet vergeten. Het was de monding van den Rijn die hij wilde
bezitten, en die ligt toch niet in Belgic !
En als M. von jagow, de Duitsche Staatssecretaris van
Buitenlandsche lateen, aan Prins Lichnowskv, Duitschen gezant
te Louden, op 4 n Oogst 1914 schreef urn te trachten de tusschenkomst van Engeland te beletten, hoe drukte hij zich uit ? « Gij
• moogt uitdrukkelijk herhalen dat zelfs nl geval van oorlog met
Duitschland onder Been voorwendsel Belgisch grond• gebied zal inpalmen. De oprechtheid van deze verklaring is
• bewezen door onze plechtige verbintenis je{.,,ens Holland, dat
• wij zijne onzijdigheid stipt zullen eerbiedigen. Het is klaar dat
• wij met met voordeel Belgisch grondgebied zouden kunnen
o inpalmen, zonder ons terzelfder tijd uit te breiden ten p oste van
• Holland
Het is dus klaar, indien Duitschland Belgic had ingepalmd,
— en het is bewezen dat dit wel zijn inzicht was, — zou de
gedeeltelijke of volledige inpalining van Holland gevolgd hebben.
Wij hebben terzelfder tijd Holland en Belgic gered!
Van een anderen leant, wie ziet niet in hoe groot het gevaar
zou worden voor het vrij bestaan van Belgic, indien Nederland
under de macht van Duitschland viel ?
Wij worden dus door dezelfde gevaren bedreigd.
Ons bestaan berust op dezelfde gronden.
Wij hebben Beene tegenstrijdige belangen.
Is de wereldhandel niet poet, niet ruins genoeg ons aan
iedere van onze havens toe te later alle mogelijke uitbreiding
te nemen?
En zijn onze belangen op het gebied van handel, nijverheid,
landbouw, wetenschap, letterkunde niet gelijkloopend, of zelfs
samenloopend, N, erre van tegenstrijdig te zijn ?
Laat ons dus hopen dat de beide Regeeringen eerie overeenkomst zullen kunnen sluiten die ooze militaire overeenkomst
met Fr ankrijk en Engeland zal volledigen, en aan de beide landen dezelfde voordeelen zal verzekeren zoowel op economisch
als op militair gebied.
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En de derde reden van mijn vertrouwen is gesteund op de
lessen van onze geschiedenis, de prachtige geschiedenis van het
Belgisch yolk.
Het is niet de eerste maal dat wij eene crisis doorworstelen.
Geen land heeft zoo dikwijls als het onze den oorlog gekend
met al zijne gevolgen.
Wie zal zeggen hoe menigmaal ons land is verwoest geworden door vreemde legerbencten ?
Beziet de kaart van Belgie. Er is bijna geene stad of geen
dorp waar er niet in den loop der tijden gevochten werd.
En behalve dat, hoeveel crisissen op maatschappelijk, op
godsdienstig, op politiek gebied?
Altijd is er ons land doorgekomen en heeft het zich hersteld,
ja is het bloeiender herworden als voordien.
Wij zijn hier te Gent. De eeuwen door is Gent eene nijverheidsstad geweest; de nijverheid is hier bloeiend gebleven, trots
al cle gebeurtenissen van welken aard ook die Gent gekend heeft,
en gij weet hoe talrijk en tevens hoe schrikkelijk zij waren!
De nijverheid heeft van aard kunnen veranderen. Het was
wol en laken, die men hier vroeger spon en weefde! Nu is het
vlas en katoen. Maar Gent is steeds een nijverheidsstad, en niets
laat vermoeden dat zij het niet zal blijven. Alles, in tegendeel, laat
denken dat nieuwe nijverheidstakken zich bier zullen vestigen,
daar Gent de twee groote voorwaarden bezit van stoffelijken
voorspoed : Gent is gelegen te midden van een vruchtbare landbouwstreek, en is door spoor en water met land en zee, 't is te
zeggen met de wereld, verbonden.
En bovenal de grootste reden waarom Gent geen verval
gekend heeft of kennen zal, de grootste reden is, dat Gent, Gent
was, is en blijft, en dat de Gentenaren Gentenaren waren, zijn en
zullen blijven met liunnen vasten wil en hunne onvermoeibare
bedrij vigheid.
Wat ik zeg van Gent is waar voor gelieel ons land. Belgie is
altijd bloeiend geweest en gebleven in opzicht van landbouw,
handel, nijverheid, trots al de omwentelingen, die het heeft
gekend.
En wanneer onze Vlaamsche gewesten zullen hersteld zijn,
MM., in hunne taalrechten; wanneer ons y olk zijne volledige
ontwikkeling zal genieten in zijn eigene taal; wanneer het dien
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toestand niet meer zal kunnen dies geen ander vrij yolk op
gansch den aardbol ke p t; wanneer zijn geest zich in eigen wezen
zal molten ontwikkelen, verheffen, in al de hoogste sferen van
's mensclien betrachtingen; \vanneer het aan de bronnen der
wetenschap zal kunnen puttee zonder verplicht te zijn eerst en
vooral afstand te doen van zijn eigen, natuurlijk, hem door
God geschonken wezen; wanneer kunst en wetenschap, letterkunde, handel, landbouw, nijverheid hem in zijne taal, zullen
.onderwe4en worden, van de dorpsschool of tot in de Vlaamschgeworden Hoogeschool van Gent; wanneer ons leper, onze
besturen, onze gerechtshoven zullen beantwoorden aan de noodwendigheden en aan de rechten van ons yolk; wanneer er zoo
aan de behoeften van ons y olk, en laat niij toe er bij te voegen
.aan de zoo dikwijls uitgedrukte verlangens van onze Academie,
gehoor zal geschonken zijn, zoodat de twee deelen van Belgic
de volledige maat zullen kunnen geven van hunne ,macht, in
geestelijk en stoffelijk opzicht, dan zal ons y olk, dan zal ons land
een tijdperk ingaan van voorspoed en bloei, van vrede en
vooruitgang, van rijkdom en geluk, tot nu onbetuigd in onze
geschiedenis, en ik zou durven zeggen in de geschiedenis van
de wereld.

Neen, MM., Belgic zal niet vergaan, niet vervallen,
leven en bloeien.
MM., Indien in het Vredesverdrag van Versailles geschreven stond dat de Schelde lionderd vijftig jaren lang zal gesloten
blijven, wat zouden wij denken?
Velen onder ons zouden denizen dat nu het verval van het
land verzekerd is. louder de vrijileid der Scheldevaart, zonder
betrekking met de zee, is alle uitbreiding van handel en nijverheal onmogelijk. Velen zouden het woord van wanhoop uitspreken : « Finis Belgia gedaan met 13elgii. En zij zouden mis 471.
Want ons land heeft die ramp gekend, beleefd. Honderd
vijftig jaren lang na het verdrag 'Munster, is de Schelde
gesloten geble y en. Zij bestond y our ons niet nicer, geen schip
mocht er op varen. Die gouden vloed liep door ons land, zonder
tot den rijkdoin van ons land iets bij te dragen.
Vat hebben onze vaderen gedaan? Hunne armen gekruist,
en geweend over den verloren voorspoed? Nooit! Zij hebben
zal
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andere uitwegen gezocht en gevonden. En zonder de vreemde
tusschenkomst zouden zij ze bewaard hebben.
En na die honderd vijftig jaren, pas was de Schelde vrij, of
Handel en nijverheid bloeiden opnieuw, en na eenigen tijd was
Antwerpen nogmaals de eerste haven van het vasteland.
Ik lieb daar dikwijls aan gedacht gedurende den oorlog, als
de toekomst onzeker scheen aan sommigen, als men dacht dat
Duitschland, niet gansch verslagen, misschien wel zou getracht
hebben den Antwerpschen zooniet naar Brernen of
Hamburg te verplaatsen, ten minste naar Rotterdam, en daarom
de monding der Schelde niet zou vrij gelaten liebben, en ik dacht
in mijn eigen dat, indien God aan Belgie eene zeekust gegeven
heeft, het is opdat wij er zouden gebruik van maken, en dat,
indien de Schelde aan ons met bleef, wij eene vaart, eene groote
zeevaart, zouden graven van Antwerpen naar Zeebrugge: Daar
ook is de zee, 't is te zeggen de wereld, en noch Antwerpen noch
Gent zouden van de zee verstoken blijven !
En dit zal UE. ook doen beseffen waarvoor wij de Wielingen aan niemand mogen afstaan. Zij zijn aan ons, zij blijven aan
ons!

* **

Verder nog wil ik gaan. Aloesten wij niets bekomen van al
wat ons beloofd werd, noch vergoeding, noch waarborgen tegen
vreemde aanvallen, noch voliedige vrij heid op de Schelde, noch
gunstige handelsverdragen met ooze geburen, moesten wij juist
in denzelfden toestand blijven als voor den oorlog, of zelfs in
een minder gunstigen toestand, toch zouden wij niet moeten
noch mogen klagen, want wij hebben toch iets bewaard dat
boven alles staat, dat iets waarvoor wij streden : onze eer en
onze vrijheid!
Toen wij in dien heugelijken nacht van 2" tot 3n Oogst 1914,
waaraan ik u in het begin dezer rede herinnerde, toen wij in het
Paleis te Brussel (net den Kuning vergaderd waren, waren wij
maar met eene zaak bekommerd : getrouw blijven aan ons
woord.
Daarvoor waren wij beslist alle gevaren te loopen, alle offers
te brengen.
Wij hebben er niet aan gedacht, eischen te stellen of voor
waarden voor onze hulp en inedewerking.
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Wij hebben geene uitbreiding van ons grondgebied gevraagd,
geene voorrechten of zelfs voordeelen van economischen acrd,
geene geldelijke vergoeding.
Wij wilden alleen getrouw blijvcn aan ons woord.
Men heeft liet ons sores verweten. In landen die aan den
strijd been deel hebben genomen, heeft men Belgic beschuldigd
den oorlog te lang te hebben doen duren. Zonder Belgie, zegde
men daar, was de uitvoering van het Duitsche plan mogelijk en
ware de vrede gesloten geworden v(V)r het einde van het jaar
1914, op 3011 October, volgens de Duitsche berekening. Belgie zou
zelf ongedeerd, ongehavend uit den oorlog gekomen zijn.
Ja, ja misschien wel ! maar tusschen die twee nitslagen : alles verliezen behalve de eer, en alles bewaren behalve
de eer, hebben wij het eerste gekozen, en het land, ons volk
hebben ons verstaan. Zij hebben zicli rend den Koning, rood de
Regeering, rend de vaderlandsche \lag geschaard. Wij hebben
al te samen volgens het woord van onze Boeken eerst en vooral
de rechtvaardigheid gezoclit. Het overige is ons toegeworpen
geworden, liet overige, 't is te zeggen met onze eer de onafhankelijkheid van liet Land en de viijheid van ons Volk.
Wij hebben gestreden en geleden niet alleen voor ons recut,
maar voor hel recut; niet alleen voor onze vrijlieid, maar voor
vrijlieid, voor de vrijlieid van de wereld, van al de volkeren van
de wereld, voor het begrip zelf van de vrijlieid, dat door de
Duitsche gedachte in gevaar was gebracht en met ondergang
bedreigd. En dat geeft ens het recut de grootste hoop te koesteren voor onze toekomst.

Laat mij toe aan Ceti trek te herinneren nit het }even van wij len
Leopold II. liet is mij meeimaals gebeurd sommige gedachten
van Leopold II te bestrijden; ik mag hem nu wel prijzen, zonder
mij bloot te stellen aan de beschuldiging van vleierij. Het is ten
andere niet naar de dooden dat vleiers gewoonlijk gaan.
In de omstandigheden waar de Kainers de eer liadden door
Hem ontvangen te worden, alsook in de persoonlijke gesprekken
verzuimde de Koning nooit ons te onderhouden over de toekomst van Belgi.
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Hij had van deze toekomst een zeer verheven begrip. Ten
huidigen dage erkent iedereen dat zijne laden vooral voor doel
hadden het geluk en de grootheid van het land.
Indien de openbare meening zich niet altijd aansloot bij
zijne ontwerpen, en indien hij op weerstand stiet, was het
rnisschien omdat hij te vroeg werken wilden verwezenlijken die
men te groot vond; maar niemand betwist nog dat hij een groot
vaderlander was.
Welnu deze gedachte kwam steeds, en altijd onder denzelfden eigenaardigen vorm in zijne woorden terug : « Belgie is een
« klein land. Het is niet te vergelijken met de groote landen die
« het omringen, het is zeer zwak! Het moet zijne eerzucht kunnen
• beperken maar het kan eene wereldhoofdplaats worden
« Eene wereldhoofdplaats », « Une capitale Dat was zijn woord.
Het was alsof voor de oogen van den ouden Vorst het
visioen der vervlogene eeuwen opdoemde, toen onze gouwen de
plaats bekleedden van Griekenland in de oudheid, toen onze
fiere gemeenten de tack op zich names die Athene vervuld had,
toen zij een brandpunt waren van hooge beschaving, brandpunt
waarvan de stralen doordrongen tot aan de uiteinden van de
bekende wereld.
Waarom, MM., zou Belgie deze plaats niet terug veroveren
in de hedendaagsche Maatschappij?
Deze eerzucht staat ons vrij, en ik zeg dat, kunnen wij ze
koesteren, wij ze inoeten koesteren!
Geen land is bevoorrecht als het onze. Gelegen op het
kruispunt van de groote wegen der volkeren, wordt het door
het wereldverkeer doorloopen.
De Voorzienigheid heeft in zijn schoot onbeperkte rijkdommen opgehoopt.
Zijn vruchtbare grond vraagt niets dan eene volmaaktere
toepassing der hedendaagsche wetenschap om het bestaan van
al zijne inwoners te verzekeren.
De arbeidsgeest der bevolking kent zijn weerga niet. Als een
bloeiende biekorf zendt Belgie zijne zwermen arbeiders de wereld in.
Belgie kan dus voorzien in alle mogelijke uitbreiding der
nationale werkzaamheid.
Een buitengewoon, merkwaardig en volledig net van banen
van alien aard, dichter en volmaakter dan in eenig ander land,
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voert het leven tot in de geringste gehuchten en de verst afgelegcn
wijken.
's Lands havens kunnen de rijkdommen van gansch den
aardbol ontvangen, aangetild door de hedendaagsche x Leviathans D.
De wetenschap van zijne ingenieurs, de geest van onderneming zijner handelaars, het vernuft zijner nijveraars zijn overal
beroemd. Zij laten ons toe mede te Bingen voor de verwezenlijking der grootste ontwerpim en der stoutste opvattingen.
De werken zijner kunstenaars, de gewrochten zijner letterkundigen worden hooggeschat en bewonderd.
Waarom zou de droom van den ouden Koning niet eensdaags waarheid worden ?
Met deze gedachte, Mijne Heeren, is het dat ik wil sluiten._
1k heb de hoop, beter : het vertrouwen, dat al onze landgenooten hun plicht zullen begrijpen en dat bij de herinnering van
vroeger en der beproevingen van gisteren, zij niet zullen verwaarloozen om aan het vaderland eene toekomst te verzekeren,
nog grootscber clan zijn verieden !

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is <, de

Nederlandsche Thal en

Wetenschap to bevorderen, door het uitgeven, in het ,Vederlandsch,
van iiieuwe werken over Natunr- of Geneeskundi ,,,;e Welenschappen,
over Rechtsgeleerdheid en over het Irak 7 an den in,9, enieur ».

Derhalve worden bij de Koninkliike Vlaamsche Academie
-werken op het gebied dezer verschillencie vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handers
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de ilestendige (,ommissie
voor Nieuzvere Taal- en Letterkunde. Na kennisneming van de
uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of niet
laten drukken van de aangeboden werken.
* **

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
onder het yolk to versp reiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche dicliters en toondichters.

Liederen

* **

Pater 3. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Bgsluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Vcademie voor het J. Salsmans-Fonds vast•gesteld, zal ce jaarlijksche intreit van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschriiven van prijsvragen, hetzii tot net uitgeven van ingezonden werken op net gebied der Neaerianascne taalkunde;
b) hetzii tot het uiteeven van Middeinecieriandsche teksten op net gebied der
Roornsch-Katholieke biibeiverkiaring, liturgic, zedeleer, catecnese,
homiletiek,hagiographie, ascetiek, g,eesteliike liederen en geciichten, orciensregelen
c, hetzij tot het beicostigen van wetenscnappeiijke zenciingen of van studiereizen
Welke tot het vooroe.reiden van uitgaven ais de onder littera b en c genoemde,
nooazakelijk worden bevonden
hetzij tot het bekostig,en van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde

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 tijarnimte, het baste
work, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Illededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den
loop van elk tweejarig tijdvak uitgegeven of geschreven
werken.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reg lement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelitzgen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden n-'orden verTocht, twee exempla,ren van hun werk of werIcen,naar den Bestendigen SecreSaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent — (met
vermelding op het adres Voor den Aug. Beernaert-prijs),
te zenden.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

BERICHT.
BIBLIOGRAPHIE
VAN DEN

VLAAMSCHEN TAALSTRIJD.
Heeren Leden of Bijzondere personen, die
in hunne boekerij, boeken, brochuren, overdrukken, enz. bezitten, Welke in de Bibliographie
van den Vlaamschen Taalstrijd zouden
dienen benuttigd te worden, wezen zoo goed ze
te zenden aan den Bestendigen Secretaris, die
zich belasten zal met ze in hunnen naam aan de
Heeren Uitgevers mede te deelen.
Mochten aanplakbiljetten mei beirekkiii- tot
deiz Vthamschen Taalstrijd, in welke omstandigheid
ook, in hunne stall worden aangeplakt, dan worden
de heeren Leden der Academie verzocht den
Bestendigen Secretaris een exemplaar daarvan,
voor het Archief onzer Koninklijke te
bezorgen.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het Joel -van dit Fonds is « de Nederlandsche Thal en
Welenschap to bevorderen, door het -111'4-even, .in het Nederlandsch,
van nienwe werken over 'Valour- of Geneeshrindige Weleoschapiben,
over Rechlsgeleerdheid en over het Fah van den Ingenieur ».
Derhalve worden bij de Koninklijke •Vlaamsche Academie
werken op het - gebied dozer Verschillende valcicen ter uitgave
ingewacht. .Ingezonden verhandelingen worden in hander
gesteld van clrie beoordeelaars, ieden van de BestenA,oe Coinnzissie
•voor Nienwere Taal- en Letterkunde. Na kennisneming van de
uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of niet
laten drukken van de aangeboden . werken.

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs 18 -gesticht met het Joel Vlaanzsche
order het yolk to versoreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

Liederen
•

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besiuit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Vcademie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de. jaarlijksche intreit van dit Fonds door haar
gebruikt- worden naar eigen inzicht en . •naar den eisch der
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden werken op net gebied der Nederiancische taalkunde; •
b, hetzij tot bet uitgeven van Middeinederlandsche teksten op het- gebied der
Roornsch-kattiolieke Oiiheivertaling, bijbeiverklaring, liturgie, zedeleer, catechese,
homilettek,hagiographie, ascetiek, geesteliike iieciiren en gedichten, ordensregelen
cl hetzij tot het bekostigen van wetenscliappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereicien van uitgaven ais de ander littera b en c genoeinde,
noocizakelijk worden aCvanden
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernornen uitgaven in den card van de cinder littera b en c genoemde

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

om de twee jaar
tae to kennen aan den schrijver die, in die tijdraimte, het baste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal woortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen aan. den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

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 bet Reglen2ent
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verTocht, twee exemplavan
hull werk of werken,naar den Bestendigen Secreren
taris, ter Academie, Koningstraat, i8, te Gent (met
vermelding op bet adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),
te zenden.
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2°) Een' Hollandsch Voorstander van het tweetalig
onderricht in de Vollesschool. /Indere Hollandsche Klokhen. — De Hollandsche Onderwijswet. — Nogntaals het tweetalig onderricht
in de Belgische Volhsscholen, door GUSTAAF
SEGERS

535

3°) De "zoogenaanide Gentsche Rederijkerskanter van
Sinte-Barbara, door Mr. LEON. WILLEMS . 569

Vergadering van 22 Juli 1920 (I

Zijn aanwezig : de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE,
onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Dr. L. SIMONS, Prof. I)r. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J.C. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT Joos, Dr. LEO GOEMANS, OMER
WATTEZ, Prof. I)r. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD.
SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. V.A.NDEVELDE.
verkende leden.
KAREL DE FLOU, Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. Dr. J. MANSION, J. JACOBS, werkende leden, Dr. A. FIERENS, briefwisselend lid, en
Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid, hebben bericht

De heeren

Is. TEIRLINCK,

gezonden dat zij verhinderd zijn de vergadering bij to
woven.
**
De Bestendige Secretaris geeft lezing van het . verslag over de June-vergadering, dat wordt goedgekelurd.
4 )4:-

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Ropport
oper(tt ions (-7 fmclionnenz(n t du Conlin'.
.cur
mition,/ .s •-()iris cf
TroisiC:me partie. D(1,07-tc11ienr
Rapport. Tome
pqr lui, Tome
,Secour
("://77- CI - C<' , 'S it -Sit
II. Aniu.vcs. Bruxelles, 192o.
Rib/loll/cot PelAric(t. 193e et I94c livraisons.
I) 'LT c)orzaak A-an het -Nationale icust van 21 ,1 Juli, word de A-ergad,sring tot den yolgenden dag verschovw.

-- 526 —
Tijdschriften — Arbeidsblad, nr IO-II, 1920. - Bulletin bibliogra75hique et pedagogique dit .ifuse'e beige, nos 4-8, 1920. —lletzjn der
ifaatschap_pljvan Gesc-kid- en Oudheldkunde te Gent, 27e -28e jaren, no 2.
Door de Bibliotheek der gemeente Rotterdam :
Bibliotheek der gonzeente Rotterdam. Lijst der Cla117C111SICII. no 17. 15
Juni 1920.
Door het < Videnskapsselskapet i Kristiania »
AS'krifter utgiv av Videnskapsselskapet i Kristian /a — 1913-1918.
—I.jratemivk-A
raturvid,mskabeli;Alasse.
Forhandlinger i Videnskapsselskapet 1 _Arils-Ilan/a. Aar 1913-1918.
Door << The John Crerar Library », to Chicago :
The John Crerar Library. 25th annual report for the year 1919.
Chicago, 1920. (2 cxx.)
Door Nan. Dr. Jac. MUYLDERMANS, werkend lid :
r aan den _lizer, door KAREL DE SCHAEPDRIJVER en JULIUS CHARPENTIER, korporaals bij 't Belgisch leger. 2 e vcrbeterde uitgave. Uzer-reeks o r 3. Brussel, z. j.
11',1" Ulaamsche Pront_partij, verza.meld door KAREL
DE SCHAEPDRYVER en JULIUS CHARPENTIER, korporaals bij 't Belgisch leger. Z. pl. of j.
CLAUDIUS SEVERUS. TUaaronz:' Lente 1918. Z. pl. of j.
Fltinzisches ,Ctillleben, in drei frleinen 1-",-rz-,(1hlungen von HEINRICH
CONSCIENCE. Aus dem Flarnischen iibersetzt von MELCHIOR DIEPENBROECK. Mit Holzschnitten. Dritte Auflage. (Der Erlds gehOrt den
Armen.) Regensburg, 1849.
Vidalltier1,71S II C'ef.(111, ,C

Open 1-fr7eVen

Door Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid :
RUBBENS (EDMOND). - Om de Levensvraa,r. Gent, 1920.
_111:7:;,-evoegde Catechisnzuslessen, bcwerkt door E. H. CYR. QUINTELIER, diocesanen-schoolopziener, te Sint-Niklaas. Gent, 1920.
SIMONS (JozEF). — I11 ifoogere Sfc'ren. Antwerpen, z. j.
Ruinzte, nr 4-5,1920.
Guidensporenfeest. a) Programma van het feest in 't lokaal 0 Het
Volk », te Gent. 13) Programma van de opvoering van Preuleken, ter
gclegenheid van de Inhuldiging van de Feestzaal Uilenspiegel, te Gent.
Door den heer ALFONS FIERENS, briefwisselend lid :
FIERENS (Dr. ALFONS). - L'Altissimo Poeta. Lezing over DANTE
ALIGHIERI gehouden te Brussel den I en Februari 1920, ter voorbereiding der internationale viering van 's dichters Vi e eeuwfeest. Leuven,
1920.
Door den Ecrw. P. FR. HENDRIK van 't H. Huigezin :
Xavolging Vail Christus door THOMAS A KEMPIS. Uit het Latijn in
Nederlandsche verzen vertaald, door P. FR. HENDRIK van 't H. Huisgezin, Ongeschoeiden Karmeliet. Brugge, z. j, (1920.)
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Door den hecr C. MAGERMAN, te Brus ,-,c1 :
MAGERMAN (C.). - Rolta , krans. Brussel, z. j.
Door den heel- PETRUS VAN NUFFEL, te Aalst :
Kernzisklokken, door PETRUS VAN NUFFEL. Aalst, 1920.
Door de Schrijvers :
KLEIJNTJENS (J.J.) en KNIPPENBERG (Dr. H. H.). — Len Hand.s-chri ft nit 1458. (In Tilt/schrift voor Taal en Leiter-en, afll. Febr.-April
en Juni 1920.)
KNIPPENBERG (Dr. H. H.). -- Ecn I -enlosche Taaleigenaardigheid.
(Id., afl. Febr.-April 1920.)
KNIPPENBERG (Dr. H. H.). —
leLen7-an Dietsch: boeken in de
(Ovc rdruk z. pl. of j
Door de Reclactic :
_VV,71,111a/S(71,' _IliblioArrapkie, April 1920. -- 011/7 .00A,c11.17;,, n r 3,
Jun 1920 . -- TI/dscbri:/7 der (;(111CelltCbe'Si 11 re'11, n rs 7 en 8, 1920. —
1),'
Juli. en Augustus-September 1920.

Tegen Fulling van de 1/7- erslagen en
Ruildienst.
heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Pickuri; n r 6, 1920. —
fralle/SCalla, n r 3, 1920. — XeophiloloArns, n r 4, 1920. — De Schoolgids, n r
192o. — Studin, Juli
Mededeelingen

1920. — La Cie (I/nee:swine, Juin 1920. — Diet.srhe 11 ,rand,' en Belfort,
n rs 6 en 7, 1920. — Schweizerische.s- Archi7 , fur Uollesknilde, 23. Band,
Heft 1.
**

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in Dennis met de hieronder
vo l.gende ingekomen brieven :
Bij brieve van 15 Juli
Te Deum op 21 Juli.
noodigt de \Veled. Heer MAURITS LIPPENS, gouverneur
der provincie, de Academie uit tot het plechtig Te Deum,
dat op Woensdag, 2I Juli, zijnde de verjaardag der
Inhuldiging van Leopold den I', den doorluchtigen stichter van het Belgisch Koninklijk Stamhuis, te II uur,
in de hoofdkerk van Sint-Baafs zal gezongen worden.
Hebben de plechtigheid bijgewoond de heeren
EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, Prof. AD. DE

- 528 CEULENEER en OMER WATTEZ, werkende leden. De
heer Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend bestuurder, liet zich verontschuldigen.

2°) Ontvangst der Strijders van 1914-1918
ten Stadhuize. Uitnoodiging door het Gemeentebestuur der stall Gent, voor de heeren Bestuurder en
Leden van het Bureel der Academie, tot de plechtige
Ontvangst der Strijders van 1914-1918, welke Z. M. de
Koning met zijn tegenwoordigheid zal vereeren en die
plaats zal hebben ten Stadhuize, den Zondag 25 Jule
1920, te 1 4 .30. — Op verzoek van het Bestuur, zal de
heer Mr. LEONARD WILLEMS de Academie op de plechtigheid vertegenwoordigen.
3 0) Brieven van IS, 19 en 20 juli, waarbij de heeren Prof. Dr. FRANS DAELS, Dr. A. VAN HOONACKER
en Prof. joz. SCHRYNEN, de nieuw verkozen briefwisselende leden en buitenlandsch eerelid, de Academie
dank zeggen voor hunne verkiezing.
4°) Bleyberg-Plombieres. — Als antwoord op
het schrijven namens de Academie van 19 Mei 11., meldt
ons de weled. Heer Minister van Spoorwegen, dat de
benaming Bleyberg in het officieel Treinboek door de
Fransche benaming Plombires vervangen werd, krachtens het Koninklijk Besluit van 20 September 1919,
waarvan hij overigens aan de Academie een afschrift
stuurt. Naar genoemd Besluit hebben inwoners van.
« het gehucht Bleyberg, hetwelk afhangt van de ge« meenten Gemmenich, Homburg en Montzen », een
verzoekschrift gezonden, vragende « om den naam
« Bleyberg te doen vervangen door een Fransche bena« ming ».
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Letterkundige mededeeling
Door Prof. AD. DE CEULENEER, over Navolging van
Christus, door Thomas a Kern/pis, nit het Lail:in in Nederlandsche vertaald, door P. Fr: HENDRIK van
't H. Huisgezin, Ongeschoeiden Karmeliet. Sint-Augustinus-drukkerij, Desclee-De Brouwer en C O 3 Brugge
± 256 blz., 1919).
1k lieb de eer, 11aMen5 den Schrijver P. HENDRIK Vail
Heilig Huisgezin (F. Van Hove), ( ). K., aan de Academie
een exemplaar aan te bieclen van zijne vertaling van de Ar17'041111,,,7W/1 (.1/217.r/
Na den Bijbel is er geen hock dat zoo veel
gaven genoot en in zooveel verschillende tales werd overgczet
als wel de _.1 7-07'0/g1 .11,4,,
Sedert den eersten druk ervan in
1472 te Augsburg hij Gunther Zainer verschenen, kwamen er
hoven de 4000 uitgaven van de pers. Sclirijver zegt in zijn v()( )rwo()rd gemerkt te hehhen (kit Thomas Kempis menu hoofdstuk wellicht in berijmd proza had opgesteld. Wel mogelijk. ( )ok
beproefde men ineermaals het 1)()ck ()p maat en rijm (Ayer te
brengen. Men vermeldt niet min dan negen vertolkingen in
Latijnsche verzen, waarvan als de beste aangezien wordt die van
Graswinkel (Rotterdam, i()01) en die van Varadier (Antwerpen,
.0)84). in t Italiaansch bezit men die van Goltio: in 't Duitsch
er eene uit te Reutlingen in 1-034. De meeste vertalingen
verzen werden toch in 't Fransch gedicht, )rider andere die van
Delmas (1( yntauban, 17(“), van de (Parijs, 1818), van
Pi( ;min (Besancon, 182O-18201, van de NI( mthrun (Parijs, 18350.
van Duptiv ( Parijs, I83()), van Sapinaud de 1-3()ishuguet ( Angers,
I83( ) ) maar (le incest bekende is wel die van Corneille, tusschen
de jaren t(),-,“ en 1.6--s() uitgegeven en (lie in twintig jaar tijds in
meer
dertig uitgaven <2,-edrukt word.
Al (leze vertolkingen iii verzen kunnen eigenlijk niet als
vertalingen (1(
imKtr moeten als paraphrazen
W, ■ rden. Hetzelfde zal ^ ok wel gelden v()( a- (le tot nu toe eenige
Nederlaildsche vertaling iii verzen door een vriend van Cats,
advocaat-fiscaal en procureur-gencraal Cornelis 13( wij (Zierikzee
1620 + Haag 2 Febr. '065), die in 104.4 eene AraPaginge Chrls/i
in verzen te Gravenhage uitgaf, boekje dat herhaaldelijk herdrukt werd. Het is al ! re.meen erkend dat het niet liclit valt eene
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goede en juiste vertaling van de .N ayolging in hi, )za te bewerken:
welke moeilijkheden heeft men dan niet te oyermeesteren indien
men zoekt ze op maat en rijm te vertolken. Ook Voltaire, bij het
bespreken van het gedicht van Corneille, aarzelde niet te beweren:
« Imitation de fe'sus 12 ' est pas plus faite pour e'tre 2121S C en vet's
qu'une Epitre de Saint Paul (Remarques sur la vie de P. Corneille.
Uitg. Didot, IX, 342) >>. Dit kan men voor Corneille wel aannemen ; maar, na het werk van P. HENDRIK gelezen te hebben, zou
ik wel voor zijn gedicht Gene uitzondering moeten maken. Ik
dente niet beter de waarde dezer vertaling te laten vaststellen en
het groot verschil tusschen de paraphraas van Corneille en de
vertaling van P. Hendrik te uitschijnen dan met een paar verzen
der twee dichters over te schrijven.
Nay., II, 12, I : Durus muftis yidetur hic sermo-: Abnega
temetipsum, toile crucem tuam, et sequere jesum.
schrint het hard di/ godi(jk 7e0Ord , o la
,4an
1/7l' knits, staff Jesus' schreden na.
Verzaak
Homme, apprends qu'il te faut renonccr a toi-m('-me.
Que pour suivre Jesus it faut porter to croix :
Pour beaucoup de mortels ce sont de rules lr pis:
Ce sont de facheux mots pour un esprit qui s'aime.
Nay., III, Li, i : Intonas super me judicia tua, Domine, et
timore ac tremore concutis amnia ossa mea, et expavescit anima
mea valde.
Als een bliksem /ref/ me 1/7(' ooideel
Samen met 117(' sirengen bilk,
En van schrik mijnbeendren daa7,ren
Heer, beef/ van schrik.
Est nzi
Seigneur to fais sur moi tonner tes jugements;
Tous mes os ebranles tremblent sous leur menace
Ma langue en est muette ; et mon cceur tout dc glace
N'a plus pour s'exprimer que des fremissements.
Mon ame epouvantee a reclat de leur foudre
S'egare de frayeur, et s'en laisse accabler,
Tout ce qu'elle pr6yoit ne fait que la troubler
Et mon esprit confus ne saurait que resoudre.
Onnoodig weer vergelijkende teksten voor oogen te leggen
aan te toonen dat men bij Corneille slechts met een para-
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phrasis te doen heeft als de Vlaamsche dichter woord na woord
het oorspronkelijke weet weder te geven en getrcuw blijft aan
\vat hij in zijne voorrede schrijft : in verzen de Navolging te vermogelijk, z( H ider lets uit 't o( ffspronkelijke weg
tam, < zoo try
te laten er lets bij te voegen \Vat dit werk gekost heeft kan
men wel vermoeden jaren lang \\ - a ., de schrijver er mede nnledig:
hij begun reeds deze dicliterlijke vertaling van al 1.( )4). Hij mag er
to Asch op zijn, want deze vertalir42;ii verzen is buiten kip' de beste
die iii Welke taal ^ok gedicht went. Zij getuigt o( ^1: van eerie grondige Bennis der taal en men leest ze met een waar gent egen.
Mededeelingen namens Commission.
Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer TEIRLINCK,
waarnemende secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Aanwezig de heeren : MI. WI LI,E:MS, )orzitter, Euw. GALLLIAR I), Pr( )f. A. DE CEULENEER, Dr. J.\ c. MUVLDERMANS
Is. TEIRLINCK, leden. — Dc beer Prof. Dr. J. \NsioNs, secretaris, laat zich verontschuldigen.
Ann de dap ^rde staat (;-e (;)-enheiril 1(1/ zworatiltw (vi inctiedec/ingcn.
I)e }leer Pr( f. de Ceuleneer deelt merle, dat de beer Nap. de
Pravon
Pauw hem cell(' nagelaten verhandeling van wijlen
Van Zuvlen heeit t{ wgezonden, getiteld < Ertropa' s , . Het
is st edits de ///./(idin, van cell uitgebreid werk, dat Sclirijver vo( )rncmcils Wflti to Makell. Die inleiding behandelt het tijdvak van
den Romeinschen tijd of tot Hendrik IV, koning van Frankrijk.
De beer Nap. de Pauw is van meening dat de Academie deze
inleiding zout kunnen uitgeven zooals zij is. I)e Commissie
beslist twee verslaggcvers te benocmcn : warden aangeduid, als
eerste verslaggever Prof. DI:, CEULLNEER en als tweede L. WILLEMS.

De lieer WiLLEms leest ecn Verhandeling voor, getiteld
De :oo:,,cnaa,vide Gentsche Racriiherskamer 7 ,all Slut( _Barbara
Spreker bewijst dat Sinte-Barbara de rederijkerskanicr was,
Van de heerliikheid Sint-Pieters-Gent en dat hare geschiedenli-:
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in verband moet gebracht worden met die van Sint-Pieters. Er
zijn nooit vijf Rhetoricas to Gent geweest, zooals door Blommaert
wordt beweerd, maar wel vier.
De officieele oorkonden van Gent vermelden steeds vier.
Blommaert heeft zich vergist, waar hij meende dat SinteBarbara bij die vier moest gerekend worden en dat de <, Soevereine Kamer als zijnde eerie staatsinstelling, con afzonderlijk
leven voerde.
Daar de < Soevereine Kamer als patrones de Heilige Barbara had, heeft men ( )orkonden van die Kamer in de geschiedenis
van de Sinte-Barbara Kamer opgenomen.
1■ Tet behulp van ( lie oork( mden hermaakt Spreker de geschiedenis der Socvereine Kamer in de laatste jaren van haar bestaan.
2°) Bestendige Commissie voor het onderwijs
in en door het Nederlandsch. — De heer G. SEGERS,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Aanwezig de heeren : Dr. GOEMANS, vo( )rzitter, Dr. jAc.
MUVLDERMANS, Prof. A. DE CELTLENEER, Kan. AMAAT loos,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, OMER WATTEZ, leden, en GUSTAAF
SEGERS, I id -secretaris
Aan de (lag, )rde staat
i o) Lezing door den heer Gustaaf Segers : Ecn HolL
landsch School/min, zworsiander Tian het /7t ,criaki!, onder7cip in de
Follesschool..-Indere ifollana'sthe Klokken. De Hollands-che We/ oftbel
Lager Onderwils. Nogmaa/s. het t7ceciak,, Onderniii:v in de Beigi:ssche
froMsschool.
De Secretaris zet de verhandeling voort, waarvan hij in de
vergadering van 19 Mei het eerste deel had gelezen. Hij spreekt
hoofdzakelijk over de uitslagen van het onderwijs in de tweede
taal in de volksscholen van Vlaamsch Belgie. Doze uitslagen laten
veel to wenschen over. Al to dikwijls worden zij, die de meening
zijn toegedaan, dat het onderricht in de tweede taal in de yolksschool niet op zijne plaats is, beschouwd als vijanden van het
onderricht dozer taal in het algemeen. Dit is in het gehcel niet
het gcval. Niemand kan ontkcnnen, dat de kcnnis van doze taal in
Belgie voor velen onontbeerliik is.

De harmonisehe, verstandelijke cn zedelijkc ontwikkeling is
het hoofddoel der lagers school: zij is, volgens de uitdrukking
van Coinenius, de school der moedertaal. Doch aan alien, die de
hehoefte van de kennis der Fransche taal, eene onzer landstalen
hebben, mod daartoe (le gelegenlieid gegeven worden.
Er ontstaat cenc besprekilig over deze verhandeling-. De lieer
Voorzitter wenscht den Secretaris reluk en stelt voor Haar in dc
Priys4;wn en Mededeciingen te drukken. Met cenparige steminci
aangenomen.
De heer WATTEz vestigt vooral de aandacht
de Brusselsche volksscholen, daar zullen hijzondere maatregelen
noodig zijn. Hij zal in eene volgende zitting de vraag ontwikkeleil
of in Brussel en oingeving eell tweetaiig ondenvijs in al de Masse])
niet voordeeliger z(u zijn. )or de Viamingen dan de indeelim4in zuiver Fransche en Viaanische idassen.
— De beslissingen door de Commissies in hare
morgenvergaderingen genomen, worden door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
DAGORDE.
I') Verzameling Sermoenen uit de 15 de eeuw.
— De Academie heeft een schrijven ontvangen nit
Katwijk a/Rhijn, d. d. 26 Juni van den beer
J. KLEUNTTENS, nit het Sint-Wiliebrords College aldaar, waarhij deze meldt dat in zijn bent zijn twee
handschriiten, het ecne z'jnde een verzameling Sermoenen uit de 15 €''' eeuw: het andere, een collectie
homilien eveneens uit lien tijd De beer KLEUNTJENS
vraagt, of de Koninklijke Viaamsche Academie niet zon
genegen zijn heide Handschriften, die reeds een paar
jaar persklaar liggen, in hare \verken te publiceeren.
-- Het Bestuur stelt voo:- (lc zaak om advies te verzenden naa-i- cle Bestendige Commissie voor Ali(ldelnederlandsche Letteren. — (_,-langenomeio.
2°) Commissie tot het voorstellen van prijsvragen. Benoeming eenor Commissie g(z)z leden om
tie;, Przjsvragen roe;' tc st,!!leth — Het Pestuur stelt voor
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de heeren LECOUTERE, MUYLDERMANS, WILLEMS, VERMEYLEN en GAILLIARD tot leden van genoemde Commissie aan te stellen. — (Aangenomen.)
3°) Begrooting voor 1921. — De Bestendige
Secretaris heeft een ontwerp van begrooting voor 1921
opgemaakt. Dit ontwerp zal in hare vergadering van
23 n dezer aan de Commissie voor Rekendienst ter goedkeuring voorgelegd worden.
4°) Lezing door den heer Dr. A. FJERENS. - Die
lezing wordt tot een aanstaande vergadering uitgesteld.
**

Het gebied van Eupen. ('Lie blz. 154 en 401.) Er
ontstaat een bespreking over die zaak, met het oog op
het uitgeven van de Nota van Luitenant-Generaal Baltia. — De Academie beslist de geheele briefwisseling
omtrent de zaak in de Verslagen en Mededeelingem te
laten drukken.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.

Een Hollandsch Voorstander van het
tweetalig onderricht in de Volksschool. — Andere Hollandsche Klokken.— De Hollandsche Onderwijswet.
— Nogmaals het tweetalig onderricht
in de Belgische Volksscholen,
door
GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het Belgisch dagl,lad La Libre _Belgique deelt, in zijn nummer
van den 3o sum Maart 102o, het hieronderstaande artikel mede.
\Vij latch het onvertaald, daar onze vertaling hoogst waarschijnlijk van den oorspronkeliiken tekst zou afwijken.
La question des langues en Hollande.
L'avis de l'inspecteur general de l'enseignenint primaire des Pays-BasAu moment ot'i Ion discute chez nous, parfois avec plus de
passion que de froide raison, ;a question de l'emploi des langues
clans l'enseignement, il est int6ressant do reproduire, a titre doeumentairc, la lettre KLivante qui vicnt d'are adress6c au « Nieuwe
Rotterdamsche Courant » par M. Bitter, inspectcur gdndral de
Penseignement primaire dans les Pays-Bas :
, Les partisans de !a suppression de l'enseignement du francak
d' Ins nos 6coles primaires estiment Citle le temps qui est consacre a
cettc branche pourrait, .t0. r eC: plus dc profit, are employe a l'enseignement d'autres rnatieres. Its sont surtout d'avis que de cc fait le
nasrlandais est n6glig6, et quc les enfants nc connaissent pas encore
.;uffisamment lcur pro:re languc abordent du
ranyais.
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« Je dois declarer que Pexperience m'a exactement demontre le
contraire, a moi et a beaucoup de directeurs d'ecoles et d'instituteurs.
L'etude du francais constitue une aide excellente pour Penseignement
du neerlandais. Les resultats sont la pour le prouver.
« A Rotterdam, par exemplc, la commission de surveillance de
l'enseignement primairc a Phabitude, fort louable, de faire subir,
la fin de chaque semestre, aux eleves des differentes ecoles primaires-ordinaires, des epreuves en langue neerlandaise et en arithmetique.
Ceci avait eu lieu pour les classes de cinquieme de ces ecoles et,
a ma demande, les m&mes questions furent posees aux eleves des
doles primaires a enseignement plus etendu.
« Les eleves des ecoles primaires ordinaires etaient ainsi
parce qu'on leur donnait des exercices extraits de leurs propres
rnanuels classiques, ce qui n'etait pas le cas pour les enfants des
autres ecoles.
L'epreuve en langue neerlandaise donna le resultat suivant :
dans les ecoles al le francais n'etait pas enseigne, chaque eleve avait
fait en moyenne six fautes; dans les ecoles a enseignement francais,
on ne comptait que deux fautes par eleve. Et cependant ce miserable
francais », ainsi que l'appelait un ex-inspecteur, avait cu, depuis
deux ans, l'occasion de faire sentir son influence nefaste!
Mais, demandera-t-on, l'enseignement de Parithmetique en avait
souffert peut-titre ? Non plus. Le hombre des reponses exactes se
rnontait, dans les ecoles sans enseignement francais, a 56 p. c., dans
celles oil le francais etait enseigne, a 69 p. c. Tout en concedant que
les enfants qui frequentent les ecoles a enseignement plus etendu ont
peut-titre l'intelligence plus developpee, parce qu'ils appartiennent
une meilleure classe de la societe que les eleves des autres ecoles, je
declare que le resultat : deux fautes par eleve, et 69 p. c. des
problemes resolus, peut are appele bon, excellent méme, et
tout cas, it ne prouve pas que l'enseignement de ces branches ait
-ouffert le moins du monde de l'etude simultanee du francais.
Je reste done convaincu que l'enseignement du francais clans les
ecoles primaires offre plus d'avantages quo d'inconvenients et qu'il
est, surtout en ce qui concerne Petude du neerlandais, dun grand
secours, directement et indirectement.
• Directement, parce que la comparaison entre les deux langues
4claire les notions aequises; indirectement, parce que Petude de la
langue etrangere oblige Peleve a etudier attentivement, a observer
rninutieusement et a appliquer correctement la matiere traitee et
assimilee. Enfin Penseignement du francais profite a la memoire des
enfants, memoire qui est beaucoup trop peu cxercee par notre systeme
d'instruction actuel.
« Qu'on ne perde pas de VIIC, en outrc, que Petude des autres
langues etrangeres est grandcment facilitee lorsque les enfants, apres
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avoir appris le francais pendant deux a trois ans, ont acquis inconsciemment une certaine habilete dans la comparaison de deux
icliomes.
Et qu'on n'oublie pas surtout quc personae n'est mieux qualifie
cl ue l'instituteur ou l'institutrice d'ecole primaire pour enseigner aux
jeunes enfants les premiers elements de la langue franyaise.
« Supprimer le francais dans les ecoles primaires signifie tout
simplement ramener l'etude de la langue franyaise dans notre pays
au nivcau auquel se trouve l'etude du danois, du norvegien ou de
n'importe quelle autrc languc pcu etudiee.
La suppression du francais clans les ecoles primaires aurait
encore pour consequence d'enlever aux enfants des classes moms
fortunees l'occasion d'apprendre jamais cette languc d'une facon
convenable; et cola a une epoque ou ce soot justement les gees moms
aises qui demandent, plus quc jamais, a etre instruits dans cette
langue; a une époque aussi oil, pour notre commerce, le francais
prend une signification nouvelle.
, Qu'on iaisse done, dans l'interet de l'enseignement donne dans
les lyeees et dans les ecoles supericures, ainsi que dans l'interet des
eleves qui suivront les cours de cos etablissements, et, surtout, dans
l'interet du três grand nombrc de crux qui ne pourront jamais les
frequenter, subsister l'enseignement du francais dans les eeoles
primaires.

Ik heb nicer dan eene bedenking op den brief van den
beer Algemeenen Inspecteur. Om twee redenen betreur ik, dat ik
bet Hummer van De Xielat ,e Rotterdamsche Courant mis, waarin
de brief van den heer BITTER voorkomt. Ik vermoed, dat daar
een pennetwist over deze aangelegenheid gevoerd wordt (i).
(I) Mijn vermoeden was gegrond.
Ik had in het Belgisch dagblad De Standaard, eene briefwisseling uit
Holland gelezen, waaruit bleek, dat een pennestrijd ontstaan was tusschen de
heeren Salverda de Grave, Tuttein Noltenius en Dremes over het onderricht
der Fransche en Engelsche tales. Er werd niet gezegd of er spraak was over
lagere of middelbare scholen. Gelijk men later zal vernemen, wordt, tot nog
toe, op sommige lagere Hollandsche scholen niet aileen Fransch, maar ook
Engelsch en Duitsch onderwezen. Ik schieef over deze aangelegenheid aan
eenen vriend uit Nederland, die mij mededeelde, cdat de afschaffing van het
Fransch op de lagere scholen in de Tweede Kamer aanhangig was bij de
in behandeling zijnde nieuwe wet op het Lager Ouderwijs '. In couranten
en brochures is daarover een heeie pro- en contraliteratuur verschenen. In
de publicatie Index van Mart. Nyhoff, van Mei, zal de couranten en tijd-schriftenliteratuur wel vermeld worden. Ik hoop u spoedig het meinummer
van Index, dat nog moet verschijnen, toe to zenden D.
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Gelijk later zal'blijken, vindt het twcetalig onderricht in du
volksscholen tal van overtuigde, bevoegde bestrijders.
Een algeincene in,specteni- over het Lager Onderwijs bestaat
in Holland niet; ten minste won't deze ambtenaar in de laatste
onderwijswet niet vermeld. Met opzet gebruik ik het woord
it/spec/cur in plaats van Schooiop:I.cm7-. Dc Hollandsche wetgeving maakt daar een onderschcid tusschen
Den 7 Mei 1.1. ontving ik het Ochtendblad B van de Nieuwe 1?otterda7nsche Courant, rir van 5 Mei, waarin de uitslag der stemming medegedeeld wordt :
VERGADERING VAN DINSDAG, 4 MEI. - LAGER ONDERWIJSWET.

De minister van onderwijs heeft over de geheele linie de overwinnin,c;
behaald. Zeifi die amendementen, welke de minister niet met den banvloelc
der onaannemelijkverklaring getroffen had, konden geen meerderheid halen.
In het bijzonder betreuren wij de verwerping van het amendement Snoeck
Henkemans, dat althans in de viifde en zesde klasse het onderwijs in het
Fransch toeliet. ' Dit was een snort vluchtsheuvel voor hen, die gaarne bun
stem zouden hebben gegeven aan het amendement Visser van ljzendoorn,
maar dit na de ministerieeie onaannemelijkverklaring niet aandurfden. Dat dit
laatstgenoemci amendement (vrijheid en ook, in de zes eerste leerjaren, onverplichte vakken Fransch, enz. te onderwijzen) verworpen zou worden,
viel te voorzien ».
Daarmede is de zaak nog niet geheel duidelijk; ik zal er later op terugkomen. Mijne studie heeft vooral op Belgische toestanden betrekking : ik
hoop, dat zij dan ook niet geheel en al van belang ontbloot zal voorkomen.
(r) Titel I. Van de indeeling des Rziks. t I. Van de InsitectWn. Art. 1.
Het Rijk is voor bet toezicht over het lager onderwijs verdeeld in DRIE inspecnen : de eerste inspectie bevat de provincien Noordbrabant, Gelderland en
Limburg; de tweede, de provincien AToordholland, Zuzdholland, Zeeland
en Utrecht; de derde, de provincien Friesland, Overijssel, Groningen en
Drenthe.
§ 2. Van de districten. — Het Rijk is voor het toezicht over het lager
onderwijs verdeeld in ZES-EN-TWINTIG districten.
§ 3. Van de arrondissementen. — Het rijk is voor het toezicht over het
lager onderwijs verdeeld in HONDERD ACHT-EN-TWINTIG arrondissementen.
zes en twintig DISEr zijn dus Brie INSPECTEURS (officieele titel),
TRICTS-SCHOOLOPZIENERS - en honderdacht-en-twintig ARRONDISSEMENTSSCHOOLOPZIENERS.
Voegen wij hierl ij, dat in Nederland de gemeente in ruime mate het
recht van toezicht heeft, wat in Belgie veel te wenschen overlaat. Ik deel hier
artikels uit de Nederlandsche onderwijswet merle die op dit plaatselijk toezicht betrekking hebben ; daar is your ons veel uit te leeren :
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1)e redeneering van den Meer Inspecteur komt hierop neer :
Het ondcrricht van de Fransche taal in de lagere school
komt het onderricht der moedertaal ter hulp. In de lagere scholen der stad Rotterdam heeft alle semesters, voor de plaatselijke, commissie van toezicht, cell examen ( ■ ver de Nederlandsche
taal en de Rekenkunde plants; dit jaar tusschen de leerlingen
Art. g5. — Behalve de ambtenaren in artikel 8 n" 1-6 van het Wetboek
van Strafvordering genoemd, zijn tot het opmaken van proces-verbaal van de
overtredingen dezer wet en van andere verordeningen op het lager onderwijs
bevoegd de leden van het college van burgemeester en wethouders, de voorzitters en leden der plaatselijke commission van toezicht, de arrondissementsschoolopzieners, de districts-schoolopzieners en de inspecteurs, ieder binned
de grenzen van zijn arnbtsgebied.
Att. 96. — Voor leden van bet college van burgerneester en wethouders,
voor de voorzitteis en leden der plaatselijke commissten van toezicht, voor
de arrondissements-schoolopzieners, voor de districts-schoolopzieners en voor
de inspecteurs, ieder binnen de grenzen van zijn ambtsgebied, moeten alie
scholen, wear lager onderwj's wordt gegeven, zoo openbare als bijzondere,
steeds toeganicelijk zijn en op hunne aanvrage onverwijld worden geopend.
De hoofden aier scholen en de overige onderwijzers zijn gehouden aan hen
of aan onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, de verlangde
inlichting omtrent de school en het onderwijs te geven. Zij zijn hiertoe
verpiicht in elken vorm, waaiin die inlichtingen gevraagd worden, hetzij
schriftelijk, hetzij mondeiing, en zoowel bij gelegenheid van bet schoolbezoek,
als op andere tijdstippen.
Art. 97. — De plaatselijke commission houden een nauwkeurig toezicht
op alie scholen in de gemeente, wzar lageronderze ,ijs gegeven wordt,
bezoeken die ten minste twee maien 's jaars, hetzij gezamenlijk,
hetzij door commission nit haar midden, zorgen dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt naeeleefd worden; houden aanteekening van
het onderwijzend personeel, van het getal leerlingen en van den staat van het
onderwijs; doen jaariijks voor i Maart aan den gerneenteraad een beredeneerd verslag van den toestand van het onderwijs in de gemeente, en zenden
daarvan afschrift aan den arrondissements-schoolopziener ; cieeien aan dezer
de belangrijke bijzonderheden mede, die het schoolwezen heeft ondergaan ;
geven hem, den districts-schoolopziener en den provincialen inspecteur
provinciaal hier geen deel uitmaakt van den titel—(letwopdahr
het wordt aileen gebruikt om den inspecteur van het ambtsgebied aan te
duiden) — alle inlichtingen die deze verlangen ; verleenen den onderwijzers,
die hare voorlichting, hulp of medewerking vragen, bijstand en beijveren zich
den bloei van het onderwijs naar vermogen te behartigen.
Art. 99.
— De district-schoolopzieners zorgen, zoo door schoolbezoek als door mondeiing en schriftelijk overleg met de arrondissements-school-

- der
c leerlingen der gewone lagere scholen en (lie
der scholen met meer uitgebreid lager onderwijs hadden dezelfde vragen te beantwoorden. De oefeningen Welke de leerlingen der gewone lagere scholen op te losses hadden, waren
aan hunne leerboeken ontleend, vv at het geval met was met de
andere leerlingen.
Jule Masse.

opzieners, plaatselijke commissies en gemeentebesturen voortdutend bekend
te blijven met het lager schoolwezen in hun district en de verbetering en den
bloei daarvan te bevorderen.
Art. rot. I. — De inspecteurs, districts-schoolopzieners en arrondissements-schootoozieners hebben toegang tot alle plaatselijke commissien binnen
bun ambtsgebied en kunnen zoodanige vergaderingen heieggen. 2. In de vergadering tiebbtri zij eene raadgevenue stern.
Art. 102. I. - Bij het ontbreken eerier plaatselijke commissie kunnen
burgemeester en wethouders overleg met den arrondissements-schoolopziener, geschikte personen, buiten nun college gekozen, met het doen van
schoolbezoe.k belasten.
2. Op zoodanige gecomrnitteerden is de eerste zinsnede van artikel 96
toepasselijk. .
1k vestig de bijzondere aandacht op deze verordeningen. Zooals men
gezien heefc, is in Nederland het staatstoezicht over het lager onderwijs zees
goed ingericht. In Beigie hebben wij i8 hoofdopzieners en 92 kantonale opzieners. In Nederland, 3 inspecteurs, 26 districts-schoolopzieners en 128
arrondissements-schoolopzienet s.
Voeg daarbij de plaatselijke commiss:en en bijzondere personen, die
door het college van burgemeester en wethouders kunnen worden aangesteld.
Etkeen begrijpt, dat toezicht, welwitlend (tom onafgebroken toezicht,
onontbeeriijk is, en dat in Belgie, de inspectie, die dan nog door administratief werk overlist is, zich in de volstrekte onmogelijkheid bevindt ernstig
toezicht over het lager onderw:js nit te oefenen. Het plaatselijk toezicht,
behoorlijk ingericht, kan in dit opzicht groote diensten bewijzen.
De gemeente Groningen heeft. t arrondissements-schoolopziener, Utrecht, 2 Rltterdam, 4; 's Gravenhage, 3; Amsterdam, 7. Het ambtsgebied
(lezer ambtenaars worn door scheidslijnen bepaald. — (Zie Nederlandsche
Staatswetten. Edirie Schuurman en Jordens, INT° 7. [Vet van den Ir Augustus
1878, tot regeling van het Lager Oncierwits, zooals die wet nailer gew!jzigd, met Aanteekeningen en Beslurten ter uitvoering, door Mr D r J. G.
STENFERT KROESE, Secretaris der gemeente Amersfoort, Zwolle. W. E.
Tjeerk-Willink, 1920.)
De provincie Antwerpen, wier bevolking hoogstwaarschijnlijk het dubbel
bedrant van die van Noord-Brabant, heeft 2 hoofdopzieners en 6 kantonale
opzieners. Oost-Vlaanderen, met eene bevolking van meer dan een millioen,
rleett 2 h )ofiopzieners en i t kantonale opzieners.

5-1- 1 .Waar Been Fransch onderwczen werd, maakten de leerlingun door den band 6 fouten daar, Nvaar de leerlingen Fransch
^ derricht ontyingen, \verde]) sluchts 2 fouten gemaakt.
In het rekenen, gave' du leerlin ,, 2,-en der scholen, waar
geen Fransch onderwezen werd, () antwoorden; zij, die
Fransc11 hadden geleerd, (x ) ().
Het Fransch onderricht bevordert het memoriseeren en
tevens de studie der andere zelfs na twee of Brij jaar
hubben de leerlingen reeds cell(' zukeru bekwaamheid in het
vergelijken der twee talen. Het onderricht in de Fransche taal
in de bwre school afschaffen zou de studie van deze taal
Nederland, gelijk stencil met de studie V:11 -1 het Deensch, het
Noorsch en andere weinig verspreide talen. 1)( arnie kinderen
zouden nooit de gelegenheid hebben Fransch te leeren, ofschoon
(le kennis dozer taal voor den handel dagelijks noodzakelijker
wordt. In hut belang van het onderricht, hetwelk in de Gymnasia
en Hoogere Burgerscholen gugeven wordt, in het belang van
(le leerlingen, die later (lit onderricht zullen volgen, in het belang
van hen, die, na het eindigen van hun lateren schooltijd, geen
lIderricht 'leer zullen ontvangen, is het noodig de Fransche
t;tal in de l(1 (e1'e scholen te onderwijzen.
Naar de Fransche taal onderwezen wordt, leeren de kinderen beter rekenen, dan Nvaar du tijd, aan het onderricht van
de Fransche taal besteed, aan het rekenen zelf of aan andere
vakken besteed wordt.
1k begrijp dit diet.
Zeker, de studie ceder vreemde taal doet dieper in de kennis der eigen taal dring-en, en (;))Frin4: moHlt wel zeggen : WeiWij hebben daarbij het volgend werk : g De onderwilswetten in Nederland en hare ititvoerin;-. Aiministratieve verzameling van alles wat
daarop betrekking heeft, ititgegeven met maArtigIng van Zane Excellentie
van Binnenlandsche Laken en met aanteekeningen voorzien door M T P. J.
HUBRECHT, Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Laken, C. Derde deel.
Lager Onderwijs. 's Gravenhage, Henri J. Sternberg. — De wet, door Stenfei t Kroese gecommentarieerd, draa,,.../t den datum 23 September 1911; die
door Hubrecht verkiaard, den datum 17 Augustus 1873. Daar zeer veel van
deze wit in die van 19t t bewaard werd, is en blijft het boek van Hubrecht,
in 5 deelen, een kapitaal werk. Benevens vele andere belangrijke zaken is
your ons, in die boeken veel te leeren, wat de zuiverheid en keurigheid
der taal, inzondeiheid der vaktaal betreft.
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fremde Sprachen nicht kennt, ls.v ni(hts ;,on der sein4ie11. Doch.
wij zijn in de lagere school. Mier in Belgia zijn dc hevigste
voorstanders van het onderricht in de Fransche taal, in de kr;,,er,
.stolen van bet Vlaams(he land, het cens te verklaren, dat men
van dit onderricht geene )rmende kracht mag verwachten zij,
die er op aandringen, dat een groot gedeelte van den schooltijd
aan dit onderricht worde hesteed, verklaren, dat men al heel
gelukkig mag zijn als men daar eenige praktische uitslagen in
bekomt. Zij waarschuwen v()or al te groote verwachtingen. Over
dc uitslagen van dit onderricht handelde ik herhaaldc malen:
ik deel daar in dit opstel cenige officiele cijfers over mede.
7t y

Over de uitslagen van het rekenonderricht in de lagere sch.
len van Nederland, luiden over bet algemeen de verslagen niet
zeer gunstig. Doze uitslagen verschillen van school tot school,
wat ook in Belgi, en dit niet Aileen wat bet onderricht in de
rekenkunde betreft, het geval is. Dit hackle de hoer Inspecteur
inneten inzien naar mijne bescheiden,, meening, kuumeri. althans de oorzaken der .! ,-cringe uitslagm la het rekenen geenszins hieraan tocgcschreven warden, dat in de school geese
tweede taal onderwezen wordt.
Ik deel hier een Naar uittreksels mode uit het officiL'el
van den Slam` der hoog(, in/ride/bare'
scho/en 07t(119 11 — Lager Onder74)//v (1).

Het groote verschl in de vorderingcn op de verschillende scholcn
gafdenschoolopziener in het arrondissement Oirschot aanleiding een
grondig onderzock in te stcllcn naar de uitkomsten van het rekcnonderwijs, en dit onderzock hracht teleurstellende resultaten aan
het licht.
Hij gaf op 23 scholcn aan dc leerlingen van de zcsdc klasse en
wel in het laatste semester, dus aan leerlingen, die weldra de school
zouden verlaten, 5 sommen op, altijd 5 sommen van dezelfde typen...
Om te zien, of de leerlingen nauwkeurig hadden leeren cijferen,
— schrijft de schoolopziener van Oirschot, — gaf ik een vorm uit to
werken, waarvoor de leerlingen bekend mocsten zijn met dc hoofdbewerkingen met tiendecligc breuken. Verdcr volgden eenvoudige
opgaven betreffend percentrekening, berekening van opperviak en
inhoud en metrick stelscl : cone dozer opgaven moest tevens dienen
(r) Het is het eeni t:e verslag over den ,-twat van bet onderticht in Nederland, hetwelk iii bezit, en ik betreur

merkwaardig.

lief stuli is

in vele opzichten zeer
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kenden. De onderwijzer schrecf de opgaven op het hoord : toegcstaan
werd ze op te schrijvcn in den voor de lecrlingen het te gemakkclijkst
te begrijpen vorm en dozen kregen een uur tijd om dc sommen to
maken in de volgorde, die zij verkozen.
In dric van deze scholen moest ik, nadat de ondcrwijzcr dc
sommen had ingezien, vernemen, dat geen enkele leerliv van het
6de schooljaar eene van die sommen maken holt; in eene andere school
was men nog niet gevorderd tot de behandeling der tiendeelige brenken„
terwij1 men in nog- een ander geval den ciffervorm alleen aanduilde als
deeler en vermenigvuldiger tot geheele getallen werden gemaakt. Druitkomst was ht tai van scholen verrassend slecht. Er waren ook goede
uitkomsten. Zoo waren, naar de mcdcdecling van den schoolopziener
van Oirschot, de oplossingen in de openbare scholen van Driessen en
Gemonde voor 92 0/, goed en in sommigc scholen werden de sommen
ook gemaakt door lecrlingen, die het zesde leerjaar al eens hadden
doorloopen en deze leerlingen maaktcn bijna, alien alle sommen
zonder fout in veel korteren tijd clan een uur.
Het kwam ook voor dat in cenzelfde dorp aan de eene schuol
68 o goed was, terwijl aan ecnc andere school 15 . 1 0 goede uitkomsten verkregen werden. In meerdere scholen daalden de goede
uitkomsten tot 10 0 : 0 en, zooals reeds vermeld is, werd in drie scholen
geen enkele goede uitkomst ingeleverd.
Gelukkig word deze proef nict overal gcnomen, maar deze uitkomsten zullen toch zekcr tot navolging van het nemen cener proef
wekken en de onderwiizers aansporcn om veci zorg aan het onderwf•s
in dit yak te hesteden.
Naar wordt medegedeeld door den schoolopzicner in het district
Breda, is de schoolopziener in het arrondissement Roosendaal. dic
de Oirschotschc proef nict gcnomen heeft, ook niet geheel voldaan
over bet onderwijs in rekenen aan meerderc scholen in zijn arrondissement. Eenvoudke opgaven nit het hoop op te lossen, is in dc
hoogste Masser van summige scholen te mot- Dit bcict nict, dat het
resultaat aan cenige scholen bereikt, uitstekend to nocmcn is.
Ook in het arrondissement Zevenbcrgen is het nict overal goed
gesteld met dit (mderwijs, want daar stelt men /ich, volgens de
opgaven van den schoolopziener in dot arrondissement, in de hoogstc
klasse van vele scholen tevreden met de hooldbewerkingen van
gehcele getallen Van moo en daarboven, benevery. met het y ournaamste van de breuken en het « een en ander >, van het metric):
stelscl.
De schoolopziener in het district 's Hertogenbosch bericht, dat
(lit yak met grooten ijver en toewijding gegeven wordt, maar dat de
uitkomsten niet altijd daarmee in overeenstemming zijn, en dat hij
niet zou durven verkiaren, dat aan het eindc der E de klasse rifle
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scholen leerlingen afleveren, die cm fielder inzicht hcbben in het
metriek stelsel en hooldbewcrkingen met gewonc en ticndeclige
breuken bij het oplossen van ecnvoudige vraagstukken, aan het
dagelijksch leven ontleend, voldocnde wcten toe te passcn. Deze
zegt de schoolminder gunstige uitkomsten komen mcestal voor,
opziener, aan scholen met i of 2 leerkrachten of met kostcloos
schoolgaande kinderen, waar veel verzuim is en waar veelvuldig en
langdurig vacaturen zijn of om andere redenen, vccl afwisseling is
van onderwijzend personeel (i).

Deze redenen komen nAij wat antlers ernstig your clan het
eentalig onderwijs. Ik deny echter, dat scholen, over hoeveel
]ecrkrachten zij ooh beschikken, niet alleen in het rekenen, maar
in alle vakken, geringe uitslagen zullen opleveren, indien die
leerkrachten uit onkunde of gemakzucht aan hunnen plicht te
kart blijven, en dat, zelfs in scholen, met een enkelen ond-rwijzer, die tegen zijne taak is opgewassen, de uitslagen alleszins bevredigend zullen zijn.
Het onderricht in de Fransche taal in de lagere scholen
afschafien, komt overeen met aan het onderricht dezer taal in
de gymnasia en hoogere scholen dezelfde waarde te hechteii
als aan het onderricht van het Deensch of het Noorsch. Is dat
ernstig ? Waarom zou men in de middelbare onderwijsinrichtingen niet eene, twee, zelfs dric wereldtalen onderwijzen? Die
inocten en kunnen daar grondig onderwezen warden.
De hoofdzaak is, dat de leerlingen een volledig lager onderwijs hebben genoten, vooral, dat zij hunne maedertaal grondig
kennen. Niet weinigen (nzer lecraars in vreemde talen zijn van
meening, en deze meening steuiit op hunne ondervinding, dat,
wezenlijke uitslagen in het onderricht van vreemde talen te
bekomen, men met dit onderricht niet te vroeg mag aanvangen,
en wij zullen aanstonds zien, dat oak Hollandsche collega's deze
zienswijze beamen.
De -bezwaren van hen, die het onderricht der Fransche
taal in de lagere school bestrijden, omdat dit onderricht belet de
moedertaal op degelijke wijze aan te leeren, acht ik gegrond en
zeer ernstig.
(t) Zitting van 1911-1912. - 231. Verslag van den staat der hooge,
middelbare en lagere scholen over 1910-1911. (LAGER ONDERwljs). Bijlage F. -- N° 8.
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Vergeten wij niet, dat wij in de lagers school zijn char
de letterkundige taal te ondcrwijzen hebbcn. Het dialekt net
tot de algemeene beschaafde omgangstaal worden verhevcn. flat
host veel tijd, veel inspanning.
Ecn onderwijzer sclireef onlangs in het tijdschrift J.,(7 Re7,ur
de dat het voor de Vlaamschsprekende kinderen der
hoofdstad even moeilijk is de algemeene Nederlandsche taal
als de Fransche taal te Iceren. Indien men daardoor het aanleeren van ecnige zinnen verstaat, zelfs in zoover dat de leerling
zich in die taal voor zijnc dagelijksche behoeften kan behelpen.
en aan den anderen leant, dat hij zijne moedertaal beschaafd
spreekt en schrijft, en de letterkunde Bier taal kan genietcn.
ben i1 geneigd de zijde van dien ondenvijzer te houdeli. Maar.
dan hecht ik oneindig weer waarde aan dezen uitslag dan aan
genen. Want, hehalve dat dit vernisje van Fransche taalkennis,
voor de meesten, na korten tijd in den levensstroom zal Vet"h )ren gaan, liceft dit onderwijs niet de minstc voriricnde, (Tv, ^ dende kracht gehad, en blijft die jongen met zijn onbeholpen
dialekt van alle verdere ontwikkeling door de letterkunde en
de beschaafde maatschappij verstoken, terwijl de andere het
werktuig bezit, dat hem in staat stelt, zich zijn levenlang te ontwikkelen.
II: denk, dat het met de beschaafde omgangstaal in de
Nederlandsche scholen beter gesteld is clan in die onzer Vlaamsche gewesten. Duch, ook ten noorden van den Moerdijk, evenals in alle landen, spreekt de groote meerderheid der kinderen.
die ter school komen, het dialekt Runner streek, niets dan dit
dialekt. Over het voortduren der gewestspraak in de scholen,
( ^ \-er de gebrekkige uitspraak, over de onbeholpenheid in d(•
mondeling-e en schriftelijke uitdrukking der gedachten lees ik
de officiele Nederlandsche verslagen talrijke en bittete klachten. Het verheffen van het dialekt tot de algemeene lettcrkundige taal is, in de v(dksschool, 1a t hoofddoel van het taaknderricht zelfs moet daar alle onderricht taalonderricht zijn.
it" hiderwijst men eene tweede taal, clan wordt dit letterkuncli (vonderricht niet allecn doo1- het verlies aan tijd bemocilijkt;
twee& taal neemt de plaats in van de beschaaide onigangstaal. De moedertaal blijft dialekt, en men wordt er bijna ()fl y ermijdelijk toe geneigd de vreemde taal, hetzij voor het onderwik
Vali enkele vakken, hetzij voor herhalingen, als onderwijstaal tcgebruiken.
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Dat de Nederlanders mij niet voorhouden dat ik ingebeelde kwalen vrees. Wij weten daar hier over te spreken. Wij
hebben overheden, inspecteurs, die in hunne verslagen schrijven, dat wie het docl wil, ook de middelen meet willen, en dat
het onmogelijk is uitslagen in het onderricht der Fransche taal
te verkrijgen zonder ecnige vakken in die taal te onderwijzen
en te herhalen. VVij zijn door schade wijs geworden. De Viamingen zijn eilaas al te talrijk, die, wanneer zij Fransch spreken,
zich om de minste foil tegen uitspraak of spraakleer schamen,
en zich uit valsche schaamte onthouden hunne eigen taal zuiver,
keurig te spreken.
Ik heb den oprechtsten eerbied veer het Nederlandsche
schoolwezen en de Nederlandsche taalwetenschap. Maar, als
wij zien hoevele Nederlanders het vreemde hover" het eigen
verkiezen, hoevelen met hunne kennis der Fransche taal pralen,
hoe goring, hoe gebrekkig deze kennis ook moge zijn — wat
ons Vlamingcn, die vo( onze gemeenschappelijke moedertaal
ij veren, schaadt en ergert dan geven wij ook aan onze Nederlandsche vrienden den dringenden raad zich voor dit dreigend
kwaad scherp te weer te stellen.
Enkele beschouwingen zijn nog noodig, om hier in
eenen kant van dit onderricht der Fransche, ja, ook der Hoogduitsche en Engelsche talen in de lagere scholen van Nederland toe te lichten. Wall/ er zijn daar lagere scholen, — ik zeg :
71'll(71 /wee Plreillde Wen, benevens wiskunde
lagere scholen,
ifilderwezen warden.
Ter zake :
Onder lager ondcrwijs begrijpt deze wet (I) onderwijs
Art. 2.
a, het lezen; — b, het schrijven; c, het rekenen; — d, de beginselen der Nederlandsche taal ; — e, die der vadcrlan sche geschiedenis;
— f, die der aardrijkskunde ; — g, die van de kennis der natuur;
het zingen; — i, de cerstc oefeningen van het handteekenen; —
—17,
in

j, de vrije en ordeoefeningen der gymnastiek; — k, de nuttige handwerken voor meisjes.
2 . - Aan lagere scholen kan bovendien onderwijs gcgeven
die der Hoogwordcn in 1, de bcginselen dcr Franschc taal; —
(t) Wet tot reg q ing van het Lager Oqderwits, zooals deze laatstelifie
tiel7wet van 23 September 1911. S. 299. M r J. G. STENFERT
ewlizig-1
KROESE, blz. 14.
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.luitschc taal; — n, die der Engclsche taal ; — o, die der algemeene
geschiedenis; — p, die der wiskunde; — q, het handteekenen; —
dc beginselen der landbouwkunde; — r bic, die der tuinbouwkunde;
— s, de gymnastiek; — t, de fraaie handwerken voor meisjes.
Art. 24. — Het hoofd dcr school wordt bijgestaan door ten
minste een onderwijzer, zoodra het aantal scho*aande kinderen
mcer clan VEERTIG, door ten minste TWEE onderwijzers, zoodra het
ecn en negentig bedraagt.
— Voor elk yip, EN VI JFTIGTAL schoolgaande-kinderen boven
do NEGENTIG wordt ccn onderwijzer mcer vereiseht.
3. — Wanneer met inbegrip van het hoofd dcr school het aantal
)nderwijzers, ingcvolgc de voorafgaandc bepalingen van dit artikel
aan de school verbonden, mcer clan VIER bedraagt, moeten ten minste
l'WEE, wannecr het meer clan ACHT bedraagt, ten minste DRIE hunner
den lceitijd van drie en twintig jaren bcreikt hebbcn en den rang van
hoofdonderwijzer bezitten.
4. — Onder de onderwijzers, in dit artikel bedoeld, worden zij,
die uitsluitend in een of mcer der vakken, genoemd in artikel a onder
t, onderwijs geven, niet medegerekend.
_s1rtikel 48, « laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 Juli
i( Lto stelt de jaarwedden der onderwijzers vast. Fen lid -van
dit artikel luidt : « doch ornvat bet onderwijs, behalve de vak,
ken r7-k, tevens gedurende ten minste TIEN uren per week,
ten minste TWEE der vakken onder m c n en het yak onder
J) van artikel 2 genoemd, of, voor z()mr eel de school uitsluitend
door meisjes wordt bezocht, ten minste drie der vakken onder 1,
1l/, iz en p van artikel 2 gen( )errl, worden door het Rijk bijzondere
toelagen aan de scholen verleend
(t) Art. 48 is tameiijk uitvoerig wat het toekennen der Rijks+oelager,
wat de bevolking der school, den ouderdom der onderwijzers enz. betrefr. Lie
M r J. G. Stenfert Kroese : Wet van den 17 Augustus 1878, bk. 58 en vgi.
In de nota 59 leest men o. a. <, dat in bepaaide gevallen de toelage
bedraagt voor scholen van negentig en mincer leerlingen, voor eên onderwijzer de minimumjaarwedde, waarop hij volgens artikel 26 aanspraak heeft;
— voor scholen van een-en-negentig tot en met honderd negen-en-negentig
leerlingen, drie honderd tien gulden per onderwijzer voor ten hoogste twee
onderwijzers; — voor scholen van tweehonderd en meer leerlingen, drie honderd lien gulden per onderwijzer voor ten hoogste drie onderwijzers
Het in dit artikel bepaalde blijft tot i Januari 1914 van kracht.
Daar de docurnenten der laatste jaren mij ontbreken, weet ik niet, of dit
artikel opgehouden heeft van kracht to zijn. 1k denk het met, hoewel tal van
schoolhoofden er protest tegen aangeteekead hebben.
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Hier liebben wij de ware drijfveer, die met weinigen aanzet
zelfs DR1E benevens WISKUNDE op het leerplan der lagere school te schrijven. < De wereld draait op MI
vijffrankstuk », zegt de Vlaming, en &Nines are busines / is
echt Engelsch. Dus, scholen, waar de Fransche taal (/), de
Duitsche taal (On), de TiThgelsche taal en de wiskunde (p)(mderwezen worden, ten minste twee dezer vakken, ontvangen.
wanneer daar ook de verplichte vakken (a-k) onderwezen worden, bijzondere Rijkssubsidies. Men hoeft daartoe b. v. in axe
lagere school, Fransclz en Dui isch , Fransch en Engelsrh, Dnitsrlr
ell Engelsch ; ofwej cell dezer p reen/de (alen bene7'ens wiskunde
te onderwijzen. Tot wiskunde behoort ook algebra. In de lagere
school. 't Is schoon!
Wij vernemen dais ook met oprechte in,c.rnomenheici, dat
tal van schoolopzieners krachtdadig te velde trekken tegen zulke
heunhazerij, gelijk een hunner het noemt, en wat wij met den
naam comediespel bestempelen. Deze protester geven ons een
hoogen dunk van den pedagogischen en onafhankelijkheidszin der Nederlandsche schoolinspectie.
Wij lezen in het Verslag :
De U. 1. o. en Al. u. 1. o. scholen meet aldus bij dc wet aangeFEN, TWEE,

duid, maar algcmcen ondcr dien naam bckend, zijn in het jaartal 19I0
in aantal toegenomen na de invocring der wet van 14 Juli 191o, Staatsblad ft r 202.
Daar evengenoemde wet Gene wijziging heeft gebracht in den
maatstaf, waarnaar door het Rijk cene bijdrage wordt verleend aan
besturen der lagere scholen en doze bijdrage hooger zal zijn vooi
elken onderwijzer, die boven het door dc wet verplichtend gestelde
.aantal leerkrachten aan de school verbonden, is wanneer de omvang
van het onderwijs overeenkomstig de voorschriften dier wet, zoo
hebben reeds in igio een aantal besturen van bijzondere scholen het
onderwijs aan die scholen tot den door de wet omschreven omvang
willen uitbreiden (boven U. 1. o. en M. u.1. o. scholen genoemd), ten
cinde op die verhoogde Rijksbijdrage te kunnen aanspraak maken.
Gewone lagere scholen zelfs, wanneer de vakken a, i en k werden
onderwezen. en scholen die nict meer clan de zes eerste leerjaren
Madden, zijn na de invoering der wijziging van art. 48 der Lager Onclerwijzingswet in racer lagere scholcn (u. o.) omgezet, met minstens
Uzigebrezd la,o) er o;iderwijs;
scholen.

meer
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T]EN urea per week in Fransch, Engelsch en Duitsch of in twee dier

vakken en wiskunde, en zonder dat daarom de leertijd werd verlengd.
En deze scholen zijn gebleven de volksscholen, althans bestemd ore
in hare omgeving aan de kinderen der volksklasse, die na den zesjarigen
leertijd de school voor goed zullen verlaten, het voor hen noodige underwijs, dat hen in hun geheele levee bij hun werken en streven moet sterken
en steunen, te verstrekken

\Vat van dat onderwijs aan die 1..indercn tcrecht zal komen,
bat zich denken, en het is niet te verwonderen, dat de schoolopziener in het arrondissement Meerssen, naar aanleiding door het
gevolg dat hij door die wetswijziging reeds nu heeft zien ontstaan,
aan den schoolopziener in het district Maastricht schreef.
Indien het gewijzigde art. 48 van den ccnen kant allicht aanleiding geeft tot vermeerdering van onderwijzend personeel, zoo is het
van den anderen kant te betreuren, en p ‘edagogisch niet te verdedigen,
dat kinderen van elf tot dertienjarigen lceftijd, die zoo weinig in de
mocdcrtaal bedrcven zijn, het aanlcercn van dric vrecrndc taien kan
worden opgelegd. Het is te hopen, dat het jaar 1914 aan dezen ongezonden toestand een einde maakt, en dat de Nederlandsche wetgever
tot betere inzichten terugkecrt.
Mijns inziens zijn die vakken, ook wiskunde, op het reeds zwarc
programma van ondcrwijs, waarbij aan alle leerlingen, met en zonder
aanleg, kinderen uit stall en dorp gelijke eischen worden gesteld,
slechts als ballast te beschouwen
De schoolopziener in het district Maastricht dit oordeel van den
schoolopziener in het arrondissement Meerssen meedce1ende, voegt
daaraan toe : U. 1. o. scholen met 6 iecrjaren r tot C ijn zekcr vrcemde inrichtingcn.
'Poch bestaan die inrichLingen net alleen in het district Maastricht of in de provincie Limburg, want ook uit N(.,(;rdbra l,-)a7it \verde')
mij dergelijke uitbreidingen tot u. 1. o. scholen ge,ignaleerd.
De wctgever heeft er natuurlijk niet aan gedacht, dot de bepaling,
waardoor hij de schoolbesturen in staat wilds te:]en on) het voortgezet lager onderwijs betel- te regelen, en do n(,,cdigo, lcerhrachten
daarvoor te kunnen aanstellen, sou kunnen leiden tot het onbruikbaalmakon der gewone la g-ere school, omdat vole schoolbesturen zich niet
zouden ontzicn, om met miskcnning van de bedoeling en van den
gccst der wet, tot groote schade voor het onderzcijs "Illtnne scholen to hervornten tot carricatztren, en daardoor eon hoogere sabsiclic maehtig to
warden.
Deze cpmerking is bij uitstek treffend en wall-.
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van gevoelen, omtrent de interpretatie der voorwaarden, gesteld voor
het verkrijgen der hoogere Rijksbijdrage.
Zoo werd mij medegedeeld, dat besturen van bijzondere scholen
van oordeel zijn, dat naar den woordelijken zin der wet, een lesuur
gegeven aan 3 gecombineerde leerjaren, voor ieder dier drie leerjaren voor een vol lesuur moct tellen, zoodat, als aan 1. m. u. o. school
aan het 7 de 8 ste en 9 de leerjaar gecombineerd 3 uur Fransch, 3 uur
Duitsch en 2 uur wiskunde worden gegeven, aan de verplichting om
in ten minste 3 der vakken onder 1. m. n en p genoemd, gezamenlijk
in ieder der drie hoogste klassen, ten minste gedurende acht uren per
week onderwijs wordt gegeven », is voldaan.
In ieder der. drie hoogste klassen gedurende 8 uren zou dus niet
beteekenen, dat aan de school met die drie hoogste klassen in die
vakken gedurende 24 uren onderwijs moest gegeven worden, maar
slat men met 8 uren voor de geheele school kan volstaan, mits de drie
klassen gecombineerd in die vakken onderwijs ontvingen.
Is dat beginsel aangenomen, dan kan ook, volgens die schoolbesturen voor u. 1. o. scholen gezegd worden, dat, wijl lesuren aan
gecombineerde klassen gegeven, voor iedere klasse tellen als voiledige lesuren, aan de verplichting tot het geven van onderwijs gedurende minstens xo urea per week in drie der vakken 1, m, n en p
is voldaan, wanneer aan die twee klassen gezamenlijk 5 of aan drieklassen gezamenlijk 3 112 uren in drie dier vakken onderwijs wordt
gegeven.
Mij schijnt deze interpretatie niet de juiste te zijn, en het is wearschijnlijk, dat hieromtrent klaarheid zal komen, wanneer ten gevolge
van ingestelde beroepen wegens beweerde rechten of hoogere Rijksbijdragen of wegens pretenselijk te hoog toegekende Rijksbijdrage,
cene Koninklijke heslissing zal zijn gevallen (i).
Wij lezen ver(ler in het Verslag (Bijlage G) :
De wet van 14 Juli 1910, n° 202, geeft aan meer dan een districtsschoolopziener aanlciding om uit to weiden over den omvang van het
onderwijs : een onderwerp, waarover anders gemeenlijk weinig valt
mede te dcelen.
Een hunner merkt op, dat de uitbreiding van het leerplan aan
eenige, meer bijzondere seholen, twijfel overliet of steeds de bedoe(1) Verslag van den staat der hoogere, middelbare en lagere scholen
over 1910 en 1911 aan de Staten-Generaal (13 Februari 1912) door den _Minister van Binrzenlandsche Zaken, daartoe gemachtigd door Hare "[loftstelt de Koninsin. (Lager Onderwijs.) — Zitting van 1911-1912, 231. Bijiage
F , N r 8.
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Clink voor het nieuwe doel in te richten; sours gaf te geringe uitbreiding den schijn, alsof het in hoofdzaak our het subsidie te doer was.

Dus, 't was maar our de )orden zouden onze Kernpenaars zeggen :
Een ander schrijft, dat in drie plattelandsgemeenten van zijn
district plannen gemaakt werden our de openbare school voor gewoon
lager onderwijs te reorganiseeren tot een instituut met twee talen en
wiskunde. Men wilde in het 4de leerjaar met eene vreemde taal
beginnen en de school met een 7 de leerjaar uitbreiden. De schoolopziener schrijft :
€Devrees, dat daardoor het schoolonderwijs zou bedorven worden,
daar de gewone lagere school een hybridisch karakter zou verkrijgen,
gar mij aanleiding met kracht tegen die plannen te protesteeren. In
de drie genoemde gemeenten hecft men een gunstig oor geleend aan
mijne hezwaren. Die bezwaren werden voor mij van nog grooter
beteekenis, toen ik mij zelf de vraag stelde wat toch wel het resultaat
zou zijn als men de dorpsscholen ging vervormen tot inrichtingen met
twee talen en wiskunde. Het gevolg zou zijn benadeeling van het
onderwijs voor de meeste leerlingen en verder een schijntje van
kennis.
Niemand zal toch met grond kunnen beweren, dat eene school,
\vaar twee talen en wiskunde worden onderwezen, eene gewenschte
inrichting is, wanneer vast staat, dat bij het einde van het 7de leerjaar
het onderwijs is geeindigd.
Kon ik dus in de drie genoemde gemeenten het gevaar afwenden,
niet aldus, toen het bestuur cener bijzondere school tot mij kwam
met een rooster, waarop werd aangegeven I() uren per week onderwijs in twee talen en wiskunde, wat zich dan moet afspelen in 6 leerjaren. Dc hedoeling is later tot uitbreiding over te gaan, maar men
Wilde nu al vast klaar zijn met het oog op bet bepaalde in art. II al. 4
der wet van 14 Juli 1910; .S`taatsblad„ n o 202. Toen door het schoolbestuur mijne meening over den getroffen maatregel werd gevraagd,
heb ik onomwonden to kunnen gegeven, DAT IK, WAT HIER WAS
GESCHIED, MOEST SIGNALEEREN ALS EENE BEDENKELIJKE BEUNHAZERIJ. DAT KLEMT TE MEER DAAR DE SCHOOL, DIE HET HIER GELDT,,
IIEKEND STAAT ALS DE SLECHTSTE VAN HEEL DE STAD. DAT ZIJ NU NOG
SLECHTER ZAL WORDEN LILT VOOR DE HAND. Hier wordt gebruik of

Lever mishruik gemaakt van eene milde bepaling, die bij amendement
in de vet is opgenonien. Gelukkig is cicze trcurige crvaring- in mija
r iistrict tot dit eerie gcval beperkt gcbleven.
Die 1-1, )11andsclie -chi,

pzieners siaan liageis met kuppen.
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Aan een derde vcrslag ontleen ik do mcdcdeeling, dat het bestuur
van de belangrijkste gemeente van het district het leerplan der burgerschool, eene school voorbercidende voor gymnasiaal en middelbaar
onderwijs, zoodanig wilde uitbreiden, (tat in de hoogste Masse voortaan ook een uur Duitsch zou worden gegeven ten cinde cleze school
te doen vallen onder art. 48, Iste lid, lo b. De districtsschoolopziener
heeft echter geweigerd dezc leerplanwijziging goed te keuren omdat
het uur Duitsch in de hoogste klas deze school toch niet van karakter
zou doen veranderen en deze uitbrciding voor het doel der opleiding
onnoodig, zelfs schadelijk zou zijn.
Eindelijk valt nog te gewagen van eene groote gemeente, welke
aan eene school het onderwijs vermeerderde met het yak p, zoodat
char nu Fransch, Engelsch en wiskunde worden gegeven, terwijl aan
eene andere school, maar alleen Fransch onderwezen wend, daarnevens
Stu Duitsch en wiskunde werden ingevoerd. De districtsschoolopziener,
die deze laatste school uitsluitend bestemd wenschte te doen blijven
als voorbcreiding voor middelbare school en gymnasium, kon het
gemeentebestuur niet overreclen tot het versmaden van een 2.66 voor
de hand liggend middel om ook voor deze op de verhoogde Rijksbijdrage
aanspraak te kunnen maken. In dit geval stond de schoolopziener tegenover een raadsbesluit, waarbij de omvang van het onderwijs was uitgebreid, en moest hij dus wel bcrustcn.
De toekomst zal mocten uitmaken of de jongste wetswijziging
waarlijk de belangen van het onderwijs client : wel mcrkwaardig is,
dat eene wijziging-, welke de strekking schijnt to hebben, het onderwijs
vreemde talen en uit tebreiden en vroei,rer te doen aanvangen, juist samenvalt met het in onderwijskringen meer algemeen en meer beslist zvorden
van de overtuiging, dat het onderwijs in vreemde talen later behoort aan
to vangen, en dat geen tweede vreemde taal moet onderwezen morden
alvorens in de eerste beteekenende vorderingen zijn gemaakt.

Dat is ook inderdaad zonneklaar.
In dit verband is van veel belang wat de districtsschoolopziener te
Rotterdam in aansluiting aan zijn vorig vcrslag bericht over het m. u.
1. o. daar ter stede. Thans kan met cenige zekerheid gesproken worden over hetgeen te wachten staat. Het is gebleken, dat de scholen met
2 talen en wiskunde bij het publiek zeer goed staan aangeschreven.
En geen wonder. Men staat inderdaad verbaasd over de vorderingen
der leerlingen in de moderne talen. schrijf dat gunstig verschijnsel
toe aan de regeling dat den toegang tot die scholen openstelt alleen voor
leerlingen, die het gewoon lager onderwijs ten einde toe hebben bijgewoond. Het blijkt inderdaad, dat met eene flinke voorbereiding in de
vakken a — i het onderwijs in de moderne talen met veel meer vrucht
wordt gegeven, nu de leerlingen daarmede aanvangen op 12 of 13 jarigen
leeftijd.

--553 Hier in Belgic hebben wij de gelegenheid dit alle dagen
aan onze middelbare scholen, atheneums en colleges waar te
11C1I1C11. Men leze daarover Jan Van Beers' merkwaardig wed: :
Het Ho(9*-ebrek 7 , 011 011S MiddeilM(Il" Onde17£71.1.S.

De districtsschoolopziener te Rotterdam gaat voort :
Hier wordt een dubbel yoordeel bereikt : het gewoon lager
,inderwijs komt beter tot zijn recht, en het onderwijs in de moderne
talen wordt met veel meer animo door de onderwijzers gegevcn en
met veel beter resultaat door de leerlingen gevolgd.
Zeer waar, door de ondervinding gestaafd, en wel waard
door de bestuurlijke en schooloverheden ernstig overwogen te
w()rden.
Ik heb mij daarvan overtuigd in een paar scholen, waar ik in de
maand December van bet afgeloopen jaar een onderzoek naar het
onderwijs in bet Fransch he]) ingesteld.
lk was verrast bil kennisneming van hetgeen in ongevecr 4
maanden was bereila. Daardoor ben '11,7 versterkt in de overtuiging,
dat het goed zal zijn het onderwijs in de vreemde glen aan te vang-en
met eerlingen, die villa' zijn dan tot dusverre het geval was. En ik meen
niet te optimistisch to oordeclen, wanncer ik de nieuwe regeling nu
reeck nocm een slap vooruit.
\Vat betrc it de Fransche cursussen die in het leven zijn geroepen,
orn ook voor kinderen uit den minderen stand den toegang tot het
g y mnasium en de hoogere burgerschool mogelijk te maken, wordt het
steeds duidelijker, dat bijna niemand zijn kind zendt naar eon Franschen cursus met de bedoeling om later plaatsing aan te vragen voor
bet middelbaar onderwijs of voor het gymnasium.
Het publick stelt nog steeds tc veel prijs op een wcinig Fransch
(tout come chez 1101tS, heer schoolopziener), daarbij vergetende dat het
verreweg verkieslijker is de school voor voortgezet lager onderwijs te
nemen en daarnaast een cursus voor de eene of andere vreemde taal
bij het herhalingsonderwijs. Dat de Fransche cursussen bloeien is
voor mij dan ook allerminst een bewijs, dat bier is een nuttig
instituut.

Men gevoelt, dat ]liar een even bevoegd als gewetensv,)I
schoolman aan het woord is. ( )oh de schoolopziener in het dis(lrict Dordrecht schrijft :
M. i. moest men kindcren beneden den Ix jarigen leeftijd op
school niet kwclien met het onderwijs in ccnigc vreemde taal : het is
grootendeels tijd vermorsen : lecrlingen die kennis van vreemde talen
behoevea, leeren doze veel gemakkelijker en \lugger, wanneer 2:c ten
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rninste tot voornoemden lccftijd degelijk, gewoon lager onderwij sgenoten hebben. Er wordt vaak geklaagd over den omvang van het lager
onderwijs, en sours breidt men het nog onoordeelkundig uit; sleur,
mode en ijdelheid zijn bij het onderwijs lastige vijanden (men zou
waarlijk zeggen, dat dc heer schoolopzicner hier Belgischc toestanden
schctst), admissie-examens voor gymnasia zijn vaak booze vijanden (x).

De uittreksels uit het Nederlandsch Verslag vallen wat
lang. Zij leeren ons echter op aangrijpende wijze de ware reden
kennen, waarom het aantal lagere scholen in Nederland, waar
eene, en zelfs twee vreemde talen geleerd worden, betrekkelijk
hoog is : Rijkstoelage ! Dikwijls, ook waar men het niet vermoeden zou, speelt het geld de hoofdrol.
Ook geven deze verslagen een hoogen dunk van het schooltoezicht; die heeren schoolopzieners aarzelen niet in hunne
verslagen aan de overheden ( )nbewimpeld hunne meening nit
te drukken, en op bezadigde, loch vastberaden wijze, kritiek
uit te oefenen, waar deze hun gewettigd, noodzakelijk voorkomt.
Wat mij betreft, ik heb het aanleeren der tweede taal IN DE
LAGERE SCHOLEN uit diepe overtuiging bestreden ; ik meen
oprecht, dat ik daardoor het ware belang van het volksonderwijs
Bien. Naar aanleiding van den brief des heeren inspecteur Bitter, dies men tegen 011S, voorstanders van het eentalig onderwijs IN DE VOLKSSCHOOL inroept, kom ik op de zaak terug.
Eerst nog een paar voorafgaandelijke bedenkingen.
Het heeft niet zelden den schijn, alsof zij, die allerlei vakken in de volksschool willen onderwijzen, waarlijk meenen, dat
de school hierdoor gebaat wordt. Wiskunde is een zeer belangrijk yak. Waarom zouden onze volkskinderen dat ook niet
leeren ? En is de kennis der Fransche taal voor velen niet onontbeerlijk? Geeft deze kennis geen cachet van voornaamheid ?
Is het Engelsch geene wereldtaal ? Vraagt de groote meerderheid van het y olk niet, dat deze talen overal onderwezen worden ? Weten de huisvaders niet best welk onderwijs voor hunne
kinderen past ? Hebben zij het recht niet dit te eischen ? Zijru
alien, die hun dit recht onkennen, geene vijanden van het yolk?
Zijn zij geene verdedigers van sleur, bekrompen menschen, die
tevergeefs pogen zich tegen den tijdgecst te verzetten ?
Wij zullen zien.
(I) VerSlag, Lining 1911-1912, 23 I.
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Een leidend beginsel bij het kiezen der leerstof en der
leermethodes van de volksschool is dat deze inrichting een
geheel op zich zelf vormt. Met de leerlingen, die later hunne
studien voortzetten, wordt geene rekening gehouden. Zij maken
overigens eene geringe minderheid nit (I).
Met den schooltijd eindigt voor de leerlingen der lagers
school de leertijd. Niet dat zij clan ophouden zich te ontwikkelen ; slechts hun klassikaal onderwijs is ten einde. Het onderwijs dat de leerlingen der volksscho))1 ontvangen, moet tot hunne
algemeene geestesontwikkeling bijdragen, en zoodanig kunnen
worden verwerkt, dat het hun eigendom is en blijft. Geen van
heide is bet geval, wat de stuthe eener tweede taal in de lagere
school betreft.
Voor hen, die de vreemde talen kunnen doorgronden, hun
card en wezen nagaan, haar met andere talen vergelijken, hare
letterkunde genieten, heeft deze studio eene niet te overschatten
vormende kracht. Doch, dit zal men zeker niet van het onderricht der tweede taal in de lagere school verwachten, en verwacht er ook niemand van. Dan, HET ONDERRICHT DER TWEEDE
TAAL, IN DE LAGERE SCHOLEN LEVERT GEENE UITSLAGEN, ZELFS
GEENE PRAKTISCHE UITSLAGEN OP.

Daarover weldra.
Hieruit volgt, dat, in de volksschool taken molten en moeten geleerd worden, hoewel daar veel van in den levensstroorn
verloren gnat, hoewel zij in bet Leven geen praktisch nut opleveren, wanneer zij tot de algemeene geestesontwikkeling bijdragen.
( t) Wij bezitten daarover geene vaste statistieken. In Belgie neemt men
gewoonlijk aan, dat 90 0/ 0 der leerlingen der lagere school later geen onderwijs ontvangen. « Volgens het Rapport der Ineenschakelingscommissie door
Prof. D r J. Woltzer, geeft de lagere school (in Nederland) voor 95 0/ 0 van
haar bevolking eindonderwijs ! (Kritiek op het Verslag van de StaatscomI. 42.)
missie in zake
De Nederlandsche Minister van Binnenlandsche Zaken nam het 95 percentcijfer aan. De Nieuwe Rotterdamsche Courant, die de wet hevig
bestreed, spreekt van 30 0/0 leerlingen te Amsterdam, en 40 0/o te 's Gravenhage, der lagere scholen, die later hunne studien voortzetten.
'k Zou het willen zien, zei de blinde.

— 556
Was in der Schule du gelcrnst, ist 's wohl vergebens,
Das du gebrauchen es riicht kann'st im Lauf des Lebens ?
0 nein, den Acker hat zurn Anbau es entwildet,
Zurn Wesentlichen hat's dicta farmlich vorgebildet (I).

Dat is het.
a) Het onderricht in de tweede taal in de lagere school
heeft geene vormende krarht, b) hat draagt met tot de al,; enmene
„creestesontwikkeling c) het 2s ee n e 7 ,ermorsing 7 , (711 hid en kracht ;
(1) het lePeit geene nitslaA)-en op.
Wij, voorstanders van het eentalig onderwijs IN DE y OLKSSCHOOL, zijn geene viianden der Fransche taal. Wel integen-

deel. Wij achten haar hoog om hare innerlijke waarde, om hare
lieerlijke letterkunde, en vooral omdat zij eene onzer landstalen is, die door een grout aantal onzer landgenooten gesproken
wordt. Overal, waar deze taal met vrucht kan worden aangeleerd, moet zij op het leerplan voorkomen, moet daar de grootste zorg aan besteeed worden.
Tous LES BELGES DEVI: AIENT CONNAITRE LES I)EUX LAN( UES. LA FASTIDIEUSE QUESTION FLAMANDE STRAIT RESOLUE (2).

Eilaas!
Ziehier daarovcr een tafereeltje

uit onze Statenkamer ; de
Beer Destree, thans minister van Wetenschappen en Kunsten
wok het openbaar onderwijs behoort tot zijn ressort) en de

Beer Van der Velde, thans minister van Justitie, behooren bei(len tot de welsprekendste Fransche redenaars van ons land
M. DESTRIE. - Si le bilinguisme universal etait possible, je nc le
crois pas desirable, surtout lorsqu'il s'agit des masses profondes du
peuple. A ce point de vue le bilinguisme n'est pas defendable ni
souhaitable. (Tres biers ! sur quelques banes.)
M. VANDEPERRE. - Vous parlez comme un flamingant.
M. DESIREE. - Sans doute, it n'est pas possible que nous ne
soyons pas d'accord sur cc point.
(t) Wersheid des Brahmanen, von FRIEDRICH RiiCKERT. Schule. 227.
(2) In de Senaatszitting van 20 .41,1-U1869, zegde de heer Pirmez, Minister van Binnenlandsche Zaken (het openbaar Onderwijs behoorde tot dot
ciepartement) : r Vous rendriez un veritable service aux Wallons en les obligeant a apprendre le flamand. je sais que cela serait difficile dans le principe,
Timis on s'y habituerait, et dans les koles wallonnes oil on enseignerait le
flimand, en verrait affiuer les elêves comme on voit affluer les êiêves dans les
ecoles flamandes ou l'on enseigne le francais )• Zie Bibliographie van den
4r7laamschen Taalstrijd, V, blz. 120.)
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M. DESTR1E. - Pour un paysan des Ardennes, pour un houilIeur
Borinage, pour un saboticr du pays do Namur, qui ne sortiront
pas de leur village, qui pascront toute leur vie dans un milieu homogêne, quelle utilite y aurait-il a connaitrc les deux langues ? Pourquoi
vouloir le contraindre, directement ou indirectement, A Petude de la
langue flamandc ? Dc mane, pourquoi un 1-)tysan de la Campine ou
de la Flandre, qui ne sortira pas de son milieu, doit-il étre l'objet
d'une contrainte legislative pour apprendre les deux langues?
La question est de savuir s'il convicnt de souhaiter que toes les
Beiges parlent les deux langues. Jc vous reponds non. D'abord c'est
un souhait chimerique. Lc but strait-il desirable que vous n'y pourricz jamais attcindre. Les faits sent la Plus forts que les gouvernenzents.
M. VANDERVELDE. - 11 fl - y a pas de pays ou toute la population
suit bilingue

Dat is het : Les faiis son/ : Woorden zijn dwergen; feiten
zijn reuzen. De feiten bewijzen onweerstaanbare manier, dat
het onderricht der tweede taal in onze lagere scholen bitter
weinig, zeggen wij liever geene uitslagen heeft opgeleverd. Dc
proof, die wij hebben genomen, heeft tachtig jaar geduurd, en
wij weten alien, dat aan dit onderwijs tijd noch inspanning werd
gespaard. Op niet weinig plaatsen besteedde men ruim de heeft
van den schooltijd aan bet onderricht in de tweede taal. Eene
zaak mag hier niet uit het oog verloren worden; ik vestig daar
tie bijzondere aandacht op der Nederlandsche voorstanders van
het tweetalig onderwijs. Om over de uitslagen van dit onderwijs
te oordeelen past het niet de leerlingen der volksschool een
examen to laten afleggen. Neen, men moet nagaan wat de
leerlingen van de Fransche taal kennen, als zij tien, twintig jaar
de school hebben verlaten. Moest het Nederlandsch Staats(I) Chambre des Representants. Seance du 18 Avril 1914. Wat het
onderricht der Nederlancische taal in de Waalsche lagere scholen betreft,
daarover verklaarde de heer Cousot, afgevaardigde voor het arrondissement
Dinant, in de zitting van 14 Juni 1907 : On dit, it faut enseigner le flamand
A l'école primaire. Je considere cela comme une chimêre, comme une utopie ;
j'ai vu de pre y ces essais et je puis dire qu'ils sont deplorables. On a produit
tl cet êgard des chiffres suffisamment suggestifs. Il ne servirait a rien de les
rêpeter. Un fait en decoule : dans les ecoles primaires enseigner des notions
suffisantes de la langue flamande, est une impossibilite. (Chambre des Reprèsentants. Séance du 14 Juin 1907.)
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bestuur officieele werken uitgcven, in den aard der bronnen,
waaraan ik de cijfers ontleen, die ik in de volgende tabellen
inededeel, dan zouden de oogen van velen opgaan. — De nitslagen in Nederland zouden noodzakelijkerwijze geringer zijii
dan in Belgie, niettegenstaande hun Fransch onderricht niets
te wenschen zou overlaten. De hoofdreden der geringe uitslagen van ons Fransch taalonderricht is dat onze oudleerlingen,
ten ininste de overgroote meerderheid hunner, de gelegenheid
niet hebben de Fransche taal te spreken of te hooren spreken.
Daarbij komt dat de Fransche waterverf, hetwelk er in de school.
opgelegd werd, zoo spoedig afgespoeld is. Dit zou in Nederland
natuurlijk spoediger en in ruimer mate gebeuren, wij1 daar nog
minder Fransch gesproken wordt dan in Belgie.
Nog 66ne zaak mag niet nit het oog verloren worden door
hem, die de cijfers der volgende tabellen onderzoekt. In onze
steden, en zelfs in onze plattelandsgemeenten, bevinden zich
een groot aantal lieden, die hoogere of middelbare scholen
hebben bezocht, in pensionaten, bier of in den vreemde hebben
verbleven, menschen die met hunne stadgenooten omgaan,
Welke slechts de Fransche taal kennen — alien tot eenen stand
behoorend, die nooit de lagere of volksschool heeft bezocht.
Trekt men dezen van de tweetaligen af, dan komt men noodzakelijk tot het besluit, dat de uitslagen van het onderricht der
tweede taal nagenocg nul zijn.
Wij putten onze inlichtingen nit een officieel stuk :
Statistique de /a Belgique. Population. Recensement ge'ne'ral
31 dicembre 19 10. Publicpar le Ministre de l' Inte'rieur. — Tome III.
Bruxelles. Societe anonyme M. Weissembruch, imprimeur du
Roi, rue du Poincon, 49. — 1913 (I).
Het vierde deel bevat :
« Repartition des habitants (population de droll) d' aprés les
langues qu'ils savent parler et d' apres cella dont its ont de'clare SC
servir le plus fre'quemment
De verklaringen werden door de belanghebbenden zelf afgelegd. In feite werden de tabellen niet zelden, waar het personen
gold, die weinig geletterd waren, door een gemeentebeambte
(t) Hoogstwaarschijnlijk zal er nogal wat tijd verstrijken eer het verslag.,
ever het tijdvak 1910-1920 zal verschijnen.
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ifigevuld. Men mag aannemen, dat de verklaringen door dcit
band oprecht -waren. Mocht wantrouwen gegrond voorkomen.
Ilan is het wel, dat niet weinigen als tweetaligen worden opge-geven, wier kennis der Fransche taal heel oppervlakkig is. Mijne
meening althans staat vast, dat moest men hierover een underzoek instellen, hoe matig de eischen ook mochten zijn, de nitslagen opschudding zouden teweeg brengen. Wat ervan zij,
1A-em de medegedeelde cijfers aan.
In het vierde deel A. B, en C. treft men aan :
Repartition des habitants d'aprs les langues qu'ils savunt
parler, et d'aprs celle dont ils ont declare se servir le plus
fr&pemment.
Men heeft de volgende rubieken voor manner en vrouwen :
Habitants, parlant : Le francais seulement; le flamand
seulement; l'allemand seulement; le francais et le flamand; Ic
flamand et l'allemand; les trois langues; aucune des trois langues (I); habitants qui, parlant deux ou les trois langues, parlent le plus frequemment le francais, le flamand, l'allemand
LANGUES NATIONALES ‘>.

(1) Het versiag over het tienjarig tijdvak 1900-1910 geeft over deze
rubriek geene ophelderingen. In het versiag over het tijdvak 1890-1900 lezen
wij « Le recensement a en outre relevê la presence de 350.263 personnes ne
parlant aucune des trois langues nationales. Dans ce nombre sont compris les
enfants en bas-Age, qui, d'aprCs les instructions donnees aux agents recenseurs,
cievaient etre considerês comme ne parlant aucune langue. On a compte
327.696 enfants au-dessous de 2 ans.
Abstraction faite de cette categoric d'habitants, ii resulte des chifftes donnes ci-dessus que 52 p. c. des habitants parlent le francais ou le francais et one
autre langue nationale, 54 p. c. parlent le flamand ou le flamand et une autre
langue nationale, 2 p. c. parlent l'allemand ou l'allemand et une autre langue
nationaie, 2 p. c. parlent le francais et le flamand (dit moet eene drukfout zijn),
p. c. parlent les trois langues nationales.
Ceux qui ne parlent qu'une langue forment les 80.4 p. c. de la population ; 38 p. c. ne connaissent que le francais, 42 p. c. ne parlent que le flamand,.
0.4 p. c. ne parlent que l'allemand .„
1k kan er niet aan doen, maar dat deze cijfers niet ten nadeele van het
Nederlandsch verwrongen zijn, ligt op mijn leen. Zie Statistique de Belgique.
Population. Recensement general du 31 De'c?mbre 190o. Publze" par le MInistre de l'Interieur et de l'instructthn publique. Tome I. Bruxelles, Typo-
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en de DUITSCHE taal landstalen van Belgie (langues
nationales).
Zien wij eerst door hoevele personen deze talen gesproken
worden :
Spreken uitsluitend Nederlandsch
3.207.662
Fransch
2.833.334
Duitsch
31.415
Nederlandsch en Fransch
871.288
Nederlandsch en Duitsch
8.652
Fransch en Duitsch
74.998
de 3 landstalen
330.893 (I).
Hoevele Belgen Mennen Nederlandsch, d. w. z. hetzij uits1u tend Nederlandsch, benevens eene of twee andere nation:-de
talen ?
Id. Fransch?
Id. Duitsch?
Ziehier :
FRANSCHE

Bevolking : 7.423.784.

spreken uitsluitend Nederlandsch
Nederlandsch en Fransch
Nederlandsch en Duitsch
de 3 nationale talen.
Nederlandsch, of Ned. en 1 of 2
andere nationale talen
2.833.334 spr. uitsl. Fr.
31.415 spr. uitsl. Duitsch
871.288 » Fr. en Ned.
D. en Fr.
74.993
Fr. en Duitsch
D. en Ned.
8.652
74-993
de 3 nat. talen
de 3 nat. talen
52.447
52.547
3.832.162 spr. Fr., of Fr. en
167.607 spr. D., of D. en I of
of 2 andere nat. talen.
2 andere nat. talen.
Daarbij lezen wij in dezelfde tabel : Habitants qui, parlant 2
ou les 3 langues nationales, se semen/ le plus freyweinment du francats : 349.969; du flanzana' 611.531; de Pallemand : 45.980.
3.220.662

871.288
8.652
52-547
4.153.149

graphie. Lithographie. A. Lessigne, Rue de la Charite, 27. 1903. Introduction.
XXXIX. Het verslag over het tienjarig tijiivak 1900-19 to geeft in de
xubriek Aucune des 3 langues : 33 0.793 personen op.
(I) Statistique. N. -- S -ction C. Recapitulation generale, blz. t97.
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Hieruit blijkt ten overvloede, dat de Nederlandsche taal, de
gewone orngangstaal van de meerdeiheid der Belgen is.
Zien wij nu welke de toestand is in de Vlaarnsche provincin
Antwerpen, de beide Vlaanderen, Limburg en de arrondissementen Brussel en Leuven :
Provincie Antwerpen. — Bevolking : 968.677.

762.414 spr. uitsl. Ned.
113.606
Ned. en Fr.
5.651
Ned. en D.
17.857
de 3 nat. talen
899.528 spr. Ned., of Ned.
en I of 2 andere nat. talen.

12.289 spr. uitsl. Fr.
113.606
Ned. en Fr.
2.660
Fr. en D.
17.857
de 3 nat. talen
146.412 spr. Fr., of Fr. en
of 2 andere nat. talen.

Van de personen die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken
gewoonlijk Nederlandsch : 112.107; Fransch : 21.124.
Provincie Oostvlaanderen. — Bevolking 1.120.335.

934.143 spr. uitsl. Ned.
116.889
Ned. en Fr.
401
Ned. en D.
5.233
de 3 nat. talen
1.056.666 spr. Ned., of Ned.
en i of 2 andere nat. talen.

9.311 spr. uitsi. Fr.
116 889
Ned. en Fr.
Fr. en D.
397
5 233
de 3 nat. talen
131.830 spr. Fr., of Fr. en
of 2 andere nat. talen.

Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken,
gewoonlijk Nederlansch : 106.319; Fransch : 16.107.
Provincie Westvlaanderen.

41 )69 081 spr. uitsl. Ned.
Ned. en Fr.
123.938
Ned. en D.
192
de 3 nat. talen.
3.197
Ned., of Ned. en
796.408
I of 2 andere nat. talen.

Bevolking : 874.135.

31.825 spr. uitsl. Fransch.
123.938
Ned. en Fr.
467
Fr. en D.
3197 » de 3 nat. talen,
159.427 » Fr., of Fr. en
of 2 nat. talen,

Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk Nederlaadsch : 105.330; Fransch 22.059.
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Provincie Limburg. — Bevolking 275.691.
9.123 spr. uitsl. Fransch.
spr. uitsl. Ned.
Ned. en Fr.
Ned. en Fr.
29.386
251
Fr. en D.
Ned. en D.
de 3 nat. talen.
de 3 nat. talen.
1.209
.20Q
Ned., of Ned. en
249.652
Fr., of Fr. en 1 of
39969
I of 2 andere nat talen.
2 andere nat. talen.
Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk Nederlandsch : 27.641; Fransch : 3.370.
218.622

29.386
435

Arrondissement Brussel. — Bevolking : 1.023.327.
394.166 spr. uitsl. Ned.
212.855 spr. uitsl. Fransch,
338.853 » Ned. en Fr.
338.853 » Ned. en Fr.
Ned. en D.
[.193
13.866
Duitsch en Fr.
de 3 nat. talen.
de 3 nat. talen.
17.393
17-393
[.605
Ned., of Ned. en
582.967
Fr., of Fr. en I of
of 2 andere nat. talen.
2 andere nat. talen.
Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk Nederlandsch :194.126; Fransch : 169.643.
Arrondissement Leuven. — Bevolking : 268.709.
208.067 spr. uitsl. Ned.
8.050 spr. uitsl. Fr.
Ned. en Fr.
36.273 » Ned. en Fr.
36.273
Ned. en D.
314 » Fr. en D.
155
1.397
de 3 nat. talen
1.397 » de 3 nat. talen
245.892 spr. Ned., of Ned.
40.034 spr. Fr., of Fr. en
en 1 of 2 andere nat. talen.
of 2 andere nat. talen.
Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk Nederlandsch : 30.942; Fransch : 687o.
Er zijn dus in de provincien Antwerpen, Oost- en Westvlaanderen, Limburg, de arrondissementen Brussel en Leuven
3,186.493 menschen, die uitsluitend Nederlandsch spreken.
Neem daarbij in acht dat daar de hoofdstad Brussel met hare
talrijke, zeer bevolkte voorsteden bij begrepen is, waar de Fransche taal zeer verspreid is.
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Voegt men bij cijfer de personen, welke uitsluitend Nederlandsch spreken en in de Waalsche provincien gevestigd
.zijn, clan kornt men tot dezen uitslag :
1,274 Arrondissement Nijvel
17.283 Provincie Henegouw
14.726
Luik
153
Luxemburg
Namen
733
34.169 eentalige Vlamingen in de Waalsche
provincien.
3.220.662 Belgen, die uitsluitend Ne3 .186.493 + 34.1 69
derlandsch spreken.
Men zal opgemerkt liebben dat in de provincie Henegouw
17283; in de provincie Luik zich 14726 personen bevinden, dte
uitsluitend Nederlandsch spreken, terwij1 het getal der bewoners
van de provincie Oostvlaanderen, die uitsluitend Fransch spreken, slechts 9.123 en in de provincie Antwerpen slechts 12.289
bedraagt.
Telt men de uitsluitend Nederlan.dschsprekenden met hen,
die benevens Nederlandsch een of 2 andere nationale talen kennen, samen, dan heeft men voor uitslag, dat in Vlaamsch Belgie
4.416.094 personen Nederlandsch kennen.
Van de personen die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken
gewoonlijk Nederlandsch 576.565; Fransch 229.183.
Wij geven nog den toestand in de hoofdplaatsen der provincien Antwerpen, Oost- en Westvlaanderen, Limburg, en der
arrondissementen Brussel en Leuven. Ten slotte in de verschillende gemeenten van een arrondissement : ik kies het arrondissement Eekloo, dat rneest weinig bevolkte gemeenten telt :
Antwerpen : Bevolking (z) '301.766; spreken uitsluitend
Nederlandsch (2) 200.933; spreken uitsluitend Fransch (3)
8.011; spreken Nederlandsch en Fransch ( 4) 56.727; van de
personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk
Nederlandsch (5) 56.277; id. Fransch (6) 14.690.
Gent :
166.475; (2) 113.952; (3 ) 3.351, (4) 39.935; (5)
33.760; (6) 9.408.
Brugge :
53.886; (2) 36.565; (3) 1.025; (4) 12.186; (5)
11.155; (6) r.909.

- 564 Hasselt : (I) 17.095; (2) 12-426 ; (3) 387; (4) 7-69 8 ; (5) 3.075;
(6) 695.
Brussel : (1) 177.078; (2) 29.181; (3) 47 . 3 8 5 ; (4) 85% 4 1 4 ;
(5) 50.147; (6) 42.132.
Leuven : (I) 42.123; (2) 24-363 ; (3) 1-976 ; (4) 13.130; (5)
10.637 ; (6) 3.213.
Arrondissement Eekloo (i).
Het arrondissement :

71.239; (2) 63.807; (.3) 95; (4) 3-820;
(5) 3 . 77 1 ; (6) 141.

Gemeenten van het Arrondissement.
Adegem : (i) 4.340; (2) 0; (3) 4.018; (4) 64; (5) 64; (6) 0.
Assenede (r) 5.697; (2) 475; (3) o; (4) 199; (5) 199; (6) 2.
Bassevelde : (/) 3.613; (2) 3.342; (3) 2; (4) 187; (5) 186; (6)5.
Bouchaute : (i) 2.813; (2) 2.505; (3) 0; (4) 170; (5) 170; 6 0.
Caprijke : (/) 3.678; (2) 3.391; (3) o; (4) 135; (5) 135; (6) o.
Cluysen : (i) 1.583; (2) 1. 4 0 4; (3) 1 ; (4) 5 0 ; (5) 427; (6) 8.
Eekloo : (r) 13.536; (2)12.021; (3) 15; (4) 847; (5) 835; ( 6) 37Ertvelde : (i) 3.422; (2) 3.158; ( 3) o ; (4) 11 4; (5) 108; (6) 1.
io8; (6) 107.
Lembeke : (I) 2.896; (2) 2.518; (3) 1; (4) 114;
Maldeghem : (1) 10.437; (2) 9.126; (3) I ; (4) 7 61 ; (5) 764;
{6) 16.
Middelbure (r) 854; (2) 787; (3) 2 7; (4) 2 7; (5) 27; (6) 2.
Oost-Eekloo : (1) 2.136; (2)1.931; (3) o; (4) 53; (5) 53; (6) o.
Sint-Margriet : (1) 884; (2) 807 ; (3) 0 (4) 36 ; (5) 39 ; (6) 0.
Sint-jan-in-Eremo : (/) 875 ; (2) 811; (3) 0 ; (4) 22 ; (5) 23;
(6) o.
Selzate : (i) 7.363: (2) 6.218; (3) 6 7; (4) 6 75 ; (5) 6 3 8 ; ( 6 ) 57Watermaal-Oudeman (i) 786, (2) 738; (3) 0; (4) 20;
(5) 21; (6) o.
Watervliet : (I) 2.764 ; (2) 2.521; (3) 1; (4) 1 54; (5) 154;
(6) 0. (I).
(t) Statistique de la Bel:05 -7que.Quatrinze Partie. Section A. Section B.,
Section C. Blz. t tot 197. Arrondissement Eekloo.
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Het arrondissement Eekloo maalt Beene uitzondering. De
statistieken der arrondissementen Anizverpen, Mechelen, Turnhout, Aalst, Dendermonde, St-A riklaas, enz. leveren dezelfde uitslagen op.
1k deel nog eene tabel mede. Zij bevat de bevolking van
steden in 1900 en in 1910. 1k hies 6 steden, waar het
getal tweetaligen betrekkelijk gering, en. 6, waar dit getal betrekkelijk aanzienlijk is. Men zal zien in hoever dit getal met den
aangroei der bevolking gelijken tred heeft gehouden. Waar het
getal uitsluitend Franschsprekenden, en dat der uitsluitend
Nederlancischsprekenden aanzienlijk is, is dit insgelijks het geval
wat dat der tweetaligen betreft; dit stijgt daar ook meer dan
elders. Overigens voor mij is het slechts zaak to weten, welke
invloed de volksschool daarop heeft; b. v. in de voorsteden van
13russel, en ik denk, dat die invloed voor het grootste gedeelte
elders ligt.
Het Verslag over de Volksoptelling van 1900 wijkt in dezen
zin of van het Verslag over de Volksoptelling van 1910, dat
deel van het eerste werk : Re'pariiiion des habitants apri's
het
?lige, le degre" d' instruction el les langues parlees, met den ouderdom rekening wordt gehouden, wat in het tweede het r geval Diet
is. De vergelijking kan echter bij benadering worden gemaakt.
In kol. I der onderstaande tabel komen de namen der steden
voor; in kol. 2 hunne bevolking; in kol. 3 het aantal personen
van min dan 15 jaar oud; in kol. 4 de tweetaligen, welk ook hurl
ouderdom zij; in kol. 5 de tweetaligen van nicer dan 1g jamoud. Al deze cijters liebben betrekking op het jaar 1900; kol. 6
bevat de bevolking; kol. 7 de tweetaligen in 1910.
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- 567 Bijgaande nota komt mij niet onbelangrijk voor. Ik kan
er niet genoeg op drukken, dat het geenszins op mijnen weg ligt
het belang van de kennis der Fransche taal to loochenen. Ik wit
-slechts bewijzen, dat zij in DE LAGERE SCHOOL geene duurzame
vruchten kan opleveren, dat de tijd, dien men daaraan besteedt,
in den volleri zin des woords verloren tijd is.
In het jaar 1866 telde de provincie Ooshilaanderen 806.622
inwoners; de steden : 22}. 326; de gemeenten : 582.296.
' in de STEDEN :
Kenden enkel Fransch,
5.297;
188.165;
Nederlandsch,
Nederlandsch en Fransch, »
14.424;
2.540 -,
in de GEAIEENTEN :
Kenden enkel Fransch,
Nederlandsch,
557.525;
21.839;
Nederl. en Fransch,
In de gansche provincie spraken dus :
7.836
Enkel Fransch :
746.027
Nederlandsch :
>
Nederlandsch en Fransch : 50.902 (I)
In het jaar 1910 telde de provincie Oost-Haanderen :
1.120.335 inwoners.
9.311 inwoners.
Kenden enkel Fransch :
Nederlandsch :
934.143
>>.
Nederl. en Fransch : 116.889
»
(Van de personen, die in 1910 twee of drie tales kenden,
spraken gewoonlijk Fransch : 16.107; spraken gewoonlijk Nederlandsch : 106.319)
Uit deze cijfers blijkt, dat, van 1866 tot 191o, de bevolking
der provincie werd vermeerderd met : 319.713;
dat het petal enkel Fransch sprekenden toenail met 1.447;
dat het getal enkel Nederlandsch sprekenden toenail'
met : 118.116;
dat het getal Nedtrlandsch-Fransch sprekenden toenail"
met : 65 987.
(I) Zee De Toei.-omst 1868 : blz. 93 : Biblios-raphie van den Vlaams-cizen Taalstrifd, Vijfie Deei, biz. 20.
Met de Duitsch-, de Duitsch-Ne ieriandsch-, de Duitsch-Franschsprekenden en de cirietaligen wordt hier geene rekening gehouden, evenmin als
in de volgende tabel.
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Hoevele leerlingen op die 44 jaar de LAGERE SCHOLEN
hebben verlaten; hoevelen van deze 65.987 tweetaligen hunne
Dennis der tweede taal uitsluitend in de Lagere School hebben
opgedaan, weten wij niet; wij weten evenmin hoevelen hunner
pensionaten, middelbaie of hoogere scholen hebben bezocht, in
den vreemde verbleven, enz.
Behalve b. v. in Groot-Brussel, in de geineenten die
aan de taalgrens gelegen zijn, en in enkele steden, die in een
uitzonderlijken toestand verkeeren, is het onderricht der tweede
taal in de volksschool niet op zijne plaats. Daar, waar het
NOODIG en DOENLIJK is, zoowel in Vlaanderen als in Walloni,
xichte men bijzondere cursussen op; daar zullen veel duurzainer
uitslagen verkregen worden, en dit niet ten nadeele der overige
leervakken en de algemeene geestesontwikkeling der leerlingen.
Het onderricht in de 2 e taal voor oils yolk is eigenlijk yak-,
beroeponderwijs.

DE ZOOGENAAMDE

GENTSCHE REDER1JKERSKAMER
VAN SINTE-BARBARA
door
Mr. LEONARD) WTILLEMS,
vc

n

id. der K(minklijke VNtamsche Academic.

Al wie eenigzins op de hoogte is van de geschiedenis der
rederijkerskamers in Zuid-Nederland weet bij ondervinding hoe
bitter weinig er overgebleven is van de literaire bedrijviglieid der
talrijke en aloude Rethorica's van Gent, terwijl er daarentegen
slechts weinige andere genootschappen zijn, waarvoor wij een zoo
uitgebreide docurnentatie bezitten.
De werkzaamheden der Gentsche Kamers zijn zoo slecht
bekend dewiji hare archieven bijna totaal vernietigd werden
(slechts een gedeelte van het archief van jesus melten balsem is
nog bewaard gebleven). Doch gelukkig is het Gentsche stadsar4'hief tamelijk gaaf tot ons gekoinen. Eli daar in vroegere tijden
(le rederijkers onder het gezag en toezic_slit der stad stonden, hebben zij er zorg voor gedragen dat hunne stichtingsoorkonden,
hunne standregelen en wijzigingen hiervan, hetzij in de we/le/Ike
passceringen der Gentsche Schepenen geregistreerd werden, hetzij
op een andere wijze ter kennis der stad werden gebracht. Zoo is
het dat wij zoo nartwkeurig over het ontstaan en de verdere ontwikkeling der Rhetorica's onderricht zijn, terwijl daarentegen,
zooals gezeid, haar literair leven voor ons een gesloten bock blijft.
Jaren geleden heeft de Gentsche stadsarchivaris, G. Parientier, uit de stadsregisters en archiefbundels alles gexcer-
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peerd wat op de Gentsche Kamers betrekking had. Met behulp
van die oorkonden heeft Ph. Blommaert in het Belgisch MuseumI, 417, en later in het zelfde tijdschrift X, 364, de geschiedenis
dier Kamers kunnen opmaken.

De eerste door Blommaert behandelde vraag is : hoe vele
z!in er le Gent tot stand gekomen.
Zijn antwoord luidt : er waren er vijf, te weten :
1° De Fonteyne, gesticht 9 December 1418 kenspreuk : . als
past bi apetite.. De leden der kamer heetten de Fonteynisien.
Hun altaar, waar zij iederen Zondag de mis moesten bijwonen,
was gevestigd in de Sint-Nicolaas-kerk in de Lapel der Heilige
Drievuldigheid.
2° De kamer van Sint-Agneta, bijgenaamd « de Bomnzelooze
Maude ». Stichtingsoorkonde van 22 October 1471. De leden
heetten de mandisten. Altaar der Rhetorica in de oude Sintjanskerk (nu Sint-Baafs).
3° De kamer Maria ter Eeren. Stichtingsoorkonde van
14 Augustus 1478. Altaar in de Sint-Jacobskerk.
4° De Souvereine kamer (I) fezus nzetten Balsem op voorstel
van Philips den Schoone, 1 i\[ei 1493, te Mechelen gesticht. Zij'
had haar altaar (het outer van Sinte-Barbara) in het Prinsenhof.
5 De kamer van Sinte-Barbara. Datum der stichting onbekend. Zij had haar altaar in de 0.-L.-Vrouwenkerk op het Sint
Pietersplein te Gent (2).

2 -ederiikerskamers

0

Laserna Santander, Me'moires historiques de la Bibliotheque
de Bourgogne, bI. 175, zegt ook dat er te Gent 5 Kamers waren.
(I) Ter wille van mijn betoog geef ik nr 4 aan de Souvereine kamer en

5 aan Sinte-Barbara. Bij Blommaert is Sinte-Barbara nr 4, en de Souvereine kamer nr 5.

11 ,-

(2) Deze kerk, staande in het midden van het Sint-Pie,tersplein, werd
afgebroken onder het Fransch bewind en mag niet verward worden met de
tegenwoordige Sint-Pieterskerk op het zelfde plein, welke laatste in
vroegere eeuwen de kerk der Abdij was.
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Maar bij hem is de kamer Maria ter Eere weggevalien, en i n
hare plants komt een kamer voor, de P); embloem, welke nooit
bestaan heeft. Blommaert heeft reeds vroeger op deze dwaling
gewezen.

Het doel van de tegenwoordlge studie is het bewijs leveren
dat Laserna en Blommaert zich vergist hebben. Er zijn te Gent
nooit meer dan vier erkende karners geweest en niet vijf : namelijk de vier door mij eerst genoemde karners.
1k heb er reeds op gewezen dat de stichtingsoorkonde van
Sinte-Barbara ontbleekt. Hetzelfde geldt voor hare standregelen
en wijzigingen aan deze toegebracht. Waarom ? Omdat zij eigenlijk geene Gentsche kamer is. Zoo Sinte-Barbara in onze stad
gevestigd ware geweest, zou er natuurlijk geen reden zijn waarom
hare oorkonden niet evengoed als die der andere kamers, in het
stadsarchief aanwezig zouden zijn.
En zoo Sinte-Barbara geene Gentsche kamer is, waar was zij
dan gevestigd? Op die vraag geven ons de Gentsche stadsrekeningen antwoord, want Sinte-Barbara is herhaaldelijk te Gent
komen spelen en heeft dan geldelijke toelagen van de stad ontvangen.
De vroegste vermelding is van 1468 en in de rekening van
dit jaar, evenals trouwens in alle andere, komt onze rederijkerskamer voor als « Sinte Barbele van Sint Pieters
Bedoeld wordt Sint-Pieters bij Gent, een heerlijkheid die
onder den abt van het Sint-Pietersklooster stond, hare eigene
schepenen bezat, en een afzonderlijk gemeente-bestuur heeft
uitgemaakt tot het jaar 1795, waar. Sint-Pieters bij de stad Gent
werd ingelijfd.
De stichtingsoorkonde van. Sinte-Barbara went dus ongetwijfeld onderteekend door den abt van Sint-Pieters, en hare
standregelen goedgekeurd door de schepenen van die gemeente. Die stukken zullen zeker aanwezig zijn geweest in het gemeente-archief van Sint-Pieters eel daar wat de middeleeuwen
aangaat, dit archief vernield werd, is het geen wonder dat wij zonder inlichtingen zijn over de rederijkers-kamer van Sint-Pieters
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grondgebied dier gemeente heeft ingericht.
Uit Welk ja,ar dagteekende deze stichtingsoorkonde Wie is
de abt die ze verleende
Wij liebben gezien dat Sinte-Barbara in 1468 reeds te Gent
spelen kwam, maar dit is de eerste vermelding niet welke wij van
maze kamer aa titreffen.
Den 23 April 1458 kwam hertog Philips de Goede een bezoek brengen aan de stall Gent. Groote feestelijklieden werden
ingericht. Het is te dier gelegenheid dat het beroemd schilderij
der gebroeders van Eyck, het Lain Gods, in een tableau z'ioant op
den Poel werd voorgesteld.
Over de werkzaamheden der Gentsche rederijkers geeft ohs
de Kroniek van Vlaenderezz, t. II, 233-255 (uitgegeven door de
Vlaamsche Bibliophielen, 184o) een uitvoerig bericht. Wij lezen
aldaar dat « 's maendaghs (24 April) ten lo hueren voer den
noenen in 't Scepenhuus van der kuere quam loten om naer de
prijzen te spelene, ende {de] ioetten daernaer vij loten, te wetene:
Die van Senle Berbelen Sente Pieters, den Groenen Briel, de
Vierweghscheede voer den Augustinen, die van der Fonteynen,
(le Vrydachmarckt, die van der Ketelpoorten ende Jan de Cuelenaere. »
In deze lijst zijn er dus twee erkende Rhetorica's, SinkBarbara en de Fonteyue ; de andere genootschappen waren tijdelijke vereenigingen die zich ingericht hadden om den vorst te
vieren; Jan de Cuelenaere, welke verschillende tooneelstukken
schreef, stond aan het hoofd van een bekend tooneelgezelschap.
Sinte-Barbara bestond dus vOOr 1458. Waarschijtilijk was zij
tot stand gekomen tusschen 1448 (stichting der Fontevne) en 1458.
Dock is dit niet eens zeker : want het kan best dat Sinte-Barbara
nog ouder is dan de Fonteyne. In alle gevalle blijkt uit de inedegedeelde teksten dat onze Rhetorica eene der oudste van Vlaanderen was.
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Een beknopt overzicht van de werkziamheden van SinteBarbara move Mier volgen : vale inlichtingen echter bezitten wij
met.
In 1468, zooals gezeid, eerste vermelding in de stadsrekeningen van Gent.
Op nieuwjaarsdag 1484 (('). styl 1483) werd er een wedstriid
onder de Lamers van Rhetorica van Grout-Gent gehouden ter
g-elegenheid van het banket door de schepenen der keure aan
.den jongen hertog den Schoone (kleinzoon van Philipsden
Goede) aangeboden. Dc Tonievne bekwam den opperprijs,
Marla ler Eere den tweeden, Sinte-Barbaia den derden.
In 1496 (tegen S. jansdach midzomer) nam Sinte-Barbara
deel aan bet groot landjuweel te Antwerpen ingericht. Wij vernemen dat Sinte-Barbara vertoonde die dood van onsen
maker em i hiervoor den derden prijs verkreeg.
I50,) was factor der barbaristen zekere Lievin Bautken, kapelaan van O.-L.-Vrouv te Sint-Pieters. Hij beschreef in
verzen de feestelijkheden Welke te Gent ingericht werden bij de
g eboorte van Keizer Karel. Zijn gediclit is nog bewaard gebleven.
In 1514 kw-am Sinte-Barbara te Gent eene vertooning
geven voor het schepenhuis naar aanleiding van de zegepraal
van Maximiliaan over de \'enetianen :
. Betaet den ._4-1-leselscepe van der Rcthoryckc van Sinte Barbels
te Sinte Pieters van dat v(mr s:_s hopenhuus Latementen ter eausen van der victurie, die de K. NI. gliehadt hadde up de Venetianen
gr. (rekening 1514).
In 1556 neemt Sinte-Barbara deel aan een refereinfeest te
Antwerpen ingericht door eene der rederijkerskamers aldaar.
werden, als naar gewoonte, 3 refereinen gevraagd : een in
Sweirelts samblant is als dryisant :
vroede, op den stok
Niet sonder Godt een in 't amimoureuse op den stok : Aldus
want triomphant dit lief mijn Leven bier ; in 't zotte op een
onbekende stok.
Sinte-Barbara zond twee antwoorden in (I) : er zijn twee
refereinen onderteekend :

(1) Dr stukken kotnen voor in het hs. van Jan de Bruyne (uitgegeven
89 en 129).
door Ch. Ruclens, I, 137 en 149 ,'n
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0 Met al
belachene — barbaristc poi- Gent
Sinte-Pieters muldcre is b y bckent.

Verder twee refercincn onderteekend :
By de Barbaristen te Gent
. Licide verwinnet al
Wie de Gentsche rederijkers zijn die achter de kenspreuken « Met al te belachene en , Liefde verwinnct al . schuilen, is niet bekend.
In dat jaar 1556 was de bekende rederijker en schilder
Lucas d'Heere reeds lid van Sinte-Barbara, zooals ik een
andermaal bewijzen zal. Er wordt zelfs beweerd dat hij later
factor van die rhetorica geworden is, hetgeen best mogelijk is.
In alle gevalle werden verschillende zijner gedichten, die in zijn
Hof en Boomgaerd der Poesien >> (1565) voorkomen, in de
kamer voorgedragen. Under andere een referein (biz. 103) van
het kinder-Doopsel, jeghens d'Erdoopers : toegheschreven den
gheleerden en weerdighen heere myn Heere den Proost van
S. Pieters by Ghendt Dit stuk werd door hem natuurlijk
geschreven vOOr zijne bekeering tot de hervorming.
Dank zij L. d'Heere -weten wij dat Francois Hieman ghelauriert Poete ., in 1565, deken was van Sinte Barbara. Zie over
dezen. Hieman of Yman, Bibliotheca Belgica, voce L. d'Heere,
blz. 6, waar gesproken wordt van een akte van 19 Januari 1562
(0. Styl 1561), in het stadsarchief te Gent aanwezig, waardoor
bewezen wordt dat hij te Rome verbieven had en daar schulden
bad aangegaan.
Toen de Prins van Oranje, 29 December 1577, te Gent ontvangen werd, sloot zich Sinte-Barbara bij de overige Gentsche
kamers aan om den pries te huldigen. Naar de beschrijving welke
Lucas d'Heere ons van de feestelijkheden nagelaten heeft, werden er geene spelen door Sinte-Barbara vertoond, maar wel eene
figuratie of tableau vivant.
Na de inneming der stad Gent door Alexander Farnese,
17 September 1584, werden door de overheid, zooals bekend,.
alle kamers van Rhetorica afgeschaft. Maar het verbod werd
niet nageleefd en weldra zag men, dank zij de bemoeiingen van
sommige dichtlievende geestelijken, die voor het rechtzinnig
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geloof der rederijkers instonden en dank zij de medeplichtigheid
van sommige leden der Schepenbanken, rederijkerskamers op
verschillende plaatsen zich weer inrichten. Zoo kwam de
Fonteyne te Gent weder in het levee, alsook Maria ter Eeren;
doch deze laatste slechts als geestelijk broederschap, dat zich
de Rhetorica niet meer aantrok.
Maar te Sint-Pieters-Gent was de abt van Sint Pieters, —
(lie een treurige ondervinding met zijne rederijkers had opgedaan en gezien had hoe de rederijkerskamers broeinesten van
geusgezindheid waren geweest, — was, zeg ik, de abt niet meor
te bewegen om aan Sinte-Barbara toe te laten zich opnieuw in te
richten.
Gedurende ongeveer twee eeuwen is Sint Pieters-Gent clan
ook zonder Rhetorica geweest. Eerst in de tweede helft der achttiende eeuw werd men min wantrouwig en kwam er alweder een
rederijkerskamer tot stand. Wij vernemen dat op een landjuweel
van April-Mei 1785 (door de Fonteyne beroepen op 17 November 1784) waar de Weduwe van Malabar moest opgevoerd worden,
de rederijkerskamer van Sint-Pieters-Ledeberg ook deelnam.
Deze nieuwe kamer had natuurlijk niets gemeens met de oude
Sinte-Barbara. Zij gaf enkele werken uit, waaronder verschillende
opgedragen aan de laatste abten van Sint-Pieters. Zij had een
zees kortstondig bestaan, want zoodra de Fransche jacobijnen
ons land ingepalmd hadden, werd aan alle bedrijvigheid der
rederijkerskamers een einde gesteld ; overigens werd in 1795 SintPieters bij Gent ingelijfd, zoodat de behoefte om eene afzonderlijke kamer in stand te houden voor hetgeen nu een wijk der stall
Gent geworden was, niet meer bestond.
-q<* 9fi.
In de voorgaande schets heb ik, zooals het behoort, de geschiedenis van Sinte-Barbara in verband gebracht met die van de
heerlijkheid Sint-Pieters, voor zoo veel dit doenlijk was : want.
bijaldien zoowel het archief der kamer als dat der gemeente SintPieters vernietigd zijn, weten wij eigenlijk niets van de stand vastige
betrekkingen die bestaan moeten hebben tusschen de Rhetorica
en het gemeentebestuur. Misschien is er nog wel wat te vinden
over Sinte-Barbara in het archief der Sint-Pieters-Abdij, dat
nog op het Gentsche Rijksarchief aanwezig is.
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Nu zou men zich de vraag kunnen stellen, aangezien Gent
en Sint-Pieters-Gent aanpalencle gemeenten xvaren, en militair
gesproken slechts eene vesting uitmaakten, of Sinte-Barbara in
vroegere eeuwen song s niet als een der vijf Rlietorica's van
Groot-Gent wend beschouwd. Zoodat Laserna Santander en
13lommaert zicli dam ten minste op een aloude traditie zouden
hebben kunnen beroepen.
Alle mij bekende officiele oorkonden der stad Gent spreken lit echter tegen : alle melden ons steeds vier Rlietorica's,
en nooit vijf :
Stadsrekening van 1502: « Item betaelt Jan van Melle, over de
vier gheselseefien van Retorycken ter causen en ter hulpen in 't vcrtoogen ende spelen van den esbatement by hemlieden vertoocht,
nopens de blijde tidinghe van den ontfanghe onses gheduchts heeren
ende princesse in de landen van Spaengnen ende princelicheden van
Castillen en van Lyoens ..... 28 sc. gr.
Stadsreken. 1507 : Item betaelt de vier gheselseete van der Retorycke ter causen ende over 't vertoghen spelen ende esbatementen by
hemlieden ghedaen binnen der stele, ter cause van de alliancie ende
contract van huwelicke tusschen de koninglicke dochter van Inghelant ende onscn prince Karel, den 14 Sporcle . . . 3 L. 8 sc. gr.:.
Stadsrek. 1514: Item, den vier cnafien van den vier geselscepen
van der Retliorycke over haer dienst dat zvlieden ten voorn incompstc
van onsen ged. Heer Hertoghe Karel . . . . . 3 scl. 4 d. gr.
Den 13 van lauwmaend 1514 kwamen de vier erkende
Rlietorica's van Gent overeen om elkander uit te noodigen op
de maaltijden en feesten welke zij hielden, wanneer de patroon
van hunne gilde gevierd weal. De tekst der overeenkomst luidt :
Dat dit gilde [van Sint-Agneta (r)], een van de vier raedscameren van den edelder en industrieuzer scientie van _Rhetorycken
den welcken binnen der slede van Ghent hem
—terwdichvan
onderhoua'ende z., t7n vier gheconfirnzeerde raedscameren, elc userende van een broederliken guide — ende ten celebrerene
ell feeste van liuerlieder patroon ofte patronersse hebben upghesteilt in elcx capelle hemlieden te vindene d'ander drie cameren,
omme in alder broederlicken minnen, ten love Gods ende ter
weerdichede van elcx patroon, aldaer ter devoter jonstelicker

(1) Het stuk komt nit het archief van Sin t-Agneta.

577 feeste met reverentie te vertooghene een weerdich excellent lof,
ten onderhoudene van den welcken dander drie gulden ende
cameren elcander eercn doer moghen metten nieuwen habiten
ende paruren, die zij eh:x jaers makende zijn...
Die feestd4,r en, waarop de patroon der gilde gevierd werd,
waren Sinte-Agnetedag (voor de Sinte-Agneta kamer), de Heilige Drievuldigheidsdag (voor de Fonteyne), 0. L. Vrouwen ontvangenisdag (voor Maria ter Eere) en Sinte-Barbaradag (voor de
Souvereine kamer).
Door besluit der Gentsche Schepenen van 2 e Augustus 1532
werd aan de vier kamers een jaarlijksche wedde toegestaan van
12 ponden groot. Deze toelage treft men voortaan jaarlijks
de stadsbegrooting tot 1584-1585 (inneming der stall door
Alexander Farnese).
Door besluit der schepenen van Februari 1536 verkregen de
dekenen en provisoors der vier kamers, ontslagen to worden van
alien militairen dienst gedurende het jaar dat zij in bediening
waren.
Alle deze teksten, die gemakkelijk vermeerderd kunnen worden, bewijzen dat de vier kamers van Gent in menig opzicht een
aaneengesloten groep vormden waar buiten Sinte-Barbara
hetgeen oils niet hoeft te verwonderen, gezien den belfortgeest
(de Franschman zou zeggen esprit de clocker), welke onze voorouders kenschetste.
Sinte-Barbara sloot zich bij de Gentsche kamers slechts aan,
wanneer er een votst te Gent ontvangen werd, die het grondgehied van Sint-Pieters-Gent niet betrad dan hielp Sinte-Barbat
le Gent meevieren.
Blommaert heeft natuutlijk die teksten gekend waar er vat
de vier karneis gesproken werd, maar hij schijnt zich ingebeeld
te hebben dat de Souvereine kamer, welke door den worst gesticht
werd en een Staatsinstelling was, buiten de gewone bedrijvigheid
der vier kamers stond en dat de vierde kamer Beene andere \Va
dan Sinte-Bat barn : dit is natuurlijk verkeerd. 1k meen het thans
voldingend bewezen te hebben.

3
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Wij hebben gezien dat de leden der Souvereine Kamer,
jeLus melted Balsem, 's Zondags de mis gingen hooren aan het
outer van Sinte-Barbara in het Prinsenliof en dat zij den dag
vierden van hunne patrones, de Heilige Barbara.
Zoo jets was wel van aard om verwarring met de SinteBarbara-kamer te weeg te brengen.... en inderdaad heeft die verwarring plaats gegrepen.
Het Calvinistisch bestuur van Gent verkeerde in 1580 in
zwaren financiêelen nood en wist niet meer hoe aan geld te geraken. De wet besloot alle de goederen der kloosters en geestelijke stichtingen aan te slaan. De kamers van Rhetorica werden
evenmin gespaard : hare goederen werden insgelijks verbeurd
verklaard.
Blommaert verhaalt ons deze gebeurtenissen in zijnegeschiedenis van Sinte-Barbara (I, 440) en zegt « In 158o werden alle
de geestelijke confrerien in de stad Gent afgeschaft, en derzelver
inkomen ging tot de stadsarmen over; maar Jan D'Hollander,
als deken van het ouler van Sinte-Barbara (I) beweerde ' dat de
rentebrieven bij den Suppliant (den stadsontvanger) ten laste
van den voorsclireven ghequereleert (2), gheen gliemeens en liebben met eeneglie glieestelycke goederen, nochte en hebben de
zelve (3) daerof noint handel gheadt, nemaer wel de voornoemde
Hollandre, als deken, van zijne voorzaten in glielycke officie...
mils dat de renten voortijds glieconquestert (4) zijn wetter conste
van Rhetorycke... zo dat de suppliant groot onghelyc heeft
't hemwaerts te treckene 't goet van der zelven guide broed eren....
Ten ourechte wordt deze tekst door Blommaert besproken
in zijn geschiedenis van Sinte-Barbara. Het outer van SinteBarbara, waarvan bier spraak, is het outer van het Prinsenhof. Jan
1)'Hollandere was deken der Souvereine kam.er : nooit is hij
deken noch lid der Barbaristen geweest.
Het valt in het oog dat toen de goederen der Gentsche
Rederijkerskamer aangeslagen werden, deze laatste haar verdediging niet toevertrouwd kunnen hebben aan eerie katner die
(I) Zoo wordt hij in de officieele stukkcn betiteld.
(2)
betwist.
(3) = beheerders der geestelijke gocderen.
(4) = verkregen.
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eigenlijk geene Gentsche kamer was, zooals breedvoerig door mij
werd aangetoond. Het is natuurlijk de Souvereine kamer die de
zaak op zich nam en wettelijk berechtigd was om de zaak op
zich te ne:nen.
Dit leidt mij er toe om op een dwaling van Jonckbloet te
wijzen, en mil een episode uit de geschiedenis der Souvereine
kamer te bespreken Welke tot hiertoe totaat onbekend is gebleven.
In zijne Geschiedenis der Nederl. Leiterkuna'e, 114, 436 zegt de
Leidsche Hoog-leeraar : « Aan deze soevereine kamer was dan,
ook Been lang leven beschoren. In 1577 begroette zij den Prins
van Oranje nog; maar dit was ook het laaiste teeken van /even da't

7 ,an haar
Heelernaal mis!
Ik heb in een vroeger opstel reeds betoogd dat de Soevo.
reine kamer, in 1493 door Philips den Schoone gesticht, beset
werd hare rol te vervullen. De tegenkanting te Gent ging uit
van de Fonteyne en die lamer werd in haar verzet door de
Gentsche schepenen gesteund. Een andermaal zal ik de geschiedenis opmaken van alle de plagerijen, waarmede de nieuwe
kamer te kampen had. Zij waren van dien aard dat de kamer
gedurende de eerste helft der 16 , eeuw buiten staat was de
taak, die haar opgelegd werd, te volbrengen. Maar de toestand
veranderde heelemaal toen de opstand tegen Spanje uitbrak.
Te Gent was bij het begin der beroerlijke tijden de meerderheid
van alle rederijkers-kamers geusgezind. Doch in bijna alte
kamers was een minderheid beslist anti-geusgezind. En er was
vooral een groep reclerijkers die niet wenschten zich te cornpromitteeren.
Het toeval heeft gewild dat jeans nzel ten balsem bepaald
radicaal geusgezind was. En nauwelijks hadden de Calvinisten
te Gent het heft in handen of de Fon/erne trok zich vrijwillig wat
achteruit en de Souvereine kamer werd persona grata bij het
nieuwe bewind.
Den 29 December 1577 toen de Prins van Oranje te Gent
bezoek bracbt, werd hij afzonderlijk door de Souvereine kamer
begroet ell y our het 1-Tof van Wacken (aan den Poel) waar de
(I), Landjii7feelen en lkta,,rspelen in de 16c ee:tzel
koninklijke Vlaamsche Academic, 1 9 1 9.

— Verslagen der
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Prins was afgestapt, werd door jezlrs meiten Balsem de K Historic
van Jephta opgevoerd, terwijl daarentegen de Fonteyne zich
heel bescheiden bij de overige kamers en bij Sinte-Barbara
schaarde om een eenvoudige figuratie te vertoonen.
Een toestand van died aard ware natuutlijk in vroegere
jaren ondenkbaar geweest.
In 1580 toen alle goederen der Rhetorica's aangeslagen
werden, nam Jan D'Hollandere, deken der Soevereine kamer, de
verdediging der Gentsche kamers op zich eil trof hij een minnelijk akkoord. Voor het detail der onderhandelingen verwijs
naar mijne toekornstige geschiedenis der Soevereine kamer.
In 1582, 20 Augustus, nam Jezus metten Balser deel aan de
feestelijkheden bij de ontvangst van den Prins van Oranje.
En tot den val van het Geuzenbewind in 1584, bleven de
betrekkingen tusschen de Soevereine kamer en de Schepenen
uiterst vriendelijk.
Toen echter Alexander Farnese Gent bemeesterd had en
de rederijkerskamers afgeschaft werden, werd na een zeker
tiidsverloop de Fonteyne alsook Malia Ter Eeren weer in het
Leven geroepen.
Van een wederoprichting der Soevereine kamer kon er
echter Been sprake zijn, want haar goede naam had een
stelbare kreuk geleden : Tij dens het Geuzenbewind had jezus
met/en Balsem immers een al te activistische rol gespeeld.
Hof Ter Meere,
15 Juli 192o.

VAN DE VEN-HEREIVIANS-FONDS.
Het doel van cut Fonds is de Nederlandsche :Thal en
Wetenschap to hem' rderen, door het uitg-even, in het Nederlandsch,
van nieuwe -werken over Naluzir- of Geneeskundige Wetenschappen,
over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van den Ingen/eur ».
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer y erschillende vakken ter Mtgave
ingewacht. • Ingezonden verhandelingen worden in handers
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de I3estendige Commissie •
voor Nieuwere Thal- en Lellerkunde. Na kennisneming van de
uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het ai of niet
later drukken van de aangeboden werken.
ilk ilk-

KAREL BOURY-FONDS..
Dc Karel Boury-prijs is gesticht met het duel Vlaamsche
Liederen under het y olk to yerspreicien. Te (lien einde, schrijft
de Koninkfijke Vlaamsche. 'Academie prijskainpen uit voor Vlaamsche dichters en toondichters.
+

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninkliik Besluit van 25 Januari 1909, houdende -goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Vcademie y our het 3. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaariijksche intrest van dit Fonds door hair
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar .. den eisch der
omstandigheden : _
a) hetzij tot het uitsciirijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden wericen op net gebied der Nederiandsche taalkunde;
hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandscile teksten op-bet gebied der
Rooinstin-Katholieke dijbeiver t aiing, bijbeiverkiaring, iiturgie, zeaeieer, catecoese,
homiletiek,hagiographie, ascetiek, geesteiiike iiederen en gedichten, ordensregeien
cl hetzij tot het bekostigen van wetenschappeiiike zendingen of van stnciiereizen
Welke tot het . voorbereiden . van uitgaven ais do ander littera b en c getioeindt,
noodzakelijk worden oevonden
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Acaderni
ondernoinen uitgaven in den acrd van de coder littera b en c genotinde

Aug. I3eernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,

om de twee jaar
toe to kennen aan den schrijver die, in die tijdraimte, het baste
work, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zs.1 voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK

1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

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

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

Belanghebbenden worden ver.Tocht, twee exemplaren van him werk of werIcen,naar den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, i8, te Gent — (met
vermelding op het adres Voor den Aug. Beernaert-prijs),
te zenden.
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W. SIFFER
Drukker der Koninklijke Viaamsche Academie
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Verslag over de Augustus-vergadering.
2°) Kleine verscheidenheden
BC1171, Beunspel, Betispel, door EDW.
Nr 372.

GAILLIARD
590
Nr 373. Bedrach en Verdonkerde rente, door
590
Id.
door
Id
375.
Adeling,
Nr
592
Nr 375. Ten achteren zyn aen, door . Id. 592
3°) Etyntologisch Kleingoed, door Prof. J.VERCOULLIE 594
4°) Het dag,boek der waardige yoltamia van Randenraedt, door Mr. L. WILLEMS .
597
602
5°) Lijst der uitgeschreven prijsvragen
6ii
6°) Tweede Muziek-wedstrijd
.
7°) Zaak Eupen ...... . .
So) Kleine verscheidenheden :
Nr 376. Hand ende mond does, door EDW.
...

GAILLIARD . . .

g°) Verslag aan de Academie
iou) Verwarring in Plaats van Eenheid, door GUSTAAF
SEGERS .

.

.

.

.

.

.

......

6.29
647

Verslag der Minderheid, door . Mr. LEONARD
W1DDEms .
•
677
1 2°) Kleine verscheidenheden :
Nr 377. Bestehen, door EDW. GAILLIARD
702
Nr 378. Beleven : lets beleven, door Id.
7o2
703
Nr 379. Berecker, door Id., . . . . .
Nr 380. Bringhen to ghtften, door Id.
703
Nr 381. Bevaren van levende live ter dood,
door Id.
704
Nr 382. Glas, door Id
.704
•

•

..

....

•

•
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Vergadering van 5 Augustus 1920.
Zijn aanwezig : de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en
EDW. GAILLIARD, bestendig,e secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof.
Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTA AP SEGERS, Ran. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Ran. AMAAT JOGS, Dr. HUGO VERRIEST, TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr.
J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LOD. SCHARPE,
Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden.
De heer Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, werkend
lid, heeft laten weten dat hij verhinderd is de vergadering bij to wonen.

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag over de vergadering van 22 Juli, dat wordt goedgekeurd.

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door de Regecring :
Universite de Gand. Recueil de Travaux publics par la Facult6
de philosophie et lettres. 4 8 e fast. Histoire economique de la Belgique
a la fin de l'ancien regime, par HUBERT VAN HOUTTE, professeur
l'Universite de Gand. Gand, 192o.
Tijdschriften. Annales des travaux publics, Juin 1920. — Arbeids-

blad, nr z2,, 1920.
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Door de « Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundigc
Publication te 's-Gravenhage :
ANDRIES VIERLINGH. Tractaet van Dyckagie, uitgegeven door
Dr. J. DE HuLLu, archivaris aan het Algemeen Rijksarchief, en
Jr . A. G. VERHOEVEN, ingenieur der Domeinen in Zeeland. (N r 20
der kleine serie.) 's-Gravenhage, 1920.
Platen, behoorende bij ANDRIES VIERLINGH, Tractaet van Dyckagie. N r 2c0.)
Door de Academie Royale d'Archeologie de Belgique, te Antwerpen :
Bulletin, No 4, 1919.
Door den beer Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid :
La Flamandisation de l'UniversW de Gand. Brochure de Propagande, editee par la Commission pour la Flamandisation de l'Universite de Gand. 192o. Anvers.
Door Dr. MAURITS SABBE, werkend lid :
't Kzvartet der 7acobynen, door MAURITS SABBE. Bussum, 1920.
Door den beer Prof. FLOR. VAN DUYSE, hoogleeraar te Gent :
Drie bundels bchoorende tot de nalatensehap van den heer PRUDENS VAN DUYSE en behelzende :
I 0 ) Gedichten van VROUWE VAN ACKERE en gediehten van PRUDENS VAN DUYSE aan Vrouwe Van Ackere.
2°) Briefwisseling van vrouwen met Prudens van Duyse :
Vlaamsche brieven van Jufr. PETRONELLA MORES (Utrecht);
» Vv e STAPPAERTS DIERCKX (Leuven);
Fransche
» HENRIETTE CROISET ('s-Gravenhage).
Vlaamsche
3°) Brie fwisseling van LOD. VAN Roo en MARIA DOOLAEGHE met
Prudens van Duyse.
Door de Redactie :
Ontvoogding, i Aug. 1920.

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 :
Nederlandsch, Archievenblad, N r 3, 1919-1920. — Biekorf, Nr 7,
1920. — Neerlandia, N rs 8-12, 1914; jgg. 1915-1919 en N rs x-8, 1920.
— De Schoolgids, N rs 21-22, 1920. - La Vie diocisaine, juillet x920.

Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
Karel Boury-Fonds. Bekroonde liederen.
OMER \VATTEZ, die-met een laatste onder—Vandehr
zoek daarvan gelast was, de bekroonde liederen, bepaald goedgekeurd, den 26 Juli terugontvangen. (lie
heneden op biz. 612.)
Mededeelingen namens Comrnissidn.
Bestendige Commissie voor Middelneder
landsche Taal- en Letterkunde. — De heer Prof.
J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden
Aanwezig de heeren : EDW. GAILLIARD, KAREL DE FLOU,
Is. TEIRLINCK, Dr. J. MANSION, ledtm, Mr. LEONARD WILLEMS,.
hospiteerenci lid, en J. VERCOULLIE, lid-secretaris. — Bij afwezigheid van den voorzitter, zit de heer GAILLIARD, als oudste
lid, de vergadermg voor.
Aan de dagorde staat :

a] Verzameling Sermoenen en Homiliên : Twee
hancbchriften uit de i5 de eeuw, door den heer J. KLEYNTJENS,
Lilt het Sint-Willebrords-College, to Katwijk aan den Rhijn, aan
de Academie ter uitgave aangeboden.
Do, )r het Bestuur orn
advies near de Commissie verzonden. — Bespreking.
Na bespreking, geeft de Commissie als Naar oordecl : de
Academie zou eerst van die hss. inzage moeten krijgen, dock
moet doer opmerken dat er, wegens het vele achterstallige drukwerk en de hooge kosten, in afzienbaren tijd niet aan duukken
kan gedacht worden.

b] Etymologisch Kleingoed, door den beer Prof. J. VERCOULLIE : Siizaasappel is niet Chinaasappel, maar Messinaasappel; —pree is niet verkort nit
maar olitleend aan
pezardje (klein stukje brood enz.) is niet verkleinw. van part,
maar van paard.
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De Commissie stela aan de Academie voor, dezestukjes in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. —
Door de Academie in pleno vergaderd aangenomen.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkun de. — De heer OMER WATTEZ legt het
Veronder volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Aanweztp de heeren : Is. TEIRLINCK, voorzitter; Dr. JAC.
MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST, Dr.
LOD SCHARPE, Dr. A. VERMEYLEN, leden, Mr. LEONARD WILLEMS, hospiteei end lid, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Voorstel tot opneming onder de uitgaven van
het V an de Vein-lieremans-Fonds, van : Leidraad 27001 lessen
oPer ,/ef zit eding van den wensch, voor hooger huishortdkundig onder-7f'/JS, door DI. A.-J.-J. VANDEVELDE. — Door het Bestuur naard.; _0111ini,sie 0111 advies verzonden. — Versiagen door de
heel en Is. TEIRLINCK en Prof. Dr. LOD. SCHARPE.
I , e heel en TEIRLINCK en SCHARPE lezen bun Versiag
slat uun,tig is : zij besluiten dat de Academie het werk van.
I) VANDEVELDE ZOLI opnemen onder de uitgaven van bet.
,1 "au de Vett- I lei-mans-Fonds :

3_ 0 ) Ve-slag van den heer Is. TEIRLINCK.
Vele woorden zijn niet noodig om den degelijken arbeid van

Dr. VANDEVELDE aan te bevelen
Want hier hebben wij een merkwaardig, beknopt en toch volledig
handboek over de Voeding van den Mensch; een zekeren leidsman voor
lecraars en leeraressen in hooger huishoudkundig onderwijs ; een
werk teenemaal op de hoogte der moderne wetenschap en geschrey ea door een geleerd vakman.
Ik hoop dat de Koninklijke Vlaamsche Academie dezen nuttigen,
ik durC zeggen onmisbaren Leidraad, onder de uitgaven van het
Van de Ven-Hcremans-Fonds zal opnemen.
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2°

Veralag van Prof. Dr. L. SCHARPE.

Ik heb met veel belangstelling kennis genomen van den Leidraad
Ivor Lessen over de Voeding van den Mensch, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. De uiteenzetting munt uit door duidelijkheid, en het werk
lijkt goed geschikt om de leeraars en leeraressen in huishoudkunde
den weg te wijzen bij hun studie over de ingewikkelde vraagstukken
der menschelijke voeding, en om ze een betrouwbaar overzicht te
geven over het veelzijdige onderwerp.
De heer E. H. Walravens, landbouwingenieur-scheikundige,
consulent van den Belgischcn Boerenbond, die op miin verzoek het
Hs. gelezen heeft, sprak zich al even vleicnd erover uit, als onze
Collega de H. IS. TEIRLINCK.
We bezitten wel reeds werken over dierenvoeding >›, zoo schrijft
hij, o maar nog geen degclijk handboek over de voeding van den
mensch. Des te meer hoeven wij ons te verheugen om dit werk, dat
van groote belezenheid blijk geeft, en tevens bijzonder knap is opgesteld. Wellicht zullen sommige uitweidingen op scheikundig gebied,
over energie, geschiedenis der microben, bouwformulen van organische stoffen, tc hoog gaan voor het begrip van gewone gebruikers,
doch de tafels van de scheikundige samenstellingen zullen zelfs aan
specialisten nuttig kunnen zijn, en 't is altijd beter toch wat te veel
dan wat te weinig cn het kan bovendien onbetwistbaar zijn voordeel
hebben ook dat de gewone gebruikers of en toe tot bescheidenheid
worden gemaand over hun verworven kennis, door het besef van de
ingewikkeldheid der oprijzende problemen.
o De toepassingen en raadgevingen, in sommige lessen (melk,
boonen, aardappelen, enz.) kwamen me zoo nuttig voor, dat ik ze
gaarne ook elders had aangetroffen, zoo b. v. waar gehandeld wordt
over ontsmetting, verduurzamen van eetwaren, tempeFatuur vocor
mikrobenkultuur bij Bakken, mclk bewaren, enz. En waarom ook niet
een woordje over de voedende (?) waardc van alkohol, ten behoeve
van hen die wetenschappelijk willen ingelicht zijn over het vraagstuk
van alkoholgebruik en -misbruik. Ik vat mijn indruk samen in de
volgende woorden : een degelijk leerboek, dat bij het huishoudkundig onderwijs uitstekende diensten zal bewijzen; 't werk van
een geleerde, die zijn onderwerp ten voile beheerscht, en steeds
bedacht blij ft op de behoeften van de practijk. »
Deze beschouwingen van E. H. WALRAVENS bevestigen dus tett
voile het gunstig oordeel van den eersten verslaggeVer, waarbij ik
dan ook de eer heb mij aan te sluiten.
b] Het dagboek van de waardige Johanna van
Randeraedt (1610-1684) teruggevonden. Lezing door den
Leer Mr. LEONARD WILLEMS.
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De beer L. WILLEMS maakt ons bekend met eene eigenaardige figuur uit de Ile eeuw, de waardige Johanna Randeraedt, geestelijke dochter. Zij hield een dagboek, dat als een
soort van gewetensonderzoek vootkomt en zeer karakteristieke
dingen bevat over peisonen en toestanden van haren tijd.
De Voorzitter wenscht M. WILLEMS gelid, met zijne lezing
en stelt aan de Commissie voor die op te nemen in de Verslagen
en Mededeelingen.
— Dit voorstel wordt door de Academie in plena
vergaderd goedgekeurd.

DAGORDE.
1 0) Commissie voor prijsvragen. — Verslag door
den Bestendigen Secretaris naniens de Commissie. — Vast-

stelling van de uit te schrijven prijsvragen en
bepaling der toe te kennen prijzen. (Ingevolge
art. 50 van de Wet der Academie, werd het verslug gedrnkt
en aan de heeren werkende Leden vertrouwelij° k medegedeeld.)
— De lijst der prijsvragen, zooals zij door de Commissie werd voorgesteld, wordt door de Academie aangenomen.
2°) Van de Ven-Heremans-Fonds. — Ofinaning
onder de uitgaven van Mayombeesch Idioticon, door

'den heer L. BITTREMIEUX, missionnaris in Congo. —
Verslagen door de heeren Prof. J. VERCOULLIE en
Prof. J. MANSION. - Tot de September-vergadering
uitgesteld.
3°)

Vereenvoudiging van de Schrijftaal. —

Verslag door de Commissie. Besjbreking. — Met het doel
die bespreking te vergemakkelijken, deed de Bestendige Secretaris het stuk zetten en liet, den 29 Juli,
een exemplaar er van aan de Leden geworden.
Er wordt tot de bespreking overgegaan.
De heer GUSTAAF SEGERS heeft geenen vrede met
het voorstel onzer Academische Commissie.

Fiij handelt in korte woorden over de spellingkwestie. De spelling De Vries-Te Winkel schonk ons de eenheid van spelling, die wij Lang te vergeefs hadden betracht. Het Koninklijk Besluit van den 21 November
1864, dat dit spellingstelsel in de openbare besturen van
Belgie voorschreef, was eene weldaad voor ons yolk.
Het spellingstelsel Kollewijn, ook wel de « Vereenvoudigde Spelling ,) genoemd, stelde voor daar merkelijke
veranderingen aan toe te brengen. De Nederlandsche
Regeering -weigercle deze Vereenvoudigde Spelling aan
te nemen. Zij stelde eene Staatscommissie in, die bemiddelingsvoorstellen deed. De maatschappij : « Vereniging
tot Vereenvoudiging onzer Schrijftaal » weigert volstrekt de voorstellen der Staatscommissie aan te nemen.
Wij stonden dus voor DRIE spellingstelsels. Nu treedt
onze Academische Commissie andermaal met wijzigingen aan de voorstellen der Staatscommissie op dus
staan wij voor VIER stelsels. En daar onze Commissie
voorstelt met de Nederlandsche Staatscommissie » en
de Nederlandsche Regeering een vergelijk te treffen,
zou dit getal stelsels tot VIJF kunnen stijgen.
Spreker bestrijdt de voorstellen der Academische
Commissie :
I° omdat het buiten alle waarschijnlijkheid ligt, dat
de Nederlandsche Regeering en de Nederlandsche Staatscommissie met onze Commissie tot een vergelijk zullen
geraken ;
2° omdat in Belgic' geene spellingbeweging bestaat,
en de spelling De Vries-Te Winkel et- algemeen gevolgd
wordt ;
3° omdat, in dien toestand, zelfs als een vergelijk
met de Nederlandsche Regeering en de Nederlandsche Staatscommissie getroffen werd, de groote meerderheid onzer schrijvers aan het stelsel De Vries-Te
Winkel zou getrouw blijven ;
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omdat, zoowel het stelsel der Nederlandsche
Staatscommissie, als dat onzer Academische Commissie
naar het radicale Kollevvijnstelsel voert, dat in zich de
kiemen bevat van een nog verder gaande radikalismus
in zake van spelling;
omdat dit stelsel in onze volksscholen niet mogelijk is, daar de klankleer, waarop het berust, al te zeer
met de onze verschilt, en al te zeer afwijkt van de spelling, welke in al de boeken, dag- en weekbladen, openbare en private geschriften gebruikt wordt;
6° omdat de tijd minder dam ooit geschikt is om wijzigingen aan onze spelling voor te stellen. De twisten,
die daardoor zouden ontstaan, op het oogenblik, dat al
de Vlamingen vereenigd zijn, om onze taal in al de takken van het bestuur de plaats te doen bekleeden, waarop
zij recht heeft, kunnen zulke gevolgen hebben, dat deze
enkele bedeiiking in mijne oogen voldoende is, om thans
geene wijzigingen aan ons spellingstelsel toe te brengen.
Het besluit van den heer G. SEGERS luidt in dezer
voege :
Aangezien de spelling De Vries en Te Winkel in Belgic;
algemeen wordt gebruikt, zoowel in de letterkunde, als in het
openbaar en privaat 'even;
Aangezien deze spelling in Noord-Nederland insgelijks door
een aanzienlijk deel der letterkunde, in de dagbladpers, de
openbare en bijzondere briefwisseling gebruikt wordt;
Aangezien de talrijke spellingstelsels, welke thans besproken
worden, ons de volstrekte eenheid niet laten verhopen ;
De Koninklijke Vlaamsche Academie besluit, dat er, vooral
thans, veene aanleiding bestaat, om aan de spelling De Vries en
te Winkel wijzigingen toe te brengen.

De heer Mr. LEONARD WILLEMS geeft vervolgens
lezing van een uitvoerige nota, die hij noemt « Verslag
der minderheid en waarin hij de aandacht vestigt op de
wijze waarop de Academie Franeaise hervormingen aan
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de Fransche spelling toebrengt : zij verandert gesta.digmaar met kleine wijzigingen, en vermijdt ineens groote
veranderingen op te dringen. Hierdoor vermijdt zij een
spellingsoorlog.
Spreker is het niet eens met het stelsel dat Dr. Kollewija volgt om de geslachten der woorden te bepalen
hij houdt staan dat « de » beschaafde taal eigenlijk niet
bestaat en dat ieder sociale kring zijn beschaafde taal
heeft, welke verschilt van de beschaafde taal der andere
kringen : om het geslacht van een woord te bepalen
moet men zich richten naar het spraakgebruik van den
socialen kring die het woord dagelijks gebruikt en niet
naar de beschaafde taal (scheepstermen, landbouwtermen, enz.).
Spreker is het niet eens met de meerderheid der
Vlaamsche Commissie op de volgende punten :
i-klank-notatie in : bizonder, muzikant, kievit, enz.,
welke volgens Kollewijn zouden moeten genoteerd worden biezonder, muziekant, kieviet, enz. ;
2° afschaffing der

sch waar deze niet uitgesproken

wordt.
— Er ontstaat vender een bespreking waaraan de
heeren LECOUTERE, GOEMANS, SCHARPE, VERCOULLIE
en VERMEYLEN deel nemen.

De bespreking zal in de September-vergadering
voortgezet worden.
-- De vergadering wordt te uur gesloten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN,
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TA AL- EN LETTERKUNDE.
372. — BEUN, BEUNSPEL, BEUSPEL.
c Spelen met teerlynghen om coecken, dat men gemeenlyck
noempt beun ofte beunspel » (De Potter en Broeckaert, Mariakerke, blz. 16) was, naar Stallaert, een in de XVI e en X VII e eeuw
zeer gezocht spel in Vlaanderen. Een tweede tekst volgt. Naar
dien tekst, was het BEUSPEL onder de . tuischslelen p of waagspelen gerekend :
D. Berton, Cout. Seigneuries enclavees Vieuxbourg Gand, blz.
521-522 : « Dat niemant en sal vermogen in zyn hues to permitteren
ecnige thuysspelen ofte beusfielen, tsy met de caerte, terlingen ofte
andersints... » (Ordonnantie « der Stede ende Lando van Nevele »,
van 1712.)
Pit spel werd nl. met BEUFSTEENEN gespeeld, of met
een soort dobbelsteenen, die op bijzondere wijze geteekend
waren, gelijk b. v. die welke « Ankers en zunnen (zonnen) » droegen en gebezigd vverden voor zeker spel dat vroeger — en misschien nog ten huidigen dage, — door c kramers op de kermissen gehouden werd :
D. Berton, Id., blz. 69 1 : «Wordende oock an een ieghelyckitavernier) gheinterdiceert gheduerende den vastentyt in haerlieder huysen
to laeten Spelen met beufsteenen om broot, op ghelycke boete van drye
ponden parisis telcker werf. » tOrdonnantie voor de heerlijkheid van
Vinderhaute-Meerendree, 1664.)
Wat spel wordt eigenlijk bedoeld ? En aan welken vorm
BEU, BEUF of BEUN dient de voorkeur gegeven ?
373. — BEDRACH en VERDONKERDE RENTE.
Het woord BEDRACH komt voor in verschillende formules
met betrekking op onderzoeken, . infornzatiè)z of waerkeden»— op last van de schepenen gehouden in zake van VERLONKERDE AERVELIKE RENTE Door a VERDONKER-
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DE » RENTE (I) verstond men een rente waarvan men vergeten
was op welke landen, op welke goederen, zij bezel stond. Bij

zulke zvaerkeden » werden « waerhearlieden », of Fr. En9u61eurs,
door de schepenen aangcsteld, dit op verzoek van de klagende
partij die bedoelde rente als zijrr eigendom opvorderde ; deze gingen alscian ter plaats tot een nauwkeurig onderzoek over, en «
van ten slotte EEN BEDRACFI VANDER VORSEIDER RENTE
op, m. a. w. een betuiging, een opgave, een uitspraak waarbij zij
verklaarden op welke landen b. v. cle genoemde rente verpand
was. In het geval hieronder. hadden de « zewerheids-liedeiz » hunne
verklaring afgelegd, in afwezigheid van den belnnghebbende,
zekere Pieter Oudinc, ham delende als ontvanger van het klooster
van Sint-Trudo te Brugge: doze sprak clan ooh den wens(h uit
dat men het „(zenoemde BELRACH VOORTBRINGHEN y of
VOORTHALEN » zoude, d. w. z. dat men de afgelegde verklaring in rechte wetter aanvoeren of vernicuwen zou
Staatsarchief to Brugge, Fonds << vanclen Cloostere van Sinte
Trudo », Charters, oud o r 1276, voorloopig blauw nr 4718 : «
scepcnen van den Vryen, doen te wetenc
dat wie waren te jeghenwoorden daer cam up cenen wetteliken dinghcclach, in wetteliker
ghebanre vierscarne een Pieter Oudinc Voort so toochdc hi ende
zeide dat waren comen up cenen wetteliken dingheciach, in ghebanre
vierscarne, bi namen Jan f. Jans f. Clais Smcids, Jan f. Jans Tands
ende Eertelmeus Hocvenaghcl, als die ghonc die haren cede ghedaen
hadden ende daertoc hi wetten ghenomen waren hinden ambochte
van Houthauwc, omme te sine over eene waerheide van verdonkerde
aervelike rente van zes pond parisiscn sjaers ende hadden te wetten uPghegheven een bedrach vander vorseider rente, dacr de vorscide
Pieter niet present noch your oghen was;
« de welke vorscide Pieter beghercle datmcn tvorseide bedrach
voortbringhcn soudc of begherde ancten crichoudcrc dat hi ons scepenen vorseid mancn soudc vanden rechtc...
« Ende wic vorscide scepenen wysclen dat men tvorseide bedrach
voort haven soudc, twelke aldaer ter stedc voortgLybrocht was code
(r) Met het oog b. v. op een leen, zei men ook VERDONCKERT zijn
Dat hem dit voorseide leen ende datter toebehoort, zo verdonckert ware,
dat by niet claerlick en wiste watter toebehoorde ende waer dat of ende
anginghe, mits welther verdonkerhede voorseit de voornomde myn heere
hiesch ende begheerde te hebbene eene wettelicke gaderirghe, ende
eene wettelike tserkemannage ende een wettelik verscheet wair zyn voorseide leen ende dat dair toebehoort of ende anginghen... (1387.)
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verclaerde van woorden te woorden also bier naer volghet ende
ghescreven staet, dat es te weten :
« In Houthawe bedraecht de waerheide van zes ponden parisisen
aervelike verdoitkerde rente sjaers, toebehorende den cloostere van
Sinte Trude, dat de vorseide aervelike rente beset es up viertienc
ymeten lands, licghende...
Ende dit so ghaven sij up te wetten wettelike bedraghen ende
hi haren cede.
Ende aldaer so spracker de vorseide Pieter Oudinc, als ontfanghere vanden cloostere voorseit, so varre toe te wetten wettelike, dat
hi... was ghedaen te wetten wettelike metter cricke te desert vorseiden
bedraghe, hehouden elkerlijx rechte... » (Akte van 10 September
1395-)
BEDRACH heeft derhalve de bepaalde beteekenis van Verkiaring met kracht van gewijsde, verkiaring waarnaar de partijen
zich te gedragen hadden. B wenstaande oorkonde draagt inderdaad op den rug, in geschrift der 15 e eeuw :
0 Item van vj lb. par. verdonckerde renten, op xiiij gemeten lants,
daer wy met eenen bedraghe weder toeghewesen waren. »
Talrijke voorbeelden zijn op het taatsarchief te Brugge
voorhanden. Een ander met eenige varianten :
Id., Fonds der Ahdij van Sint-Andries, Charters, oud n r x56o,
voorloopig blauw nr 3353 : « Wy..., scepenen van den Vryen, doer te
wetene..., dat wy waren te jeghenwoorden daer K., W. ende W.,
wettelike waredelieden bindcn amhochte van Ghistele, als die ;hone
die bi wetten ghenomen waren, ende daer toe haren ced ghedaen
hadden, omme te zine over wareden van ver donke y der aervelike renten,
eist van zeventiene scellinghen parisise tsiaers, daer J. laetst hooftman of was, item van..., al thocbehorende den cloostere van Sinte
Andries hi Brucghe, quamen up eenen wetteliken dinghedach... ende
ghaven up te wetten wettelike bedraghen dat de zeventiene scellinghen
staen ende ziin beset up... » (26 Juni x422.)
In eene akte van 16 Februari 1414 n. s., op het Archief der
0. L. Vrouwkerk te Brugge, voorloopig nr 1 74, leest men WAERDE LIEDEN, in de plaats van « Waerheidslieden ,, of c WAREDELIEDEN >> zooals hierboven.
374. — ADELING.
De twee teksten hieronder zijn ontleend aan een afschrift
van een oorkonde betrekkelijk het leenhof van lYIaelte bij Gent
(XIIIe eew,v)
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D. Berten, Cout. Seigneuries enclavees Vieuxbourg Gand, blz.
205 : .Ende ghevielt dat dose voorseide laten (van het leenhof van
Maelte) niet hen gholden binncn iij xiiijnachten haren tseins, ende
die costen daer up ghedacn waren, so souden zy achtervolcht zyn van
haren gronde, behouden adelings rechte...
« Ende dan soude men desen achtervolgden grond doen ghebieden... te loessene over den commer den adelinghen ende den naesten,
ende hen quame niemende diene loestc, so moeste men wysen den
heerc to legghene te sierc tafelen ghelye zynen propren goede... »
Het woord zal wel op NALINC passen Een na verwant,
De naaste bloedverwant. Bij Stallaert een voorbeeld van NADERLINC. Er is hier spraak van Nalincscap, in verband met het recht
van naasting
Id., op. cit., blz. 2,,o6 : « Ende waert dat..., so mochte de vorseide
Jacob van Maelte... hemlieden haren gront der over hafwinnen...,
behouden adelings rechte. »
375. — TEN ACHTEREN ZYN AEN...

Aan iimand TEN ACHTEREN ZIJN beteekent in den tekst
hieronder Van hem acliterstal (van rente of schuld) weten te
eischen, Fr. _Etre cre'ancier de. De tekst, die ontleend is aan eene
akte van 6 October 1570 uitgaande van de Staten generaal der
Vereenigde Provincieri (verleden te Middelburg in Zeeland), is
klaar en duidelijk Joos Zoetaert eischt van zekeren Lucas de
Smet, de som van..., die deze hem ten achteren was. Aan genoemden De Smet wordt bevolen Joos Zoetaert te voldoen, met
verdete betaling van de kosten van het geding :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Stad Brugge, oud n r 5439 , voorloopig blauw nr 2,1°8 : « Ontfanghen de supplicatic van Joos Zoetaert..,
.inhoudende hoe dat hy suppliant deuchdclijck ten achteren is aen Lucas
de Smet... de somme van..., waervan hy gem voidoeninge weet te
erlangen... ; Soo ist dat wy u bevelen dat gy wel scherpelick belast
den voornoemden Lucas de Smet dat hy den suppliant contentere ter
cause ir oorscreven, met de costen hieromme gedaen... »
EnW. GAILLIARD.

ETYMOLOGISCH KLEINGOED,
door Prof. J. VERCOULLIE,
werkend lid der Eloninklijke Vlaamsche Academie.

SINAASAPPEL.
Sinaasappel en appelsine warden geacht te beteekenen appel
aan China in den ouderen. vorm Sina. Zoo Groot Wdbk op
apnelsina, Van Wijk op sinaasappel, en Falk-Torp op appelsin.
Maar phonetiek en realia moeten twijfel doen ontstaan.
Nevens Ndl. appelsine, appelsien, heeft men Ndd. appelsine,
Hgd. apfelsine, De. appe/sin, Zw. ape/sin, Ru. apelsina. Het is tocli
moeielijk aan te nemen dat de naam van het overbekende
dat zoo de verbeelding gaande hield, daar overal tot een zinledige
vervorming zou verloopen zijn. Eerder mocht men verwachten
dat als de vorm China den vorm Sina begon te vervangen, dit
ook in den vruchtnaam zou gebeurd zijn. De Westvl. vormen
scenappel en a_ppelsene laten nog minder toe, aan Sina of China
te denken.
De zoete oranjeappel is reeds sedert het begin der 15 e, misschien wel sedert de 14 e eeuw, in Europa inheemsch. Van waar
en hoe hij er gekomen is, weet men niet; zeker niet rechtstreeks
uit China, vermits hij evenals de bittere oranjeappel, met zijn
Indisch-Perzischen naam genoemd wordt (Skr. naru7ga, Perz.

ndranj).
In 1548 brachten de Portugeezen een fijner soort van zoeten
oranjeappel uit China naar Europa, en zonderling genoeg die
werd nu niet Chi naa,rappel, maar Lissabonsche en Portugeesche
oranjeappel geheeten (1).
I) z. A. de Candole, L' origine des Mantes cultivees; V. Helm,
turpflanzen and Haustiere 6 ; 0. Schrader, Reallexikon der Idg. Altertumskunde, i.v. Zitrone.
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De appelsinen worden vooral in Spanje en Italie gekweekt,
en het is bepaaldelijk uit Messina dat de Nederlanden en NoordDuitschland er van voorzien worden (z. Handels-Lexicon, Leipzig, Schafer, 1847, i.v. Apielsinen: « Die besten komen von Nizza,
Genua, Malta and aus Sicilien, namentlich von Messina, woher
Dictionnaire ... du Commerce
wir sie iiber 'Priest erhalten. »
i. v. Oranges :
et de la Navigation ..., Paris, Gmllaumin,
Oranges de Messine. Cette ville fait un commerce considerable
de citrons et d'oranges, principalement pour le nord de l'Europe;
c'est elle qui approvisionne en grande partie la 'Belgique et (sic)
Larousse, Grand Diet. universel du XIX e s., i.v.
la Flandre
Les
oranges
de Messine s'exphlient principalement
Orange : «
en Allemagne et sur les bords du Rhin. Les caisses, qui contiennent 200 a 2 To fruits, sont appelees flandrines justement a cause
de leur destination ». — Dit woord flandrines is hier zeer treffend,
maar het bewijst tevens dat de inlichtingen van Larousse hier
onvolledig zijn). De feiten wijzen dus op Messina. De phonetiek
ook, want sine, Bien is gemakkelijker uit to leggen door Messina
dan door Sina, en seize, seen herinnert treffend aan Messene dat
met Messana een der oude naamvormen van Messina is.
Dit was geschreven, toen ik bij toeval Tamm, Elj'rn. Svensk
Ordbok in handen nam en daar op apalsin las : « Den sedan gammalt gangse uppfattningen, att ordet egentl. betyder apple frail
China ( jfr eng. china orange o. s. v.), beror val pa misstydning
-sina, som egentl. torde vara fOrkortat av Messina.
Ooh Winkler Prins, Engcloptedic, i.v. appelsina, schrijft
Men is het er nog niet recht over eens, waar zij eigenlijk in het
wild voorkomcn. Sommigen noemen China en Cochinchina,
anderen Bengalen. Men weet echter, dat die vrucht vooral uit
Messina op Sicilie wordt aangevoerd, zoodat hair naam slechts
Gene verkorting is van Messina's appel.

PREE.
Van \Vijk, i.v. pre znw. voorprefeientic, zegt : « Vgl.
zuidndl.prce, loon, voor_pronie
Free is inderdaad een Zuidnederlandsch woord dat in al onze
idiotica voorkomt. Niet een waagt een etymologische verklaring,
tenzij Schuermans, die aan Fr. prix of Lat. pretium denkt. Dit
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gaat noch phonetisch noch semantisch. Premie gaat ook niet,
waarbij overigens komt dat premie in Zuid-Nederland onbekend
is; daar zegt men prime of primie:
Ptee is ontleend van Fr. pr t, het verbaalnomen van prefer.
Prêt ontwikkelt uit zijn beteekenis van leeniig, die van voorschot , vooruithetaling, waaruit dan volgen weekloon, zondagsgeld of zakgeld, welke drie beteekenissen oak die zijn van prcc.
De woordenboeken die ik kan raadplegen, Littr6, Larousse,
Guerin, Sachs-Villatte, Kramers-Bonte, Gallas, geven van deze
drie beteekenissen, alleen die van soldij; dock ik snag verzekeren
dat ik de twee andere bij Walen en Franschen zelf dikwijls waargenomen heb. Een bijzondere toepassing van de bet. zakgeldvindt
men in de argot-woordenboeken, nl. het geld dat een lichtkooi
aan haar bijspringer afgeeft.

PAARDJE, PAARDEKEN klein stukje.
Het Groot Woordenboek, i.v. paardeken, zegt : « Verklein
-vorm van Paart, part; blijkbaar ontstaan door verwarring met
het znw. Paard, peerd. Hier en daar in Z.-Nederland (Brabant
en Antwerpen) ».
Het woord is algemeen Zuidnederlandsch, ofschoon De Bo
noch Gezelle (in Loquela) het vermelden. Het behoort niet bij
_part ofpaart maar bij Paard. Het vocalisme vanpart en paczi:el zij a
overal te verschillend am ze te verwarren, en paardeken is door
zijn vocalisme stellig diminutief van paard.
Om de beteekenisontwikkeling te begrijpen dient men te
weten dat de Vlaamsche moeders uit het yolk, om haar kind
gemakkelijker te doen eten, hem zijn boterham in teerlingen
snijden. Voor haar zijn dan al die teerlingen een bonte kudde
dieren en zij biedt haar kind de stukjes aan met de woorden : dat
is een paardje, dat is een koetje, dat is een ezeltje, dat is een zwijntje
cnz. Steeds begint de opsomming met : dat is eenpaardje ; en als
or maar een teerling is of men er maar een afsnijdt, dan beet
die een paardje. Zoo heeten de teerlingen geroosterd brood voor
de soep soldaatjes, en de te drogen gestelde zouthoopen in
Frankrijk des vaches of koeien.
1k vermoed dat de sinaasappelpartjes, waarvan Justus van
Maurik spreekt op blz. TOT van Toen ik nog .'ong was, ook
paardjes zijn.

HET DAGBOEK DER WAARDIGE
JOHANNA VAN RAN DENRIEDT (1610-1684)

TERUGGEVON DEN,
door Mr. LEONARD \VILLEMS,
werkend lid der E. oninklijke Vlaamsche Academie.

In 1905 werd ik door de Commission de la Biographic
Nationale de Belgique » belast met het schiijven cler Biographic
van Johanna van Randenraedt, geestelijke dochter, Welke zich
in de 17e eeuw een grooten naam had verworven wegens hare
innige vroomheid en haren voorbeeldigen ijver voor den godsdienst.
Naar mijn beste weten bestond er geene moderne levensbeschnjving van haar. Maar mijne taak was niettemin zeer
gemakkelijk, daar ik al de mij noodige inlichtingen aantrof in
een boek te Antwerpen, bij Aug. Graet, in 1690 uitgegeven onder
den titel : Kart begirip des /evens ende der deughden van de weerdighe
Johanna Vail Randenraedt, geestelycke Dochter Onder de .Bestieringhe

der Societeyt jesu. Door eenen Priester der selve Societeyt » (1).
Beknopt weergegeven, ziehier haren levensloop : Johanna
werd te Brussel geboren IS October 161o. Haar varier heette
Cornelis van Randenraedt en was vice-kancelier van het Hof van
Gelderland. Hare moeder was Lievine Van der Merren. Zij was
een eenige dochter. Nog zeer Jong zijnde wilde zij zich in een
klooster begeven, doch dit werd haar ontraden. Zij stelde zich
clan onder de geestelijke leiding der Jezuieten en werd geestelijke
dochter. Den 17 September 1630 deed zij als dusdanige hare
gelofte te Roermond. In 1632 namen hare (Riders de vlucht uit
die stall, bij de inneming dier vesting door de Hollanders.
(I) Dit boek werd in 1856 te Doornik (H. Casterman) herdrukt(n:Igzieu
en in nieuwe spelling) onder den titel Stichtende 7,7-,'n en deug din
de waerdige Joanna van Randenracdt Het is thans iiitverkocht.
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keerden hare ouders terug na het herstel van het Spaansch
bewind. In 1640 werd zij tot meesteresse gekozen van de geestelijke dochters, die onder leiding der gezegde paters stonden.
En na een vroom leven stierf zij 26 Juli 1684 te Roermond.
Bij het bestudeeren van dit leven, viel mijn aandacht op
verschillende moeilijkheden, die ik destijds heb trachten op te
lossen :
1° Wie was eigenlijk die « Priester der Societeyt Jesu » welke
in 1690 het Kart Begrijp heeft opgesteld ?
2° In dit Kort Begrip las ik biz. 2: De grontsteen op den
welcken de beschrijvinghe van dit Leven principaelijck ghebouwt
is, zijn de schnjten die Johanna met haer eyghen handl geschreven
heeft De vraag was : bestaan die schriften nog, of zijn zij vernietigd?
3° In het sort Begrijp wordt ook gezeid dat Johanna mt ha
Fransch een leven van Marina van Escobar vertaald heeft en dat
dit boek gedrukt werd. Johanna moet dus onder onze Nederlandsche schrijfsters gerekend worden. Maar waar werd het
gezegde boek uitgegeven en in welk jaar ? Welk is er de titel
van (1)?
Na langdurig onderzoek slaagde ik erin de eerste vraag op te
lossen. Het Koit Begr p vend ik vermeld bij Sommervcgel,
Bibliotheque de la Companie de Jesus, t. IV, col. 542, onder de
werken van Pater Danil Huysmans (1643-1704). Schrij ver voegt
bier de volgende nota bij : « Sur le catalogue ms. de l'ancienne
bibliotheque des Bollandistes, on dit : « Per Lib. de Pape ex collectaw/ s muss. P. Danielis Hursmans, confessarii ejus. » Un R. P.
Redemptoriste, auteur d'une notice sur les derniers f ours de
Jeanne van Randenraedt, dit que deux lettres encore conservees

(I) bl. 38 Daernacr quam haerenHeer oom Bieck te worden...; de
sieckte toenemende, wierdt Johanna ghenootsaeckt 's nachts bij den siecken
te waken : om desen tijdt met profijt te besteden, vertaelde sy uyt het
Fransch zn 't Neder-dnytsch het /even van de weerdighe Marina de
Escobar..., welch /even dacrnaer in druck uytghegheven, tot seer groote
vrucht van Tele ziclen ghedient keep ».
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it la sacristie de la cathedrale de Ruremonde prouvent que cet
.)uvrage est bier du P. Huysmans
wij molten dus wel aannemen, meen ik, dat P. Huysmans
de schrijver van het Kort Begrip is.
Vat nu de nagelaten geschriften van Johanna betreft,
(udanks alle moeite die ik deed om te weten of die nog bestonden, kon ik er op het spoor niet van komen, en. leidde hieruit of
dat zij hoogstwaarschijnlijk vernietigd waren.
Het Leven van Marina de Escobar heb ik evenmm terug
kunnen vinden.
leven4)eschrijving der waardige Johanna verscheen
t. XVIII, col. 654, en ik was wel overtuigd, daar de
studie der Il e -eeuwsche Letterkunde mijn eigenlijh yak niet is,
dat ik de gelegenheid nooit meer zou hebben mij met de vrome
Johanna nog bezig te houden.
Doch het spreekwoord zegt : « de mensch wikt, en God
beschikt » en ik voel mij thans genoopt om op het vroeger
door mij behandelde vraagstuk terug te komen, daar ik nu een
Piet onbelangrijk nieuws kan mededeelen.
Eenige jaren gelerlen zocht ik naar het nommer van een handschrift dat zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel beyond,
en zag mij genoodzaakt den gedrukten catalogus te doorbladeren. Toevallig viel ik t. III (1903), bl. 491 op vijf handschriften
getiteld : Menzoires de Jeanne van deiz Raedt— nr 2 44 6, 2 447, 2448,
2449, 2450 (i) (voor de beschrijving dier hss. verwijs ik naar den
catalogus, waar ons geleerd wordt dat nr 2448 een copie is van de
twee vooreaande nommers).
Hoofdbibliothecaris, P. vanden Gheyn, opsteller van dien
Ciriatogite, geeft bij het eerste een nota : Ce volume et les cinq
suivants ren ferment le journal ascetique de Jeanne van den Raedt
de Ruremonde, dir igee par les J6suites du College de cette ville
neruit blijkt dat de geleerde Bollandist niet geweten heeft
wie doze geestelijke dochter eigenlijk was — want bet valt in het
oog dat haar naam bier hoogstwaarschijnlijk verbroddeld werd,
en dat J. van den Raedt Beene andere moet zijn dan j. van Randenraedt.
r) De banden van die hss. vertoonen een dobbele L, hetgeen bewijst
dat zij uit de bibliotheek van Leopold I stammen : maar van waar zijn zij in
K ()flings bibliotheek gekomen?
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Desnoods bestond wel is waar de mogeliikheid nog dat hier
twee verschillende personen in spel waren. Doch toen ik, na
slot van den oorlog, mij naar Brussel kon begeven om de
bedoelde nommers te vergelijken met bet Dort bleek het
dat hetgeen ik in de Koninklijke Bibliotheek te zien kreeg, wel
degelijk de schriften waren met de e eygen handt van Johanna
geschreven welke P. Daniel Huysmans in law onder de oogen
heeft gehad.
Bij 11 r 2447 had een achttiendeeuwsche hand als titel bijgevoegd « Les amours de Jean Baptiste .. Welnu in het Dort Begrzip,.
blz. 7, lezen wij : « sy wierdt naer haeren Peter ghenoemt
Joanna Baptista : dock aenghesien men onghewoon is in Nederlandt, Baptista te vervoeghen by naemen van VrouW-menschen
('t welck nochtans in Italien en elders ghemeyn is), noeme ick haer
alleenlijck Joanna
Haar gewone naam was dos wel Joanna Baptista en het is
Pater D. Huysmans die het tweede gedeelte van den naam eenvoudig heeft weggelaten.
Het dagboek, waarnaar ik in 1905 te vergeefs heb gezocht, is
dus teruggevonden. En de Brusseische hanclschriften verkrijgen
thans een beteekenis die zij vroeger niet hidden.

* * *,
De dagelijksche aanteekeningen, die Johanna in haar dagboek stelt, zijn van den meest uiteenloopenden aard. Heel
dikwijls, ja meestal, zijn het gebeden en vrome uitboezemingen, welke haar door het een of ander voorval ingegeven zijn,
Dagelijks teekent zij de gesprekken aan welke zij beeft gehad :
doorgaans zijn die van godsdienstigen aard. Zij teekent aan in
welke kapellen zij gebeden heeft en wie zij daar heeft ontmoet.
Natuurlijk is dit dagboek niet aangelegd om gedrukt te
worden. Intieme zaken treft men er sours aan, die voor het groote
publiek niet bestemd zijn. Een typisch bewijs moge bier als voorbeeld gegeven worden : een geestelijke dochter, die bij Johanna
inwoonde, Juffrouw Aldegonde, had de specialiteit onverwachts
's nachts intieme geluiden te laten horen, die op een donderslag
geleken. En wie in hare kamer sliep, werd hierdoor plotseling uit
den slaap gewekt en verschrok dan zeer. Op den duur weigerden
de geestelijke dochters met haar te slapen (ik geloof het gaarne).,
En juffrouw Aldegonde werd verzocht alleen te bed te gaan...
En zoo tre ft men van alles in dit intieme dagboek aan.
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Voor de plaatselijke beschrijving van Roermond en het 'even
van al wie in het midden der 17 e eeuw die stad bewoonde, zijn
deze gedenkschriften van grout belang. Om ze met Dennis van
zaken te kunnen bespreken, moet men in liet Roermond der 17e
eeuw volop thuis zijn. En nu moet ik de bekentenis afleggen dat ik
persooniijk de noodigt bevoegdheid niet bezit, om al het wetenswaardige uit die breedvoerige aanteekeningen op te halen.
Anderzijds ligt nu reeds mijne schrijftafel vol opera intern/pia,
die daar staan te wachten dat ik den tijd vind urn er de laatste
hand aan te leggen. Ik moet er dus van afzien het dagboek in
detail te onderzoeken en vergenoeg mij thans met de aandacht
van wie in de zaak belang steit, op mijne kleine ontdekking te
vestigen.
De Brusselsche handschriften zouden aandachtig met het
Kort Begryp vergeleken moeten worden. Er zou dienen onderzocht te worden of de reeks cohieren die te Brussel berusten,
volledig is en of Pater Huysmans sours bovendien Beene andere
handschrthen te zijner be-schikking heeft gehad, die thans nog
zoek zijn of verdwenen zijn. Er zou moeten nagegaan worden of
er niet alierlei interessante zaken in liet dagboek verteld worden,
die in 'boo Been belang opleverden en die VOW' ons het aanteekenen waard zijn
Moge iemand gevunden -worden, die het gevraagd onderzoek op zich neemt. Ik houd mij vast overtuigd dat hij den tijd
aan dit xverk besteed, niet nutteloos zal hebben verspild.

(I) SU1111 -11CFVOg- C1 cluCi
flied, dat P. fiuysn,am,
ecn lu\ gin 11,:ctt
geschreven van dc waa ydigc Agne, p an H VVISbaCil.
ICC'; ik IHZ. )
het Kort Pe , 1" , Nv a a r cr sprake is van cen
aanjohanna
welhen
schreef : en gelijck dit gcschreven wiert in desen
is 't
schiedt - set) _7-o/1(111/la
hrir,' scitr,ftclz getuyght, ril if,: riccicIce
/mei- illerste(kvts,,ktien
ri'.s-se uncle de weidacden
maeckt, die GAL aria dese uyq_2,helesen
side ghedaen heeft, cerdigh urn in clnicic uytgegeven te Nvordcn. •
Er zou dicnen ()nderzocht tow ,ykien el fret dagboek van Johanna van -1-:_11nldenraedt nict als bun heat gediend veer f/u t
re /u deifghden 7e1/1
weerdiglie ,-lgirf's 7
. (Antwc ypen,
I 69
K 71)

LIST
ST
DER

UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN (1).

N. 13. — Al de hieronder uitgeschreven
prijsvragen moeten beantwoord worden
uiterlijk den 10 December van het vorige
jaar : derhalve, een prrisvraag vow/ 1921 nitgeschrey en, (lien/ beantwoord ulier/jk, den io December
1920 een andere 27001" 1922, den Jo December
1921, en .

Voor 1921.
1.

Taalkunde.

De Zuidnederlandsche bestanddeelen van Vondel's taal.
Prijs : 1200 fr.
2. — Dialectstudie.
lilankleer van het Brusselsch dialect.
Prijs : 1200 fr.
3. — Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Katoenweverij (met inbeg rip van Katoendruk, -spinnerij, -ververij), met opgave van de Fransche, Duitsche en
Engelsche benamingen.
Prijs : 1200 fr.
(I) Voor elke prijsvraag wordt den prijswinnaar de keus gelaten
tusschen honorarium of gouden gedenkpenning.
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4. — Vak- en Kunstwoorden.
Eene verklarende Nederlandsche vakwoordenlrist van de Zeevisscherq.
(Voor de gewestwoorden wordt aanwrjzing van de streek vererscht.)
Prijs : 150o fr.
5. — Middelnederlandsche Taalkunde.
Ontwikkeling van Middelnederlandsche i en — Een onderzoek naar
de el-1,-0,20/0,4 2e 7 an ae ontw2kRetzng van Jfiddeinederlandsche i en it tot
"Vieztwnal. ij en tii.
Prijs : 1200 fr.
6. — Geschiedenis.
Repertorium der werken, verhandeling-en en btiragen betrefende de
Geschiedenis des Vaderthnds, hetzif afzontierlijk, hetzij in tijdschriften,
mengelwerken en uitgaven van geleerde genootschappen -t-, ferschenerz tot
en met 1920.
Prijs : 1500 fr.

Voor 1922.
7. — Middelnederlandsche Taalkunde.
Een onderzoek naar den invloed van tie reg-eering van het Beiersche
huffs op het ilfidaelnederlandsch.
Prijs : 1200 fr.
8. — Middelnederlandsch.
VerhandelinAr over het Hollantisch dialect in de in:ddeleeltwen.
Prijs : 1200 fr.
9. — Geschiedenis.
Geschiedenis van het Lag-er Onderwijs
onder tie Oostenrtjksche 1?egeering-. (Uitsluitend van pxdagogisch standount.)
Prijs : Soo fr.
ao. — Dialectstudie.
Kiankleer van het Gentsch dialect.
Prijs : 1200 fr.

- 604 -

I 1. — Letterkunde.
De ontwikkeling- van den kunstvorm (beeldspraak, woordenschat en
klankmetrzim) in de Nederlandsche letterkunde sedert 1880.
Prijs : 1200 fr.
12. - Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlifst van de Hoppeteelt, met opgave van de Fransche,
Duitsche en Engelsche benamingen.
Prijs Soo fr.
Vak- en Kunstwoorden.
Eene volledige Vak- en .711-Unstwoordenlist der Bouwkunde met teeke;:zngen en met vermelding der gewesttermen en waar aese gebruzkt worden.
Ock aanw(jzing der Fransche, Hoogduilsche en Engelsche termen.
Prijs : 1200 fr.

Voor 1923.
14.

Middelnederlandsch.

Verhandelin„;, over het Geldersch-Overijselsch dialect in de middelee 7 wen.
Prijs : 1200 fr.
15. — Middel- en Nieuwnederlandsch.
Een onderzoek naar izet ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik
van het voegwoord OF, ter inlezding- van een afhankelften zin met de
‘zroordschikkzng van den hooldzirz achter een ontkenden hoofdzin..
Prijs 1200 fr.
16.

Middel- en Nieuwnederlandsch.

Geschiedenis der voorzetsels bij het oorzakelk voorwerp.
Prijs : 1200 fr.
17.

Letterkunde.

Len onderzoek naar de popular/telt van VONDEL bij zone tijdgenooten.
Prijs Goo fr.
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i8. —

Letterkunde.

De geschiedenis van den invloed der Fransche pleiade op de Nederlandsche letterkunde.
Prijs : IWO fr.
Letterkunde.
De geschiedents van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, tot en
met 1goo.
Prijs 1200 fr.
2o. — Dialectstudie.
Topographische grens van izet Oostvlaanzseh en het Brabantsch.
Prijs : 60o 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 enderdialecten in kaart to brengen.

Voor 1924.
2 t. — Middelnederlandsch.

Gesciziedenis van de spelling der lange klinkers
landsch.
Prijs : 120o ft..
22.

1.7Z

het ilficidelneder-

— Dialectstudie.

Gentsch Idzoticon.
Prijs : 1200 fr.
23. — Geschiedenis.
Men vraagt een verhandeling-, Haar de oorspronke4jkc bronnen, over
den toestand van handel en nilverheld in de A -"ederlandsche Provincit'n, ten
tide van de Oostenrjksche Heerschappij.
Prijs : 1200 fr.
24. -- Kunstgeschiedenis.
Planten en dieren in de randversierins;en van de Vlaamsche verluciters uit de i4de, i 5de en I6 de eeuw. (Nomenclatucr, identificeering,
chronologie, stileering.)
Prijs : 1500 fr.

Gov
25. — Folklore.
Gevraagd wordt een volledige list tier plantnamen (wetenscizappetyjke en volksnamez-t) in Noorti-Nederland, Zuni-Nederland en Fransch
Vlaanderen gebrzzikeljk, met etymologie en met hunne benaming in
't Fransch, 't Duitsch, 't Engelsch en 't Latjn.
Prijs : 1200 fr.
26. — Letterkunde.
Rej5ertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de Nederlandsche Letterkunde in tie 16de, I7de, 18de, 19de en begin Zo e eeuw, hetzzi
afzonderij 7e, hetzij in tijdschriften en mengelwerken tot op 1910 verschenen.
Prijs : 1500 tr.
Als model voor de stoffelijke uitvoering kan dienen : Louis
D. PETIT ' S Repertoriunz tier Verhandelingen en bijdragen van de
..)-eschietienzls- des Vaderlands (Leiden, Brill, 1905, vlgg.).

Voor 1925.
27.

Taalkunde.

Een onderzoek Haas het ofebrzzik tier Nederlandsche taal in wetenschappelijke werken nit het ty.dperk van Dodoens en Simon Stevin.
Prijs : 1200 fr.
28. — Folklore.
Viaanzscize VolkssiSeleyz.
Een verzameling en nawarimurie beschrgving van de antic en hedendaagsche r Volksspelen Vlqamsch- Befriê -, met de daarbij gezongen
liederen (woorden, en voor zoover mogelijk, de muziek).
Prijs

150o fr.

(Verg. h. V. TER. Gouw, De Volksvernzaken, Haarlem, 1871; A. DE
COCK en Is. TEIRLINCK, Einderspel en Kinderiust in Zuzd-Nederland.)
Tot leidraad wordt navolgende, niet bindende, indeeling aanbevolen.
I. LOOPSPELEN : eierenrapen, zeerloopen enz., enz.; SPRINGSPELEN : hinkspelen enz.; DANSSPELEN : volksdansen, dansliedjes
enz. — II. WERPSPELEN : bolspelen, balspelen, paletspelen, kegelspelen enz. — III. GEZELSCHAPSSPELEN : ambachtspelen, raadspelen,
kaartspelen ; domino-, hak-, schaakspel enz. -- IV. SPELEN MET
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EN NATUUR : dier, te paard rijden enz.; jagen; visschen ; winterspelen
(schaatsen enz.). — VI. MENSCH en KALENDER : kermisspelen; Driekoningen, Nieuwjaar enz., enz. — VII. MENSCH en MUZIEK : blaasinstrumenten, snaartuigen enz. — TERGSPELEN enz., enz.

29. — Vak- en Kunstwoorden.
Van het zaaci tot den draad. — Men vraagt een list van de vak-woorden r Vlasnijverheid tot aan de Spinner, wat de Leiestreek
betreft : Leirote, veldrote, putrote, zwingelarij, verkoop.
Met vermelding der Waalsche, Engel sche, Fransche en Duitsche
benamingen. Inzonderheid worden gewenscht de Waalsche vakwoorden der streek Ath, Ghislengien, Meslin l'Eveque, Syily, Bassilly,
uit hoofde der nauwe verwantschap van veel woorden van dit
Romansch grensdialect met het Nederlandsch.
Prijs : 1200 fr.
3o. — Taalkunde.
Men vraagt een proeve van critiek op het Vor:abularizts Coplosus.
Prijs : 12oo fr.
Dialectstudie.
Een besehrj.ving van het Limburgsch dialect in de provincie Luik
beoosten Maze, omvattende een kiank- en vormleer, een list van idio-

matzscne woorden en uitdrukkingen en een kaart van het beschreven
spraakgebied. Vooral can den znvloed van het Fransch en het Duitsch op
dit dialect sal aandacht beizooren gew!jd te warden.
Prijs : 1200 fr.
32. — Letterkundige geschiedenis.
Een onderzoek near de bronnen van De Biencorf der H. Roomsche
kercken van Isaac Rabbotenu
Prijs : 1200 fr.

Voor 1926.
33. — Geschiedenis der Letterkunde.
De opvatting van Vondel over de beeldende kunsten en zzjn verhouding tot de kunstenaars van sin tad.
Prijs : Icoo fr.
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34 . — Folklore.
E'en onderzoek naar de VolksTelijsheid over het weer in de volgende
sewesten (spreuken, gewoonten, bijgeloof, enz).
1 0 ) West- en Oost-Vlaanderen.
2 0) Antwerpen, met de Antwerpsche en Limburgsche Kempen.
3 0) Klein Brabant, Zuid-Brabant, Haspengouw en Zuid-Limburg.
Afededeelingen der
Verg. Dr. A. BEETS, in de Verslag-en
Koninklijke Vlaamsche Academie, 1908, 553 vlgg.
Prijs : 400 fr. per ondercleel.
35. — Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Garenspinnerij (met inbegrzp van den
Garenbleek, enz., met opg-a-z-e van de _Fransche, Duitsche en Engelyche
benanzingen).
Prijs 1200 fr.
36. — Letterkunde.
Leven en werken van R. VERSTEGANUS.
Prijs : 1200 fr.

Bijzondere Prijsvragen.
Karel Boury-Fonds.
Voor 1922.
Voor Toondichters.
Prijsvraag voor het op muziek brengen van de vijf bekroonde
iiecieren : De blauwbes, De boomgaerd, De klokkenaae-, De reinste
sehat en Bloemental (van Juffrouw MARIA VANDENDOORNE, Kerkstraat, 168, to Ronse).
Bij uitzondering, zal aan het beste ingezonden werk de geheele
prijs van fr. 250 toegekend worden.
Ultreil.'ins- van den prijs op de Pleciztige Vergadering van het jaar
1522.
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J. Salsmans-Fonds.
1921.
Middeleeuwsche Liturgie.
Inrichtin- en verspreidins- der Middelnederlandsche Getijden en
Gebedenboeken.
Prijs : 600 fr.

Voor 1922.
Men vraaV een methodischen inventaris, met nauwkeurzge bescizrijving, van al de nog bestaande, zoo geschrevene als gedrukte, liturgische
boeken, welke vddr het jaar 1600 in de verschrllende kerken cener zeljde
Vlaamsche stad in gebruik waren, hetzij om den openbaren eeredienst
te oefenen, hetzij om de kerkplechtigheden te schikken en te res-elen.
Prijs 600 fr.

VOORWAARDEN.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog niet
uitgegeven stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven
en in het Nederlandsch gesteld te zijn.
De Schrijver zet zijnen naam op zijn werk niet; hij voorziet dit
slechts van eene kenspreuk, welke hij, met opgave van naam en
woonplaats, op een briefje onder een gesloten omslag, dat dezeifde
spreuk tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij aan de laatste bepalingen niet, dan kan hem de prijs geweigerd worden.

De mededingende handschriften dienen vrachtvrtj, uiterlijk den hierboven aangewezen dag, ten
lokale der Academie, Koningstraat, 18, Gent,
ingezonden te worden.
Stukken na den bepaalden dag ontvangen, of dezulke, waarvan
de schrijver zich op eenigerlei wijze bekend maakt, worden uit den
wedstrijd gesloten.

Alle ingezonden werken behooren van de
noodige inhoudstafels voorzien te zijn.
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Den mededingers wordt aanbevolen een vol..
ledig 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.
Zijn er aan eenig werk, dat bekronenswaardig gekeurd wordt,
wijzigingen toe te brengen, clan zal het bedrag van den prijs niet
eerder uitgekeerd worden ,dan nadat de keurraad het handschrift
drukvaardig zal verklaard hebben.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in aanhalingen
en verwijzingen; niet alleen deel en bladzijde, ook de uitgave der
.aangehaalde boeken, client te worden opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op,
dat, ingevolge art. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden
antwoorden haar eigendom en diensvolgens in haar archief bewaard
blijven.
Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond,
kunnen de schrijvers, 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 weer in aanmerking komen.
(Vcrslagen en Mededeelingen, Jaargang 1907, blz. 155.)

KONINKLI f KID VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

TWEEDE
MUZIEK-WEDSTRIJD
VU k I I ET

KAREL BOURY—FONDS.
JAAR 1922.
Het op muziek brengen van de vijf liederteksten,
die door de Academie, in vergadering van i6 Juni 1920
bekroond werden.

Prijs 250 fr.
Te beantwooren uiterlijk 10 December 1921.
Uitreikiizg van den j5rijs op de Plechtige Vergadering
van het jaar 19?f2.

De tekst der bekroonde gedichten gaat hierbij.

Voor de gewone voorwaarden der \Vedstrijden door de Academie uitgeschreven, zie men de
,L07 der nikeschrezmn Pr!Isvragen, in Vow/a:grit
Alededeelini;-en, iaarg. I 9 2 o, biz. 6o2.

LI EDEREN
VAN JUFFROUW

MARIA VANDENDOORNE

BEKROOND IN VERGADERING VAN 16 JUNI 1920.

DE BLAUWBES.
Wat tiert de blauwbes wild en welig
Nabij den groenen Leieplas! (I)
Verlokkend staat zij weer to rijpen, —
Net of het groote kermis was!
Wij, knapen, vormen karavanen
En trekken er plezant op uit.
Wij zingen dat de bosschen helmen,
Bij 't zwelgen van den zoeten buit!
Holiolo! Holiolo!
II.
De vossen kruipen in hun holen,
Het hazenvolkje wipt vandaan;
De vogels lachen dat zij schokken.
Zie toch die dolle gaaien aan!
Gelukkig spot de fiere lijster
Dat zwarte goedje lust ik niet! »
Gem koekoek weet wat sprookjesweelde
Het schoolkapoentje hier geniet !
Holiolo! Holiolo!

Met zwarten mond en zwarte wangen
Vertrekken wij, half moegeplukt.
Komt daar een 'stoct van kleine duivels
Het dorpken dansend ingerukt?
Hier zijn wij, voile kruiken beurend!
Ons buikjes roepen : God, sta bij! »
En Zaterdag bakt moeder taarten
Met stroomen blauwe bessenbrij!
Holiolo! Holiolo!
(I) Of Dunne-, Dijle-, Demerplas enz.
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DE BOOMGAARD.
I.
Hoe dikwijls del-1k ik aan den boomgaard,
Die ons in licht en lommer spon!
Hij was cen krans van groene weelde,
Een bolwerk tegen wind en zon!
Refrein.
Nog beur ik, in mijn trouwe droomen,
Mijn armen naar zijn wiegend hout!
Nog smacht ik naar zijn rijke koelte
En naar zijn innig bladgekout!

II.
Hij bong zijn witbetuilde takken
Naar 't open venster, — wat een geur!
Hij dekte ons woning met zijn lommer,
Hij wierp zijn.appels vOOr de deur!
Refrein.

Hij zong een prettig avondwijsje,
Gelijk geen moedermond vermag,
En liet zijn vinken in den morgen
Ons wckken met zijn ratelsiag!
Refrein.

DE KLOKKENDAG.
I.
Had Gent zijn ouden Roelandt nog,
Wat zou hij juichen in , zijn toren !
Almachtig zou zijn vreugdepsalm
Door Vlaandrens wijden hemel Boren !

Refrein.
Gebroken in de slavenband !
Triomf in 't lieve Vaderland !
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Had Antwerp zijn Carolus nog,
Wat zou hij juichen in zijn toren:
De perel van Carolus' kroon,
Mooi Belgenland, gin; niet verloren!
Refrein.
III.
Had Brussel Jakelijntje nog.
Wat zou het juichen in haar toren!
Het liet den dolsten klingeldans
Om de oude gevelkappen hooren!
Refrein.
IV.
Maar duizend klokken resten ons.
Om feest te vieren in hun toren.
Sa, dat zij heden Oost en West
Doorbonzen met hun bronzen koren!
Refrein.

DE REINSTE SCHAT.
I.
Wat dient de reinstc schat te heeten,
Die jonge maagden tooien kan ?
Is 't wil of wijsheid, dorst naar daden ?
Het machtig pogen van den man?
Zijn 't oogen, rijk aan grootsche droomen,
Of wangen, looter melk en bloed ?
Zijn 't iiedren, schallend langs de wegen
Als woonden vinken in 't gemoed ?...
II.
Och neen, c 't is liefde voor het leven,
Voor ieder hoekje van uw woon,
In elke streeling van uw handen :
Dan blauwt uw morgen nog zoo schoon!
't Is liefde, kind, en niets dan liefde,
't Is liefde in alles wat gij doet :
Dan spel ik dat gij wederliefde
Tot loon uw leven lang ontmoet!
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BLOEMENTAAL.
I.
Ik ondervroeg het hageroosje
En hoor, het heeft bescheid gegeven.
Ik wou, dat ik aan 't zijden keursje
Van een prinsesje hing te beven!
Ik wou, ik mocht een wolkjc tooien
Bij zonnenop- of ondergang!...
Maar o, nog liever zou ik 't blosje worden,
Dat bloesemt op de kinderwang!

II.
Ik ondervroeg de jonge vlasbloem
En knikkend wing zij aan te spreken.
« Ik wou, dat iemand voor den mantel
Der Lieve Vrouw mij of kwam breken!
Ik wou, ik mocht een spatje worden
In vijverblauw of hemelboog!...
Maar o, nog liever zou ik openbloeien
In 't vonkelreine kinderoog! »

En toen hij hoorde hoe ik aandrong,
Heeft ook de lelieknop gesproken :
Ik wou, ik was in 't open handje
Van een gezegend kind ontloken! »
Omprang ik nu mijn aardig bloeiken,
Dan vind ik, kussend, bloem en blad!
o God, dan zijn het lelien en rozcn,
Die 'k weenend in mijn armen vat!

ZAAK EU P EN.
BRIEFWISSELING DIENAANGAANDE.
I.

Brief van de Konhikliike Vlaamsche _J-Icadenzie aan
den Heel Eersten Minister, Minister van
Met twee bijlagen.
Geldwefen, le Brussel.
Gent, den 27 Februari 1920.

HOOGGEACHTE HEER MINISTER,

De uitbreiding van het Belgisch Bestuur over de streek van

Eupen, brengt er de Koninklijke Vlaamsche Academie toe het
als Naar plicht te beschouwen Uwe weiwillende aandacht, en die
Uwer collega's der verschillende Ministeries, in te roepen op
het feit dat de Regeering in dat nieuwe bestuurgebied tegenover
een bevolking staat die het Vlaamsch als moedertaal heeft.
Het gebied van Eupen is de voortzetting, in taalopzicht,
van den Vlaamschsprekenden Noord-Oosthoek der I rovincie
Luik. Wij hebben de eer U hierbij te wijzen op het getuigenis
van Prof. Kurth (Bijlage a), wat de Vlaamsche gemeenten in
de Provincie Luik betreft, en op het niet te wraken getuigenis
van Duitsche geleerden zelf (Bijlage b), wat de streek van Eupen
aangaat. Het belang van de bevolking, in overeenstemming met
dat van Belgie, doet het als in hooge mate wenschelijk voorkomen in het nieuwe gebied, evenals in den Vlaamschen Noord
Oosthoek der Provincie Luik, Onderwijs en Bestuur in te richten
overeenkomsiig het feit dat, niettegenstaande verwaarloozing en
bekamping, en het langjarige kunstmatig opdringen van het
Duitsch, het Vlaamsch er toch de moedertaal gebleven is.
De Koninklijke Vlaamsche Academie drukt derhalve eerbiedig het vertrouwen uit dat de Regeering er de hand aan
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houden zal dat in die Oostelijke streek van het Vlaamsche
taalgebied, Your Bestuur en Onderwijs, naar het beginsel der
gelijkheid in recite en in feite tusschen Vlaanderen en Wallonie,
geen opgedrongen vreemde taal de toenadering belemmere en
de aanwenning bemoeilijke van de nieuw bijgekomen bevolking
tot den Beigischen Staat, waar zij van natuurswege zich bij het
Vlaamsche gedeelte aansluit.
Met alle hoogachting.

De Ouderbesiuurder.

De Besiutirder.

C. LECOUTERE.

NAP. DE PAUW.

Besiendi4 ,Secreiaris.
EDW. GAILLIARD.
Aan den Heer Minister van Geidwezen, to Brussel.

BIJLAGEN.
a) Al de tlaaisen ill de 1-)rovincie Lurie, zuaar geen Waalsch gesproken
Nederlandsch :
wordt,
« In den neon Ltitticher Gemeinden Aubel, Gemmenich,
Homburg, Montzen, Mores net, Sippenaeken, Baelen, HenriChapelle„ Mernbach and Welkenraedt, ist eigentlich die
lokale Mundart nicht hochdeutsch, sondern niederdeutsch,
oder wie man hithen zu sagen pflegt niederldndisch, das
heiszt vliimisch. Die aces der Vorzeit dieser D(7)rfer erhaltenen
Urkunden sited vidmisch verfasst, and alle sprachlichen
Merkmale rechnen die Einwohneischaft dem Gebiete des
»
niederlindischer., _nicht demjenigen des deutschen
G. KURTH,

Deutsc/I-lielgien, I,

1899, blz. 85.

Asiencl, ifralhorn,
_Niespert,
b) Herbesthal,
Eupen, ten Tresten 27an de Benrather gin, Welke
de law/grans zwrint tusschen de Arederlandsche en de floogduitsche (kale/den, en 7110E overeenkomt met de zvoinzalige BelgischDuitsche politieke ,o,-rens

— 618 —
« Ganz seltsamer Weise kommt unsre Benrather Linie
noch einmal iiber die hollândische Grenze zurtick, und
zwar zwischen Aachen und Eupen, und schneidet den
westlichen Theil des Kreises Eupen ab, denn hier finden
wir ebenfalls ein k in Kuchen, macho', suchen, u. s. w., aber
in ich und auch ein ch. »
Dr. G. WENCKER, bewerker van den « Sprachatlas
des deutschen Reichs in « a'as Reinische
Platt », Dusseldorf, 1877, blzz. 8-9.
« Die Eupener Mundart stimmt in ihrer Breite vielfach
mit dem Hollandischen bzw. Altilamischen iiberein.
A. TONNAR UND W. EVERS « Werterbuch der
Eupener Sprache », Eupen, 1899, Eitileitung.
Bij het vergelijken van den inhoud van dit Woordenboek
met dien van het « WOrterbuch der Aachener All/naiad » van Prof.
Dr. L. ROVENHAGEN, - Aachen, 1912, — loupt het groot verschil dadelijk in het oog. Zie b. v. voor de overeenkomst van de
taal te Eupen met het Nederlandsch, tegenover het samengaan
van de taal te Aken met het Hoogcluitsch :

Nederlandsch

Eupen

aap
beek
begrijpen
beter

aap
back
begripe
beter

bijten
dak

biten
dack
eik

eik
eikel
vat
bout
rook
Enz. enz.

eikel
fat
hoot
rouk

I

Aken
a ff
back
bejrife
beisser
bisse
dach
eech
eechel
lass
holz
couch

Hoogduitsch
Affe
Bach
begreifen
besser
beissen
Dach
Eiche
Eichel
Fass
Holz
Rauch

Brief van den Heer Eersien Minis/er
aan de Koninkliike Vlaamsche Academie.
KABINET
VAN DEN EERSTEN MINISTER

Brussel, den 1611 April 1920.

BULAGE . I.

MIJNHEER DE BESTUURDER,

Het verslag dat gij mij de eer hebt gedaan mij den 27 11 Februari 11. over te maken, heeft mijne aandacht gevestigd en ik
heb mij gehaast den tekst ervan in overweging te geven aan den.
Koninklijken Hoog Commissaris, Gouverneur van het met Belgie vereenigd gebied, wiens bestuuisbevoegdheid bij de wet van
15" September 1919 omschreven is.
1k acht dat ik niet beter kan doers dan u een afschrift te
sturen van de zeer beredeneerde, gestaafde en beslissende
memorie, opgesteld door den beer Luitenant-Generaal Baltia.
Gelief, Mijnheer de Bestuurder, de verzekering mijner
oprechte hoogacliting te aanvaarden.
De Eerste Minister,
LEON DELACROIX.

Mijnheer de Bestuurder,
der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde,
te Gent.
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.B/lage by- den brit"- 'van den Heer Eersten Minister Aischrzit van den brief aan den (leer
Rersten Minister geshturd door Luilenantgenera& BALTIA, Konink4ik floog COMMISsaris.
HAUT COMMISSARIAT ROYAL.

Malmedy, le 6 avril 1920.

GOUVERNEMENT D'EUPEN ET MALM1DY.

No

3048.

COPIE.
Le Haut Commissaire Royal, Gouverneur
des territoires a eunis a la Belgique,

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en retour la lettre que
vous a adressee la a Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Pour me documenter sur le sujet qu'elle souleve, je me suis
adresse a des erudits de la region d'Eupen et aux membres du
Conseil superieur, representant l'opinion publique de ce District.
Les arguments recueillis peuvent se Glasser en trois groupes : arguments utilitaires, arguments linguistiques, arguments
historiques.
I. — ARGUMENTS UTILITAIRES.
Tous les habitants se trouveraient leses si on leur imposait,
de force, une langue qu'ils ne comprennent pas, qui ne leur
serait d'aucune utilite, pour leurs relations avec leurs voisins de
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des victimes au meme titre que les Polonais et les Wallons du
pays de Malmedy, que les Allemands ont cherche a germaniser.
_Hemplacer leur langue maternelle par une langue qui, pour les
habitants, est une langue etrangere, serait une entreprise impolitique, artificielle, odieuse qui provoquerait une revolution justifiee.
La promesse que j'ai faite, au nom du Gouvernement, de
respecter la langue est une de celles qui font le plus d'irnpression,
parce que dela des propagandistes allemands avaient fait circuler le bruit que la Belgique interdirait l'usage de l'alletnand.
J'ai annonce dans la suite que la langue vehiculaire serait, pour
l'enseignement, le francais dans les cantons wallo p s, et Pallemand dans les cantons de langue allemande, le francais etant
seconde langue a Eupen, l'allemand seconde langue a Malmedy.
Des notre artivee, des cours de francais facultatifs, pour adultes
ont eu un succes inattenclu. Ceci prouve que les habitants d'Eupen se renclant compte qu'une deuxieme langue leur est necessaire ont, proprio inotu, choisi le francais que beaucoup avaient
deja, appris a l'ecole, tandis qu'aucun d'eux ti's- avait appris le
flail' and .
Bref le regime suivi dans les cantons de langue allemande
aux environs d'Arlon et d'Aubel est adopte a la satisfaction
generale.
Le flamand sera cependant enseigne aux jeunes Bens qui
aspireut a either dans les administrations publique3 beiges.
Ci-dessous extrait du proces-verbal de la premiere seance
clu Conseil superieur :
Le I-Taut Coininissaire du Roi informe l'assemblee, que
l'Acadeinie Flainande de Belgique vient de lui adresser une
deinaiide tenclant a l'introduction du fiamand c+)inme langue
vehiculaire flails le district d'Eupen, ces regions etant d'origme flainande.
M.
FR.ANSEN et HERMANS, de!egues d'Eupen, declarent s'y opposer. Es deinandent cl ue l'allemand soil main, tenu comine langue vehiculaire et que le francais soft la
seconde langue, dont l'enseignement serait obligatoire dans
toutes les ecoles.

— 622 —
estime qu'il y a lieu de placer les popula«
. lions de la partie allemande des territoires d'Eupen et de
• Malmedy sur le meme pied que les 48 mille habitants des
• communes" frontieres de la province de Luxembourg, pour
lesquels l'allemand est reste la langue vehiculaire.
TROCLET

dit qu'il ne peut etre question
d'imposer le flamand comme langue vehiculaire dans le district d'Eupen. Dans la partie wailonne des territoires, dit-il,
le francais sera la langue vehiculaire, tandis que dans les
autres parties la langue allemande sera maintenue avec l'introduction du francais comme seconde langue. Des cours de
de flamand seront organises dans les ecoles, afin de permettre aux jeunes gens l'acces aux carrieres administratives dans
toutes les parties de la Belgique.
<< Le HAUT COMMISSAIRE

.
•
•
.
.

Tous les menzbres du Conseil superieur sont d'accord sur
• ce point ».
II. — ARGUMENTS LINGUISTIQUES.
A Eupen, le patois employe est le meme que celui en
usage a Aix-la-Chapelle ; it s'y rencontre cependant quelques
vocables qui ont de la ressemblance avec le hollandais. Ce
melange s'explique par le fait qu'au XVe sikle, au temps des
luttes dans les Flandres et plus tard, pendant le regne du Duc
d'Albe, et enfin au XVIII e siecle, un grand nombre de tisserands
et de fabricants de draps ont quitte les Flandres et sont venus
travailler dans les industries similaires a Eupen
Un ouvrage tres documente de Herman Ritter Rheinisches Grenzland » fait des constatations analogues, p. 526
ben (N. D. der Provinz Liittich) spricht man Platt-deutsch das
rich von dem der Aachener Gegend nur Burch reichlicher eingestreute fldmische Brocken unterscheidet. p. 527 : Die in Aubel
schon im 65 Jahrgange erscheinende Zeitung ist berechnet fur
die vom Kantonorte nach der deutschen Grenze hinliegenden
13 reindeutschen DOrfer, deren Sprache rein ist und nur hier
und da etwas mehr eiugeschleppte flamische Brocken zeigt.
Il set ait temeraire donc d'affirmer que la langue maternelle
des habitants d'Aubel et d'Eupen est le flamand, parce que
dans leur patois it se rencontre quelques << Brocken flamands.
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Les exemples cites dans l'annexe de la lettre de l'Academiesont contredits par de plus probants :
Tous les mots renfermant les sons st et sch ne se prononcent
pas st et sch comme en flamand, mail bien cht et ch comme en
allemand (Stuhl — Schule etc....).
Dans la conjugaison des verbes a la 2 e personne du singulier
la forme du a etc conservee; elle a etc supprimt.''e en flamand.
La terminaison ie (provincie, static) qui se rencontre dans
les mots strangers employes en flamand, n'existe pas dans le
patois local qui prononceprovin,s', station, etc....
Voici, a titre d'exemple, quelques mots recueillis dans le
patois local, leur similitude avec l'allemand est frappante.

Flamand

Allemand

Patois de la province de Liekeet d'Eupen

ik
ich
eech.
auch
och.
ook
beek bach baach (contrairement a ce
qui est indiquedans l'annexe).(I)
war
was
woar.
plicht
pflicht
flicht.
gegangen
gegaan
gegange.
aap
affe
aft
(id.). (I)
wandelen
spazieren
spazeere.
neus
haze
naas.
blei
blie.
lood
natzlich
nuttig
iI.Itzlich.
etc...
e t c...
L'annexe reproduit une citation de l'eminent professeur
Kurth; s'en servir pour prouver qu'il faut remplacer I'allemand
par le flamand touche au paradoxe : en effet, en 19ob, le professeur Kurth s'est mis a la tote d'un mouvement de langue
(I) Het Wirterbuck der Eupcner IWundirt van Tcnnar en Evers, in
het schrijven der Koninklijke Vlaamsche Academic aangchaald, geeft aan :
biz. 14 Bark; en biz. I
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.allemande dans le canton d'Aubel et it suffit de parcourir les
articles publies par lui dans le XXe Siècle, numeros de 1905 : 225,
232 et 239, dans lesquels it reclame pour les Belges parlant
l'allemand le maintien et la protection de la langue allemande.
C'est une histoire de Belgique en allemand, par Kurth, qui
vient, par mon ordre, d'être introduite dans les ecoles.
Ce mouvement a ete appuye, a ce moment et dans la suite,
par de nombreux Representants et Senateurs : MM. Lorand, de
Limbourg-Stirum, Delvaux, Heynen, Orban de Xivry, Pirard,
Destree, Descamps-David, Flechet, Simonis, Borboux, etc....
Ces constatations linguistiques et les manifestations des
populations montrent bien que l'allemand n'est pas une langue
imposee par l'etranger, que la langue maternelle de ces regions
est bien l'allemand et qu'il ne peut etre question de decreter que
les habitants du domaine d'Eupen doivent etre assimiles a des
Flamands pour I'enseignement et les relations administratives.
Les Eupenois ne sont ni wallons ni flamands, mats beiges, de
:langue allemande.
Les arguments qui precedent servent surtout a refuter les
allegations des Membres de l'Academie flarnande, mais ii faut,
me semble-t-il, considerer la question de plus haut.
Il ne faut pas se demander si tel patois ressemble plus a
telle ou telle langue, mais se demander quelle est la langue parlee
dans une region. Il ne faut pas faire confusion entre patois et
langue, travers dans lequel tombe l'Academie.
Autrefois quand les populations vivaient sur elles-memes,
sans s'interesser au monde exterieur, et quand l'instruction etait
peu developpee, le patois et la langue etaient les memcs, la
langue litteraire etait Presque une langue ètrangere pour le
peuple ; I'instituteur et le cute employaient surtout le patois.
Aujourd'hui le patois nest qu'un accessoire de la langue; tout
homme civilise, instruit ou non, comprend la langue litteraire.
Il ne faut done pas se demander quel aspect a le patois
Eupenois, mais quel aspect litteraire a la langue a Eupen.
11 est indubitable que cette langue est l'allemand; ce n'est ni
le nederdeutsch, ni le neetlandais, ni le flamand, mais le hochdeutsch, et cette langue ne ' pourrait en etre eliminee que par Ia
violence et par des methodes usitees par les Allemands en
Alsace-Lorraine et en Pologne, mais qu'ils n'employerent:
jamais, parce que inutiles, dans la region d'Eupen.
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III. — ARGUMENTS HISTORIQUES.

Eupen a fait partie du Duche de Limbourg; c'est a cette
epoque que rernontent probablement les documents rediges en
neetlandais trouves dans les archives.
L'Academie ne peut ignorer qu'il s'y trouve aussi des actes
officiels rediges en francais. Ce sont ceux qui furent etablis de
1804 a 1815.
Personne ne songera cependant a tirer argument de cc fait
pour declarer que le francais fut la langue vehiculaire a Eupen.
Dans le Grand-Duche de Luxembourg se trouvent aussi
des traces officielles de la domination hollandaise : traces d'un
essai linguistique qui fut pitoyable, tres mal accueilli et neg-atif.
Cette tentative tomba avec le regime
Ne faisons pas h Eupen la meme faute.

CONCLUSION.
II serait impolitique, dangereux, injuste, contraire aux donnecs linguistiques de vouloir substituer par la violence, a Eupen,
une langue ettangere a la langue maternelle.
Ce serait introduire des ferments de discorde dans un pays
on it Taut reserver toute notre activite a la solution de nombreux
autres Problemes.
Le Haut Commissaire Royal, Gouverneur,
(Signe) BALTIA.
Lieutenant General.
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IV.
Brief van de Koninkijke Vlaanzsche Academie,
als antwoord op het schrifven van den Heei
Eersten
ister.

KONINKLIJKE

Gent, den 19

Mei 1920.

VLAAMSCHE ACADEMIE.

HOOGGEACHTE HEER MINISTER,
Ik heb de eer U, namens de Koninklijke Vlaamsche Academie, ontvangst te berichten van uw schrijven van 16 April en,
van het daarbij gaande afschrift der Nota van den beer Luitenant-Generaal Baltia
De Koninklijke Vlaamsche Academie zal het zich tot plicht
rekenen U binnen eenigen tijd, in een uitvoerig en gestaafd
betoog hare bezwaren uiteen te zetten tegen genoemde Nota,
welke haar geenszins voorkomt als beslissend te molten worden opgevat.
Zij hoopt dat het U zal believen Uw oordeel over die Nota
intusschen te willen voorbehouden en bidt U eerbiedig erin toe
te stemmen haren brief aan U, alsmede uw antwoord en bet
betoog van den beer Luitenant-Generaal Baltia in hare Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
Gelief, Mijnheer de Minister, onder dankbetuiging voor
het welwiliend onthaal, dat ons kort verslag van 27 Februari 11.
van Uwentwege mocht te beurt vallen, de verzekering te aanvaarden van onze gevoelens van oprechte en eerbiedige hoogachting.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD ^
Aan den Weledelen Heer
den Heer Eersten Minister
te Brussel.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
376. — HAND ENDE MOND DOEN.
Deze uitdrukking komt bij Verdam (III, kol. log) voor en
wijst op : Bt eedigde verklaring, Eene onder cede aangegane
verbintenis In ons Gloss. Invent. Archives Bruges, op blzz. 102
en 639, hebben wij ter uitlegging verschillende gelijksoortige
Latijnsche en oud Fransche uitd tukkingen aangehaald. Nu volgt,
tot nadere verklaring, een tekst nit het jaar 1349
Archief 0.-L.-Vrouwkerk Brugge, Charters, voorloopig n r 95,
akte van 14 Maart 1349 : Ende dacr toe, omme de voorseide kerke
bet tc versekerne, hand ende ;;zond doer ende al latter toe behoren
zal... >>
Men vergelijke met Latijn, ORE ET MANU F_ACERE :
Archicf u. s., Charters. voorloopig ri r 364, akte van 13 December
x385: Ac ore et menu tantum quantum potuit faciendo ut se suosque
heredes et succcssores exspoliaret de predicto annuo redditu, prefatum dominum J. in prefato annuo redditu tanquam in ipsius bonis
canonicc heredaret et jnvestiret.
Spr. van het overgeven van goed bij wijze van pand, werd
gezegd DIGIT° ET ORE ASSIGNARE :
Staatsarchief tc Charters, oud n r 151, voorloopig blauw
n r 2,279, akte van 10 Juli 1410 : Pro cuius quidem siliginis solucione...
prefatus B. omnia et singula sua bona subscripts, tytulo justi pignoris
digit() et ore assignando, coral nobis obligavit.
IetnandLEENEN HANDT ENDE MONDT is Hem alle noodige
hulp verleenen tot vervolging van een recht. Uit hoofde van
achterstal van rente, neemt de abt van Oudenburg in beslag
zekere goederen toebehoorende aan de Karthuizers bij Brugge.
De zaak wordt voor de vierschare van het Vrije gebracht, alwaar
G., als machtig over genoemde liarthuizers, verklaart de rente te
zullen betalen, mits dat de eischer, d. w. z. de abt van Oudenburg,
hem q q. geve ligghende landt ende geldende laeten . en hem
leene handl ende mondt om te procederene upde volghers ende
contribuanten inde zelve rente :
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de vicrschare, voor schepenen van het Vrije)... of dacr yemande
jeghens zegghcn of spreken wilds, so comparcerdc ter voorscide vierschaere machtich over die vanden Chacrtruesen, de welcke cede
toghen ende zegghen hoe hij kende de rente ghaendc vuten ghepanden
ghoedc, die hij den hcesschcre presenteerde te betaelen, hebbende
ligghende landt ende gheldende lacten, ende mids byden heesscherc
hemlieden leenende handt ende mondt om to proccderene upde volghers
ende contribuanten jnde zelvc rents, twelae de heesscher accepteerde.
Weicken volghende, zo was ende es upden dach van hedent, ter
rnaninghc vanden wettelicken crichouder, by onsen vonnesse (d. w. z.
van de schepenen van het Vrije) ghcwyst ende gheappointiert dat
•de pandinghe jnden heesch verciaerst voortghacn zal, mids by den
heesscher den verweerers leverende ligghende landt ende gheldende
lacten, ende hemlieden leenende handt endc monde ommc te procederene upde volghers.
Volghende weicken vonnesse was de heesscher te gocdc ghedaen... 2 (Akte van 31 October 1562.)
Het hieronder volgende geval, tusschen « broeder Passchier
Zwynghedau handelende in naam van het Sint-Janshospitaal
te Brugge, en Niklaas Aernoudts, (lie Iandpacht aan genoemd
hospitaal was schuldig gebleven, is even belangwekkend :
Id., Fonds van het Sint-Janshospitaal, Charters, oud n r 7283,
voorloopig blauw n r 2860 : Upde questie gheresen ter vierschaere
slandts vanden Vryen tusschcn broeder Passchier Zwynghedau,
heesschere ter cender zyde, ende Clays Aernoudts, vcrweerere,
ter andere, spruutendc ter cause dat de hcesschere den verweerere
wettelicke hadde ghedaen heclaghen ter voorseide vierschaere...
omme vanden vcrweerere upgheleyt ende betaelt thebben tweentwintich ponden parisise tsiaers commende van landtpachte van ontrent
zes ghemeten... lasts ligghende... jnde prochie van Schoondycke,
tachter vanden jacren..., den zelven pacht jeghen broeder Julien van
Mommengy, sheeschcrs voorsate ghemaect ; presenterende de heesschere by desen den verweerers tzynen pericle ende coste hart ende
wont tc leenen ommc te procederene up eenen Fransois Aernoudts,
tzy jn materic van landtruminghe ofte ontbladinghe van alzulcke
partic van lande als de verwcererc pretenderen zoude moghen, dewelcke den zelven Fransois vanden voornoemdc partien zoude ghebruuckt ende ghepossesseert hebben... (Akte van 5 Maart 1568.)

EDW. GAILLIARD.

VERSLAG aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie over de Voorstellen der Nederlandsche Staatscommissie in zake hervorming van de officteele schrijfwijze der
Nederlandsche taal.

Gent, den 26" Juni 1920.
De Commissie door U in Uw April-vergadering aangesteld
om to onderzoeken of en hoe Vlaamsch-Belgie zijn stem kan
laten hooren bij de in Nederland voorgenomen wijzigingen in de
schrijftaal, bestond uit de hh. L. Goemans, A. Joos, L. Scharpe,
J. Vercoullie en L. Willems.
Zij kwam tweemaal bijeen, den 12 Mei en den 26 Juni. Alle
leden waren aanwezig, behalve de heer L. Willems op de eerste,
en de heer L. Goemans op de tweede vergadering. Beide heeren
hadden zich laten verontschuldigen.
De Nederlandsche Regeering heeft immers den 16 Juni
1916 een Staatscommissie benoemd die zou nagaan in hoeverre
de tegenwoordige taaltoestanden wijzigingen in de officieel gebruikelijke schrijfwijze noodig maken en dienovereenkomstig
voorstellen zou neerleggen. De Staatscommissie diende den
13 Juli 1918 verslag in.
Van dit verslag werd niemand uit de daartoe nochtans aangewezen kringen in Belgie officieel in kennis gesteld en slechts
door persoonlijke bemiddeling kwam het onze Commissie onder
de oogen.
Wij willen het nu uit een Vlaamsch standpunt van nabij
beschouwen.
De Nederlandsche Staatscommissie, hier dient vooraf de
aandacht op gevestigd, hield het oog uitsluitend gericht op de
speciaal Nederlandsche toestanden, en haar voorstellen houden
dan ook geen rekening met de toestanden in Vlaamsch-Belgie,
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dat Dr. J. W. Muller, aan het slot van de nota welke hij bij het
Verslag voegde, zijn spijt er over uitdrukt dat het onmogelijk
was geweest « ook de taalgenooten in Vlaamsch-Belgie en Zuid« A.kfrika te raadplegen of voor 't minst hunne wenschen te vernemen ». De Nederlandsche Regeering, doet hij opmerken,
kan, als zoodanig, « alleen rekening houden met de Nederlandsche taal binnen de grenzen van het Koninkrijk en zijne over« zeesche gewesten ». Doch indien de Nederlandsche Regeering
hare officieele schrijfwijze geheel op eigen hand gaat wijzigen,
zonder zich te bekreunen om Vlaamsch-Belgie of Zuid-Afrika,
dan zal dit ook, vreest Dr. Muller, waarschijnlijk voor gevolg
hebben de eenheid prijs te geven, tusschen Zuid en Noord, op
het stuk van spelling en geslachten, die eerst na zooveel moeite
en strijd in de Ige Eeuw werd verkregen; wat, « zelfs al hecht
men aan de uiterlijke gedaante der schrijftaal geen overdreven gewicht, ook voor onze gemeenschappelijke letterkunde
te betreuren ›: ware (T 'erslag, blz. 28).
Duch de zaken staan nu cenmaal zoo : 't Verslag, met een
reeks bepaalde voorstellen, werd sedert straks twee jaren ingediend, en het is ons volkomen onbekend of niet binnen kort
allicht dc Nederlandsche Regecring er toe besluiten zal die
voorstellen, in hun geheel, of ten deelc, aan te nemen ; onze
taal zou dan voortaan in Nederland naar de nieuwe regeling,
ten onzent echter naar de vroegere, tot nog toe voor Noord en
Zuid gemeenschappelijke regeling van De Vries en Te Winkel,
officieel geschreven worden. Noch ten Noorden, noch hier in
bet Zuiden, is er uit tweespalt nut te halen. De eenheid in de
schrijfwijze, met al wat ze kunstmatigs had, met al den dwang
dien ze oplegde, ginder en bier, is nu jaren lang van grout,
onschatbaar voordeel geweest. De leden Uwer Commissie waren
van oordeel dat er, van onzen kant, geen spraak mag zijn
van halsstarrig vasthouden aan de bestaande regeling, wanneer
Nederland deze verzaakt, maar dat de belangen der Vlamingen er het best mede zullen gediend zijn, indien ook Belgic
zoover mogelijk medegaat, zoover namelijk als de taaltoestand
van het eigen Vlaamsche land dit toelaat en wettigt. In hoeverre
zou de Koninklijke Vlaamsche Academie, .overeenkomstig hare
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taak de beiangen der Nederlandsche taal- en letterkunde in Belgi(; te behartigen, bij onze Regeering dienen op te komen opdat
zij het voorbeeld y olge van de Nederlandsche, en op hare beurt
sommige veranderingen wbrenge aan haar officieele schrijfwijze?
Welke veranderingen, door de Nederlandsche Staatscommissie
voorgesteld, zouden daarentegen moeten geacht worden niet te
1 )asses y our ( ,nze taalt, >esta del ? Ziedaar in welken geest de leden
uwer Commissic hun Hirdecl gevormd liebben. De taalbelangen
van Vlaamsch-Belgicmoesten bij hen op den voorgrond blijven.
In de tegenwoordige tijds( q nstandigheden, waar y our de Vlamin<ren heel wat dringender moeilijkheden op te losses vallen dan
spellingvraagstukken, is het niet mogelijk zich warm te maken
V( (or ccli herziening van de gangbare officieele schrijfwijze onzer
taal, waartoe overigens de beh( .efte ooh ling zoo sterk ten onzent
niet gevoeld wordt.
De Nederlandsche Staatscommissie werd ingesteld orn « de
Regeering v in advies te dienen bij de keuze, Welke zij te doen
heeft, nu de meer algeineen in gebruik zijnde schrijfwijze van
de Nederlandsche tool onzekerheden overlaat, en afwijkingen
daarvan in breeder tiring ingang hebben gevonden ( g ,
hlz.
Tot Voorzitter weal benoemd Dr. A. Kluvver. Dc leden
waren : Jhr. APE J. A. Stoop van Strven (secretaris), Jonkyrouwe
Dr. C. H. De jonge (adjunct-secretaresse), de hh. Emants,
H. J. Emous, Dr. J. Van Ginnekm S. J., Dr. J. J. Salverda de
Crave, Dr. j. W. Muller, M r L. j. Hemp van Duiveland, en Dr.
. j. Vinkesteyn.
Het was de Commissie niet to doen
het ontwerpen
van een gelled nieuw en volledig stelsel voor do schrijfwijze
T Ters/q1,,, hlz. 4). Zij vatte het als hare tank op,
van Ooze taal
vraag te beantwourden wat in (!e moeilijke gevallen bescitouwd kon worden als het mecr algemeen gebruik. Feitelijk
nerd getraclit naar het vinden van een middelweg, tusschen de
stelsels van De Vries en Te Winkel ecnerzijds, en van de « Vereniging tot vereenvoudiging van ooze schrijftaal » anderzijds,
het stelsel-Kollewijn. De Staatscommissie onderzocht derhalve
alle gevallen, waafin beide stelsels, De Vries en Kollewijn, van
elkander afwijken. In haar verslag behandelt ze achtereenvolgens :
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2° de spelling van Nederlandschc woorden;
30 de spelling van bastaardwoorden.

I.
Aanduiding van het grammatisch geslacht.
Wat betreft het gebruik der geslachten meende de Staatscommissie zich niet te mogen aansluiten bij hen die de regeling
van De Vries en Te Winkel onveranderd willen laten. Ook niet
bij de aanhangers van het stelsel-Kollewijn, welke de moeilijkheid oplossen door te zeggen : richt u naar het beschaafde
spraakgebruik. Het komt er immers juist op aan regels op te
geven, die overeenstemmen met dat beschaafde spraakgebruik.
Ze zocht naar een middelweg, die althans voorloopig bruikbaar
was. De beschouwingen van het verslag stellen klaar in het licht
hoe zeer de toestand in Nederland verschilt van den toestand in
Vlaamsch-Belgie. In Vlaamsch-Belgie is de regeling van het
geslacht der naamwoorden, zooals ze te boek werd gesteld in de
« Woordenlijst » van De Vries en Te Winkel, doorgaans niet zo(
hinderlijk, daar de dialecten over het algemeen nog levendig elk
woord als een hij-woord, een zij-woord of een het-woord gevoelen. Wel wijken de dialecten in sommige gevallen of van do
geslachten, die men in de « Woordenlijst » vindt opgegeven; wel
vindt men, dat voor bepaalde woorden het taalgevoel betreffende
het geslacht weifelt, of van de eene streek tot de andere afwijkingen vertoont. Zoo teekende Dr. L. Goemans, in een drukje van
enkele bladzijden maar, practisch, ten behoevo van de Leuvensche schooljeugd, in 1898, de woorden op die in het Leuvensch
met een ander geslacht worden gevoeld dan dat, opgegeven in
de Lijst van De Vries of 't Woordenboek van Van Dale. Hier
en daar zou dat lijstje wel nog kunnen aangevuld worden, ongetwijfeld. Maar vast en zeker vinden, voor Leuven, leeraars en
leerlingen hier, in kort bestek, de meeste woorden bijeen waarmee ze last kunnen hebben, wat betreft het juiste gebruik der
geslachten volgens De Vries. 31 woorden, die in het Nederlandsch als maniljk opgegeven staan, zijn in 't Leuvensch vrou-
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welijk, en 2 onzijdig; — 78, die in het Nederlandsch als vrouwelijk opgegeven staan, zijn in 't Leuvensch manlijk, en 17 zijn
onzijdig; — 47 woorden, opgegeven als onzzydig in 't Nederlandsch, worden in 't Leuvensch als manlijk, en 16 als vrouwelijk gevoeld; — andersom : 125 woorden hebben in 't Leuvensch
hi -geslacht, terwij1 ze in 't Nederlandsch opgegeven worden als
vrouwelijk of onzijdig; 47 hebben in 't Leuvensch zij-geslacht,
terwip ze 't Nederlandsch als manlijk of onzijdig gelden; en 19
hebben het-geslacht, die in 't Nederlandsch voorkomen als manlijk of vrouwelijk.
De Staatscummissie Icon het niet geheel CMS worden over
den middelweg. Een minderheid, Wier opvatting uitvoerig
wordt uiteengezet en bepleit in de bijgevoegde Nota van
Dr. J. W. MULLER, stelde your dat een groot aantal woorden, die bij De Vries en Te Winkel als manlijk worden opgegeven, in het vervoig als vrouwelijk zouden worden beschouwd.
Men zou dan eene betrekkelijk korte lijst van masculina overhouden, in de cerste plants namen van manlijke personen, en
verder die woorden welke de meerderheid van het publiek
zonder als masculina gebruikt en wellicht ook wenscht
te gebruiken zoo b. v. ado", day;; oorlog, staat, enz. Zulk een
regeling zou clan althans voor de naaste toekomst geschikt
wezen. Doch daartegen had de groote meerderheid van de
Commissie bezwaren. Zij meende dat het opstellen van zulk
eene lijst eene daad van groote willekeur zou zijn. Een aantal
personen, vooral ( eider het jongere geslacht, hebben van een
onderscheid tusschen manlijke en vrouwelijke woorden in de
geschreven taal maar eene zcer flauwe voorstelling, en fouten
tegen De Vries en Te Winkel merken zij niet op in wat zij
lezen. Doch aannemelijlc voila men bet denkbeeld, dat bij
naMen Van manlijke pers( )nen en manlijke dieren de Dude wet
Van kracht zou blijyen. Verder meende men niet te moeten
gaan. In de namen van manlijke personen en manlijke dieren
hebben wij eene soort van w, ,orden die voor ieder duidelijk
herkenbaar is. Zonder bezwaren your de practijk is bier een
revel toe to passed die in andere gevallen steeds hinderlijker
worth ( VerslaA,-, hlz. 8).
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« De meerderheid in de Commissie meende derhalve als
repel te moeten aanbevelen, dat in andere gevallen dan de
hierboven gen_oemde, de 72 in verboigingsvormen niet wordt
geschreven, wanneer zij niet wordt uitgcsproken. Doch wenscht
men, in minder alledaagschen stip, in sommige gevallen een
traditioneelen uitgang-en te laten hooren, dan zal die ook
moeten worden,geschreven..Behalve in gewone vaste–uitdrukkingen als op den (blur, in den beginne, zal men derhalve soms
ook te recht schrijven b. v. op den troo p, van den oorlog, in den
siaat, t. w. wanneer de schrijver alleen zoo de door hem
bedoelde klanken met juistheid kan aanduiden. Hetzelfdc
beginsel zal moeten gelden voor het al of niet schrijven van de
-e in eene, mijne,
71C, 1170e, hunne, hare, tegenover de alledaagsche vormen zonder -c (Versla;,,, blz. q).
Een andere moeilijkheid :

iiws enz. zip ,
De genitiefvormen des, de Les ,
in vrij gebruik, tenzij in hoogercn stip, bij cwaknamcn, veel minder
gewoon dan vrouwelijke vormen als tier, dezer, Bier, mijner,
ewer, enz. Ze worden in het gewone spreken zelden of nooit
gezegd, maar men vindt ze daarentegen aanhoudend geschreven.
met het oog op zaaknamen —
De Commissie moest zich dos
de vraag stellen, in welke gevallen men der enz. zou mogen
schrijven, in welke niet. De kleine minderheid der leden die
• bij de regeling van het voorafgaande punt eene lijst wilds
opmaken van woorden die manlijk zouden moeten blijven,
• was van gevoelen dat men, ook bij het laten varen van de n,
• althans eene lijst zou moeten geven van woorden die in gee/I
« geval door der enz. zouden mogen worden voorafgegaan : in
die lijst zouden dan blijkbaar de voornaamste der vroegere
• masculina moeten voorkomen. Doch de meerderheid was van
• een ander gevoelen. De vormen der enz. geven in het schrijven
een groot gemak, het gebruik er van zal waarschijnlijk toe« nemen. Er zijn natuurlijk op dit oogenblik een aantal woorden.
« die nog zoo good als nooit met der worden verbonden. Men
• schrijft nog niet der add, der oorlog, der staat, en in verbinding
• met den naam van een manlijk persoon zal der nog door ieder
• als in strijd met het algemeen gebruik worden beschouwd. Ten
• einde rekening te houden met do toekomstige ontwikkeling
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der taal, meende de Commissie geene vaste grenzen te moeten
stellen, en de vormen der enz. overal te moeten toelaten waar
hun gebruik in de beschaafde taal niemand hindert. Bij een
groot aantal woorden die in de Woordenlijst van De Vries
en Te Winkel als manlijk staan vermeld, loch als zoodanig aan
de meeste menschen onbekend zijn, zal reeds nu de verbinding
met der geen aanstoot geven, wanneer althans die verbinding
niet onwelluidend klinkt. Menigeen zal b. v. reeds nu geen
bezwaar hebben tegen der bril, der cvpres, der gesp, der magneet,
( Verslag, blz. To).
der meloen, der hens, enz.
Eindelijk :

/mar, met betrekking tot zaken.

Tot dusverre gold in het algemeen de regel ,,, zoo het
dat met betrekking tot eene zaak waarvan de
Verslag, blz.
<< naam manlijk is, in en ;:::zin moeten worden gebruikt ; z en hoar.
daarentegen, wanneer de naam als vrouwelijk staat opgegeven.
« leder gevoelde, dat die regel niet geheel overeenkwam met het
• gebruik der natuurlijke taal. Hoewel in de volkstaal vrouwelijke
dieren zeer vaak met hi/ worden aangeduid, is toch adders het
gebruik van zit ter aanduidiging van vrouwelijke WCZelIS zeer
• vast (zelfs is Bit gebruik gewoon met betrekking tot neutra als
• het meiVe, mensch). Doch ten aanziell van zaken,
die men zich niet bepaald als vrouwelijke -wezens voorstelt, is
in de geschreven taal eene groote onzekerheid, ell moral bij
zaken in het dagelijksch leven. leder beschaafd Nederlander
zegt hi/ van vele Bingen wier namen in een Woordenlijst vrouwelijk zijn, en het valt hem moeilijk te schrijven ik beb hoar
(of Lc) Hie/ wanneer hij eene blitykaai bedoelt.
Indies de Regeering zich met de hierboven gegeven beschouwingen kon vereenigen, zou in Hare voorschriften hij namen
van zaken niet meer sprake zijn van eene doorgaande (
• scheiding tusschen masculina en feminina. En voor de namen
• van zaken zout men clan alleen als regel kunnen stellen, dat het
gebruik van h/ en ziJ m( )et afhangen van hetgeen in beschaafde
taal wordt gezegd. In een aantal gevallen, vooral waar niet
sprake is van concrete voorwerpen in het dagelijksch leven, is
• men gewoon en hoar te gebruiken, zoo b. v. wanneer bedoeld
wordt do aarde, de commissie, do rcxccring, enz., en het gebruik
• is hier niet twijfelachtig; ook sommige spijzen en drank en
• pleegt men vrij algemeen met zij aan te duiden. Duch voor bet
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.« overige zou een ruimer gebruik van In, in de geschreven taal
« moeten vergund worden. »
Zoodat de Staatscommissie, ten slotte, de volgende regels
voor het grammatisch geslacht in overweging geeft ( Verslag,
blz. It)) :
1 0 De tot dusverre gevolgde regels voor verbuigingsuitgannog
met -n blijven van kracht met betrekking tot namen van
manlijke personen, en ook tot diernamen die slechts een
manlijk individu aanduiden
os, hengst, enz.).
2 0 In verbinding met andere substantiva wordt de naamvalsuitgang -(e)n bij de bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden,
deelwoorden, voornaamwoorden en telwoorden alleen dan
geschreven, wanneer die wordt uitgesproken.
3°

Met betrekking tot alle substantiva geldt dezelfde regel voor
den naamvalsuitgang -e, die ook nu reeds vaak wordt
weggelaten (b. v. inzyne p rienden en 11111-71 vrienden).

40 In de keuze tusschen de genitieven op -r en
zich naar de beschaafde taal.
50

-s richt men

In de keuze van het geslacht voor de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden van den 3 den persoon richt men
zich bij het schrijven naar het spreken in dezelfde omstandigheden.

Een dergelijke regeling, daarover was order de leden uwer
Commissie Been verschil van meening, zou volstrekt onaannemelijk zijn wat Vlaamsch-Belgie betreft, omdat ze ten eenenmale
zou indruischen tegen het steeds, over 't algemeen, heel
Vlaamsch-Belgie door, levendig gevoelde geslachtsbegrip der
woorden. Indien de Nederlandsche ambtelijke schrijfwijze de
voorstellen der Staatscommissie toepast, clan zal clit onvermijdelijk, ten opzichte van het geslacht der woorden, een verschillenden toestand, voor Belgie tegenover Nederland, als gevolg
hebben. Wat dan Belgie aangaat, eenmaal dat de eenheid op dit
punt verbroken wordt, zal het de vraag worden of er nog reden
toe is, angstvallig het to blijven houden met de regeling van
De Vries enTe Winkel, ook daar waar deze regeling afwijkt van
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't niet redelijk blijken, wanneer de Woordenlijst alleen nog van
tel zal zijn voor Zuid-Nederland, ze met het oog op ZuidNederland te overzien? In elk geval weal door de leden Uwer
Commissie de wensch uitgedrukt dat, het land door, een onderzoek zoude worden ingesteld naar de wezenlijke toestanden op
dit punt. De vereenvoudigers erkennen zelf, volmondig, dat het
maar redelijk is zoo de wezenlijke taaltocstanden in VlaamschBelgie zich ouk weerspiegelen in de geschreven taal. De 9 e regel
der Vereniging » die voorschrijft : Bij de verbuiging van
lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden
richte men zich naar het beschaajde spraakgebruik drukt het
onbewimpeld uit : In enkele oude uitdrulddngen komen de
vormen den, lien, des, der, ellZ. nog voor : in den beginne, de
dag des Heren, in der mimic, met ellen verstande, nit den ooze.
Ook boort men dikwels : voor den dag, uit den acrd der zaak.
Het spreekt vanzelf dat deze en dergelijke buigingsuitgangen
bij het schrijven onveranderd mug-en blijvcn. Eveneens heeft
< natuurlijk de Zuid-Nederlander het recht buigingsvormen die
< in zijn gesproken taal bestial), de kunstenaar het recht buigingsvormen die hij in zich hoort, te schrijven. » De <: Vereniging liet, met een bereidwilligheid. waaraan uwe Commissie
niet mag nalaten flier hulde
brengen, aan de Koninklijke
Vlaamsche Academic een
uitgaven toekomen, waaronder
eel) druksel :
Regels van de vcreenvondigde spelling, met
toelichting n. Dc toelichting bij Regel p verklaart o. a. : Ons
beginsel is dat de schrijver van wells taal cook, hetzij dialekt,
hetzij de incest verfijnde letterkund41,, c taal, moet luisteren naar
de taal die hij in zich hoort. ,nsekwentie van dat begins&
vo,,r de (74)-cmcciic taal is uitgedrukt in onze negende regel, die
()p het beschaafde spreken I crust. Deze regel geldt allecn de
verbuiging van tidw( )order, ,eglike naamwoorden en voornaamwoorden, )lstrekt mutt w(,orakcits Of stijl, zoodat het volkomen ongegrond is hem te vereenzelvigen met de regel :
)chrijf gelijk gij ,preekt. Het is 3 ,it onze bcdoeling geweest
het algemeen beschaafde spreken ti erheffen tot cnige norm
voor alle schriftelik taaigebruik. Ix Zuid-Nederlander, die
buigingsvormen, )( als bestanddeel van zijn beschaafde
spreken beschouwd, wenst te schrijven, de kunstenaar die
innerlijk ge.h()( ,rde taal z()() nauwkeurig mogelik weergeeft,
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c handelt niet in strijd, maar in v ‘ ilkomen harmonic met de<: beginselen waarop onze regel v+ )or het (7/,,,,cmene schrijven
herust. En Dr. li,111(twijn, biz. 24 N-11L zijit bn)chure Vereenvoudigers-Arsenaal , legt (iar (-ens tr y meer den nadruk op,
wanneer hij verklaart
)rdgeslacht en buigingsvormen
Waar
V;11) afschaffen geen sprake
werkelik bestaan, kah
wezen .

II.
De Spelling van Nederlandsche woorden.
Dc leden ewer C, warL'n van gevoelen dat de yourstellen der Nederlandsche Staatscommissie, betreffende de spelling van Nederlanckche wof)rden, ))ver hut algerneen ook zonder
bezwaar met het ().)g )p
kunnen bijgesternd worden.
Het verslag drukt

nit

:

De spelling
naast oo in. opene lettergrepcn
• berust bij De Vries en rFe
in_ navolging van hunne voor« gangers, in de eerste phats
den etymologisch verschil,
waarmede vroeger e(l) verschil in idank samenging, dat echter
« in onze tegenwo, )rdige liesehirtfde taal niet meer bestaat. Van,. daar de vereenvoudiging in het stelsel van Kollewijn. IVIen
« ho(-)rt thans denzelfden klank in weeken (week maken) en in_
it ekci, (mv. van 7tirekl; e n het is niet te ontkennen, dat het in
• acht semen van twee,:rlei spelling sums moeilijkheden geeft
« die niet door praetis . he )ordeelen worden vergoed. Want nit
« het zinsverband zal I). v. duidelijk hlijken, (_)f het mv. van week
wordt bedoeld clan \\--1 het werkwoord dat neck maken betee« kent, ook al wil 1i1
in bride gevallen woken schrijven.
De Commissie heeft intusschen overwogen, of het raad« zaam was de spelliitg met ee te behouden in eon zeker aantal
zeer gewone wtp mien, ten einde daardoor te gemoet te komen
• aan de bezwaren van de tegenstanders cener vereenvoudigde
< spelling. De overgp)ote meerderheid in de Commissie keurdc
dit af. Wel was zij bereid in eenige duidelijk herkenbare gevallen bij de regeling van De Vries en Te Winkel te blijven, maar
noch bij de spelling '',7;Th den
/loch hij die van andere
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klanken, wenschte zij De Vries en Te Winkel te volgen, wanneer
• moeilijkheden in de practijk daaruit konden voortvloeien. Voor
• den klank maakt het geen verschil of men schrijft sloten of
• slooten, dagcNks of dagelijksch. Bij de regeling der spelling
meende de Commissie dus in de eerste plaats te moeten letten
op het gcmak, waardoor volgens haar niet slechts het onderwijs
• zou worden gebaat, maar ook ieder die het Nederlandsch
moet schrijven.
Door deze overwegingen geleid, is de Commissie er toe
gekomen de volgende regels aan te bevelen voor de spelling
van Nederlandsche woorden :
I° De e-klank in Gene opene lettergreep wordt aangeduid
(lour het teeken e, behalve in de Brie volgende gevallen, waarin
(7' wordt geschreven :

a) Aan het einde van een woord : gedwee , nice, twee. Vandaar ook in afleidingen als tzueede, en in samenstellingen als
ateekrap,
reebok, sineekolen, deo/weal.
b) Ter aanduiding van den e-klank in de beklemtoonde
uitgangen -eer, -ecs, -ees(ch) krakeelan; abeelen, kaskelen„
foot/cc/en; cll./nine& redeneerciz, zcaardeeren, trotsecrea, (sag4,,e;yew/0 CanadeeL
Senc4ralee.s.(eh)e.
r) In den tweeklank

CC11:1C(117CCH,

Zee/170C1/.

2° De o-klank in Gene open lettergreep wordt aangeduid
door het teeken o, behalve in de Brie volgende gcvallen,
waarin oo wordt geschreven :

a) Aan het einde van cen woord :
kleinwoorden strootie, enz.).

7'100

(met de ver-

Voor ch : 4Toochelen.
(-) In den tweeklank ooi : fooien, //mole, owe],, stiwoich,
( W e rkw ), sh-ooien (bijv. naamw.).
3° De i-klank in eene open lettergreep, (loch Met aan het
incle van een woord, wordt, als liij cen ondergeschikten klemtoon hceft, aangeduid door i : 11CHTleil,
kirpifen, bizonder,
lais(che), ((loch berrie„
Kerrie).
4° De klinker in (le achtervoegsels -ilik en -lijks wordt
aangeduid door if.
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« 50 Eene

h wordt geschreven in Mans, althans, thee.

<, 60 De s-klank wordt altijd aangeduid door s, en de s heeft
altijd den s-klank : mens, vissen, groote, a'agelijks, 7'00Twaarts, Ho/lands, RUSSiCS (verbogen vorm Russ-Ise).
« 70 De zoogenaamde « tusschenletter
(Yen wordt geschreven :

» 71 in

samenstellin-

« a) Wanneer zij in de uitspraak wordt gehoord : vorslenzoon,

leeuwenmoed, heldenmoed, mei/schen/1We, vronwendag.
« b) Wanneer in het eerste lid zeer duidelijk het meervoudsbegrip wordt gevoeld : consentenstelsel, dievenbende, sina'entenvereeniging, woordenboek (daarentegen zal men kunnen schrijven
boerewoning, boevetronie, studentekamer, vronwebenl, zedeleer).
« 80 Eene s achter het eerstc lid eener samenstelling wordt
geschreven, wanneer zij in de uitspraak wordt gehoord, maar
niet wanneer het tweede lid met eene s begint: oorlogsperklaring,
maar oorlogschip; handelshniv, handelszaak, maar handelschool
. De bovenstaande regels gelden niet voor aardrijkskundige namen, in zooverre deze als eigennamen worden beschouwd met eene gebruikelijke spelling
<< Q

De meerderheid der leden van Uwe Commissie hebben
alleen bezwaar tegen de regeling welke voorgesteld wordt voor
de spelling van den i-klank (3 0 ), alsook voor de spelling der
aardrijkskundige namen (9 0 ). Zij achten in het bijzonder dat het
aanzienlijk het onderwijs zou ontlasten, indien de spelling democratisch opgevat werd, en zoo ingericht, dat noodelooze moeilijkheden den gewonen man gespaard blijven, zooals de verschillen
van elee, o/oo, sIschIssch spelling; de spelling vervult haar taak,
wanneer zij zoo goed mogelijk de beschaafde uitspraak in schrift
brengt; etymologie is taalwetenschappelijke weelde, waar de
gewone sterveling te weinig aan heeft, om ingewikkelde voorschriften te wettigen, die meestal niets anders meebrengen clan
hopelooze verwarring bij hen die geen literatoren, taalkundigen
of onderwijsmenschen zijn. Ook is in Belgie het nadeel niet te
onderschatten, dat het aanleeren van het geschreven Nederlandsch voor de Walen noodeloos lastiger wordt gemaakt, door-
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dat hun een schrijfbeeld wordt voorgesteld dat op grillige wijze
van de beschaafde uitspraak verschilt.
Wat de spelling van den i-klank betreft, meenden de leden
Uwer Commissie dat de voorstellen de moeilijkheden aan het
Spellingstelsel van De Vries en Te Winkel verbonden onverminderd laten voortbestaan. Beschouwt men in verband de formuleering under 3 0, de aangehaalde voorbeelden « Russies,
verbogen vorm Masi se x> under 60, en de formuleering onder 50,
Spelling der Bastaardwoorden, dan komen we tot het inzicht dat
de Staatscommissie, geen veranderingen van belang wil invoeren;
alleen zou de spelling bilzonder opgegeven worden voor bizonder,
en in verband met den regel voor den s-klank zou de uitgang
isch geschreven warden -ics (Russies, vgl. fabriek, muziek), waarnaast de spelling i in open lettergreep zonder hoofdklemtoon
(Russise, vgl. fabrikant, muzikant).
Geen noemenswaardige verbetering dan, wat dit lastige punt
betreft. De vier aanwezige leden, op de Mei-vergadering Uwer
Commissie, waren van oordeel dat de eenvoudigste oplossing
van de moeilijkheden Welke de spelling van den scherpen -klank
medebrengt, aan de hand wordt gedaan door de Regels aangenomen door de Vereniging ‘-; deze laat den klemtoon er
buiten :

i

A. In Nederlandsche woorden :
De ie wordt altijd, oak op het eind van een lettergreep door le
aangeduid :

nict , bieden, 7eielewaal, kievietcn, biezonder.

B. In Bastaardwoorden
In open lettergrepen van bastaardwoorden wordt de k-klank
voorgesteld door het teken du, nalveteit, Israditisme,
favorite, art Ike/. Maar in een gesloten lettergreep en op het
cind van een bastaardwoord schrijft men is fabriek; genie,

/radii/ e,

e, Februarie.

Bastaardwoorden, eindigend op lc, of op ie gevolgd door een
inedeklinker, behouden is in de verbogen vormen : lithograprojektielen, Israelieten. Naast de
fieew, traditiee'n,
bastaarduitgang
staat dus de verbogen vorm -iese : harmoniese, (afgod )icse.
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Wat voorts de aardrzykskundige names betreft, meenden de
leden Uwer Commissie dat het onredelijk is vast te houden aan
spellingen als Somerghem, Audenaerde, enz., maar dat de moderniseering van de spelling der plaatsnamen integendeel, hoe eerder
hoe Bever, wat Vlaamsch-Belgie betreft, zou moeten hervat en
eindelijk doorgevoerd worden. Aardrijkskundige na men zijn
woorden van de taal gelijk de andere, en zijn dus aan dezelfde
taalregels ondcrworpen.

III.
De Spelling der Bastaardwoorden.
Wat op dit punt door de Staatscommissie voorgesteld wordt,
kwam alle leden voor als zeer aannemelijk.
« Het is eene algemeene erkende waarheid x, zoo het Verslag, blz. 13, « dat de spelling der bastaardwoorden groote moei« lijkheden oplevert, wanneer men die spelling aan zeer vaste
regels tracht te binders. Het zijn vreemde woorden, doch min
of meer vernederlandscht. Naarmate zij langer in gebruik zijn,
• ondergaan zij meer veranderingen, zoodat eindelijk niernand
• meer denkt aan de vreemde afkomst en zij hun karakter van
• bastaardwoorden verliezen : keuken is in den Oudgermaan« schen tijd als een vreemd woorcl in de Germaansche talen
« gekomen, en in het veel jongere kantoor zal menigeen het
Fransche woord conotoir toch niet meer herkennen.
« De Commissie had slechts die gevallen te onderzoeken,
• waarin men in het algemeen nog het besef heeft een niet« Nederlandsch woord te gebruiken. Soms zal een vreemde
• klank zeer moeilijk in eene Nederlandsche spelling kunnen
worden aangeduid; dan weer zou die aanduiding wel mogelijk
• zijn, maar is de uitheemsche spelling zoo gewoon dat men
• niets durft veranderen ; de spelling boeljon b. v. zou onze
Nederlandsche uitspraak vrij nauwkeurig weergeven, doch
• gewoonlijk schrijft men bouillon. Onwillekeurig zal iemand
• meer geneigd zijn de uitheemsche spelling te behouden, mar« mate hij meer vertrouwd is met de vreemde taal waaruit het
• woord is gekomen. Verder heeft men te letten op het inter-
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rationale karakter -van vele woorden die in verschillende
moderne tales nagenoeg in denzelfden worm gebruik zijn,
en ongaarne zal men dan van dies \win afwijken; inzonder<. held niet bij termen in de wetenschap b. v. die toch niet bij
<' het groote publiek doordringen. Het is bij ors gees gebruik
ph te schrijven aan het chide van een woord, maar dan is het
ook raadzaam naast /deg-mai te schrijven telegrafecren en
telegraftsch. Evenzoo zal men/ goedvinden in woorden als
telefoon, folograaj; _Mogi-a-Pure, dock daarom nog
niet in een term als phi/to-pall/010g c. lea tsodi e en rnmatick
worden in gemeenzame taal gebruikt, en de spelling met rh
zou dan eene zekere gemaaktheid hebbcn maar een geleerde
zal wellicht toch schrijven rl/e/on(1. 1111.11070gIC rhythm/Is
en iTthillas zijn beide verdedighaar, (loch maakt men gewag
van de welsprekendheid bij de Grieken en Romeinen, dan zal
< men het yak waarin zij zich oefenden, alleen willen aanduiden
<, met The/on-ea. De tic zal menigeen willen behouden in woorden
die rechtstreeks aan het Latijn Of Grieksch zijn ontleend; dock
in het Fransch en Engelsch wordt altijd c geschreven, en vele
woorden, die zeer aan Latijn doen d(:nken, zijn indcrdaad bij
gekomen uit het Fransch : het z( ,u clan eigenlijk onjuist zijn
woorden als 1). v. pri-diiccii.(', y-ePTC/111Yili ((Id enz. met ac te
schrijven. Frajische spellingen als all
call === o, en Olt
OC
zijn bij 011s %ATI: belcend (bni-c(111, Ph/MC(7H,
autcnr,
sallciis. do/f(rne, ton/wails ,
„ S011iT1111", enz.); er
is dus in het algemeen gees genoegzame aanleiding (an dergc, lijke woorden te schrijven met o en oc. In het Duitsch is men
gewoon de Latijnsche Of Romaansche r \ - 1):)1: a, 0, n d( )or k te
yervangen, en (lie v(").")1 , dikwijls met weer te g-even. Bij
Ons is eene (lergelijke i)elioefte veel minder sterl: in het Nederlandsch is de c ill vreemde NV, u.rdt'n
zeer gebruikelijk
geweest, en met de spelling cc///, b. V., zijn O) )h minder ontwikkelden gemeenzaam. Evc . nzi h gif
k zee]: bekend
quadrille, bougnct
ctivnettc. cylliPage„ quotient enz.
Engelsche woorden, die b . v. hij spelen zoo gewoon zijn, pleegt
lnen onveranderd to schrijven :
handicap, mat enz.
Deze algemeene beschouwingen brachten de Commissie
ti_it de volgende voorstellen :
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_v met den klank i (systeenz,

analyse).

S (Cent, antrum,

,

(v site, nziserabel).

S

»

»

--;

i

,

,>

/s of s (natie, politic).

x

›,

-,

ch

'>

g en ] ,

s›

'>

>
;>

I.
th

aCeij' ken) .

extract).
,>
4 (chef, manchet, chocolade).
:,/ (baz,fage, lekhage, 4Tenclarme, journalist,
'>
/if /the).
,> (LI (jam, jockey).
>>
t (theater, catheder, epi Melon).
,)

ks (e,vanzen,e,vecutk,

2° Men zal naar gelang van omstandigheden ph,
onveranderd laten, of door f; r en e vervangen.
« 30 In zeer gewone woorden, waarin c als
kunnen worden vervangen.

rh en ae

k klinkt, zal c door

« 40 Veranderingen zijn ongewenscht, indien een woord
reeds een vreemden klank bevat, die nog min of meer nauw« keurig als zoodanig wordt uitgesproken (ensemble, bulletin) ; of
• indien daarin toch reeds een der letterteekens voorkomt, under
ermeld (collectie, car/OM/age, entourage).
«
« 50 De i-klank wordt in eene open lettergreep door i voor<< gesteld, wanneer dit ook het geval is in de vreemde taal of in
« de gebruikelijke transcriptie daarvan (dus b. v. artikel,
hadyi); ook in namen van maanden als Januar/ In
« andere gevallen, en met name aan het einde, schrijft men le
« (genie, kolonie, natie, renzedie, shale) ; voor het meervoud van
« zulke substantiva blijft de regel van De Vries en Te Winkel
« van kra.cht : genian, doch natiaz. In eene gesloten lettergreep
« met vollen klemtoon wordt de 1-klank door ie voorgesteld, en
deze blijft, wanneer zij in de verbogen vormen van naamwoor« den in eene open lettergreep komt (publiek-publieke;

primitkve; projectiel-projectielen; Senziet-Senzieten).
« Behalve enkele woorden, reeds hierboven genoemd,
« zouden b. v. ook de volgende aldus vernederlandscht kunnen
« worden : abonnee, bazaar, bloeze, bloknoot , brilyanten (mv.),
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diskoers (gesprek), entree (zonder accent), /-cdyiet, foksia, goever: nante, goevernement, goe7 ,erneur, grok, kanapee, kelner, hoe7,ert
enveloppe), korz'ee, &cartel, kwintet, logee, lonzjet, medalje,
« patroelje, panzeeren, poclet, I-doer/V(1a, soeterrein, taboeret, toost,
(•

•
•
•
,

Qok in sommige andere gevallen is aanleiding om liever
te schrijven dan (pt. Zoo b. v. in kwitanhe, dat reeds zeer
gewoon is, en ook verdedigbaar, ( )indat het woord reeds in de
middeleeuwen in onze taal is gekomen, met de uitspraak kw,
terwijl bet nu in het Fransch met een k wordt uitgesproken.
Ook kiVeSt le en kwrstiens zijn reeds zeer bekend, en vooral als
een term in het dagelijksch levee kan het woord zonder
bezwaar kw hebben. In hetzelfde geval zal men ook
en_ kzcantileit kunnen gebruiken, terwijI men in eenigszins
hoogeren stip allicht de voorkeur zal geven aan qualiteit (naast
gnalitaiiej; qualeeren, yllalificathl) en gllantiteit (naast

quantitatiefi.
Eerie bijzondere melding moet worden gemaakt van
woorden nit talen die zich niet van het Latijnsche letterschrift
bedienen : bier moet het Nederlandsch zooveel mogelijk zijn
eigen teekens gebruiken. Dat beginsel wordt in het algemeen
• reeds toegepast op woorden die in de talon der Nederlandsche Eolonien inheemsch zijn, en men spelt dus b. v.
toewan, roedfak, padi (of peal(?). Maar evenzoo spelt men te
recht b. v. doema, en niet donma of (111111(1. Daarom moet men
ook spellen slah, pa,s7a, en niet pasha, pacha of pascha, tenzij
4‹ men wil zeggen, dat de Nederlanders zulke woorden alleen
kennen door het Engelsch, Fransch of Duitsch. Doeh eene
nanwkeurige transcriptie heeft vaak allerlei bezwaren; bovendien hebben sommige minder juiste spellingen, als b. v. sultan,
een zeker historisch recht, en alleen deskundige
geleerden plegen er van of te wijken.

•
•
,
•

Men kan bij het vernederlandschen van vreemde woorden
;;een vaste grenzen in acht nemen. En hoe meer het onderwijs
wordt verbeterd, hoe meer een y olk kcnnis neemt van hetgeen
in vreemde landen wordt geschreven, des te gemeenzamer zal
bet worden met de spelling van vreemde talen, en des te
minder zal bet geneigd zijn em de teekens, die het in zulk eene

L.
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• noodzakelijk is, doordat de vreemde teekens behooren tot een
« vreemd geschrift ».

BESLUIT.
Ten slotte dus, kan Uw Commissie met de meeste voorstellen
der Nederlandsche Staatscommissie meegaan. Zij heeft alleen
bezwaren tegen de en ie-spelling en tegen de regeling der
o-eslachten.
Als nu de Koninklijke Vlaamsche Academie met de opvatting van haar Commissie instemt, dan zal zij moeten besluiten.
0171 de Nederlandsche Regeering en de leden der Nederlandsche
Staatscommissie van dit verslag in kennis te stellen.
Dan zal na een wederzijdsche wisseling van gedachten aan de
Nederlandsche Regeering een vernieuwde schrijfwijze kunnen
voorgesteld worden, die ook voor Vlaamsch-Belgie aannemelijk is.
Dan zal de Belgische Regeering de officieele schrijfwijze van Nederland zonder bezwaren officieel kunnen aannemen. Dan zal de
moeilijk verkregen eenheid van schrijfwijze, in een vernieuwden
vorm, blijven voortbestaaii.
De Voorzitter,
AM. Joos.

De Sekretaris,
SCHARPL

De Leden,
Dr. GOEMANS.
Prof. VERCOULLIE.
Mr. WILLEMS.

VERWARRING
IN PLAATS VAN EENHEID
door
GUSTAAF SEGERS,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Ik vind mij genoopt zoowel het Spellingstelsel van Dr. Kollewijn te bestrijden, als dat der Nederlana'sche Staaiskommissie en
dat onzer Academische Commissie. Want, hoewel dit laatste ons
slechts voorgesteld wordt, is het zonneklaar, dat het met de
andere stelsels in de nauwste betrekking staat, en er, hetzij
rechtstreeks, hetzij langs omwegen, p een leidt.
Heden stel ik mij voor slechts de hoofdredenen op te geven
van mijn vasthouden aan onze gebruikelijke en gevestigde
spelling; ik zal die later in onze Commissie voor het Onderws in
en door het Nederlandsch op vollediger wijze bespreken, daar het
onderricht onzer moedertaal, hier in Belgie, in deze aangelegenheid, eene hoofdrol speelt.
De eenheid onzer gemeenschappelijke taal in Noord en Zuid
ligt ons ze,ker na aan het hart; doch die eenheid in Belgie, de
bloei onzer moedertaal, onzer vaderlandsche letterkunde in ons
vaderland, het veroveren onzer vaderlandsche taalrechten en de
vooruitgang van het onderricht onzer taal, aldus van de verstandelijke, zedelijke en rationale ontwikkeling van ons yolk ; dit
alles hoeft, naar mijne bescheiden meening, op den voorgrond
te treden. Het zou mij dus aangenaam zijn, dat men mijne
bedenkingen tegen elke spellingwijziging wilde wederleggen,
alvorens eene beslissing te nemen in eene aangelegenheid, waarvan de gevolgen niet eens of te meten zijn.
Het stelsel de Vries en Te Winkel schonk aan onze taal in
Noord en Zuid de eenheid van spelling, waarnaar wij tang tevergeefs getracht hadden. Het Koninklijk Besluit van den listen
November 1864, waarbij deze spelling in onze openbare besturen

648 werd voorgeschreven, was eene weldaad voor het onderwijs
onzer taal en voor den bloei onzer letterkunde. Zelfs met het
oog op het herstel onzer taalgrieven, mag het belang van dit
Koninklijk Besluit niet onderschat worden. Het spellingstelsel
de Vries en Te Winkel beantwoordde aan eene wezenlijke
behoefte; het invoeren daarvan leverde geene moeilijkheden op.
Met de spelling was het hier te laude erbarmelijk gesteld. Het
nieuwe stelsel week niet al te zeer van de in zwang zijnde stelsels
af, wat door de ontwerpers als noodzakelijk aanzien werd. Ook•
hadden de Nederlandsche geleerden met ons Vlaamsch taaleigen rekening gehouden. De spelling de Vries en Te Winkel
werd na zeer korten tijd algemeen gevolgd.
In Holland was de tegenstand ietwat scherper, hoewel deheeren J. WEDEVEN, Dr. C. G. N. DE VOOYS en J. E. WARTENA
verklaren :
0 1 0 Be spelling de Vries en Te Winkel is niet op een bepaald
tijclstip algemeen aan alle scholen te gelijk ingevoerd;
2 0 Zij hceft langzamerhand, moral tussen de jaren
het terrein van het lager onderwijs vcroverd ;

1865 en 1870,

o 30 De overheid, hoewel door verschillende stemmen opgeroepen
tot tussenkomst, heeft dit niet gedaan, maar de spellingzaak haar vrije
loop gelaten ;
0 40 Hoewel er een offickele spelling bestond en erkend werd, is
cr bij de autoriteiten nimmer sprake van geweest de nieuwe spelling
tegen te houden, wel haar te bevorderen of in te voeren (1). »
In alien geval blijkt daaruit, dat het stelsel de Vries en
Te Winkel in Nederland op verrena zooveel tegenstand niet
(1) Kritiek op het Ferslag van de Staatskommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 Junie 1909. r 0 26. Samengesteld op uitnodiging
van het c Hoofdbestuur der Fereniging tot Vereenvoudiging van onze
Schrifflaal Eerste gedeelte, bewerkt door : Dr. D. C. Hesseling, Dr. J. J.
Salverda de Grave, Dr. E. C. Godee Molsbergen, Dr. C. G. N. de Vooys,
J. Wedeven, J. A. M. Wartena, Dr. R. A. Kollewijn.
a Hoe is de spelling van Siegenbeek door die van de Vries en Te Winkel
verdrongen ? ^ (J. Wedeven, Dr. C. G. N. De Vooys, J. A. M. Wartena.)
en'vgl.
Blz.
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ontmoette als de huidige voorgestelde stelsels. Niettegenstaande
het roffelvuur, dat Binds nagenoeg twintig jaar op de algemeen
itangenomen spelling werd gericht, niettegenstaande geene
pogingen onverlet werden gelaten om hare gebreken, om de
voordeelen der nieuwe spelling te does uitschijnen, is zij opverre
na niet algemeen aangenomen in Holland, terwijl zij in Belgie
zoogoed als nergens gebruikt wordt, zooals later zal blijken.
Wat daarvan zij : Vereniking lot vereenvoudiging van onze
Schr!'ffiaal, werd bij Koninklijk Besluit van 20 Juli 1896 (Nederlandsch Staaisblad, n o 27) goedgekeurd. Aan de Nederlandsche
Regeering werd voorgesteld eene nieuwe spelling, de zoogenaamcle Kollewijnspelling, nit 9 regels bestaande, in hare
besturen aan te nemen. De Regeering kon claar niet toe besluiten. De Staatskommissie, door haar samengesteld, bood
berniddelingsvoorstellen aan. Wat te voorzien was, geschiedde.
De eenheid der spelling was op jammerlijke wijze verbroken, en
aldra bleek, dat het geene gemakkelijke zaak zou zijn haar te
herstellen. Den 9 Januari, 1920, schreef Professor DE VOOYS
aan den Minister van Onderwijs :
Naar mijn taste overtuiging zal de vrij ingrijpende wijziging die
de Staatskommissie voorstelt, en die Uw Excellentie geneigd is over
tc ncmen, in de ambtenaarswercld op een zo hardnekkig verzet
stuiten, dat het welsiagen van dc gehele hcrvorming in gevaar komt.
Bovendien is het vrij zekcr dat bij invoering van een bemiddelingspelling die de tegenwoordige vereenvoudigers niet bevrcdigt, ook de
ongewijzigde Vereenvoudigde Spelling in gebruik blijft, waarvan het
voortbestaan trouwens en door belangrijke geschriften, in die spelling
en door de officiiAc invocring in Zuid-Afrika reeds verzekerd is. In
plaats van regelend, zou de reg-eeringsinmenging verwarrend werken :
de eenheid werd clan niet bedreigcl door TWEEERL;I, maar door
DRIEERLEI spelling (1). ),

«Vereenvoudiging, het orgaan van de Vereniging-h, deelde
dan ook, in haar nummer van the Mei 192o, onder den titel
VOLHOUDEN! een hoofdartikel mede, waaraan wij het volgende
ontleenen :
(I) De Oplossing van het Spelling-vraagstuk. Open brief aan Zen
Excellentie de Minister van Openbaar Onderwijs, door Dr. C. G. DE
VOOYS, hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, blz. 13.

- 65o Voor het komende Verenigingsjaar moot de leuze zijn : vol
houden ! Het is geen geheim meer, dat de Minister de opdracht om
een nieuwe « Woordenlijst » te ontwerpen, reeds verstrekt heeft. Daarmede is aan alle weifeling in onze kringen een einde gemaakt, gelijk
uit de motie van het Hoofdbestuur blijkt. Vij twijfclen niet aan de
algemene instemming onder onze leden en onder de vele medestanders daarbuiten. De stemming op de Januarie-vergadering van
het vorige jaar was duidelik; ten opzichte van de « geslachtsregeling »
werd een kompromis principieel onmogelijk geacht. Zelfs de Cme
uitzondering van de Staatskommissic werd niet aanvaard; ontbinding
van onze Vereniging zou eerst kunnen geschieden wanneer op dat
punt toegegeven werd. Nu is het omgekeerde geschied. De Minister
denkt over een regeling der geslachten die in de achttiende eeuw
mogelik was, maar die in de twintigste eeuw een ongerijmdheid is.
Voor een dergelijke regeling ontbreekt en in de hedendaagse spellingpraktijk en in de tegenwoordige taalwetenschap elke grondslag.
Voor onze beweging heeft dit besluit 66n groot voordeel : wij
kunnen onze afwachtende houding laten varen en onze propaganda
voortzetten op de oude grondslagen. In twee richtingen dienen we
te werken
I o onze denkbeelden door wooled en „;eschrift to verbreiden om nieuwe
leden.en medestanders vow' onze Vereniging te werven ;
20

het gebruik van de vereenvoudigde spelling krachtig to bevorderen.

Dit laatste lijkt me op dit ogcnblik het voornaamste. De Minister
is niet voldoende overtuigd, dat hij met zijn plannen staat tegenover
een gevestigd gebruik van de nieuwe zodat zijn voornemen
onvermijdelik zou uitlopen op drieZrlei spelling en dus op vergroting
van de vcrwarring. Ook uit de Vlaamse Akademie klonk reeds een
waarschuwende stem.
Drie woorden slechts, naar annleiding van dit officied
artikel :
1 0 Van bemiddelingsvoorstellen wil de Vereniging 3. in
geenen deele hooren ;
2° Onze Academische Commissie heeft bezwaren tegen de
regeling der geslachten : de Vereniging waarschuwt ons, dat,
4 ten opmichte van de geslachtsregeling, een kompromis principieel
onmogelijk wordt geacht .;
3° De waarschuwende stem uit de Vlaamsche Aademie ging
uit van mij ; ik zal er weldra op wijzen, dat wij thans gevaar
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loopen voor VIER spellingstelsels, in plaats van voor DRIE te staan,
zelfs voor VIJF.
Wij lezen verder in het orgaan der Veleniging. dat deze
40001eden telt, waarvan er ongeveer moo de vereenvoudigde
spelling geregeld toepassen. Aan de andere leden, en ook hun
die buiten de maatschappij staan, wordt dit sterk aanbevolen
AAN DE ZEER VELEN die /del aan deze oproep gehoor zullen ,even,
hebben we een ander verzoek : PAS TENAIINSTE ONZE NEGENDE
REGEL TOE, D. AV. Z. SCHRIJF GEEN BUIGINGS-N MEER, WAXR DIE
IN HET BESCH.AA FDE SPRAAKGEBRUIK NIET GEHOORD WORDT.
Kort en goed : de Vereenvoudigers hebben, ook in Nederland, nog geen gewonnen spel.
Onze Academische Commissie, die een VIERDE spellingstelsel voorstelt, verklaart, dat zr7 met de meeste voorstellen der
Nederlandsche Staaiskommissie kan meegaan. (I).
Aan den anderen p ant lijdt het geen twijfel of die Staatskommissie sluit zich niet bij al voorstellen der Vereenvoudigers
aan.
Onze Acadetnische Cornmissie koint tot het Besluit :
« Als nu de Koninklijke Vlaamsche Academie met de opvatting
van haar Commissie instemt, clan zal zij mocten bcsluiten om de.
Nederlandsche Regecring en de leden van de Nederlandsche Staatskommissie van dit verslag- in kennis te stcllcn.

c< Dan zal na een zt'ederzijdsche wisseling van gedachien een
ventieuwde ,;chrijficijze kunnen, vouwesteld 7corden, DIE OOK VOOR
VLAAMSCH-BELGIL AANNEMELIJK IS. Dan zal de BC42,- LSCI1C Regeering
de officieeLs schrijfwijze van Nederland zonder bczwaren
kunnen aannemen. Dan zal de mocilijlc verkr,:gen cenheid van schrijfwijze, in Cell vernieuwden vorm, blijvcn voorthestaan (2)

Wat inij in dit besluit aangenaam treft, is, dat de Commissie
met mij insteint, dat, zoornin het Kollewijnstelsel, als dat der
Staatskoininissie voor oils, raming-en, aannemelijk is. Overigens
(I) Verslas- aan de Koninkliike Vlaamsche Acadenize over ale voorstellen der Nederlandsche Staatskoininissze in zake hervorming van de
cjIciéele schrffwitze der Nederlandsche Taal, blz. 17.
(2) Id., blz. 17.
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spijt het mij het besluit onzer Commissie niet bij to kunnen
beamen, omdat, naar rnijne meening, eene wisseling van gedachten Beene uitslagen kan opleveren, en dat m. vooral op onzen
tijd in Belgie, geene nieuwe schrijfwijze moet voorgesteld worden.
Wat daarvan zij, indien het voorstel onzer Commissie aangenomen werd, zouden wij voor spellingstelsels staan ;
namelijk :
1 0) Het stelsel de Vries en Te Winkel, in Belgie algemeen,
en in Nederland, denk ik, door de groote meerderheid, niet
alleen in de openbare besturen, maar door de letterkundigen, in
de dagbladpers en het privaat leven gebruikt ;
2°) Het stelsel der Vereenvoudigde Spelling, gewoonlijk de
Kollewijnspelling genoemd ;
3°) Het stelsel, der <, Nedet landsche Staatskommissie >;;
4.0 ) Het stelsel onzer Academische Commissie;
5°) Het stelsel, dat, naar onze Commissie hoopt, na overeenkomst met de Nederlandsche Regeering en de Nederlandsche Staatskomrnissie, in Belgie zou kunnen aangenomen
worden.
*s
In Vondels dagen bestond er ook eene spellingkwestie;
wat de groote dichter daarover schrijft in de voorrede van
PALAMEDES is hoop,st merkwaardig; ik vestig er de bijzondere
aandacht op. Joost wist heel goed K wat het deed ›>. Wij staan
nog altijd op zijn standpunt :
Wat de spelling bclangt, alzoo ons besluit daarvan nict rcpt,
en dit in elks vrijheid staat, zoo hcbben wij daarin den gemeencn
sleur gevolgd, uitgezeid in weinige dingen, vermits wij tot nog toe
nooit ons zelven hebben kunnen voldoen; ook achtende dat er zooveel
niet aan gelegen is, als, met verlof, zich sommigen wel inbeclden.
In Frankrijk hebben eenige geesten de spelling willen hervormen,
EN JUIST SCHRIJVEN GELIJK MEN SPREEKT; clan, zij zijn niet gevolgd
geworden van de treffelijkste schrijvers, die ongetwijfeld gewichtige
reden daartoe gehad hebben. »
Daar twijfel ik hoegenaamd niet aan, Vondel; daarbij, gij
schrijft voor onzen. tijd. In Belgie worden evenmin de spelling-
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kennen alien een ander land, waar dit ooh het geval is. Doch,
wij luisteren verder :
0 En zou men hicraf icts zekers besluiten zoo was 't van noode
dat er een tweede Cadmus verrees, die cenige letters vond... ».

Bene, bene, bene, bene, zou het Chorus uit MoHere's
gezegd hebben :

Malade imaginaire »

o en het A. B. verrijkte : wij moesten voorecrst de Griekschc
ETA en de Deensche OE invoeren; daartegen moest men cenige

letters verwerpen. Maar help, Hercules! Zoo voortgaande zou men
het eene yolk tegen het ander op de been hclpen. Wat zou hieruit een
ietterstrijd ontstaan, veel bloediger als ooit het gevecht was van de
Centauren. En Luciaan had treffelijke stof om dit pleit te beschrijven ;
ik zwijge dat er licht een scheuring te verwachten stond tusschen
pocaen en pocaen, tot nadecl van 't gemeen lichaam der dichteren;
inzonderheid als men zoo regelrecht tegen malkanderen aanliep... —
(nog altijd waar) — gelijk bij exempel geschiedde in 't geschil van de
Z die bij sommigen zooveel doet als duplex sigma, hetwelk zij mecnen met de Grieksche letterkunst te kunnen verded4,T en, wat sommigen conduit loochenen, roepende of het schoon met die letter bij
de Grieken zoo gelegen is, dat ze nochtans bij ons niet meer geldt
als eene zachte s, versterkende dit voorbeeld met de schriften van
Koornhert en Spiegel. Maar 't is long genoeg we de geitemol gezvist;
laat ons liever hooren wet Palamedes te zeggen heeft. (1)
Deze weinige woorden zijn, in mijne oogen, zoo afdoende,
dat zij zouden volstaan, om ons, flier in Belgie, vooral op onzen
tijd, tegen alle spellinggehaspel te doen verzetten.
00k NICOLAAS BEETS is en biijft mijn man.

0 1k twijfel niet, — zcgt hij — of de ongewoonte zal mij nog
menigmael doen struikelen, maar mijne onderwerping is zonder voorhchoud. Niet omdat ik meen, dat op het stuk der thans door
mijne vrienden De Vries en Te Winkel de volmaaktheid bereikt is,
maar omdat ik weet, dat doze onbereikbaar is, en ik mij althans voor
de inbeelding, hear door mijne uitzondering to kunnen volmaken,
wachten wil. 00K GELOOF IK, DAT DE VADERLANDSCHE LETTERKUNDE,
(I) Palamedes of de Vernzoorde Onnoozelheid. Treurspel door J. VAN
DEN VONDEL, met inleiding, varianten, aanteekeningen en woordeniijst,
,opnieuw uitgegeven door G. Velderman, biz. i8.
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OP DIT PUNT, AAN EEN LANGDURIGEN WAPENSTILSTAND BEHOEFTE.
HEEFT, EN DAT HET HAAR NIMMER TOT SCHANDE KAN STREKKEN, DIEN
AAN TE NEMEN OP DE TERMEN, DIE HAAR VAN ZOO BEVOEGDE ZIJDE
ZIJN VOORGELEGD. Waar het de spelling betreft, heeft ieder schrijver,

behalve zijne gronden, en dikwijls, in plaats van deze, zijne symphathieen en antiphatieen : en hoe redelijk het zij, VROOLIJK met oo wil
ook mijne pen ongaarne uit. Doch zonder opofferingen gaat het niet,
en het orthographisch vraagpunt is waarijk voor de moedertaal geen
vraagpunt van leven of dood (i).
leder woord is ook hier raak : de redenen, door Beets,
aangehaald, moeten, volgens mijne bescheidene meening, elkeen
aanzetten, die de zaak rijpelijk overweegt, het spellingvraagstuk
onaangeroerd te laten. Zelfs, indien men overtuigd is, dat
ons spellingstelsel de ergste gebreken heeft, wat voor mij
niet bewezen is, niogen wij er niet aandenken, VOORAL OP
ONZEN TIJD, aan (lit stelsel wijzigingen toe te brengen, of pogen
toe te brengen. Wat mij betreft, ik ben voorstander van het
stelsel de Vries en Te Winkel, en ook mijne onderwerping is
zonder voorbehoud. Al mocht bet gebreken hebben, zijn de
gebreken der anclere ons voorgestelde stelsels, mijns inziens,
althans, van veel ernstigeren acrd, en wat den doorslag geven
moet
het stelsel de Vries en Te Winkel is in Belgie algemeen
in gebruik,
wij zijn er aan gewend; en het is nu, minder dart
ooit, de tijd, er aan te denken dit twistpunt op te werpen.

De hoofdgrief,
hoofdgrief, die ik tegen het Kollewijnstelsel heb, is dat
de basis : « richt u bij de spelling naar de beschaafde uitspraak
te onvast is, zij moge dan ook door uitstekende geleerden vooruitgezet en verdedigd worden. Ook erkennen hare voorstanders,
dat het grondbeginsel onmogelijk in zijn geheel kan toegepast
worden. Voor ODs, Viamingen, voor ons Vlaamsch volksonderwijs, is het volstrekt onmogelijk deze basis aan te nemen. Dat zal
later bewezen worden.
Nu zal er wel niemand aan twijfelen of bet stelsel der Staatskommissie, en dat van onze Academische Commissie loopen
(1) Ferschezdenheden, nreest op letterkundig gebzed, door NICOLAA&
BEETS. t ae goedkoope druk. Herzien door den Schrijver. Voorbericht.
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op het Kollewijnstelsel uit. Men heeft reeds gezien, dat de
« Vereniging » der Vereenvoudiging onzer Schrijftaal volstrekt
weigert bemiddelingsvoorstellen aan te nemen. Ook verklaren
bevoegde voorstellers dezer bemiddeling, dat zij uit opportuniteit
handelen; zij behouden zich bet recut voor van nu of het zuiver
Kollewijnstelsel aan te nemen en te verdedigen.
Onze bij uitstek bevocgde collega's, de heeren Professoren
LECOUTERE en SCHARPk, treden in bun artikel « acid-Nederland
en de Vereenvoudi;,,de », niet op als aanhangers van het
stelsel der .Staatskommissie,,maar wen van dat van Dr. Kollewijn.
Hunne verhandeling is in de spelling van den Nederlandschen
Professor geschreven, en kornt voor in eenen bundel, getiteld
« op het Verslag der Siaaiskommissie In zake Spelling=
kwesti e >›, eii waarin inderdaad door de voormannen der Kollewijnspelling scherpe kritiek op de bemiddelingsvoorstellen der
Staatskommissie wordt uitgeoefend. Ook onze collega, Professor
VERCOULL1E, dien wij alien als een der incest gezaghebbenden
in zake Nederlandsche taalwetenschap erkennen, verklaart, dat
hij in grondbeginsel voorstander der Kollewijnspeiling blijft, en
zich slechts om reden van opportuniteit bij de bemiddelingsvoorstellen onzer Commissie aansluit. Mag men in dien toestand
verhopen, dat bemiddelingsvoorstellen in _Nederland of bij ons
y olk bijval zullen vinden ?
De heeren LECOUTERE en SCHARPi: besluiten hunne vet-handeling met de volgende woorden :
Men mag het wel voorspellen, zonder enig gevaar door de feiten
gelogenstraft te worden, dat, als in Noord-Nederland de V. S. wordt
ingevoerd, het ;Leiden zich niet hardnekkig zal verzetten tegen het
aannemen van dit nieuwe speilingstclsel; aan dc Gude spelling vasthouden en daardoor eon spellingverschil tusscn Noord en Zuid tot
stand te brengen, dat zal niernand wensen.

Ik denk, dat, in dit opzicht, teleurstellingen onze collega's te
wacliten staan. Indien de Vereenvoudigde Spelling door een
groot gedeelte van bet Nederlandsclie y olk, zeggen wij liever,
door de ineerderheid der Nederlanders aangenomen ware, en
dit stelsel alleen stond tegen de spelling de Vries en Te Winkel,
zou het nog groote, m. onoverkomelijke moeite gekost hebben
om het in Belgie te doen aannemen. Maar, clan bestond er hoop
in Noord-Nederland, althans, de eenheid van de schrijftaal her-
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is die eenheid schier onmogelijk; en de Vereenvoudigers zien dit
heel klaar in. Professor DE Voovs beinerkt dan ook heel duidelijk het gevaar.
Wat de hoop onzer collega's betreft dat « de zaak van de
spellingvereenvoudiging ook hier rijp zal worden, naarmate
gezonder taalbegrippen binnen en buiten het onderwijs veld
zullen winnen lieb ik slechts deze bedenking dat als wij zullen
moeten wachten om gezonder taalbegrippen te hebben dan
de Vries en re Winkel en de Redacteurs van het Woordenboek
der Nederlaudsche Taal, die tijd mij nog tamelijk verwijderd
toeschijnt.
Ook zie ik niet in, dat het voorstel van onze Commissie tot
den gewenschten uitslag kan leiden. Onze Academie stelt zich in
betrekking met de Nederlandsche Regeering en met de Nederlandsche Staatskommissie. Zij zendt aan beide colleges Naar
verslag. Dit verslag en de voorstellen der Staatskornmissie vormen
de basissen der bespreking, der briefwisseling tusschen onze
Commissie, de Nederlandsche Staatskommissie en de Nederlandsche Regeering. Zulke bespreking, zulke briefwisseling zou
moeilijk tot een goed einde leiden. Eene overeenkomst zou
moeilijk getroffen worden. En dan nog zou (le Academie in
pleno Naar moeten bekrachtigen, en men weet hoe kiesch het is
aan de spelling wijzigingen te wilTen toebrengen. Na de Academie
zal ons Vlaamsch yolk een stelsel moeten aannemen, wat nog
wat andere mOeilijkheden zal opleveren. En dan spreek ik nog
niet eens van de voorstanders van het zuiver Kollewijnstelsel,
die van geen compromis willen hooren, en zeer zeker niet van
een verzacht Staatskomtnissiestelsel, dat toch, zoo schijnt het mij,
onze Academische Commissie uit hare besprekingen met de
Nederlandsche Regeering verwacht. Wij moeten, thans voora.1,
dergelijke besprekingen, dergelijk geharrewar, volstrekt vermijden.

Hooger zegde ik, dat de verschillende stelsels naar het
Kollewijnstelsel leiden ; want hier, gelijk in vele gevallen, eindigt
het radikaalste stelsel met de overwinning te behalen. Doch, er
zijn altijd en overal nog radikaler dan de radikaalsten, en het
Kollewijnstelsel zelf bevat in zich de kiemen van een radikalis-
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mus, dat de meester nog niet aanneemt, dock dat in het grondbeginsel van het stelsel zelf ligt opgesloten. Volgens Dr. Kollewijn is het stelsel der Vereniging, een bemiddelingstelsel :
« Wat de Vereenvoudigde wil, is bekend — schrijft hij. — Maar
de aandacht mag cc nog wel eons op gevcstigd, DAT HET NIEUWE
STELSEL BESCHOUWD WORDEN MOST ALS EEN BEMIDDELING TUSSEN
DE SPELLING DE VRIES EN TE WINKEL EN EEN KOMPLEX VAN GERECHTVAARDIGDE VEREENVOUDIGINGSWENSEN. Want was er geen

kompromis gesloten met de bestaande ortografiie, er zou natuurlijk
66k zijn voorgesteld voor ei en ij een teken te nemen (b. v. ej); evencells voor ()It en an; d of t te schrijven naar gelang van de uitspraak,
enz. enz. en ook zoo zou de spelling van taliijke, niet onder re{.);els te
brengen woorden, verandering ondergaan.
Maar — ondanks ,en ook WEGENS) deze gematigdheid vond onze
regeling ruimschoots bestrijding (1).
Tairijke andere wijzigingen zou de spelling moeten ondergaan, indien men het grondbeginsel : « SCHR1JF GELIJK GIJ
SPREERT logiscll toepaste. Waarom geschreven : de hoed, en
niet : de hont. Waarom : de wind maail en h?" win/ vi/ frank?
Waarom niet : evenals ik wet de zeis, «ile wet dal zal komen P »
Wordt de slotmedekiinker in al deze woorden niet op dezelfde
wijze gehoord ? Waarom niet : wort gehoort Maar wij zeggen :
de honden, j minden, vinden, hoorden. Moet men deze woorden
bier met d, op het einde met t schrijven? In het voorbijgaan
merk ik bier slechts op, dat, al mogen alien mij pogen wijs
maker), dat ei en !7 en an en on denzelfden klank hebben, ik dit
niet aanneem.
Verders noemt Kollewijn tal van taalkundigen, die op
bijzondere punten geenen vrede met zijn stelsel hebben,ofschoon
zij het ingrondbeginsel bijtreden. Het stelsel berust op den losse
grondslag : Volg de beschaafde uitspraak ». Hoe dit in ons land
toegepast? Wij zullen daar over spreken. Nochtans verklaart
Dr. Kollewijn in dit zelfde artikel duidelijker dan ooit, dat hij
zijn stelsel ongewijzigd wil doordrijven :
« Zou 't niet getuigen van slechte taktiek schrijft hij, « wanneer
wij trachtten door geven en ncmcn tot overcenstemming te komen,
niet met de tegenpartij, maar met meneer A of B, waar onze regeling
(1) Is Bemiddeling mogelik?, door Dr. R. A. KOLLEWUN. Kritiek op
het Verslag der Staatskommissie, tweede gedeelte, biz. ion}.
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door duizenden wordt aangehangen, gevolgd wordt door niet weinigen
in wetenschappelike en literaire werken, en officieel is ingevoerd in
Zuid-Afrika ? Wanneer wij op ons stuk blijven staan is het niet door
gebrek aan meegaandheid ; maar omdat wij weten dat iedere wijziging
slechts ten gevolge zal hebben, dat onze strijders zich antlers groeperen. Waar de een zou uitroepen : dit is altans gewonnen, zou de
ander klagen : nu is er nog meer bedorven (1). »
Wat mijns dunkens elkeen in het oog moet vallen, is dat,
bij mijn weten, althans, in geene enkele kultuurtaal, de uitspraak,
de beschaafde uitspraak, als basis der spelling aangenomen
wordt; en zeker niet voor de Fransche, Duitsche en Engelsche
talen, die wij min of meer kennen. In den vreemde bestaat
zoomin eene spellingkwestie als in Belgie. Dat men ons niet
opwerpe, dat dit ons onverschillig hoeft te laten. Neen; wij
mogen den waan niet hebben, dat Nederlandschsprekenden
alleen de beste middelen aanwenden, waar het geldt den bloei
hunner taal- en letterkunde te bevorderen. De spelling de VriesTe Winkel wordt vooral bestreden omdat zij te veel moeilijkheden oplevert. Kan iemand in gemoede loochenen dat de
Fransche, Engelsche en Duitsche spelling oneindig moellijker
zijn dan de onze, dat hunne uitspraak veel meer van de schrijfwijze afwijkt. Denkt een Franschman of Engelschman er aan te
leeren : Schrijf gelijk gij spreekt? . In dit opzicht, bevat de

1(r:tick of het Rapport der Staatskommissie gezvaagde bevesh:gingen.
Aldus leeren wij in het tweede gedeelte, blz. 48 :
Niemand zal er aan denken, het Frans of het Engels uit te
spreken « zoals het er staat », d. w. z. volgens de letter; men vraagt
natuurlik hoe een beschaafd Fransman of Engelsman zijn woorden
zêgt, en beseft dat de schrijfwijze nooit de doorslag mag geven (2). »
Verschooning. Wij hebben het over de spelling. De vraag
moet op geheel tegenovergestelde wijze gesteld worden, Aangezien de Vereenvoudigers van het grondbeginsel uitgaan, dat de
uitspraak de doorslag moet geven », zouden zij moeten zeggen :
(I) Is Benuddeling mogelik? door Dr. R. A. KOLLEWIJN. Kritiek op
het Verslag der Staatskommissie, tweede gedeelte, blz. 107.
(2) Id., blz. 48.
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Niemand zal er aan denken het Fransch of Engelsch te
schrijven gelijkt men het spreekt a. Dat zou men moeten doen,
om aan het grondbeginsel getrouw te blijven. Maar waar zulk
taaltje op zou trekken, is moeilijk te raden. Waarschijnlijk
zouden zooveel spellingstelsels opdagen, — als er van stelsels
spraak kon zijn — als schrijvers. 't Zou in alien geval aardig
doen, zouden onze Kempenaars zeggen.

**
Een der voormannen der Kollewijnbevveging, Dr. HESSELING,
erkent, dat in Engeland en Frankrijk, in den grond, geene
spellingkwestie bestaat. Wel weed voor vele jaren in Groot
Brittanje een Simplified Spelling Society gesticht, die vele geleerden van naarn telde, loch hare werking had geenen bijval :
« Ecn der voornaamstc argumenten is ook bier het belang van
het onderwijs (juist gelijk in onze Vlaamsche gewesten), — de heweging gaat uit van geleerden. De mocilikheid van spellinghervorming
in Engeland is niet alleen gelegen in de zeer grote afstand die er taal
van spelling scheidt, maar ook in de onstandigheid dat alleen overeenstemming op 't stuk van spelling tussen de Verenigde Staten van
Amerika en Engeland tot duurzame hervorming kan leiden (1).
In andere woorden : de vereenvoudingsplannen zijn in
Engeland flood en begraven.
Hoe staat het in Frankrijk ? Ziehier
« De afstand tussen taal en spelling is bier zeer groot. Van taalgeleerden en mannen van het onderwijs gingen pogingen tot hervorming uit; de door hen gewenste vercenvoudigingen zijn, gelijk in het
Rapport staat vermeld, voor een deel toegestaan door de regeringsbesluiten van 1891 en 1901. INTUSSEN IS VOORLOPIG IN FRANKRIJK GEEN
SPRAKE VAN HET INVOEREN VAN DEN MEER JUISTE SPELLING. Naar
onze overtuiging is de reden hiervan niet te zoeken in tegenstand van
de Regering, maar in de omstandigheid dat de voorstanders zich er toe
bepaald hebben herhaaldelijk en uitvoerig hun zienswijze theoreties
te verdedigen; op een zeer enkele uitzondering na, blijven zij zich
bedienen van het door hen hestreden stelsel (2). »
(I) Vreemd Taalgebied. Dr. D. C. HESSELING. Kritiek op het Versiagder Staatskommissie. Eerste gedeelte, blz. 15.

(2) Id., blz. 6.
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De dungezaaide Fransche hervormers vinden de algemeengevolgde spelling afschuwelijk, en zij blijven die gebruiken in
geschriften, waarin zij trachten te bewijzen, dat die spelling niet
deugt. « La foi qui n'agit pas, est-ce une foi sincere ? « Luister
Haar mijne woorden, naar zie niet naar mijne werken », is
de leuze van die Fransche hervormels. Waarom geven de
Hollandsche Professors in Ft ansche letterkunde, voorstanders
van de vereenvoudiging van onze taal, aan hunne collega's in
het Zuiden geen stootje? Overigens : de Franschen, die wilden
schrijven gelijk men spreekt, zijn, evenals in Vondels dagen,
mislukt omdat zij niet gevolgd zijn geworden, door « de treffelijkste schriivers, die (II/A e/wt./7dd g-ezvichtige redenen daartoe gehad
hebben».
Ik kom tot het besluit, dat men in Engeland en Frankrijk
van geen spellingstelsel heeft willen hooren, waarvan de uitspraak,
de beschaafde uitspraak de basis uitmaakt, omdat deze basis op
te onvasten grond rust; ook omdat ons letterschrift de teekens
mist om al de klanken bepaald weer te geven. Ook drukt
Kollewijn, en insgelijks Engelkes, een zijner voormannen, er op,
dat de Vereenvoudigde spelling geene fonetiese spelling »
Aldus de eerste :
Konsekwentie zou er — in theorie — alleen kunnen wezen,
wanneer ook de rebel van de gclijkvormigheid over boord geworpen
werd en men zich altijd uitsluitend naar de uitspraak richttc, n. a. w.
als wij de fonetiese spelling aannamen (1) ».
Dc tweede :
o De Vereenvoudigdc lijkt niets op een fonetiese spelling. Dcze
laatstc is voor dc praktijk ten cnemale onbruikbaar (2) ».

Hoe staat het in Duitschland met de spellinghervorming?
Alen schrikt er voor terug oni de gt vote inoeilijklieden, (lie er
(i) Vereenvoudigers-Arsenaal, door Dr. R. A. KOLLEWIJN, blz. 6.
(2) De Spelling Kollewijn, door J. W. ENGELKES, ro e Druk (1919),,
blz. 5.
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mede verbonden zijn; ook uit vrees voor de verwarring, die er
onvermijdelijk moet uit ontstaan.
Ik wedersta aan den lust niet nit de studie van K. J. SCHRäER,
Die Zukunft der deutschen Rechlscbreibung, Eine brennende Frai;e
der Gegenzvart, enkele uittreksels mede te deelen. De schrijver
is zeker een man van gezag : gelijk wij later zullen zien, ontving
hij van den Oostenrijkschen Minister van Openbaar Onderwijs
opdracht orde en eenheid in de orthographie der scholen te
brengen. Wat ervan zij, mij komt het, bij het lezen zijner verhandeling voor, alsof SCHR6ER rechtstreeks deelneemt aan ons
Kollewijndebat :
<< Zoo verschijnt dan tocb de DuiLsche sehrijiwi)ze in haargeheei
in eene gczonde bewcging en geleidelijk zich voltrekkendc zuivering.
Bij hares reusachtigen omvang kan hare vervorming slechts eene
gelcidelijke zijn. Zij heeft teg2ns':rijcligheden en nuttelooze
letters met zich. Wanneer men cchter haar geheel in overzicht necmt,
moot men toch de grootste overec.'nstemming in haar geheel erkennen,
evenals de nict rustenie strekking naar terzijdestelling van enkele
mishruiken, bet eene na het anderc. De y in sein (titre) waaraan de
AugsOurger Allgenteilte Zeitung bet langst heeft vastgehouden, is verdwenen. Wij schrijven reeds liever Scitwert dan S'cliwerdt, 1,frirt clan
Wirdt; en zoo warden dergelijke gevallen, waarvan men zegt hunnc
spelling staat niet vast, gedurigaan zeldzamer...
Zullcn al deze gevallen ooit verdwijnen ? Ik weet nict of dit
wenschelijk is. Zoolang de tad lecft, zullen dergelijkc kleine afwijkingcn zich voordoen. Ik denk dat een zoo natuurlijk verschijnsel
vcrrc verkieslijk is boven het Nastvriczen der xvoordbeclden, zooals
in het Engelsch.
\Vie van bet 'even eencr taal en de levendige opvatting d'aarvan
de juiste voorstel!ing heeft, zal ook nict wenschcn, dat eene Academic
tot stand kome, om ons zulk eon vasLleggen te bezorg, en. Op treffende
wijze spreekt R. HILDEBRAND Zch hierover uit in zijn work Von
dentschen Sprac":,uWerricht (Leipzig, 187) ) » : Waarin de in vele
ho4den spokende cisch cencr Academic gekenschetst wordt. In zijn
gehecl stclt de grootc meerdcrheid van bet schrijvcrsgild weinig
bclang in de spelling. Wat bekommert zich dc dagbladschrijver, de
geleerde om de spelling ? Dit uitcrlijkc is zoozccr bijzaak, het ligt
zoover van wat hij te zeggen heeft, dat men begrijpt, dat het de overgroote meerderheid der schrijvcnden, die clan toch ten slotte den toon
geeft, onverschillig moot zijn. 'loch klaren, zooals gezegd is, de begrippen van lieverlede op, en lichte vooruitgang heeft van zelf plaats.
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worden, dat het met de orthographic erg gesteld is. Wij weten hoe
de letterkundigen schrijven, hoe de dagbladen schrijven, hoe men als
ontwikkeld mensch moet schrijven, maar hoe onze kinderen schrijven,
hoe zij moeten schrijven, hoe de school dit verlangt, weten wij niet.
In deze school schrij ft men zus. en in gene school zoo, en men
kan zich slechts met de hoop troostn, dat de kinderen dc verwarring, waarin zij door de school geraken, later zullen overwinnen, en
gelijk men schrij ft.
op eigen hand zullen leeren schrijven,
Tot nu toe kon men zich echter hiermede gerust stellen, dat dit
onding niets nicer is, dan een storm in een glas water, die voorbij
zal gaan
Zoo kwamen in de laatste jaren, in lccraarskringen, eene
menigte nieuwe spellingstelsels op; altijd, naar beweerd werd, om
eenheid in de schrijwijze te brengen ; maar in den grond slechts om
lievelingsmeeningen vooruit te zetten. Men vergenoegde zich niet
met eenheid in twijfelachtige gevallen na te strQven, maar men
greep ook gedurig aan wat vast stood. Men voerde dan deze nieuwe
orthographieen in de scholen zonder cc zich het minst om te
bekreunen of men zeker was van de algemeene ovcreenstemming met
alles wat huiten de school stood. De chaotische toestanden, welke
op die wijze in de scholcn ingrcpen, terwij1 men hier naar de historische, daar naar de phonetische grondbeginselen, regels voorschreei
en onderwees, en die alien niet met elkaar overeenkwamen, moesten
de regeeringen er toe aanzetten, eerst en vooral de amhtenaars van
het onderwijs jets te doen om daar con cindc aan te stellen...
Commissies om te bcraadslag-en over het Duitsche rechtschrijven
zijn gewoonlijk, gelijk de zaken thans staan, naar de meerderheid
harer leden, niet onbevooroordecld genoeg. Zij worden gekozen nit
kringen, die, wat de wijziging der orthographic betreft, reeds stelling
genomen hebben. Bij de meestc leden hebben zich reeds lievelingsmeeningen vastgezet, en die doen zij daar gelden.
Spoedig hlijkt dat de meerderheid slechts in een punt dezelfde
meening heeft, namelijk deze, dat de wijziging der spelling,
gansch afgezien van de praktijk, in de allereerste plaats voor
hen gewichtig schijnt, en daarbij de eenheid, die zij zouden moeten
nastreven, over het hoold gezien wordt. Zij komen tot uitkomsten,
waarover de wereld in den begin verschrikt, en dan tot de dagorde
overgaat....
Bij opdracht van het Oostenrijksch Ministerie werd ik in 1368
helast een voorstel uit te werken, dat tot uitslag moest hebben orde
en eenheid in de scholen te brengen. Dan waren reeds ervaringen
opgedaan, waaruit duidelijk Meek, dat zulke voorstellen gewoonlijk
schipbrenk lijden. Meestal dienen zij om grondstof tot beraadslagin-
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gen aan eene commissie te leveren, welker uitkomst is, dat bij de
negen en negentig orthographieen nog eene honderdste gevoegd
wordt. Het euvel dat men wilde verhelpen, was grooter geworden .....
Waarom, om Gods wil, valt men de arme onderwijzers, de arme
kinderen lastig met zulke nicuwigheden, over welker wettigheid de
geleerden het in het geheel nict tens zijn ?
Ware het niet heilzamer de school aan tc bevclen, ja te bevelen
— al de grondbeginselen der methode en der tucht spreken daarvoor
dat zij van al de nicuwigheden der schrijfwijze verwijderd moet
blijvc-n ? Mochten wij van de school niet vcrwachten, dat zij de kinderen er voor zou bewarcn zoo te schrijven, dat beschaafde menschen
mochten gelooven, dat zij niet kunnen schrijvcn ?
DE ZIENSWIJZE, NAAR WELKE EENE NIEUWE SPELLING IN DE
SCHOOL ZOU KUNNEN INGEVOERD WORDEN, 15 EENE DWALING...

De orthographische vrede in de scholen is slechts door de verordening te herstellen, dat de scholen zich van alle opvallende, ongewonc
schrijfwijze bij het onderricht hebben te onthouden. 1k geloof, dat
veel, ja, alles gewonnen ware, indien in de school, de vrede daarmede
zou worden hersteld, dat er bij het onderricht, niet de spelling der
toekomst, alzoo eene problematische spelling, moot onderwezen worden. De leeraars zouden spoedig de weldaad voelen hoe gemakkelijker
men onderwijst, wanneer men in overeenstemming is met de letterkunde, dan wanneer men zich afbeult de Sisyphusrots voort te rollen
in strijd met de letterkunde en ook met de ouders der scholieren.
De spraakphysiologie heeft geleerd. dat ons letterschrift opverrena niet toereikend is om den klank der woorden volledig weer te
geven. Wij lezen ook niet spellend (buchstabierend) en klankaanduidend (lautirend). Wie zoo leest, leest slecht. De nieuwste schrij fleesmethode begint ook nict met kianken of zinlooze woordbestanddeelen,
maar met geheele woorden, met woordbeelden, en leert daarmede
het lezen met de vereischte uitdrukking en het zuiver schrijven zekerder dan met alle regels. 1-10ezeer wordt het onderricht nu beinoeilzjkt,
wanneer eene niet gevolgde spelling moet onderwe:.--,en warden, ze'aardoor
care klove getrokken wordt tusschen het woordbeeld op alle straten en
stegen, in boeken en tijdsckriften en het schoolboek ? » (i).

Dat een schoolman van allereerste gehalte het woord heeft,
daarover kan wel geen twijfel bestaan. Het artikel komt voor in
het populair tijdschrift Die Gartenlaube.
De redactie van dit tijdschrift voegde bij het artikel van
SCHR6ER eene nota, waaraan wij het volgende ontleenen :
(t) Die Zukunft der deutschen Rechtschreibung. Eine brennende
Frage der Gegenwart, von K. J. SCHROER.
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« Wij zouden op het aangeduide punt, namclijk tegenover het
phonetischc grondbeginsel, bijzonderen nadruk willen leggen. Het is
cenvoudig onmogelijk de orthographic naar dc uitspraak tot cenheid
tc brengcn daar gecne qurchweg einheitlichOuitspraak, in welke taal
ook, bestaat, cn wijl, indien dcze bcstond, gclijk reeds gczcgd word,.
een oneindig gekomplikeerd alphabet zou mocten gevorn-id wordcn.
Feitelijk is het schrift nicts anders clan een operecren met woordsymbolen, woordbce!den, welke nicer of minder met pogingen tot inachtneming van een klankonderscheid gevormd zijn, cn die elkeen vo!gens
de klanken van zijn dialect uitspreekt. Wat de Middckluitscher Geist
leest, leest de Zwaab Geiscist, het doel van het geschrevene is bcrcikt,
wannecr ieder van bciden wed welke klankwaarde het woordbceld
voor hem hceft, cn daarmcde welk begrip cn welke logische stelling
in den samenhang der gcclachten daardoor vertegenwoordigd wordt._
Geene taal toont bcter dan het Enge!sch, dat deze opvatting van het
wezen van het schrift aan dc werkelijk bestaande en met innerlijk
noodzakelijk geworden betrekkingn beantwoordt ; hicr heeft zich de
uitspraak in hare ganschc ontwikkcling tot het komische toe, van het
in vrocgcr tijd verschenen klankschrift afgekeerd, en wel zondcr de
geringstc schade voor het verstaan van het geschreven of gedrukt
woord ».
In Belgie wordt de behoefte aan eene spellinghervorming
niet gevoeld. Wij kennen geene spellingkwestie ; ik loom er op
terug, daar het eene hoofdreden is °in er geene to doers ontstaan.
Hoeft men bewijzen, dat bezwaren tegen de spelling de Vries
en Te Winkel, in Belgie, zoogoed als onbekend zijn?
Sinds jaren maak ik deel uit van de Antzverpsche Provinciale
Commissie ter Aannwediging der Volksbibliolheken en der Vlaamsche
Leiterkunde ». De meeste volksboeken, welke in de laatste jaren
verschenen, bebben wij ontvangen. Allen waren in de spelling
de Vries en Te Winkel geschreven. Oak als Jurylid in den
« Au4usi Beernaeripsijskamp », den 110.4-.-arlOschen PrOSkanip
voor Nederlandsche Letterkunde », in den « Di-illaarlOschen Prijskanzp voor Nederlandsche Tooneelletterkunde.,, heb ik nooit een
boa aangetroffen, waarin eene andere spelling gevolgd was.
Ook in al onze politieke dag- en weekbladen; insgelijks in de
voornaamste van Holland — in onze vak- en tijdschriften, in de
briefwisseling der openbare besturen, in de private briefwisseling,
wordt uitsluitend de spelling de Vries en Te Winkel gebruikt (i).
( Volledigheidslialve mag ik niet verzwijgen, dat, nadat deze verhandeling geschreven was, ik in het Nederlandsche Tiidschrift voor Volkskunde
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'op het agenda van het M e Nedellandsch Philologencongres, dat
dezer dagen te Gent gehouden werd, stonden 54 punten over
taalstudie vermeld. Geen enkel taalleemar, philoloog of letterkundige heeft er aangedacht over spellinghervorming te spreken.
Niemand spreekt er over, niemand denkt er aan.
In mumner 4 08 Mei 1920) van « Vereniging. lees ik, dat
het nieuw opgerichte SchooMlad voor Vlaanderen aan de medewerkers voile vrijheid laat, in het aanwenden der vereenvoudigde spelling. « Eerstdaags liopen wij een bizonder opstel aan
(le « vereenvoudigde spelling » gewijd, in ons blad op te nemen,
let wel op, aan de VEREEINWOUDIGDE SPELLING, niet aan de SPELLING DER STAATSKOMMISSIE Of aan die van onze ACADEMISCHE
COMMISSIE. In het dagblad De Sliandaard, numrner van 17 Aug.
van cult jaar, lees ik inderdaad, dat het Schoolblad voor Vlaanderen
in zijn laatste nuinwer een artikel De Vereenvoudiginc; der SI-hi-I/Nal bevat. Ik kende (lit tijdschrift niet. Vereenvoual4fing.
beweert men, dat her te lande « een spellingsregeling, die
meer rekening houdt met de levende beschaafde gesproken
• taal vooral daarom van veel belang is voor het volksonderwijs
• omdat zooveel schoolse ballast overboord geworpen kan
• worden,
plaais te waken voor nuttiger lading ,
Het Kollewijnorgaan doet een warn-len oproep op zijne
medestanders in ow de propaganda voor de V. S., (ik druk
er op voor de VEREENVOUDIGDE SPELLING), niet voor een bemiddelingstelsel d()or te drij yen, « waarbij steeds op onze steun
gerekend kan worden. Ooh hel ledenial, door de oorlogsjaren
• bedenkelik gestollkell; El- ST di thgeivi aan yulling (1)
In tusschen verucffloof ih mij allen, (lie het wel ineenen met
ons volksonderwijs ims deze nieuwigheid te verschoonen. Ik
zal bewijzen dat de Kollewijnspelling in onze voiksscholen onrnogelijk kan toegepast worden.

schrijft Professor Dc Vooys, — is de Vereen0 In Zuid-Afrika
voudigdc spelling off-IL icel ingevoerd. .
een kort, dock zeer belangwekkend artikel van Professor Vercoullie heb
gelezen. LICHEE EEN HONDENAAM. Al de andere artikels zijn in de spelling
de Vries en Te \Vinkel.
(1) Vereenvoudicing. 23ste Jaargang, 18 Mei, 1920, nummer 4.
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dicht bij de V. S. Zij verschilt hemelsbreed met ons taaleigen,.
en niemand zal loch wenschen, dat wij Naar als norm aannernen..
Ooh wijkt de V. S., zoowel wat de uitspraak, waarop zij
gegrond is, als wat de vormleer betreft, al te zeer van de onze af.
Wel wordt beweerd, dat onze uitspraak niet deugt, dat daarmede
hoegenaamd geene rekening heeft gehouden.
Het is ook gemakkelijk te begrijpen dat DE Belgiese taalgeleer-den en onderwijzers reel voor een vereenvoudigde schrijftaal gevoelen.
De « Belgiese onderwijzers ? Ik ken die zoowat; (loch vereenvoudigers zullen gclukkiglijk niet dik under hen loopen
Pti-soonlijk heb ik nog keen enkelen ontmoet.
0 De meeste Vlamingen, 00K DE GELETTERDEN, kennen 't beschaafde Nederlands rnaar half. En daar is de misleidende spelling
voor een deel schuld aan (I). »
De Hollandsche schoolopzieners heffen, in hunne officieele
verslagen, bittere klachten aan over de slordige uitspraak der
Nederlandsche taal in (le scholen. Nochtans heb ik nooit de
verbetering der uitspraak in Nedet land als een argument der
vereenvoudiging hooren aanhalen. Daarbij, in Noord-Nederland
werd tot hiertoe de spelling de Vries en Te '\ inkel algemeen
gebruikt, dus dezelfde als in Belgie.
Dal er in Noord-Nederland cone ALGEMEENE beschaafde spreektaal bestaat, wordt door niemand gelochend (e) », zegt Kollewijn.
Hier zij slechts aangemerkt, dat doze spreektaal, de spreektaal, waarop de vereenvoudigde is aebouwd, en waarvan wij later
staaltjes zullen mededeelen, onze onderwijstaal niet ]tan zijn,
basis der spelling voor ONZE SCHOLIEREN onaannemelijk is.
Indien de spelling invloed op de uitspraak uitoefent, zou
omgangstaal der Noord-Nederlanders, die de Vereenvoudigde
gebruiken, insgelijks wijzigingen ondergaan, wat ik nergens heb
vernomen.

**
(t) Vereenvortdigings-Arsenaal, biz. :6.
(2) Opstellen over Spelling en Verbitz:ging door Dr. R. A. KOLLEWIJN,
blz. 132.
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In Noord-Nederland bestaat aldus eene
beschaafde spreektaal

algemeene

In Zuid-Nederland is dat nict zo.
. EEN DER DWALINGEN BIJ DE NOORD-NEDERLANDERS a4.-emecn »,
(zegt de Vlaming Aug. Gitt6C), - IS HET GELOOF DAT IN VLAANDEREN EEN BESCHAAFDE SPREEKTAAL ZOU I3ESTAAN. »
Wat in Zuid-Nederland doorgaat vow- beschaafd Nccierlands is.
gcwoonlijk het dialekt met enigszins vernederlandste vormcn.
Vier grocpen van dialektcn zijn te onderscheiden : het WestVlaams, het Oost-Viaanis, het Brabants en het Limburgs.
Op de scholen worth Noord-Necierlands onderwezen, hicr co daar
na 's lands geiegcnheid gewijzigd.
Wie beschaafd wil spreken of schrijven, tracht zich zo gocd
mogclik van de voordnederlandse algemene beschaafde taLl te hedienen. Gewonlijk, — zcgt Gittee, — smeedt hij zich een swift van
vergelijk : het dialekt kfijgt cen licht nederlands tintjc. Slechts‘, weinig
Zuid-Nederlanders spreken 't beschaafd (NOORD) NEDERLANDS yo:komcn zuivcr

Dit laatste is - volkomen juist ; daarom ook kan de Vereenvoudigde onze onderwijstaal heb flier het oog op het y olksonderwijs — niet zijn.
LITTLE beweert, dat wij dialect spreken ; anderen hebben
bij hoog en bij laag staande gehouden, dat onze Zuid-Nederlandsche letterkunde eerie doorloopende cacographie is. Wij zijn
het beu zoo iets te hooren. Voor het oogenblik wijzen wij slechis
op het iced dat die HEREN ons berokkenen. Wij hebben nog Beene
vija.nden genoeg,. Zelfs de geletterden spreken dialect ; een groat
gedeelte onzer lettericunde is eene doorloopende cacographie.
En wij eischen het gebruik onzer taal m al de takken van het
openbaar bestuur, in de hoogste gerechtszalen, in de Universiteit.
Onmogelijk! Maar die bewering is valsch ; het moet nit zijn met
deze legende.
Luisteren wij naar HuGo VERRIEST, die ook toch wel een
woordje te zeggen heeft, waar over beschaafd Nederlandsch
gesproken wordt :
Waar spreekt men het schoonste Nederlandsch ?
Mijne antwoorde is klaar :
Hier.
(I) Opstellen, door Dr. R. A. KOLLEWIJN, biz. 132.
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Hier, in de Koninklijkc Vlaamschc Academic; hier in Vlaanderen,
en in geheel Zuidneclerland.
Ecrst moet ik het woordekc Alen bcpalen. Alen zcgt nict : Alleman, noch hier noch buitcn, maar spreckt van Ecnigcn ; zoodat
mijne antwoord zou juister zijn : Hier, en in Vlaanderen en in Zuidnederland heb ik het schoonste Nederlandsch gehoord. Ik ZOO gecrn
namen noemen, maar durf niet. — Ik wine dat woorcl nog vcrhreeden en schrijvc : In Zuid-Nederland, ja in Vlaanderen ligt, bij het
algemeen Nederlandsch het beschaafd Vlaamsch nailer dan het
beschaafd Hollandsch. Want zooals Johan Winkler zcgt : BESCHAAFD
HOLLANDSCH EN BESCHAAFD NEDERLANDSCH, DAT IS TWEE

Dat beet ik nagels met koppen slaan..Beschaatd Hollandsch
en beschaafd Nederlandsch, dat is twee Vergeet het niet : c gij,
die er aan denkt het .... beschaafd Hollandsch als basis der
schrijftaal, in onze BELGISCHE VOLKSSCHOLEN, in to voeren.
VERRIEST gaat voort :

Ik bewijze.
Ik ben meer dan zestigmaal in Holland geweest, en ben etdagen gebieven. Ik had mijne oogen en mijne ooren merle, mijn
luisteren en mijn kijken : Wel, dat Nederlandsch dat wij ons inbeclden, dat schoon algemeen Nederlandsch, met zuivere woorden, met
zuivere woordvormen, met zuivere klanken, met zuivere letters,
gegroeid uit den moedergroncl, de moedertaal, bezorgd, gekuischt,
verfijnd en veredeld, uit moederlijke liefde, licht en zonneschijn,
dat Nederlandsch heb ik nooit hooren spreken, nooit zicn spreken,
met schoone lippen.
Ik voege er nog jets bij, iets dat niet beleefd is — maar het moet
mij eens van het heft : — IN llE NEDERLANDSCHE CONGRESSEN, EN
HIER IN DE ACADEMIE, HEB IK GEEN TWEE HOLLANDSCHE HEEREN
HOOREN HETZELFDE NEDERLANDSCH SPREKEN, en dezen die hetzelfdc Nederlandsch schoon spraken met schoone lippen, zou ik wel

kunnen teller en noemen.
Ja, zeker in Holland en bier heb ik beschaafd Hollandsch
gehoord. Ei, wat was het mooi ! wat was het mij lief en zoet, heusch
en beleefd, vrij en vlottend, aangenaam en bekorend, wat was het
voornaam... bovenal op vrouwenlippen ; maar... het was gees algemeen Nederlandsch; het was Hollandsch (1).
Dat was het inderdaad. Ik ook heb het verschil in de uitspraak der uitstekende Nederlandsche taalgeleerden opgemerkt,
(t) Versla 47en en illetiedeelingen tier li'eninkle Vlaamscize Acadernie year Taal- en Letterknrde, 1913 Waar spreekt men bet schoonste
Nederlandsch ?, door iiuGo VERRIEST, blz. 768.
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die wij op onze pleclitige vergaderingen hebben gehoord. Op
vele voorname punten was dit verschil, dit werkelijk verschil,
.duidelijk waar te nemen. Dit is overal het geval ; bier in Vlaanderen, in Frankrijk, in Duitscbland en elders. Gambetia en Thiers
hebben nooit hun accent de terroir geheel afgelegd. Een Nederlandsch Oud-Minister heeft mij gezegd, dat hij aan de uitspraak
de herkomst van al de leden der Staten-Generaal kon aanwijzen,
een Berliner professor spreekt zijne taal niet geheel en al zooals
een Weeder, een Amsterdammer, zooals een Antwerpenaar.
Zelfs zegt M. de Vries ergens, dat Beene twee menschen juist op
dezelfde wijze spreken.
Let wel op dat niemand de eenheid der Ecgelsche of
Fransche talen in twijfel trekt, omdat de eetste dezer talen te
New-York anders klinkt dan te Edinburg; de tweede te Roubaix
niet zooals te Marseille. Niemand zal daaroin beweren, dat de
New-Yorker of de Edinburger, dat de bewoner van Roubaix, de
Marseiller — ik spreek van de geletterden — dialect spreekt.
1k wit alleen hiertoe koinen, dat de uitspraak eene al te onvaste
basis is oni er een spellingstelsel op te bouwen; vootal is de
uitspraak, die aan de Vereenvoudigers tot basis heeft gediend,
voor onze Vlaamsche volksscholen totaal ongeschikt. In die
uitspraak, in diets vorm liggen noodzakelijk dialectische elementen
juist, ik er Fitt genoeg op di ukken, als in die van welken uitlander. De beschaafde taal der bewoners van Toulon kan in de
volksscholen van Amiens Met lot BASIS DER SPELLING dienen.
Ook, die Welke te 's Gravenbage ge!mord wordt, te Gent niet.
1k hoop, dat ik mij nu duidelijk genoeg uitgedrukt heb. Het is
zeker, dat in de uitspraak, waarop de vereenvoudigde spelling
gegrond is, stet ke Holiandsche dialectklanken aanwezig zijn,
die heel vet- van de onze zijn verwijdetd. Het is te begriipen,
dat tal van Holiandsche volksonderwijztrs zich tot dit nieuwe
spellingstelsel aangetrokken gevoelen. Maar juist daarin liggen
onze ernstigste bezwa Fen. Het dialect zit in bet gevoel. En door
ons gevoel laten wij ons leiden. Len van Nederlands vooraanschrtef mij dat dit bezwaar inderdaad voor
staande
de invloed der
ons, Vlamingen, van zeer ernstigen aard is
Vlaamsche dialecten. Geklt voor onze Vlaamsche schoolkinderend de leer Schrijft, zooals gij spteekt dan zal hun
dialect in hun oor klinken, en humie taal zal een echte warboel,
een hutsepot zijn. Vraagt men mij of bet dialect nu ook niet
hinderd op de spelling en de grammatikale zuiverlicid werkt,
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zoo antwoord ik : Zeker, maar wij zeggen aan de leerlingen niet
Schrijft gelijk gij spreekt, maar schrijft gelijk wij het u leeren,
gelijk het in uwe boeken staat ». Zeker zullen onze leerlingen,
zullen wij zeif feilen begaan, blijven begaan tegen de spelling,
tegen den zinnenbouw, welk stelsel ook voorgeschreven wordt
maar er is geen ander middel; wij zijn verplicht te handelen
gelijk men dit in andere landen doet.
Ik erken, dat het Fransch b. v. in dit opzicht vaster staat
dan het Nederlandsch. Kollewijn is echter op het dwaalspoor,
wanneer hij schrijft :
Regcls zijn overbodig in dit geval. Moeten de Franscn door
regels leren wannecr ze le en la behoren te zeggen ? Zij weten 't immet's. Zoo is 't met de Duitscrs ook. Wanneer ze nu eens schrijven
auf der Bank en clan weer auf die Bank, is 't niet om zich to houden
aan een spraakkunstregel maar omdat het zo wordt gezegd in 't
beschaafdc Duits (i) ».
Waarlijk, ik begrijp niet, dat een zoo alzijdig ontwikkeld
man als Professor Dr. Kollewijn zoo iets bevestigt. Ik ben
onder den wereldoorlog in de gelegenheid geweest het beter
te leeren.

* **
Stellig moet onze Voiksschool de eenheid onzer taal
bevorderen.
Er bestaan in Noord-Nederland tal van leerboekjes voor
het aanvankelijk leesonderricht. In het opzicht van inhoud en
methode zijn zij over het algemeen voortreffelijk. Het is jammer
dat we geenen Jan Ligthait hebben. Geen enkel volksonderwijzer zal echter deze boekjes in onze Vlaamsche Scholen aannemen. Waarom niet ? Omdat zij te dialectisch getint zijn, omdathun vorm al te veel van den onzen afwijkt. De taal onzer leerlingen, evenals hun geest — beiden onafscheidelijk van elkaar
— moeten geleidelijk, door evolutie, veredeld en ontwikkeld
,worden. De Kollewijnspelling is revolutie; en revolutie deugt,
Diet. Ook niet het onderwijs.
Kollewijn schrijft :
(I) Vereenvoudigers-Arsenaal, blz. 29.
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Mag men vcrwachten van de Vlamingen dat zc op den cluur dc
Verenigde Schrijfwijze zullen gebruiken ?
Voor zo ver het de Spelling in engcre zin betreft, is cr, dunkt mij,.
gcen overwegend bezwaar. Maar wij mogen, in 't Noorden, nict cisen,
dat de Vlamingcn ons wat gcslacht aangaat en vcrbuiging op de voct
zullen volgen. Want willen wij, voor ons, gcen vormen, die ons taalgevoci kwetsen, in Vlaandercn wil men zc evenmin.
En waarom ook zouden zij niet somwijlen schriiven den en Naar,
WAAR ONZE TAAL EIST de en hem (I) ».
Zoo iets Moor ik gaarne, maar waar blijft dan de volstrekte
eenheid der taal, waarmede men, wat de uitspraak betreft, zoo
geweldig schermt? Onze Vlaamsche Kollewijnianen gaan verder
dan de meester zelf, zij makes geen voorbehoud voor Vlaanderen
zij volgen het stelsel integraal. En ik zal het blijven berlialen : alle
bemiddelingstelsels leiden rechtstreeks naar Kollewijn. Wat de
geslachten en het gebruik der naamvailen betreft, ons taalgevoel
onderscheidt die. Wij begaan daar feilen tegen, evenals onze
vorm in andere opzichten to wenschen overlaat. Wij moeten dit
leeren, gelijk men dit in alle landen moet doen.
Wat de lust van naamwoorden betreft, op blz. 165 van
Opstellen medegedeeld aan Ons 'olkslez,en 7)an Cornelissen
ontleend en die in het Vlaanis een ander geslacht zouden
hebben clan bij DE VINES en TE WINKEL moet ik aanmerken,
dat Cornelissen oils bier bet dialectisch geslacht opgeeft. Wijkt dit
overal niet veelal van het algemeen taalkundig geslacht of zoowelin Nederland als in Ft ankrijk? Daarbij moet ik zeggen, dat voor
het gedeelte der Kempen, dat ik bewoon, Cornelissen, die het
dialect onzer streek bent, niet zeiden het geslacht der woorden
verkeerd opgeeft.
Ook in een letterkundig werk treft Kollewijn afwijkingen
aan van het geslacht, hetwelk door de Viies en Te Winkel
wordt voorgeschreven. Het geslacht, dat de Oostvlaamsche
Schrijvers iii hun boek aan de woorden toekennen, wordt, voor
de meesten, ook in de Kempen gebruikt, en de schrijvers wilden
een schildt-rend werk leveret). Hindert het 714Ire animoorde van
Verriest ? Vindt men zoo iets bij BEETS en VAN LENNEP, b. v.
ook niet? Maar in de school?
Nu volgen enkele voorbeelden, door de Vereenvoudigers
opgegeven, en die wij nooit kunnen of zullen aannernen; zij,
(t) Opstellen over Spelling en Verbuiging, blz. 158.
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druischen rechtstreeks tegen ons taalgevoel in : wij moeten ons
natuurlijk beperken; want de Vereenvoudigersliteratuur ktielt
.ervan.
Aldus :
o Geeft u es 'n voorbecld.
Wanneer u uitroept : oga nict op die bank zitten, Hu is geverftl »,
en iemand u zeggen moest zij is geverfd », dan zou a waarschijnlijk
uwe schouders ophalen (I) ».
men in Viaanderen hooren
Is het te gelooven ? Nooit
zeggen : HIJ is geverfd. Gelukkiglijk, dat zij ook toegelaten is.
0 Maar houden de aanhangers van de Vries en Te Winkel, vol,
,dat u achrijven moet zij is geverfd, zoo doet het (2) ».
Zoo is men in alien geval zeker Beene feilen tegen de
geslachten te begaan.
Toch zegt U, EN IEDER ANDER, van 'n sigaar, HIJ is me wat
niet bepaald lekker ( 3) ».
zwaar, ik vind
Neen, zoo iets kunnen we in onze scitolen niet gebtuiken.
En het volgende dan?
Der Vcreenvoudigers nu volgen deze voor-zich-zelf sprekende
regel : Schrijf de, die, deze, waar men in de besehaafde taal de, die,
deze ZEGT, hij, hem, waar men hij, hem en zij waar men zij ZEGT.
Dus wij hebben DIE snoek met DE hengel gevangen. Is de kachel
aan ? Neen Hu is uit. Heeft de meid HEM wel aangelegd ? Ze heeft het
zeker vcrgeten (4) ».
1k hoef niet eens te verzekeren, dat het er bij ons ankervast
inzit wij hebben DIEN snoek met DEN hengel gevangen. Is de
.kachel aan ? zij is uit, de meid heeft HAAR Diet wel aangelegd (5).
(i) Arsenaal, blz. 24.
(2) IL
(3) Id., blz. 30.

(4) Opstellen over Spelling en Verbutg-ing-, blz. Ist.
(5) Let wel op, dat ik geenszios beweer dat de Vlamingen deze woorden
.zuiver uitspreken. Zij zullen zeggen DIE-EN Snoek; de meid heeft ER niet wel
aangelegd. Maar het geslacht en de naamval worden aangeduid, zoo is het
.gemakkelijker verder te bouwen. liter ziet men andermaal hoe broos
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Van eeu bloom zegt men : HIJ is mooi; van cen kamcr: HIJ is
wat klein; van de koorts : HI J is hooger dan gisteren en zelfs van cen
eierleggende of niet meer cierleggende kip: HIJ moest nu maar
geslacht (i) ».
Verder :
« Schrijf ik : IK ZIE DEN MAN, TERWIJL IN MOET ZEGGEN : IK ZIE
DE MAN, OF VAN EEN PET GESPROKEN : IN ZET HAAR OP, TERWI JL 1K
MOET ZEGGEN : IN ZET HEM CM) OP, DAN MAAK IN ',iij SCHULDIG AAN
ERGE TAALVERKNOEIING (2) >>.

Van het volgende ban ik de geestigheid moeilijk vatten :
(< De beer Kollewijn vroeg aan cen jongen Er is bet toc!atinskende. Hot
examen y our de H. B S of hij bet geslacht van
Zijn clan rile muizen
antwoord luidde : « Ja, meneer, vrouwelijk
wijfjc.s ?›), luidde de Nv edervra ag Zijn cr dan gem rnannetjesmuizen ? De jongen zci : Neen a. Zijn buurman nocmde Coen de rat,
en keel: y erwonderd op, torn hij hoorde, dat rat ook stand aangeduid
als vrouwelik. Eon derdc Nv st zeker, dat or mannetjesmuizery
waren; hij had er ze!f cen gehad, con wittc (3).

Ik stel mij moeilijk zulk examen op onze scbolen voor.

**
Het beste beboud ik voor het laatste.
De 1%ereni1,,,in,;- tot Veleenvouoi. van onze Schrijfiaal gaf
onder den titel : EEN PRIVATISSIMUM OVER NEDERLANDSE
TAAL IN HET JAAR 2222 uit.
beschaafde uitspraak ais basis der spelling is. Ik heb hoogbeschaafde,
geleerde Nederlanders hooren zeggen M'N sigaar trek NI. Z ' N jonge deugt
NI; ik EB het 'M genDeg gezegd : doch, 1 Wil NI luistere..
Ik heb zuike dingen ook gelezan gaf de schrijver de uitspraak juist
weer? Behoorde men M ' N sigaar of MEN sigaar, D ' R huis of DER, deur huis
I of IE enz. te schrijven? Mag men zulke dingen onder de oogen onzer leeriingen brengen?
(t ) Opstellen over Spelling en verbuiging, biz. 1 5 T.

(2) De Spelling X-ollewiln. Een groat maatschappe4k, tevens .Nederlands Belang door J. ROTTIER. 3"° Druk, (1919), blz. 14. De Schrijver is
leeraar aan de H. B. S. te Bandoeng.
(3) Ds Spelling Kollewzjn, door J. W. ENGELKES. ioe Druk (1919),..
blz. 12.
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PROF. D. We zullen dan nu beginncn met het overbrengen van
cnige eenvoudige zinnetjcs in de schrijftaal van de Ig e eeuw :
Meneer A. wil u zo goed zijn de eerste zin even voor te lezen ?
STUDENT A. « 7e lag zo lang als je was op de grond en scheen Diet
de minste lust te hebben om op te staan.
PROF. juis. De heron begrijpen m'n bcdoeling, nietwaar ? Verleden week heb ik als voorbeeld gegeven de vraag « Ben je niz weer
helemaal betel'? » Hoe zou men dat in de 19 e ecuw bij voorkeur geschreven hebben, mencer B ?
STUDENT B. « Zijt gij thans zveder geheel en al hersteld ? »
PROF. B. Uitstekend. De zin die we nu krijgen is veel gemakkeliker. We zullen ook zo min mogelik andere woorden kiezen en dus
-alleen veranderen aan de vorm. Dus, meneer A.
A. Gij laagt, zoo lang als gij waart op den grond, en scheen nict
de minste lust to hebben om op te staan.
PROF. D. Niet kwaad, nict kwaad. Heeft soms een van de beide
hcren iets aan te mcrken ?
B. Het moot zijn : scheent.
PROF. Ja, zoo schreef men dat toen (1). »

Hen enkel woord. Zijn de als voorbeelden opgegeven zinnen:
ja of neen, dialect? Zijn de zinnen, waarmede de spot gedreven
wordt, ja of neen, onberispelijke taal ? Worden deze bier Diet
algemeen gebiuikt, en vindt een Vlaming die onnatuurlijk,
gemaakt '
« De studenten verbazen zich over hunne bet. over-over-over
;.,,rootouders. Dat moeten rare luitjes gewecst zijn. »
Aldus besluit R. K. (Kollewijn).
't Is mogelijk : maar mijn besluit is, dat alien, die dergelijke
dingen in onze scholen zouden willen onderwijzen... hoe moet
ik het zeggen... luitjes zouden zijn.
En daar ooze omgangsta2l, onze letterkundige taal en onze
onderwijstaal, eene en dezelfde taal moet zijn; daar de verschillende voorgestelde stelsels, alien lijnrecht naar bet Kollewijn-stelsel loopen, en hierin de kiemen liggen opgesloten van nog
(1) Een Privatissimum over Nederlandse Taal, blz. i.
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sneer willekeur en anarchie; daar deze stelsels, alien meer en
meer, zich van ons taaleigen verwijderen, dat, veredeld en
gezuiverd, de grondstof van onze beschaafde omgangstaal,
letterkundige en onderwijstaal hoeft te zijn, koint het mij ongepast voor aan onze spelling wtizigingen toe te brengen.
Dat de tijd, waarin wij leven ; dat de toestand, waarin wij
ons bevinden, met het oog op de verovering onzer taalrechten,
het ons tot een strengen plicht voorschtijven thans dien twistappel niet onder de Vlamingen te werpen, is zoo zonneklaar,
dat er m, niet op hoeft aangedrongen. Ofwel, ons y olk, zou
totaal onverschillig blijven, en dit zou de Koninklijke Vlaamsche
Academie niet ten goede komen ; ofwel er zou, gelijk in Nederland, eene spellingkwestie in Vlaanderen ontstaan, en dit zou
gevolgen liebben, die niemand kale voorzien.
On ne change pas de guide quand on passe un gue.
« \Vij zijn op reis naar Gent, en de weg is lastig, krom en
fang zong Vuvlsteke. Aan wat ook medewerken, wat hem nog
meer zou kunnen versperren, daar doe ik in Been geval aan mede.

P S. — NIijn opstel was reeds gelindipd, wanneer ik het
laatst verschenen nurnmer van Vereeir7'ouri4,ing, orgaan Van de
Vereniging tot Verecupoitdill , , - 7 , an olize Sch 7 77/tha , ()laving.
l
1k lees daarin : EEN BEROEP OP ALLE VOORSTA_NDERS
VAN
SPELLINGVEREENVOUDIGIN-G.
« Opnieuw is de oplossing van de spelling]; wcstie op de
berniddelingspoging van de Minister
Lange baan gesclioven.
van Onderwijs, die o. a. 711 611708 7r17/4e7/71, e 7 001SChlifie71
omti en t het taalkundig, mannelik en vrouwelik geslacht,
heeft reeds bijvoorbaat zooveel teenstand ontinoct, dot daaTuit
, 'CC11 bezved1:4;111A, Ball voortkornen.
slechts nieuvey
Met grote eensteininiglieid liandhaven wij de regels van de
Vereenvoucligde Spelling, (lie sinds vele jaren door een aangroeiend getal Nederlanders van alle riciaingen toegepast
worden ».
,

-

,

1

WI/

7'Criearlill c).:, ell ..<

TER TOELICHTING.
«Het lijkt ons ondenkbaar, dat—gelijk sommigen men en —
de Minister een derde, op zijn last ontworpen spelling eenvoudig
voor al zijn ambtenaren en voor het gehele (openbare) onderwijs
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zou voorschrijven, zonder onmiddellik belanghebbenden, in het
biezonder de Koninklijke Academie, de letterkundige fakulteiten van onze Universiteiten en de onderwijsorganisaties
10-e word te hebben. Als dan de ambtelike wereld ook een woord
meespreekt, zal de Regering ongetwijfeld van veischillende
zijden ernstige kritiek horen. Vandaar dat wij spraken van is< op
de lange baan schuiven ›>.
Vei eel;

710 far:v.7T — 2 4

Jaargang

9.

Augustus 1920. Nurniner I.
De « Vereniging tot Yereenvoudiging van onze Schrijftaal»
volhardt dus in Naar besluit : Geene berniddeling. Het zuiver
Kollewijnstelsel.
Met (lit derde spellingstelsel, hetwelk de Nedeilandsche
Minister voor zijne ambtenaars zou voorschrijven, zouden wij
feitelijk vo)t- ZES stelsels kunnen staan, wel te verstaan, indien
het voorstel onzer Acadeniische Commissie aaiK,Yenomen werd en
daar door de Nederlandsche Regering en de Nederlandsche
Taalcommissie werd op ingegaan.
Als dan de Ambtelike -wereld ook een woord meespreekt
zal de Regeering ongetwijfeld van verscliillende zijden ernstige
kritiek moeten horen.. 'Gal de Ambtelike wereld de Vereenvou
digde verdedigen ? Of zal zij ook bemiddelingsvoorstellen doen?'
Dan hadclen wij ZE YEN- stelseis.

VERSLAG DER MINDERHEID
OVER DE

SPELLINGS-VEREENVOUDIGING.
Zooals te verwachten was, is de Commissie der Vlaamsche
Academic op verschillende punten tot eenparigheid niet kunnen
geraken.
Mannen, die verschillende princiepen huldigen, en bijgevolg
tot verschillende richtingen behooren, kunnen natuurlijk niets
antlers clan tot uiteenloopende gevolgtrekkingen homer.
En in zake .Spellingsherporming zijn er twee richtingen :
J O De PHONETIEKERS, die halsstarrig blijven vasthouden
aim het princiep dat door de meerderheid der Vlaamsche Commissie zeer duidelijk vooruitgezet wordt (bl. 12) : « De spellin
. vervult hare tack, wanneer zij zoo geed mogelijk de beschaajde
« ilitspraak in schrift brengt. Etymologie is taalwetenschappelijke
weelde, waar de gewone sterveling te weinig aan heeft Om
« ingewikkelde voorschriften te wettigen, die meestal niets
antlers meebrengen clan hopelooze verwarring bij hen die
eBeen
n literatoren,, taalkundigen Of onderwijsmenschen zijn
Zoo dus alle talen (de phonetiekers van alle kinder ' zijn het
hieromtrent eons) moeten zoo gred mogelijk eenvoudig phOnetisch genoteerd warden ‘> -- en alles wat van lien rebel
afwijkt, is uit den b4)oze.
42() De TRADITIoNALIsTEN-, Welke bezwnren hebbeii tegen
deze eenvoudige phonetische notatie hunner tail; hetzij zij
principieele voorstanders zijn eerier etymologische spelling; —
hetzij zij, zuiver conservatieven zijnde, de spellingstraditie
len geeerbiedigd hebben, eenvoudig om dat zij do traditie is ;
— hetzij zij, zonder principieele voorstanders te zijn der etymologische spelling nod' ultra-conservatieven, hezwaren hebben tegen een al te radicaal optreden van hetgeen in hunne
oogen phonethck dortrinarismc is, zooals het door de meerderheid der Commissie zeer duidelijk omschreven wordt.
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De Vlaamsche Commissie bevatte toevallig geen enkel zuiver-conservatief, alhoewel die richting in de Vlaamsche Academie vertegenwoordigd is, en dat de Academie reeds twee of
drie maal het besluit genomen heeft de Vries en Te Winkel bij
te blijven.
Persoonlijk ben ik geen principieele voorstander eener etymologische spelling, — een zuiver behoudsgezinde ben ik evenmin.
Op het gebied der zuivere phonetiek (ik beken het volgaarne) ben ik overigens een leek. Mien yak is historische critiek,
en stUdie der historische evolutie.
Historici hebben steeds, dat is genoeg bekend, een neiging
oin met de traditie rekening te willen houden. De traditie is
your hen een feit ». Zij willen ze eerbiedig bejegend zien en
weigeren zich meestal om ze brutaal weg te schoppen, zooals
doctrinairen van allen slag dit, uit naam van hunne a'octrina,
met voorliefde altijd doen.
Zijn historici niet ultra-conservatief gestemd, dan zullen
zij pogen de traditie te moderniseeren en haar eene evolutie te
doen ondergaan. Haar omverwerpen, om het plezier van haar
op grond te zien liggen, daar houden zij weinig van.
Er kon dus van mij die op het terrein der evolutie sta, niet
verwacht worden dat ik spellings-hervormingen met de zelfde
pogen zou aanzien als de knappe phonetiekers, die van onze
Commissie deel uitmaken. De weg, dien zij voorslagen, boezemt
mij vrees in, en ik zou de voorkeur aan een anderen geven.
Want er staan twee wegen ()pen voor wie een spelling hervormen wil :
T o Of wel stilletjes aan hervormen; host wat host een tweede
spellings oorlog verrnijden, — hervormen zonder dat het publiek, buiten de onderwijs menschen, er veel van merkt.
Deze weg is het, dien de Acadc'mze francaise volgt. Alle
dertig jaar ongeveer, wijzigt zij het een en ander aan de Fransche spelling. Op den duur bekomt op die wijze de spelling een
nieuw aanzicht. Want al wie de origineele uitgaven van Bossuet, Moliere, Racine enz. behandeld heeft, weet bij ondervinding hoe verouderd de spelling door hen gebruikt, ons thans
voorkomt.
Maar nooit, volstrekt nooit heeft de Acade'inie francaise toegelaten dat er opeens aan de spelling zulke wijzigingen toege-

679
bracht zouden worden van aard om de hoofdwerken van nog
levende schrijvers den schijn te doen krijgen in een verouderd
kleed gestoken te zijn. Zoo Lang de gedachten, door die intellectueele 'eiders van het yolk geuit, nog lepend zijn, moet volgens
de Acade'nzie de inkleeding Bier gedachten in hoofdzaak behouden worden. Aan het grout publiek, dat nergens uit gepatenteerde phonetiekers bestaat, mag men niet doen gelooven dat
gedachten dood zijn, omdat de spelling, waarin zij gestoken
zijn, dood is. Het kleed mag eene reparatie ondergaan, maar
men wil vermijden dat het door een pennestreek naar de rommelkast verwezen zou worden.
De weg door de Acade-mie francalse gevolgd, moge door
phonetiekers ten strengste afgekeurd worden : hij blijft voor mij
de weg van het gezond verstand. De Acade'inie mag wel wat te
huiverig zijn in het aanvaarden van nicuwigheden (en in mijn
oogen is zij te behoudsgezind). Niettemin is voor mij een evolutie die traag werkt, nog te verkiezen boven een revolutie.

20 Er blijft een tweede weg open : handelen in tegenstelling met hetgeen de Acadtcmie fi-ancaise doet. Opeens een Rotterdamche kermis in de Nederlandsche Spelling inrichten;
opeens de werken van onze levende beste schrijvers voor het
opkomend geslacht ongenietbaar en yen )uderd maken.
Dat anderen dien weg opwillen, mij goed, — maar ik doe
niet mode.
Tegenover de principiele verldaring der meerderheid over
phonetische spelling is het goed dat de minderheid hare principiele verklaring aflegge ten einde het eenieder duidelijk te
maken in Welk licht beide partijen de voorstellen van vereenvoudiging hebben gezien.

*
* *
AANDUIDING VAN HET GRAMM AT1SCH GESLACHT.

Dc Vries en Te Winkel -- (lit is genoeg bekend hebben
in hunne Woordenlijst bij iedcr w()ord een enkel geslacht aangeduid. Voor het bepalen van dit geslacht hebben zij zich bijna
uitsluitend laten leiden door het etvmoJogisch en historisch
geslacht.
Doordien Vlaamsch-Belgicin taalopzicht zeer conservatief
gebleven is, is de woordenlijst voor ons Vlamingen (uitzonde-
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ringen daar gelaten) niet al te hinderlijk geweest. Zooals het
Verslag van Prof. Scharpe het opmerkt, komt meestal het bij
ons levend geslacht met dat van de woordenlijst overeen.
Doch juist omdat de Vries en Te Winkel aan het taalgevoel
der Vlamingen zoowel beantwoorden, zijn zij, dit valt niet te
betwijfelen, in vele gevallen voor de Noord-Nederlanders hoogst
hinderlijk.
Want de lijst houdt geen rekening met den wezenlijken
toestand van het grammatisch geslacht in Groot-Nederland.
In het Fransch, Duitsch, Russisch enz., heeft ieder woord
zijn geslacht en van het Noorden der taalgrens tot het Zuiden,
van Oost tot West, is buiten enkele uitzonderingen dit geslacht
hetzelfde.
Wij mogen het diep betreuren. maar het is nu eenmaal een
feit : in de Nederlanden bestaat die eenheid van het grammatisch geslacht niet meer — en sedert eeuwen is die eenheid
gebroken.
Het volstaat het Woora'enboek van Verdam te doorbladeren
om te zien hoe vele woorden bij hem b. v. als mannelijk en vrouwelijk aangeteekend staan, ja zelfs soms mannelijk, vrouwelijk
en onzijdig.
De Vries en Te Winkel hebben zich beijverd om de een
heid van - het grammatisch geslacht, die, zooals gezeid, sedert
eeuwen bij ons niet meer bestaat, alweer in het leven te roepen.
Dat zij in hunne poging mislukt zijn, zal geen mensch verwonderen die aan taalstudie doet : De levende taal volgt haren
ontwikkelingsgang zonder zich te bekreunen om de regels die
de grammatica's-opstellers aan een taal willen opleggen.
Daar waar de Vries en Te Winkel voor ons taalgevoel hinderlijk waren, wat hebben wij Vlamingen gedaan ?
Laat het ons maar openlijk bekennen : Wij hebben van de
Woordenlijst eenvoudig geene notitie genomen. Heremans heeft,
zonder permissie aan de Vries en te Winkel te vragen, bij een
reeks woorden, waar het aangeduide geslacht voor ons hinderlijk was, een tweede geslacht gevoegd ad usum Flandrorum.
Onze onderwijzers rekenen het ons niet als taalfouten aan, daar
waar wij van de Vries en Te Winkel afwijken, en volgens het
algemeen taalgevoel van ons yolk schrijven. De Vlamingen (uitzonderingen daargelaten) zeggen en schrijven de gilde, alhoewel
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de Woordenlijst het gilde wil; de broederschap (= confr6rie)
waar de Woordenlijst het broederschap eischt; de venster, in
plaats van het venster; den overschot, den boot enz. enz.
Kollewijn heeft zich de moeite getroost de werken van
enkele Vlamingen te excerpeercn. Hij vindt die vol taalfouten
Maar de Vlaming, zooals getegen de Vries en Te Winkel.
zeid, bekreunt zich daar niet om : hij blijft bij zijne gesproken
taal.
En wat zien wij thans in Holland gebeuren? De Hollanders,
die jaren lang het juk van de Vries en Te Winkel hebben gedragen, met veel geduld — en veel geduldiger dan wij hebben
er thans genoeg van, en zij vragen em te mogen doen hetgeen
wij Vlamingen sedert lang deden : de geslachten schrijven zooals zij die voelen. Mogen wij dit den Hollanders euvel aankluid en ?
Mogen wij thans aan de Hollanders verwijten de eenheid
der geslachten te verbreken ?
Met welk recht zouden wij dit doen?
Hebben wij het dan niet sedert lang gedaan, daar waar de
Woordenlijst veer ens hinderlijk was ? Hebben wij het slechte
voorheeld niet gegeven ? Spreken wij zelven wel dagelijks, en
schrijven wij volgens de aanwijzingen der Woordenlijst ? Is de
eenheid van het geslacht sedert eeuwen ten onzent (ik meen
in Groot-Nederland) niet gebroken ?
Er han naar mijn meening op die vragen slechts een antwoord gegeven worden.
Gesteld overigens dat wij, Vlamingen, het eens zouden zijn
onze geslachten aan de Hollanders te willen opdringen,
over welke middelen beschikken wij um dit te doen? Welke
practische uitslagen zouden wij kunnen verkrijgen?
Laat ons dit uit het OOg niet verliezen : Wij beschikken over
o(reen enkel middel !
En indien nu de Hollanders hunne taal willen schrijven
zooals zij die voelen dan blijft ens maar een ding over : berusten in hetgeen wij niet kunnen beletten.... en van den need een
deugd maken.
Doch indien wij niet willen, noch aan de Hollanders kunnen beletten het grammatisch geslacht te bepalen volgens hunne
behoeften, is er nochtans een zaak die ons aangaat : Dit is de
wdenschappelilke methode die zij wenschen te volgen voor het
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aanduiden van hunne geslachten. Die methode kan cventueel
onwetenschappelijk zijn. En clan molten wij hunne aandacht wel
hierop vestigen, daargelaten de vraag of het zelfs onze plicht
niet is. Het geldt toch immers onze gemeenschappelijke Nederlandsche moedertaal en clan hebben wij toch het recht om ook
een woordje mee te spreken.
Kollewijn welke zulk verdienstelijk werk geleverd heeft bij
het bestudeeren van dit vraagstuk en nu de tolk van zoo vele
Hollanders geworden is, heeft een nieuw stelsel uitgedacht.
Hij stelt vast dat er verwarring in de geslachten bestaat,
doch klaarblijkelijk is het hem te doen om die verwarring nog
grooter te maken dan zij wezenlijk is.
Er is, volgens de spraakleeren die zijn stelsel volgen, in
het Nederlandsch een de-geslacht en een het-geslacht. Deze de
wordt mannelijk gevoeld, volgens Kollewijn, waar het « kennelijk » een mannelijk wezen geldt, en vrouwelijk waar het een
vrouwelijk wezen geldt. Wear geen van beide het geval is, voelt
men het verschil niet meer (zoo wordt ons verzekerd) en mag
men volgens hartelust van dozen de eon hi/ of een zij maken.
Zoo dus, onberispelijk Nederlandsch is de volgende zin :
De Belgische staat en de hoofdstad zijn in twist geraakt.
Wat de Staat betreft, heeft geld noodig, wat de stad betreft,
hi/ weigert te betalen ».
De steller heeft waar te antwoorden , ik voel nu eenmaal
de staat vrouwelijk en de stad mannelijk » en de schoolmeester
meet hierin dan berusten : het taalgevoel mag hij niet kwetsen.
Geen Vlaming of hij zal hierop antwoorden : Die taal,
is mij te geleerd! » Want taal is toch zeker een wezen dat « kennelijk » noch vrouwelijk noch mannelijk is.
Dat er niemand noch in Noord-Nederland noch in ZuidNederland is, die zulk Nederlandsch schrijft tenzij als grail,
hoeft geen betoog. En het spreekt van zelfs dat een spraakleer,
die zulke dingen toelaat, de kloof welke tusschen Noord
Zuid bestaat, nog grooter wenscht te maken dan zij wezenlijk is.

hj

Welke richtsnoer moet er nu volgens Dr. Kollewijn in den
regel gevolgd worden, in take aanduiding der geslachten. Kollewijn zegt : « Wij moeten ons wat dit punt betreft, houden
aan de geslachten zooals zij gevoeld worden in het beschaafd

Nederlandsch ».
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Tegen dezen rebel heb ik een paar wetenschappelijke
denkingen in te brengen. Maar vooreerst, laat ons zien hoe
Kollewijn a an zijn beschaald Nederlandsch gekomen is.
In het Nederlandsch, evenals in alle andere talen, heet het
dat wat de uitspraak betreft, men zich dient te houden aan de
beschaafde uitspraak. De beschaafde kringen zijn in dit opzicht
toonaangevend .... en dit is verstaanbaar.
Zoo zal een Franschman zeggen :
faut pron()ncer Mai
et non me (de nude en nu nog dialectisclie uitMei)
spraak) car ion dit me la Comedie Francaise
De uitspraak der Comedie francaise is clan ook voor de
meeste Fransclien de norm die zij gewillig volgen.
Maar hetgcen eel" Franschman, noch een Duitscher, nosh
Cell Italiaan u zullen leeren, is dat wat de aanduiding der geslachten betreft, men zich moet richten naar de beschaafde taal.
Vaugelas, ecuwen geleden, zegde reeds : Il faut sur ce
point se conformer lz
faut enr6gistrer hrsoge
kortweg — en niet
Ura„(;-e
Pllsage des salon.n z;
het voor de uitspraak geldt.
En Vaugelas had duizendmaal gunk.
Waarom flee ft Vaugelas gelijk ei Kollewijn ongelijk )mdat er met twee overwcgingen dient rekening gehouden te
worden :
P) In het Nederlandsch, evenals in alle andere talon, zijn
er een aantal platte, populaire, vieze woorden en uitdrukkingen,
die tot de beschaafde taal niet behooren — die de besclifde
taal vermijdt, negeert, en niet 7cilkennen.
Bij het bepalen van het geslacht van die woorden, k:u naar
mijn gevoelen, van de beschaafde /dal geen sprake zijn aangezien die woorden voor de .beschaafde taal niet bestaan.
Ik kies een woord als voorbeeld. Sit 7)enia 7,arbo — wie aan
lexicographic duet, mag voor geen kleintje vcrvaard zijn.
Daar hebben wij b. v stront.
Dit woord staat bij Verdam aangeteekend als mannelijk.
Bij de Vries en Te Winkel : vrouwelijk — In de dialecten aarzelt men.
Volgens Kollewijn zouden wij ons your het geslacht van
dat woord naar de beschaafde taal moeten richten.
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Volgens mijn taalgevoel, dat zeker dat der overgroote meerderbeid der Vlamingen is, sluiten stront en beschaafd elkander
uit. Er kan, mijns inziens, bier geen sprake zijn van den regel
door Kollewijn voorgeschreven. Voor het bepalen van dit geslacht zullen alle Vlamingen met mij voile procuratie ;even aan
de beerruimers : die hebben verstand van dit woord en naar
hen meet geluisterd worden om het geslacht te bepalen. Dat
op hunne aanwijzing het woord mannelijk of vrouwelijk aangeteekend wordt, en zelfs beide te samen, het kan me weinig
schelen.
Hechten er de Kollewijnianen aan over dit artikel in bespreking te komen met de beerruimers en willen zij absoluut het
geslacht bepalen volgens hnnne beschaafde taal, zoo heb ik er
natuurlijk niets tegen. Maar ik blijf op een afstand en de Vlamingen zullen schier alien mijn voorbeeld volgen, aangezien zij zeker
under beschaafde taal iets antlers verstaan clan de Kollewijnianen.
En dit is een voorbeeld uit honderd. Want er zijn in alle
woordenboeken een heele reeks woorden die aangeteekend
stain als bas of _pop/la/re en daar moeten wij ons, volgens mijn
taalgevoel, op het zelfdc standpunt stencil, als bij het door mij
aangehaalde woord.
Nooit zal b. v. een Franschman in het hoofd krijgen te
zeggen : , m.... est fininin, parse clue dit la M... cambronne
A la Comedie francaise En dit is nu juist het standpunt dat
Dr. Kollewijn met zijne zoogenaamde beschaafde taal aanbeveelt, en waartegen ik, en waarschijnlijk ale Vlamingen met mij,
verzet aanteeken.
2 0 In elke taal heeft ieder bedrijf zijne technische woorden
en zijn speciaal gerief. Wie b. v. Cell drilboor dagelijks gebruikt,
zal zonder aarzelen zeggen « hij of is kapot <-‘ hij of xi/
is verloren » - en zoo gaat het met alle de voorwerpen die
tot het ambacht behooren.
Een matroos ke pt zijne scheepstermen : mast, loef, bramsteng, boeg, spriet, enz., en voelt dadelijk of die mannelijk of
vrouwelijk zijn.
Een metser aarzelt niet voor truweel, keper, balk, nok; eon
tirnmerman evenmin voor : drilboor, schaaf enz.
Wat heeft nu « de » beschaaide taal, ik vraag het, met die
ambachtstermen uit te maken. Mijns inziens, heelemaal niets....
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en bijgevolg koi.._t het haar niet toe het geslacht van die woorden te bepalen.
Naar mijne opvatting heeft men zich voor scheepstermen
te houden aan de taal der matrozen — en het komt er niet
aan of deze al dan niet beschaafd zijn, of zij zich wel alle dagen
Hoe onbescliaafd ook,
wasschen en niet te veel pruimen.
hebben zij meer verstand van scheepstermen dan de beschaafde
schoolmeester, die achter zijn lessenaar zit en nooit in zijn leven
op een schip dienst heeft gedaan.
De beschaafde taal heeft zich dus in de eerste plaats voor
technische woorden, beschaafd te gedragen tegenover mensclien
die er meer van weten, en een vakkennis bczitten Welke de
gewone beschaafde sterveling niet heeft.
Zoo worden de geslachten in het Fransch, Duitsch, Italiaansch geregeld. Waarom dan ook niet in het Nederlandsch ?
Natuurlijk denkt er geen mensch aan your de bepaling der
geslachten de beschaafde taal uit te schakelen : zij dient de
eerste geraadpleegd te worden voor abstracte begrippen en algemeene gevoelens (angst, z'rees, draft, redo enz.), want die begrippen hooren haar in de eerste plaats toe.
Men zal ze oak raadplegen voor de voorwerpen die ze kent
en clagelijks gebruikt (tafel, stoel, kachel, kast enz.).
Maar uitspraak doen over alle woorden — dit kornt haar,
mijns inziens, niet toe.
Tot zoo ver wat het stelsel van Kollewijn aangaat.
**
Ik kom thans tot het verslag der Nederlandschc Staatscommissie.
Pro forma neemt de meerderheid Bier Commissie Mier,
zooals elders, den schijn aan, Kollewijn tegen te spreken, —
maar feitelijk koint zij in hoofdzaak tot de zelfde conclusies als
K( )11 cwijn.
Ik verwijs naar het 40 : In de keuze tusschen de genitieven
op -r en -s richt men zich naar de beschaafde taal
Verder leest men het 50 : « In de keuze van het geslacht
voor de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden van den
3 den persoon, richte men zich bij het schrijven naar het spreken
in dezelfde onzstandigheden (= dit is de beschaafde taal) ».
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« Voor de namen van taken zou men dan alleen als regel
kunnen stellen dat het gebruik van h if en z moet afhangen van
Verslag, bl. M.)
hetgeen in de bescliaafde taal wordt gezegd.
\Vat de Nederlandsche Commissie beoogd heeft, wordt
oris door Prof. Scharp6 uiteengezet : < Zij sluit zich niet aan
bij de aanhangers van het Kollewijn-stelsel, welke de moeilijkheld oplossen door te zeggen : richt u naar het beschaafde spraakgebruik. Het kond er immers juivi op aan REGELS op to geven,
die OVereenSielilinell met dat beschaajde spraakgebrilik ». (bl. 4.)
En inderdaad schijnt de Commissie op zoek te zijn geweest
naar die regels. Maar dat zij die regels niet gevonden heeft, zal
niemand verwonderen — het is immers zoeken naar de quadratuur van den cirkel.
Waarom is in alle talen (het Engelsch natuurlijk uitgezonderd, dat alle y onzijdig maakt, wat niet kennelijk mannelijk of
vrouwelijk is) het eene woord mannelijk en het andere vrouwclijk?
Vele geleerd(n hebben liaar de oplossing van dit raadscl ge-j
zocht; zij k()Tnen tk 4 de conclusie : •< Er is geen regel >>.
Waarom het eene woord mannelijk en het andere vrouwclijk? Ja, omdat het z66 is. Er is geen regel waar willekeur
heerscht.
De minderheid der Hollandsche Commissie stelde voor
« dat een groot aantal woorden die bij de Vries en Te Winkel
als manlijk worden opgeven, in het vervolg als vrouwelijk zouden worden beschouwd. Men zou dan eene betrekkelijk korte
lijst pan mascidina overhouden Doch daartegen had de
groote meerderheid van de Commissie bezwaren : zij meende
een daad van groote willekeur
dat het opstellen pan zalk
zou zijn.
Indien die minderheid er op uit was um woorden die door
de Hollanders mannelijk gevoeld worden, vrouwelijk te maken,
clan zou dit wezenlijk een daad van willekeur » zijn. Maar ik
kan mij moeilijk voorstellen dat dit in de bedoeling van Prof.
Muller lag.
In alle gevalle had die minderheid duizend maal gelijk aan
te dringen op het maken van eene
De grofste daad van willekeur, welke eene Commissie, gelast met het regelen der geslachten, kan begaan, is het weigeren
van lijsten aan degenen die het duidelijk gevoel hebben dat zij,
geen wandelende woordenboeken zijn.
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aan? welaan, maakt er dan een andere !
Het geslacht bij de Vries en Te Winkel opgege ycn, druischt
tegen uw taalgevoel in ? Opperbest ! Doet clan hetgeen de nuchtere Herernans deed, en plaatst 11(7Y.71S het geslacht zooals de
Vlamingen het voelen, het gcslacht zooals Gij Hollanders het
v()elt.
Waarom b. v. bij tajd nict genoteerd : yr. CZ Zuid-Ned.)
echter o. (Brab,) — enz. Zooals het
Milk, yr.
m. (N) enz.
trouwens in ons Groot Woordenboek nu reeds geschiedt.
Door het weigeren van een lijst, heeft de meerderheid der
G)mmissie zich zelf veroordeeld ()m over de regcling der geslachten niets anders uit te bre/igen clan 7'Clba el 7,0(0%
Zip stelt regels, maar zegt : er zijn eitzonderingen; mannelijk worden gevoeld adel, staat enz. ; men schrijlt
dikwijls den genit. dcr , maar men schriift nog met dcr (ad,
der oorlog, der staat, enz. — , In Cell aantal geyallen, vooral
Nvaar niet sprake is Van Concrete voorwerpen in het dagelijksch
ieven, is men gewoon Lij en haar te gebreiken, zoo b. v. wanenz.
neer bedueld worth de (mrdc, (IC (ommis,sie.
Een oogenblik, als het u belieft : Wie colt regel stelt, nip yet
duidelijk en stipt a& de eitzonderin‘,2,-en op zijn rcgel opsommen, — anders is het geen regel mcer....
de regel is...., maar er zijn uitzondeWanneer gij zegt :
ringen I, 2, 3 ell ,c'oo 7 , 00rts... . Hoe wilt gij hebben dat ik in
ik mij in oet houden aan
een twijfciachtig geval \veten kan
aan het cll goo 7'001iS der uitzonderingen ?
den regel,
Een regel geyen met een cit ,Loo ?worts , in de uitzondeEr is geen
ringen, staat des volkomen gelijk met Z( g(11 :
Ofwel : Ik ben buitcn staat een regal te formulccren!
regel!
Ik kan er niet aan denkcn iiinea per alinea heel het 147:,4
te bespreken, dit zou me lciden tot Celle doorloopende critiek
der toekomstige spraakleer van ()ns Nederlandsch.
Maar ik vestig enkel nog de aandacht op het beslitit tot hetwelk de meerderheid der Commissie gekomen is : Indien de
Regeering zich met de hierboven gegeven beschouwingen kon
vereenigen, zou in hare voorschniten bij namen van zaken niet
meer sprake zijn van eene doorgaande onderscheiding tusschen
masculina en feminina.... Viler eidetic van die beschouwingen).
Doch voor het overige zou een ruimer gebrwk van , hij in de
geschreven taal moeten vergund worden ».
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Regeering voor, sedert 13 Juli 1918 (datum waar het Verslag
werd neergelegd), toen Haar gevraagd werd door « voorschriften te bepalen dat er een ruimer gebruik van « hij » zou
toegelaten worden.
Dadelijk zoo Zij dit doet, wordt haar dan gevraagd wat Zij
onder « ruimer gebruik >> verstaat. Het begrip ruim , verschilt
natuurlijk van mensch tot mensch. Moet er voortaan toegelaten
worden te schrijven : « die taal, hij is schoon . — « die stad,
hij is prachtig >> — <, die hand, hij is vuil , — « die borsi, hij is
rand » — en dan ook : « die zaak, hi/ is duidelijk ?
Wordt de Vlaamsche Zaak ook mannelijk en vrouwelijk?
Zoo
willen wij niet gaan zal de meerderheid der
Commissie misschien verklaren « Wij hebben gezegd « ruimer gebruik, maar niet <, het ruimste gebruik
Aangenomen — maar dan moet er toch een Lijst opgemaakt
worden ism aan te wijzen waar dit ruimste gebruik niet geoorloofd is, en waar het ruimer gebruik wordt toegestaan.
En zoo kom ik op mijn vorig gezegde terug : stel dan toch
listen op... dit is immers het A B C voor de basis eener spraakleer.
Gelief hierbij op te merken dat die meerderheid welke het
ruimer gebruik van hij vraagt, tegelijkertijd opkomt voor den
genitiefvorm der : <, De vormen der
geven in het schrijven
een groot gemak (!), het gebruik er van zal waarschijnlijk (?)
toenemen
Zoo dus omdat iets in de toekomst waarschijnlijk geschieden zal, moeten wij nu reeds onze spraakleer veranderen. —
Voor de aanhangers der futuristische kunst ! — 1k zou liever,
wat mij betreft, de moeilijkheden van het toekomstig Nederlandsch aan de Nederlandsche geslachten van de toekomst
overlaten....
Maar ik ben dan ook maar een eenvoudige historicus.
<<

ver

enz.

Eenparig (de aanhangers van het Kollewijn-stelsel inbegrepen) is de Vlaamsche Commissie gewaar geworden dat in
zake regeling der geslachten onze Noorderbroeders een weg op
wilden, lien wij in Vlaamsch-Belgie onmogelijk kunnen volgen.
Daarom stelt de Commissie voor dat er eene nieuwe Vlaamsche Commissie zou benoemd worden, gelast met den wezenliiken toestand der geslachten in ons land te onderzoeken.

— 689 —
Zij zou het wetenschappelijk materiaal verzamelen en dan
op vasten grond bouwen, en voorstellen doen waar het flood
zakelijk blijkt.
Niets zou overigens beletten, meen ik, dat zij Naar onderzoek uitbreide en trachte vast te stellen waar het « levend
gevoel van het onderscheid der geslachten (waarvan het VerslaA,
der meerderheid spreekt) ophoudt. Want het is onmogelijk dat
dit « levend » gevoel juist ophoudt aan de politieke grens van
Belgie, welke heelemaal geen taalgrens is.
Evenmin is het aannemelijk dat dit « levend » gevoel, dat
in Duitschland zoo sterk bestaat, aan de politieke Oost-grens
van Nederland opeens verdwijnt.
Wellicht komt de Regeering van Nederland er toe om van
Haren leant ook eene Commissie te benoemen; en dan zouden
beide Commissies het wetenschappelijk materiaal, dat noodig
is oin deze moeilijkheid te regelen, bijeen brengen.
*
* if,
SPELLING DER NEDERLANDSCHE WOORDEN

A. — Spelling der Vocalen.
De Vries en Te Winkel hebben in de spelling van sommige
Nederlandsche vocalen een onderscheid gemaakt dat op zuiver
etymologische gronden berust.
Zoo wat de o en oo betreft : Wij moeten onderscheiden
tusschen een o-klank welke uit een Gotische o stamt (hopen) en
de oo-klank die uit een Gotische au stamt (loopen, koopen, enz.)
Zoo wat betreft de e en cc : Wij moeten onderscheiden
tusschen een e-klank, die van Got. e afstamt, (Sienell klagen )
en de ee-klank die uit eene diphtong spruit (steenen Duitsch
steine — beeten (wortels), maar beten, meerv. van beet (bijten).
Zoo wat den ei-klank betreft : Onderscheid tusschen
uit lange i komt, en ci afstammende van een dipht. (klein,
rein, weinig).
11, die

Zoo wat den doffen betreft in den uitgang -lig, die
etymologische lang was, en zoo nog geschreven wordt, terwijI
hij thans kort uitgesproken wordt.
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Kollewijn heeft de el- zj-klank onaangeroerd gelaten : hij
'schrijft klein volgens de etymologie en niet klijn volgens de
uitspraak.
Wat die andere vocalen aangaat, vraagt hij de afschaffing
van het etymologisch onderscheid : hij wenscht dat men
schrijve : kopen, lopen.... volgens de uitspraak — evenals
benen, stenen, wenen (zonder ce) — en zoo ook : natuurlik,
alleenlik (zonder de etymol. ij).
De IN ederlandsche Staatscommissie heeft zich bij hem
aangesloten voor de o-oo, en de e-ee.
en behoudt
Zij verwerpt echter de notatie
De Vlaamsche Commissie is eenparig de voorstellen der
Hollandsche Commissie bijgetreden.
Dat er een overwegend belang bestaat om het onderscheid
tusschen o en oo te behouden, meen ik niet, evenmin als dat
tusschen e en ee.
Het gevaar dat b. v. door deze nieuwe spelling der o's
onze schrijvers ongenietbaar zouden worden, bestaat tech zeker
niet. Hinderlijk kan deze nieuwigheid ook niet genoemd worden : Wie aan de Nederlandsche spelling gewend is, waar de
o-klank in het zelfde stamwoord volgens de verbuigingen en
vervoegingen eenmaal gespeld wordt o en dan oo (hopen,
ik stoor, wij storen), kan gemakkelijk vrede
gehoopt, wij hopen;
hebben met : ik koop, wij kopen, ik loop, wij lopen.
Overigens onder de oo-woorden zijn er slechts enkele die
van dagelijksch gebruik zijn (als koopen, boomen, noodig enz.),
Voor vele andere woorden moeten wij dikwijls (ik althans) ons
Woordenboek naslaan om te weten hoe wij spellen moeten en
als wij dan die woorden met enkele o gespeld vinden, zullen
wij er toch zeker weinig last van hebben.
De Nederlandsche Commissie maakt bier voor 3 woorden
eon uitzondering : Siroo, vloo en goochelen.
Vloo interesseert ons, Vlamingen, niet : wij zeggen « een
vlooi ». Wij kunnen er dus niets tegen hebben dat de Nederl.
Commissie de vlooien met rust laat. De Kollewijnianen integendeel zijn bier erg boos om. Volharden, volharden! » is bij
hen nu de leus ; zij willen absoluut de « vlo » er door krijgen.
De Vlamingen die bier, zooals gezeid, geen belang bij hebben, bekijken dezen vlooienstrijd met onverschilligheid.
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Zelfde opmerking wat betreft e en ee als voor oo. Wij zullen, geloof ik, er gemakkelijk aan wennen.
Slechts wensch ik een persoonlijke opmerking te maken.
De notatie van de e-klanken is een der gebrekkigste in ons
Nederlandsch. Die e luidt nu eenmaal dof (als in lidwoord de);
dan eens e (ver, ster) ; dan eens e (stelen).
De Franschman heeft te zijner beschikking t'; de
Hongaar kep t ook accenten op de e. Vreemdelingen, die Nederlansch leeren, hebben bier grooten last van.
Een Waal, aan wien ik les gaf, na stelen gelezen te hebben,
las worstelen your, als of er worst stelen stond; na plaaA,ster
gelezen te hebben, verstond hij nu niet waarom de ster van
dwaalster op een andere wijze moest luiden. Piave/en en bedelen
verschillen hemelsbreed in de uitspraak : In schrift zijn het slechts
de eerste letters die verschillen.
Gezien doze klankvariatie in de Nederl. e's (welke bij Beene
andere Ned. vocalen bestaat) vraag ik mij of of een graphie ee,
nu wij het etvmologisch onderscheid vaarwel zeggen, niet te
verkiezen is boven e, overal waar er eene e gehoord wordt :
beedelen en bedeelen is, meen ik, phonetisch veel beter genoteerd dan bedelen dat volgens de nieuwe spelling op twee
wijzen zal kunnen en moeten gelezen worden ;
beeven en beeving (aardbeeving) te verkiezen boven beving,
dat ook als praet. van bevangen kan en moet gelezen worden.
Veleedeling te verkiezen boven veredeling dat men kan lezen
als veeren deeling.
Beteekenis is phonetisch beter genoteerd dan betekeniv, dat
door vreemdelingen en zelfs door landgenooten, zou kunnen
gelezen worden beete kennis (een kennis die van de suikerraffinadeurs verwacht wordt).
Landgenooten ook, zeg ik : want enkele jaren geleden, was
er in de bibliotheek te Gent een bediende, welke de vriendelijkheid had, mij op de hoogte te brengen van de nieuwe boeken die aangekocht werden. « Er is » deelde hij mij eens merle,
« een bock binnengekomen over Vondel's beker-ring >>.
«Dank u voor de inlichting›>, gaf ik ten antwoorde « maar bekers,
potten en pannen interesseeren mij maar weinig — ik doe niet
aan archeologie
Maanden en maanden nadien vernam ik echter dat die
beker-ring een zwaar bock was over Vondel's bekeering.
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Is deze laatste graphic niet beter dan bekering? (cf. levering). Pcrsoonlijk meen ik van ja. En die ee-notatie is ook die
van Frederik van Eeden, alsook vroeger die van Hooft en van
hen (lie hem volgden.
Dit persoonlijk gevoelen heeft mij niet belet op het voorbeeld der Vlaamsche meerderheid mij bij de besluiten der
Nederl. Commissie neer te leggen. Wanneer in Noord-Nederland de Kollewijn-roes over zal zijn, dan zal het gezond verstand weer boven komen en dan zal men, naar ik meen, het
verkeerde dier e-notatie wel inzien Wij zullen het dan maar
gerust aan de toekomst overlaten.
De Nederlandsche Commissie behoudt den
wil niet weten van

(natuurlijk, falsoenlig...) en
fatsoenlik.

-lijk uitgang
natuurlik en

Hare bezwaren vat ik niet wel. Gesteld dat bij natuurlik de
klank niet juist weergegeven kan worden, dan is, geloof ik, dienotatie-0, toch veel dichter bij de uitspraak dan het -/iyk van
de Vries en Te Winkel.
Waarom wij hier een korten klank (en dan nog op een
onbeklemtoonde plaats) met een dubbele letter moeten schrijyen, begrijp ik niet.
Er zijn dan ook schrijvers die geene Kollewijnianen zijn,
en die natuurlik en fatsoenlik spellers.
Maar zoo de Commissie op dit punt de traditie wil in eere
11( )uden, zal ik natuurlijk de eerste zijn om mij daartegen niet
te verzetten, alhoewel ik met de nieuwe notatie volkomen vrede
zou hebben gehad.
Voor de i-notatie heeft de Nederlandsche Commissie de
eischen der Kollewijnianen moeten onderzoeken, welke absolnut willen hebben dat men schrijve : biezonder, muziekant,
fabriekant, 11/111e, Julie, histories (historisch), economies, lodes.
Waarom ? Omdat de i welke hier gehoord wordt, scherp
uitgesproken wordt en niet overeenkomt met de half-doffe i van

is, Bemis, arils, disch.
Een kwestie van zuiver phonetisch doctrinarisme zooals men
ziet.
Natuurlijk was het van de meerderheid der Nederlandsche
Commissie niet te verwachten dat zij op een principieele kwestie Kollewijn zou durven tegenspreken.

693 Hier heeft zij toch aan de andere partij een ernstige toegeving willen doen : Zij stelt voor histories (= historisch) maar
historise; economies (= economisch) maar economise; logics maar

logise.
Het gevaar van zulke halfslachtige voorstellen is natuurlijk
dat men beide partijen ontevreden maakt. En dit is dan ook
in de Vlaamsche Commissie gebleken.
De meerderheid wil het zuiver Kollewijniaans hebben :
Zij geeft de voorkeur aan histories, historiese; economies, econo-

iniese; logics, logiese.
De minderbeid blijft bij

historical, historische; economisch,

econamische enz.
Ik heb een 4-tal bezwaren tegen de nieuwe i-notatie:
I . In ons klankstelsel-notatie worden alleen de Lange vocaien door dubbele letters aangeduid (maar, moor, mier, moor,
muur) daargelaten, wel to verstaan, de enkele gevallen, waar
con ie bij onze voorouders lang was, en bij ons onder den
invloed van sommige letters in onze uitspraak kort geworden
is, zooals b. v. nice en niets, dat wij tegenwoordig kort uitspreken nit en nits.
Waarom nu in bizonder,
muzikant, historisch... die
korte 1' (en dan nog op onbeklemtoonde plaatsen) met een dubbele letter moot afgebeeld worden ? Cul bono ? Tenzij voor stokphonetikers.
2° Onderstol dat wij nu histories(ch), economies(ch), biezonder
schrijven, dan is deze i-klank toch slecht genoteerd, want hij
verschilt van (lion in bics, mier, wieg, (Vlaamsch) stiel enz., waar
de klank lang is en bijgevolg niet dezelfde is (men boort dit
verschil duidelijk in kievit).
Eon tail phonetisch willen notceren met de 24 teekens van
ens alphabet is tech onbegonnen work. Al wie wat aan phonetiek gedaan heeft, weet dit.,
3. De Franschman -: zegt historiquc, e'conomique, logique....
met klemtoon op de laatste silbe-ique.
In woorden als historisch, ekonomisch, logilych.... hoort men
nu reeds in sommige Vlaamsche streken (de grensstreken) die
verkeerde klemtoon vallen op -isch, terwijl in het Nederlandsch
de klemtoon op de o's valt.
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verspringing van klemtoon. (Ik heb Vlaamsche Professors
gehad, welke nooit anders zegden dan historiesch, beach.)
Indien wij nu de spelling histories(ch), logies(ch), ekonomies(ch)... aannemen, vrees ik dat deze nieuwe spelling de verkeerde uitspraak in de hand zal werken. Natuurlijk, doordien
de i met 2 letters aangeteekend staat, en de o-klank door an,
valt het oog op de laatste silbe.
40 Een spellingsvereenvoudiging die er op uit is om overtollige letters af te schaffen, begrijp ik best : Dat is overtolligen
ballast over boord werpen. Maar een vereenvoudiging, die onder
voorwendsel van te vereenvoudigen, de woorden verlengt en de
letters vermenigvuldigt, is in mijn oogen een vereenvoudiging
die op den verkeerden weg is. En zij is vooral op den verkeerden weg, wanneer zij letters toevoegt aan korte klanken en dit
op onbeklemtoonde plaatsen. Desnoods la toute derniere extriczooals de Franschman zegt) kan ik die vermenigvuldiging
aannemen wanneer wij hierdoor een hopelooze verwarring kennen vermijden, hetgeen misschien bij de cc het geval is.
Hechten er nu de phonetiekers volstrekt aan dat in bizonder,
inuzikant, historisch, kievit... er afgebeeld worde dat de i-klank
afwijkt van maze gewone Nederlandsche dan kunnen zij natuurlijk het een of ander accent op deze i plaatsen, zooals
phonetiekers plegen te doen, wanneer zij een klank phonetisch
willen weergeven. Tegen zoo iets zal zich natuurlijk niemand
verzetten, en dit staat aan phonetiekers volkomen vrij.
Hechten zij eraan die woorden met ie te schrijven, dan kan
or misschien een verzoeningsvoorstel gedaan worden. Aangezien
b. v. in historisch de klemtoon op de o valt en dat die o lang
is, dan heeft, als de korte onbeklemtoonde i-klank 2 letters
krijgt, de o-klank recht op ten minste 3 letters. Men zou kunnen schrijven : hist000rksch. Dan wordt hierdoor duidelijk _voor
het oog dat de o tweemaal zoo lang is als de i, en dat hij den
klemtoon. heeft. Dit laatste punt zouden de Viamingen dan
niet meer uit het oog verliezen.
'Slotsoin wat de vocalen-spelling betreft
De Vlaamsche, Commissie stelt eenparig voor de etymologische oo en ee af te schaffen, zooals de Nederlandsche.Commissie:
cook doet.
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Wat i-notatie betreft is er geen eenparigheid : de rneerderheid vraagt de toepassing van het Kollewijnstelsel tegen de
Nederlandsche, die er maar de helft van wil.
De minderheid verwerpt het Kollewijnstelselheelemaal en
blijft bij de traditie van de Vries en Te Winkel.

B. — Notatie der Consonnanten (ntedeklinhers).
Het onderzoek der Nederlandsche Commissie loopt slechts
over 4 gevallen, waarvan er 2 gevallen zijn van zoogenaamde
tusschenletters » (in samenstellingen) : 1. Tusschenletter n.
2. Tusschenletter s.
Wat de letter n betreft in samenstellingen, zij zal voortaan
slechts geschreven warden.
a) wanneer zij in de uitspraak gehoord wordt (b. v. vorsten-

zoon);
b) wanneer zij in het eerste lid zeer duidelijk het
begrip wordt gevoeld : b. v. dievenbende.

meervouds

2° Wat de s in samenstelling betreft, zij wordt slechts
geschreven wanneer zij in de uitspraak gehoord wordt, doch
niet wanneer het tweede lid met s begint : b. v. oorlogsverklaring,
maar oorlogschz:p.
De Vlaamsche Commissie neemt insgelijks deze beide voorstellen eenparig aan.

h-notatie.
De Nederlandsche Commissie verwerpt hier de voorstellen
van Kollewijn.
Men zal blijven schrijven Mans, althans, thee.
Waarom de Nederlandsche Commissie er zoo veel aan
hecht dat er thee geschreven wordt, is bij het eerste zicht vreemd.
Het woord- stamt, zoo het schijnt, uit het chineesch, waar
een spirant th niet bestaat. De th is dus niet etymologisch.
De Engelschman zegt en schrijft tea (niet thea), de Italianer
le; de Hongaar tea.
De graphic thee schijnt eene eenvoudige nabootsing van dc
gekke Fransche spelling Mel
Waarom hier aan Kollewijn niet toegegeven? ja, waarom?
De zaak is duidelijk : de Nederlandsche Commissie wil den schijn
behouden geen Kollewijnsch Nederlandsch to schrijven, Er
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moeten dan enkele kluifjes geworpen worden aan wie van het
Kollewijnstelsel niet houdt, om daaraan te kunnen knagen en
zoo kan men gerust, meent men, de Kollewijnsche princiepen er
door krijgen.
De toegeving voor 3 woorden thans, althans, thee dient
enkel om woo Kollewijnsche woorden te doen slikken. Want
nu wordt de hoofdschotel opgediend!
40 De S-klank word/ altijd aangeduid door S, en de S heeft
altijd den S-klank.
Zoo mens (in plaats van mensch), wens, vis, vissen, links,
groots, dagelijks, Hollandse Staat, Belgise Regeering, Rotterdamse
Kermis.
Voorloopig is mijne keel phonetisch nog niet breed genoeg
um « Kollewijnse walvissen » te slikken. En naar mijn meening,
(lie zeer zeker die van de overgroote meerderheid der Vlamingen
is, mag mijne Regeering gerust « Belgisch ›› blijven.
Het is in mijne oogen onbegrijpelijk dat eene Commissie die
er tegen op ziet om natuurlik te schrijven, mij, en alle Vlamingen
met mij, « Belgies » wil makers.
Aan den uitgang kan het , oog zich makkelijk wennen,
en reageert het zonder moeite dadelijk, waarom? omdat de uitgang altijd dezelfde is, en uit slechts 3 letters bestaat — omdat
-lijk altijd op dezelfde plaats voorkomt : dit is het einde van
het woord of, bij naamwoorden (natuurlikheid) de voorlaatste
omdat die uitgang slechts bij enkele woorden voorkomt
silbe,
(bijwoorden, naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden).
Daarentegen is de afschaffing der sch, en eenvoudig snotatie, van alle de nieuwigheden door Kollewijn voorgesteld
diegene welke verreweg het meest hinderlijk is voor wie ze niet
gewoon is.
Het oog reageert niet, omdat die afschafte sch, dan eens op
het einde van het woord voorkomt (mens, wens) — dan eens in
het midden (wassen voor wasschen), dan eens bijna op het begin
(wenselijkheid, menselijkheid) — omdat die afgeschafte sch in
verbinding met allerlei letters staat en in alle soort van woorden
voorkomt (werkwoorden, naamwoorden, bijvoegelijke naam,
woorden, enz.).
Neemt men deze afschaffing aan, dan zijn er geen so regels
Nederlandsch, welke daardoor niet aangetast worden.
Alle onze uithangborden, opschriften, bankbrieven, een gedeelte der straatnamen, enz., alles moet afgerukt en herschilderd.
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Onze Academie wordt de « Vlaamse » Academie; ons
Staatsblad wordt « belgies » ; wij krijgen te Gent de « mussenstraat « Kortrijkse straat en de Hundelgemse » steenweg.
Een goed deel onzer dagbladen mag zijn titel veranderen. Onze
Nationale Bank wordt verzocht haar papieren geld op de « Kollewijnse » hoogte te brengen enz.
1k meen (en dat zal wel het gevoelen van de overgroote
meerderheid der Vlamingen zijn), dat wij na de rampen van den
oorlog,•dringender herstellingswerken uit te voeren hebben dan,
om Kollewijn en zijn vereniging plezier te doen, onze uithangborden te gaan herschilderen en de bordjes van onze straten
weg te rukken.
Er is in Belgie ander en ernstiger werk te doen dan dat. En
daarom kan ik mij onmogelijk bij de meerderheid mijner collega's aansluiten, die het oogenblik gunstig achten om Belgies te worden.

**
Dat de nieuwe spelling hare voordeelen kan hebben, dit
betwijfel ik niet. Die voordeelen zijn mij natuurlijk zoo niet alle
dan toch grootendeels bekend !
Zoodra de nieuwe spelling ingevoerd zou worden, zou de
schoolmeester door echt wetenschappelijke lessen, de wetenschappelijke dorst zijner leerlingen kunnen lessen (= lesschen).
Zijn lessen zullen lessen!
Hij zou hun kunnen meedeelen, in aansluiting met het
bekend honig-raadsel, dat « wasch nu was is, net als was vroeger was
De nieuwe spelling heeft economische voordeelen : Zij wil
boomen laten wassen, net als de was-vrouwen, hetgeen in onzen
tijd van levensduurte een niet te misprijzen voordeel uitmaakt,
en iedere huismoeder zal dit met groot genoegen vernemen,
Vlaamsche meisjes zullen mogen verklaren dat zij een hekel
hebben aan al wat vals valsch) is, en dat zij niettemin op
vals verzot blijven.
De Vlaming verkrijgt ook lets : Hij zal voortaan zijn tas
mogen uitdrinken, al is zijn tas
tasch) tot den boord toe vol
met geld.
Een echt kunstje.
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Wij hebben bier een woningsnood : De Vlaming vraagt
naar logies (logement in 't Vlaamsch). — De schoolmeester zal
hem kunnen uitleggen dat die nood het logies (= logisch) gevoig
is van de vraag naar logies. De Vlaming zal dit dan heel goed
verstaan en beter in onzen treurigen toestand berusten.
De schoolmeester zal dan aan zijn schooljongens kunnen
verkiaren dat er voortaan bossen (= bosschen) zijn die niets
uit te maken hebben met sleutelbossen, evenmin trouwens als
as (= asch) van dc kool iets te doen heeft met as van het wiel.
En als de schooljongens hem praatjes vertellen, zal hij bij
hen mogen aandringen om hunne histories histories (= historisch)
te vertellen.
Daarenboven zullen wij dan het voordeel hebben een es
esch) te bezitten als boom nevens een es als letter, juist
hetgeen wij zoo broodnoodig hadden nevens de el als maat en
de tee als drank.
En dit alles is slechts een greep uit den stapel voordeelen,
welke ons voorgespiegeld worden, want hun getal is legio.
Al wie een echt kunstgevoel voor fijnheid bezit, zal natuurlijk moeten toegeven dat de nieuwe spelling door hare fijne
nuanceering, duizend palen boven de oudere staat. In de aangehaalde gevallen is de Vries en Te Winkel steeds boersch;
daarentegen is de nieuwe spelling er op uit om steeds steeds
(= steedsch) te zijn.
Enkele kniezers uit de oude school zullen misschien beweren dat de kost die hun opgedischt wordt, voor hen noch
mals malsch) noch gaar is, en toch zullen zij moeten bekennen dat er iets mals in zit !
Hebben overigens de kniezers iets nieuws te vertellen dan
zou toch voortaan hun proza altijd « vers » zijn. En ze durven
klagen !
Gezien al het schitterende dier nieuwe spelling, kan ik
mij best het koortsachtig ongeduld van alle die brave menschen
voorstellen, welke van die onschatbare voordeelen dadeliik willen genieten en uitroepen : Al lang genoeg gewacht! Wij kunnen het waarlijk niet langer uithouden !
Maar, zooals gezeid, er is, naar mijn meening, dringender
werk dat wacht.
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Aan wie vroeger het nieuw spellingstelsel Wilde onderzoeken werd geantwoord : « de zaak werd reeds onderzocht
en kan niet altijd opnieuw onderzocht worden. Het onderzoek
is dus gesloten ... en gij hebt u eenvoudig te onderwerpen
Ik onderstel dat er geene Academie in de wereld bestaat,
welke toelaten kan dat Naar gezegd worde : Gij hebt niet te
onderzoeken gij hebt u te onderwerpen ».
Ik heb dus de vrijheid genomen mij niet te onderwerpen
zonder een onderzoek.
De Academie heeft thans een besluit te nemen :
T o Over K< la question pre'alable » — of zij bij de Vries en
Te Winkel blijft, zonder wijzigingen (hare vroegere besluiten).
2° Gesteld dat zij wijzigingen toelaat — of zij zich aansluit
bij de voorstellen door de Vlaamsche Commissie eenparig genomen — en aan welke zijde zij zich schaart waar er geen eenparigheid is.
De toestand is als volgt :

A. Gmmmatisch geslachi
Eenparig vraagt de Vlaamsche Commissie de aanstelling
van een Commissie, die den wezenlijken toestand der geslachten
in Vlaamsch-Belgie zal onderzoeken en hierover verslag zal doer.

B. Spelling der Wed erlandsche woorden :
VOCALEN :

oo en eteenparig vraagt de Vlaamsche Commissie de
afschaffing van het etymologisch onderscheid.
geene eenparigheid.
i-notatie
De meerderheid is voor biezonder, — histories, hisioriese,
economies, econonziese, — kieviet (Kollewijn-stelsel).
De minderheid blijft bij bizonder, historisch, econonzisch,
kiez it, enz. (de Vries en Te Winkel).
CON SONNA__NTEN :

Eenparig neemt de Vlaamsche Commissie de voorstellen
aan over de tusschenletters n en s.
Geen eenparigheid over de s-notatie :
De meerderheid is voor Vlaamse Academie, vis,
wassen (= wasschen), enz. (Kollewijn en Noord-Nederlandsche
Commissie).
De minderheid blijft bij Belgisch, Vlaamsch, wasschen,
mensch, visch, enz. (de Vries en Te Winkel).

Nog een woord eer ik eindig.
Prof. Scharpe noemt in zijn Verslag de voorstellen der Hollandsche Commissie « gematigd » en hij denkt dat zij een
middelweg » heeft gezocht tusschen het Kollewijn-stelsel en de
oude traditie.
Natuurlijk betwijfel ik het geenszins dat in de oogen van.
Kollewijnianen die voorstellen zeer gematigd zijn, zelfs te gematigd (cf. histories, historise).
Maar voor al wie tot de « Vereniging » niet behoort, lijken
die voorstellen alles behalve « gematigd » en is de ingeslagen
weg geen « middelweg ».
•Ongetwijfeld ook was het het onbetwistbaar recht van de
meerderheid der Hollandsche Commissie niet gematigd te zijn
en den weg te volgen dien zij goedvond.
In zake Bastaardwoorden verandert zij wel is waar niets
aan de traditie.
Maar eene Commissie, die 3 woorden (stroo, goochelen)
aan de eene partij toewerpt om er honderden andere te wijzigen,
--- die 3 letters van -lijk behoudt, om ik weet niet al wat omver
te werpen, — en 3 woorden (Mans, althans en thee) in bescherming neemt om woo woorden met sch van aanzien te doers
veranderen — daargelaten enkele andere onbeduidende toegevingen, — zulk een Commissie kiest geen « middelweg !
« En toch is zij gematigd ! » antwoordt gij.
Gij twijfelt aan hetgeen ik zeg?
Ik geef u de proef op de som. — Ziehier een enkel staaltje
van ons Nederlands zooals de meerderheid der Commissie
het geschreven wil hebben :
« De Nederlandse Commissie wendt zich beleefd tot de (I)
• Staat en uit de (1) wens de Nederlandse schooljeugd voortaan
« van de grootse voordelen niet te zien beroven door de Vereniging
« sedert lang reeds aan al wat Hollands en Vlaams-Belgies is,
« voorgespiegeld ».
Genoeg, niet waar ? dat is wel de spelling der Hollandsche Commissie en dit is wel zuiver Kollewijn.

(I) De acc, en wordt slechts behouden waar het een kennelijk >> man.
nelijk wezen geldt. ( Verslag-, bl. Io.)
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Dat de overgroote meerderheid van het Vlaamsche Volk
(er zijn ten onzent slechts eenige dozijnen Kollewijnianen) hare
geliefde moedertaal op deze wijze niet wenscht gespeld te zien,
hoeft stellig geen betoog.
En dat moet een « middelweg heeten ?
Heele bladzijden in zuiver Kollewijn-spelling, waar toevallig geen der afwijkingen der Commissie op voorkomt, blijven
voortaan zonder taalfouten.
Geene enkele bladzijde, — ja, geen to regels achtereen van
onze levende schrijvers, (zoo zij Kollewijn niet practiseerden ,)
zij krioelen van taalfouten volgens de nieuwe voorgestelde
Regeling ! ()nod era/ demons/rand/1m! ....
Het bewijs is hiermede geleverd.
Dr. Kollewijn noodigde de Hollandsche Commissie uit om
zijn tee te gebruiken. De meerderheid weigerde : die , tee
was blijkbaar -voor hare maag te sterk. Maar zij was wel_ te vinden om bijna zuiveren Kollewijn (Zetter ! Verbeter de proef :
ik schreef niet knollewijn, zooals gij mij laat schrijven; uwe
lezing is erg onbetamelijk) om bijna zuiveren Kollewijn te drinken, al is haar verslag er zeer verstandig op aangelegd om te
doen gelooven dat zij er heel wat water had opgegoten. Toedat voelde zij wel — moesten aan de tegenpartij
gevingen,
gedaan worden. Zij deed er enkele en besloot dat de vloo
van de Vries en Te Winkel zoo blijven levee.
Ten onzent, in Vlaamsch-Belgie, waar de nagedachtenis
van Matthijs de Vries zeer in eere gehouden wordt, vinden wij
dat dit wat heel, heel weinig is.
Mt LEONARD WILLEAIS.
Gent, September 192o.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHI?,
TAAL- EN LETTERKUNDE.
377. — BESTEKEN.
Het woord schijnt hieronder gebruikt met de beteekenis
Ontwerpen, Bepalen, Regelen, Afspreken, zooals bij Besteken 30
van bet Nederl. Wdb. :
Staatsarchief te Brugge, Register n r 12358 of Rekening « der
kercke van Jabbeke » van 1623-1624, fol. 24 : « Betaelt an beer
Rochuus Joos, over teere ghedaen tsynen huuse met Michiel Verbrugghe, Jan Hullendonck ende den pastoor, in diveerssche stonden
int bestehen vande toore (sic) ende om hesch an telegghen tot annemen vande voornonide torre, compt »
378. — BELEVEN : lets BELEVEN.
Nog in leven zijn op het oogenblik waarop jets moet
geschieden, waarop b. v. eene tiende te heffen is, eene rente
hoeft uitbetaald. Bij Verdam Eene bepaalde gebeurtenis of
tijd overleven, beleven. Het hieronderstaande voorbeeld is bijzonder karakteristiek :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Register nr 828, of
« Ferieboek » van 1467 tot 1473, fol. c lxxv « Van verzouckenesse
van pandinghe van Willem van de Voorde, als machtich over mijnen
heere mer Josse van Varssenaere, ruddre, als hoir ende aeldijnc van
joncvrauwe Lijsbette Colaerd Fevers, Joos van Varssenaere weduwe, zijnder joncvrauwe moeder... ».
Gossin vander Muelen, als machtich over . zegt dat de twee
personen, tegen wie eisch wordt gedaan, moeten « ghewijst worden
los, ledich, vry ende quite met al datter an cleift, ghemerct dat
de zelve joncvrauwe Lijsbette niet en beleifde Ende de voors.
joncvrauwe Lijsbette, wiens ziele God ghenadich zij, overleed deser
weereld den viij en van Hoymaend int jaer lxxij ende waren de vruchten noch up den ackere ende niet rijpe, biden welken claerlicke blijct
dat zoe tpayment vanden ougste lxxij niet beleift en heift, ende naer
lien dat zoe die de bilevijnghe up de voors. tiende hadde, den ougst
niet en beleifde dat de vruchten vanden ackere ghedaen waren ende
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int schuere, zo behoort danne mer Joos van Varssenaere vandien
ougste lxxij niet te hebbene ende hij en heifter ooc gheene cause
toe .... »
379. BERECKER.
Het W. BERECKER wijst inzonderheid op Hem die iemand
met raad bijstaat, Fr. Asststant (celui qui Bert de conseil), nl. op
den. Eaad aan den deken van een genootschap' toegevoegd,
om daarvan met dezen laatste 't gouvernement ende tlast te
hebben ». Men zie bij Verdam, v° Berecker, het Wdb. Ned.
Taal, v° Berekker (onder Berekken), en Loquela van Dr. G. Gezelle, VIII, 41 en 49, eod. v°.
Weale, Les eglises doyenne Dixmude, Documents, blz. 95 :
een zekere boete) zo zal de deken metgaders zinen
« Ende dit
» (0 Constitucien van der confraterniteyd
bereckeis moghen innen
van 1437.)
Zinte Marion in Dixmude
Id., id., N. 95 : 0 Item, zo zal men ... alle jare kiesen eenen
nieuwen deiken ende twee bereckers, die tgouvernement ende tlast
» (Id.)
hebben zullcn van der voorseider calande
Id., id., blz. 91 0 En sullen gheen broeders ofte susteren ont'i-anghen worden, ten sii bii ghemeene resolutie in de vergaerderiinghen die bii den deken gehouden wort, oft in siine plaetse bii den
Gersten ofte tweeden berecker. — Item, wort alle driie jaeren cenen
nieuwen deken ghekooren ..., die t' siinder assistentie kiest twee
van 1758.)
bereckers. » (« Regulen ... van Sint Nicolaus ghilde
380. BRINGHEN TE GHIFTEN.
Deze uitdrukking beteekent Een verkoop doen bekrachtigen
Floor iemand b. v. die minderjatig was toen de hoop gesloten
werd, dit zoohaast hij meerderjarig zal worden. Men vie vuorl)eelden ill Verslagen en IllededeelinAyn, jaarg. 1914, blz. 729. De
onderstaande tcksten kunnen tot nadere uitlegging dienen :
C. C. et F. V. (Ch. Carton en F. Van de Putte), Chronique qe
l'Abbaye de Heinelsdaele, blz. 46 : « Quia vero tempore hujus quitationis idem 'I'herricus nundum attigerat etatem debitam ...., nos
comitissa et ego Elizabeth promittimus quod hec omnia prout in
presenti pagina sunt expressa, faciemus sepedictum Therricum servare, tenere firmiter et laudare, cum etatem debitam ad hoc facien(1239 n. s.) (Men
dum eum contigcrit attigisse. In testimonium
zie ook het daaropvolgende stuk van Januari 1242 n. s.)
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Id., Chronicon abbatioe S. Nicolai Furnensis, blz. x88 : «
quia liberi dicti Petri, infra annos discretionis existentes, dictam terram ... guerpire non poterant, quod prefati liberi sepedicti Petri
de Motha, quam citius ad annos discretionis pervenerint, predictam
terram dicto Wilhelm° ad plenam legem guerpient et quitabunt.
» (1238.)
In cujus rei testimonium
promiserunt eidem ecclesie super
Id., id., blz. 201: Preterea
bona sua quod pueros Volcraveni Ram, sive annos legitimos
habuerint sive non, ad legitimam adducent guelitionem terrarum
predictarum, minores scilicet cum ad etatem convenerint, majores
vero cum a predicta ecclesia fuerint requisiti. In cujus rei testimo» (1241 n. s.)
nium
381. — BEVAREN VAN LEVENDE LIVE TER DOOR..
Is hetzelfde als VAREN 4, van levende live ter dood
Sterven. Eed voorbeeld uit 1467 :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register nr 828, of « Ferieboek » van 1467-1473, fol. xj vo : 0 Jan
vander Maerct dhoude gheiftmen ghebod, up in zaterdaghe ter vierschare tc Proosschen te zyne, als van zynen hoofde, omme ghebannen te zyne uten lande van Vlaendren, ter cause van dat by stac
Cornelis f. Zeghers, uten Darynchoucke, met Bender dagghe in zynen
buuc, danof dat hij bevoer van levende live ter dood; by nachte. »
382. — GLAS.
Dit woord is hieronder gebruikt in den zin van het Fr. Verriere, Verrine (Grande fenetre ornee de vitraux peints), of Glasraam (venster met geschilderd glas), Geschilderd kerkglas, Kerkraam, Kerkvenster. Men zie Wdb. Nederl. Taal, v° Glas,
V de deel, kol. 36, onder c.
Staatsarchief te Brugge, Fonds Klooster der Karthuizers, Charters, oud nr 1745, voorloopig blauw fi r 4965: « Ende vanden anderen
ses pont selmen maken een glas jnt groet pant, ende dair sellen jn
stacn Dircs varier ende moeder mit alzulken beelden als daer toe
dienen sellen. Ende so wes dair overloept, dat sal hebben H., ter
tyrnmeringe tot sijnre sellen... » — (Akte van 4 November 1457, die
van Brabantschen oorsprong schijnt te zijn.)

EDW. GAILLIARD.

VAN .DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is r, de Nederlandsche Thal en
Irelenschap to bevorderen, door het nilgeven, in ha Nederlandsch,
van nienzve werken over Nainur- of Geneeskundige Ifetensehappen,
over. Rechlsgeleerdheid en over het Vale van den Ingenieur
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied deter . verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van Brie beoordeelaars, leden van de Beslendke Conin:svie
voor Nieuzvere Taal- en Lellerkunde. Na kennisneming van de
uitgehrachte versiagen, beslist de Academie over het al of niet
laten drukken van de aangeboden werken.

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Soury-prijs is gesticht met het doel Vlaanzsche
Liederen onder het y olk to verspreiden. Te dien einde, schrijft
• de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit your
Vlaamsche dichters en toondichters. •

• Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Vcademie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a, hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezoncien werken on net gebied der Necieriandsche taalkunde;
netzii tot bet uitgeven van Middeinederiandsche teksten op het gebied der
Roornsch-KaLnoiteke hilocivertating, bitheiverklaring, liturgic, zecinleer, catechese,
.nomiletiek,hagiographie,ascetiek, gces t eiiike iiederen en gedichten, orciensregeten
hetzij tot het hekostigen van tvotensehappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het vooroereiden van• uitgeven ais de ander littera b en c genoetnde,
noodialtelijk worden bevonden
dl hetzij tot hot 'oekosti,, en van de illttstratie van reeds door de Academie
ondernotnen uitgaven in den card van de onder littera a en c gencterrnie

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 tijdraimte, het beste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK

1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

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 Verslagetz en
Mededeelingen der Academie, jaarg.
r 2, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verTocht, twee exemplaren van hun ;perk of werken, naar den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent — (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),
te zenden.
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Vergadering van 29 September 1920.

Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE,
onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris ;
de heeren : KAREL DE FLOU, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
Staatsminister J. HELLEPUTTE, Kan. Am. joos, Dr.
HUGO VERRIEST, Is. TEIRLINCH, Dr. LEO GOEMANS,
Prof. Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LEO
VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPE, Mr. LEONARD
WILLEMS en Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkende leden ;
de heer Dr. FIERENS, briefwisselend lid.
De heeren Prof. J. VERCOULLIE, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden, en Juffrouw
VIRGINIE LOVELING, briefwisselend lid, hebben laten
weten dat verhinderd zijn de vergadering bij to
wonen.

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 :
Woordenboek der Nederlandsche taal. Derde deel, 31 e afl. (Laatste
afl. van het 3 e stuk). Fournituren-Fuut, bewerkt door Dr. J. A. N.
KNUTTEL. - Achtste deel, 17 e afl. (5de afl. van het 2 e stuk). Linker-zijde-Lof, bewerkt door Dr. J. HEINSIUS. - Dertiende deel, ge afl.
12ondvorschen-Rook, bewerkt door Dr. R. VAN DER MEULEN. Gravenhage en Lci _len, 192o.
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Rapport g-,2t5ral sur les op:,'rat ;ons et le fonctionnement du Comite
_Yational de Secours et d'Alimentation. Troisieme partie. 1Xpartement
Secours et CEuvres creees Olt subsidises par lui. Tome I. Rapport.
Tome IL Annexes. — Quatrieme partie. Controle des garanties. Cooperatives intercommuna!es. Organisines allemands. Inspection et Controle.
Bruxelles, 1920.
Royaume de Belgique. Ministere de l'Industrie, du Travail et du
Ravitaillement. Administrations des Mines et Inspection du Travail.
Office de l'assurance de la prêvovance sociale (Directimn centrale des
secours). La situation des industries verges en juin 1920. Bruxelles,
1920.
Royaume de Belgique. Minist&re de l'Industrie, du Travail et du.
Ravitaillement. Secretariat general. Statistique des Accidents du travail, elaboree par l'Office du Travail, d'apres les documents fournis en
execution de la loi du 24 decemVe 1903 sur la reparation des dommages
rLisultant des accidents du travail. Armee 1908. Bruxelles, 1320.
Annuaire de l'a)servatoire royal de Belgique, public sous la direction de G. LECOINTE, directeur de l'Observatoire. — 1921. — Bruxelles, s. d. (1920.)
Nikolaus Lenaus Lwik, i!tre Ge3c 7:,ichte, Cl.',rono rogie nod Textkritik, von HEINRICH BISCHOFF, ProFessor an der Universitdt
tich. Band I. (Memoirs couronne par la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques en 1912.) Bruxelles, 1920.
Tijdschriften. — Annales des travaux publics. no4,192o. — Arbeidsb' ad, Or1920. — - Academic Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, n os 4-6, 1920, et
Bulletin dc la Classe des Beaux-Arts, n os 4-7, 1920, — Handelingen
tier Maatschappij van Geschied- en Oudheitikunde to Gent, Dcel XVI,
1ste afl. — Revue Neo-Seolastique, Aoilt 1920. — Revue Sociale Catholique, n° 10, 1904; n o 8, 1913.

Door den heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen :
Bijvoegsel aan het Bestuurlijk Memoriaal, Decl CCVI. 1919.
Oficieee Processen-verbaa en stenographisch verslag der zittingen van
tien Provincieraad van Oost-Vlaanderen. Baitengewone zittijd van
1918, 1 e en 2e Buitengewone, 3e en 4e Buitengewone zittijd van 1919.
Gent, 1920.
Door den heer Gouverneur van West-Vlaanderen :
Verzameling der Besluiten en Omzendbrieven uit;-egeven door den
Burgerlijken Gouverneur, tijdens den oorlog van 1914-1918, in het
gedeelte van West- Vlaanderen dat niet door den vijand overweldigd
gezveest is. Brugge, z. j. (1920.)
Door de Bibliotheek der gemeente Rotterdam :
BiViotheck cn Leeszalen der g-emeente Rotterdam. Vcrslag over het
jaar 1919. Z. pl. of j. (Rotterdam, 1920.)
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Door ,c Det KgI. Danske Videnskabernes Selskab
te Kopenhagen
Danske Videnska5ernes Selskabs Shrifter. Ste Raekke,
Det
Historisk og filosofisk Aid. II. 4-5; — III. 1-3; — IV. 1.
Historisk-filologiske Meddelelser. 1-2. Bind.
Filosofiske Meddelelser. I, 1-2.
Oversigt over det Konge'ige Danske Videnskabernes Se lskabs Forhandlinger. 1914, n rs 3-6; — 1915-1916; — Januar-Juni 1917; — Maj
Maj 1919.
Juni 1918;
1918;
Door de Antwerpsche Bibliophilen :
Correspindance de C1bristop'Le Plantin, publi6e par J. DENucff...
VIII et IX. Antwerpen, 1920. (Uitgavcn der Antwerpche Bibliophilen, n rs 33 en 34.)
Door het Willems-Fonds van Gent :
Het Aandeel tier Vrouw in de Nederlandscke LetLrkunde, door
MAURITS BASSE, Lccraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent.
Ecrste deel. Gent, 1920.
Door den beer Dr. JAN BoLs, binnenlandsch eerelid :
L'ancienne frontiere du flamand en Belgique, par GEORGES CuMONT, docteur en droit. Bruxelles, 1920.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDF,RMANS, werkend lid :
Woordkunst van onze Tijd. Schilders-nzet-de-pen. I. Oudere dickters, door J. B. SCHEPERS. Amsterdam, 1908.
Exposition des anciens nt,;tiers d'art malinois, d'art religieux de
la province et de fol,l'ore local. Catalogue. — Id. Catalogue définitif.
Malines, 1911.
Door den beer Dr. MAuRiTs SABBE, briefwisselend lid :
Christeel Plantin, St.-Avertin btj Tours 1529,1- Antwerpen 1589,
7 ;3E. (0 ,Tordruk uit Elsevier's Gallustreerd Maanddoor 'MAURITS SA 3
schrift.)
Ge,lic,1:,ten van en y our C?r. Pla;:tin, dour MAURITS SABBE. O yerdruic uit Het Bock.
F,('lt sch,3ts van zijn Leven en arc;-k, door MAURITS SABBE.
ZegeL'ang veer Ki l iaan's Beeld (te Du.fel hersteld 192o). Geclicht van
ALO1S WALGR_VE. Muziek van KAREL DE SUTTER. Antwerpen, 1920.
Door den beer Dr. H. J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid :
C. Huvgens' zede-printen, vermeera'erd met de tot dusver onuitgegeven !),--int van « een professor » en van inleiding en aanteckeningen
voorzien door H. J. EYMAEL, leeraar aan de openbare handelsschool teAmsterdam. Groningen, 1891.

— 708
C. Huygens' Triintje Cornelisd r . Ultgegeven en van eene
inleiding en aair`eekeningen voorzien, door Dr. H. J. EYMAEL. Zutphen, z. j. (19ri.)
Constantyn Huygen .i'llofievek(Vitaulium), door Dr. H. J. EYMAEL.
Tweede, geheel omgewcrkte druk. Zutphen, 192o.
Verhandeling ter beamtwoording der vrage : Welke volkeren 17ebben
de zoogettoemde Hune5ectien gestic n? in Welke ti den kan men underztellen, dat zij deze oorden hei5ben bewound ? door NICOLAUS WESTENDORP, Predikant bij de Hervurmde Gemeente te Losdorp, en Lid der
Commissie van Onderwi:,s in de Provincie Groningen—. Tweede druk.
Groningen, 1822.
Graf%euvelen der ou le -;ermanen ontlekt, bachreven en toegelicht
door L. J. F. JANSSEN. Arnhem, 1833.
Drenthsehe oudheden, door L. J. F. JANSSEN, lit. doct., conservator bij het Museum van oudheden te Leyden — Platen daarbij
behoorende. — Utrecht, 1.'4
Bredero's Spaan,,,e e Brahander op Jet woort Al sietincn de luy men
/house niet. Met et:ne i?1,iding en aante,;kenivgen voorzien door Dr.
EELCO VERWYS. Twee.IL: druk, bczorgd door D. G. A. NAUTA.
Leeuwarden, 1895.
Door den lacer M. BASSE, leeraar aan het Koninklijk Atheneum,
te Gent :
Het Aandeel der Vrouw in de Neder !,and.,che Letterkunde, door
MAURITS BASSE, Le,traar aan het Koninklijk Atheneum te Gent.
Eerste deel. Gent, 1940.
Door den beer ALBERT BIELEN, te Antwerpen :
Leidraad tot de it:41 ;e van de Gesc!zie lenis der Nederlandsche
Letterkunde inzonde;- ?.:eid nowt Middelbaar en AThrmaal Onderw;js, door
ALB. BIELEN, Leeraar aan het Koninklijk Athenwum te Antwerpen.
Vijfde uitgave. Antwerpen, 1920.
Door den beer KARL W. HIERSEMAN, boekhandelaar, te Leipzig :
192o. Katalog. BeTien. Geschichte, Atertumskunde, Geographic,
Xunstgeschichte. BelgiscTie Drucke usw.
Door den hoer J. KLEIJNTJENS, te Katwijk a/d Rijn :
Beknopt Leerboek der Algemeene Geschiedenis, door J. KLEYNTJENS,
te Katwijk aid Rijn, en Dr. H. F. M. HUYBERS, te Tilburg.
Geillustreerd. Vijfde herziene en vermeerderde druk. Nijmegen's Hertogenbosch-Antwerpen, z. j. (1920.)
Door den beer Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) :
Over de voedselo-mame bij de zoetwaterplanarii:n, door Dr. PAUL
VAN OYE, Tasikmalaja (Java). Overgedrukt uit het 18e Vlaamsch
Natuur- en Geneeskuadig Congres. Antwerpen, 1919.)

— 7o: --Door den beer A. VAN DER SCHELDEN, te Gent :
Nederduytsche Spraehlacnst. ten gebru2, P ke der seho(Ven; uitgegeven
op last van het Koninklyk GenoOtschap van tael en dichtkunde,
onder de zinspreuk : Tot nut der jcugd, te Antwerpen, door deszelfs
medelid J. A. TER BRUGGEN. I ste deel, zesden druk. Antwerpen, 1827.
2de deel, dcrden druk. Antwerpen, 1823.
Eenige rege. 7. tjes om den Vlaarnse:en studenten hunne moedertaag
leeren be." 13oor!ijk sa l1rz7v,:n en uit3preken, verzameld door cenen Oudleeraar (J. BoLs). Vcrbetcrde en vermecrderde uitgaaf. Mechelen,
1883.
Door den heer L. TERNEUS, vanwege het Inrichtend Comiteit tot
huldiging van den hcer Lod. de Vriese :
Huldeb r ijk Lad. de Vriese. 28 Maart 1920. — Aranzfestation Lod.
de Vriese. 28 Mars 192o. Z. pl. of j.
Door de Re :lactic :
Nederlandsehe Bibliographie, Mei-Juni 1920. — Pro Flandria,
I Sept. 192o. — Korrespondenz5latt des Vereins fur niederdeutsche
,Siprachfurschung, n° 3, 1919-1920.
Ingekotnen boek. - Voor de Boekerij der Academie is ingekomen
13oucHE (HENRI). — Le langage popu"aire. Granznzaire, syntaxe et
dictionnain; du franca:is te qu'un le parle dans le peuple de Paris, avec
taus les termes d'argot usuel. Paris, 1920.
Ruildienst. Tegen ruiling van de Verslagen en
heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :

Mededeelingen

Leuvensclie Bijdragen, XIe jg., nr I;
23-25, 1 e reeks, en n rs 1-5, 2 e reeks,
192o. — De Student, 1-1 ,ilf-Oogst en September 1920. — S'tudii=n, Sepnr 1o, 1920.
— De kleine
tember
Biekorf, n r

1920.

XII e jg., n r 2. — De Slc 7:,00lgids, ri rs

Mededeelingen
namens den Bestendigen Secretaris.
J O) Van de pers gekomen uitgave.— Den 23 September is verschenen het Jaarboek voor 1920 (19191920 na de oorlogsjaren 1914, 1915, 1916,1917 en 1918,
of het : Negen en Twinstigste-jaar) Dat dit pas
van de pers is gekomen, kan niet ten laste van den
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Bestendigen Secretaris worden gelegd. Inderdaad, met
het zetten der kopij, die eater sedert November van
het jaar 1 9 19 gereed lag, kon alleen einde Januari 11.
een begin worclen gemaakt. Ten gevolge van de plundering door de Duitschers van de di ukkerij van den
heer W. SIFTER, was er ten anderen een tekort aan
letter, waarmede rekenschap diende gehouden. Andere
moeilijkheden kwamen nog in den weg. Vandaar de
vertraging, die het hoek heeft ondergaan.
In dit jaarboek, behalve de gebruikelijke stukken
en mededeelingen, zijn verschenen :
a] Een woord vooraf van den Bestendigen Secretaris over het ontstaan, in 1907, van de uitgave van
en van den heer RI-?,MI A. PARDietsche Kalenders,
MENTIER, Conservator van het Staclsarchief te Brugge,
over het duel van deze uitgave. Zijn thans van de tiers
gekomen, door de zorg van den heer PARMENTIER :

Nr 31. Kalender uit Hs. n' 327 van de Stadsboekerij
te Brugge, uit het einde van de I5 dc eeuw hij vertoont
het gekend schema van specifiek Utrechtsche feesten.
(Blzz. 5-22.)
N r 32. Kalender, uit het Hs n r 3 25 van de zelfcle
Boekerij, uit het midden van de 15 dc eeuw. (Blzz. 23-37.)
b] De

Vaderlandsche Gedenkdagen sedert den oorlog.

c] De Koninklijke Besluiten houdende Instelling der
Academie. (Blzz. 55-75.)
d] De lijst van de Werkzaamheden der
door de wet voorgeschreven. (Blzz. 78-82.)

Academie,

Staat der Academie :.1920. (Blzz. 86-go.)
1] Leden der Academie : Geboorteplaats en datum.
g] De Staatstrijskampen. — De oude inrichting van
ej De

1851 en 1858. — De nieuwe inrichting, bij Koninklijk
Besluit van io Maart 1914: Driejaarlijksche prijs voor
Nederlandsche Letterkunde en voor Nederlandsche 'loomedletterkunde.
IF4-19_;.)
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h] De Levensbeschrijvingen van : DP.SIRk CLAES, door
Kan. Dr. Jac. Muyldermans; — Dr. CONSTANT- JACOB
HANSEN, door Gustaaf Segers; — en JULIAAN VANDER
LINDEN, door Isidoor Teirlinck.
2 .) Erasmus Colloquia, van Prof. Dr. H. DE VOCHT.
Reeds tweemaal heeft de beer H. DE VOCHT aan
Academie om de toelating verzocht zijn Inleiciing in het
Engelsch uit te geven bij brieve van 26 Maart 1919,
zond hij zelfs een vertoog aan de Academie tot staving
van het dour hem gedane voorstel. De Bestendigc
Commissie voor Nienwere Taal- en Letterkunde, waaraa n
dit vertoog om advies wend verzonden, besloot echter
in Naar vergadering van 6 Augustus 919, zich bij haar
eerst genomen beslissing te hi,uden, geen werken in het
Engelsch uit te geven. Zie Verslagen en Mededeelingen,
jaargang 1 9 1 9 , blzz. 101 en 193.)
Naar zijn schi ijven van 9 September 192o, heeft nu
de heer H DE VOCHT uit de beste bron vernornen, dat
men thans in Engeland eene uitgave voorbereidt van
de vroegsteEngelsche vertalingen van ErasmusColloquia,
welke binnenkort zal verschijnen. Hij kan het werk
van zooveel jaren hoegenaamd niet later verloren gaan
en duet derhaive aan de Academie bet voorstel, ofwel
zijn werk naar zijn wensch uit te geven, d. w. z.
inleiaingen en notas in het Engelsch, ofwel hem de reeds
gedrukte vellen mits vergelding of te staan, zoodat hij
de uitgave voor ei(zen rekening zou voortzetten.
Het Bestuur heeft het voorstel overwogen en ten
slotte beslist, eenvouclig afstand te doen aan den beer
DE VOCHT van de reeds afgedrukte vellen (1 9 6 blz.),
onder bedirig dat hij van het heele werk 4o cxemplaren
aan de Academie zal toesturen. (Goedgekeurd.)

3°) Jaarboek voor 1921. Levensschets ran Z. E.
Pater Van de Ven. — Den 18 September heeft de Z. E..
Pater J. SALSMANS, S. J., te Leuven, de kopij inge-

- 712 --

zonden van de Levensschets van Z. E. Pater Van de Ven,
S J., den milden stichter van het Van de Ven-Heremans'
Fonds, waarvan hij het opstellen zoo bereidwillig op
zich genomen had. Pater SALSMANS werd daarvoor,
narnens onze Koninklijke Instelling, hartelijk dank
gezegd.
Mededeelingen namens Commissiên.
Bestendige Commissie voor Geschieclenis,
Bio- en Bibliographies — De heer Dr. J. MANSION,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Aanwezig de heeren EDw. GAILLI A RD, waarnemend voorfitter, KAREL DE FLou. Pref. AD. DE CET TLENEER, Kan. JAC.
MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, leden, en Prof. J. MANSION,
cretaris.
A an de dagorde staat :
a] Lezing door den heer Mansion : Nal/mil/en/1de en
geschtedkunaV onderzoek. — De namen in de schenking van priesler
Felix ao 745. — Het onderzoek der eigennamen bevestigt de
zienswijze van Pirenne ddt het stuk niet een origineel is maar wel
een afschrift van de X e eeuw.
is de hl. Amandus in Anizelopen geweest 2 — De meening dat
de hi. Arnandus in Antwerpen zou gepredikt en er eene kerk
gesticht hebberi berust in laatste instantie op de gelijkstelling
van den plaats , iaam Chanelaus met Calloo. Deze identificatie is
uiterst onwaarschijnlijk en dus vervalt de hoofdstelling.
den

b] Mededeeling van Kleine Verscheidenheden, door
EDW. GAILLIARD :

Het vieren van den Sinxendag. Teksten van 1578 en 1618. — De
hand slaan aan een pilaar van de vierschaar, tc Brugge, tot beliesaging van , een inbeslagneming. (56 50.) — Een aanbesteding, ten Ore
1569 . — Punden wachten. Ecn verplichting aan zekere leenhouders
opgelegd. (5423.) — Het privilegie van de muntwerkers. Een leen
btaiden a van God/. ende vander zonne (1635.) — u Leen hanghencle
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de lucht.. (15c1 en 1642.) Een spee!man onw ,,zardig geac Tzt eeit openbaar ambt te, bekleeden. — Het verVitik van wijn te Wendaine. in de
XVIe eeuw. Een verhooping- a up den Steen of gevange=a's der stall
Brugge. (1538.) — Zo waert quaed arm zijn! (Tekst van 1467.) -Vergiftiging der openbare waters. Hoe gestrafi? (1467.) — Consent
maect wet en (c Vriendelichede altoes gaat voor wettelicheie. (1467.)
— De Commissie verzoekt de Academie doze lezingen
in de Verstagen en Afedecleeliven op te semen.
Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandseh. — De heer S
secretaris, legt het hieronder volgende versla.g ter
tafel over de morgenvergadering door de Co nmissie
gehouden :
Aanwezig de heeren : Dr. LEO GOEMANS, v,,orziiter, 0.
WATTEZ, ondervoorzitter, Kan. JAC. MUYLDERMANS, Pied AD_
DE CEULENEER, Kan. AM. Joos, Dr. HUGO VERR1EST, Prof.
C. LECOUTERE, leden, en G. SEGERS, lid-secretatis.
Aan de dagorde staat :

Lezing door den heer Kan. Dr. Jac. Muyldermans :
Model ne tales in de oude flumaniora. — Spreker 10)11 it eene
lezing over het nut, de mogdijkheid en de noodzakelijkheid
van het onderticht in Duitsche en Kigelsche tales in 4ie ()ude
humaniora. Deze lezing ge ‘-ft aanleiding tot eene besp, eking,
waaiaan al de leden deelnemen. 0,) vot)rstel vin den heer
Voorzitter beslist de Commissie eenpaiig aan do Academie voor
te stellen haar in de Verslagen en ille(leareehnxen op le Hemel).
— Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

DAGORDE.
I()) 400 e verjaring van Christoffel Plantin's
geboorte. — De heer Dr. LEo GOEMANS, afgevaardigde
der Academie bij de Academische zitting die ter die;_gelegenheid te Antwerpen plaats greep, geeft mededeeling van de toespraak door hem op die zitting
gehouden :
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De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft mij de hoogst
vereerende taak opgelegd haar te vertegenwoordigen bij
herdenking, der 4co,te vezjarinA, van Oils/old Planlin's geboorie.
tern aan den wensch van de Academie te beantwoorden, zal het
bier volstaan de beweegredenen in het kort te veildaren welke
Haar hebben aangezet aan den oproep van het Comiteit in clan):
gevolg te geven.
Verwonderen zal het nieinand : ons Genootschap waardeert
in CHRISTOFFEL PLANTIN vooral den ingever, den ontweiper,
den bekostiger, laat ons zeggen den stichter van het eerste
Vlaamsche woordenhoek in den mod( men zin van het woord.
VOOr hem bestonden er korte lexicons der Vlaanische taal hij.
heeft de gedachte opgevat en het plan ontworpen onr, naar het
voorbeeld van hetgeen elders verwezen:ijkt was, een eigenluk
woordenboek tot stand te brengen waarin, dank zij het opnemen
van spt eekwijzen, spraakkunstige en zelfs phonelische opmerkingen, een min Of meer volledig beeld del Lai zou verrijzen.
Ziedaar een vet dienste die niet alleen door ()nze geleerclen, inaar
door alwie aan taal en geschiedenis heclit ten zeerste ge-chat
client te warden. De Koninklijke Vlaainsche Academie heeft, te
dien opzichte, haar plicht begrepen : even voor den oorlog,
bekroonde zij Een critiek op den Scher/ der Nedera.., Ischer Spraken,
door haar als prijsvraag Migeschreven en die een fielder licht
zal werpen op de toistandk,,ining, de wetenschappelijke waarcle
en den invloed van Planiin's 7hesaztrus.
Iets waarop men niet genoeg nadruk kan leggen bij dit voor
den tijd merkwaardig werk is het felt, dat een Franschinati als
PLANTIN zich de moeite heeft getroost de spraak van zijn aangenomen vaderstad door itrenlange inspanning aan te leeren;.
ja, dat hij in genoegzame mate in de Vlaainsclie denkwijze van
zijne nieuwe medeburgeis was opgegaan om zulk een tij,1- en
geldroovende onderneming aan te durven tot gemakkelijker
onderricht en tot verspreiding hunner taal.
Eerie bijzondere hulde zij hem daarom door ons gebracht,
en tevens — de geest ke p t immers Been grensbeperkingen
eene warme en dankbare hulde aan het land dat ons (lien vetdienstelijken man lieeft geschonken, aan het edele Franki-ijk, aan
het y olk wiens ridderlijk streven, zoowel in 't verleden als in.
't heden, de bewondering afdwingt van heel de beschaafde
w ereld en niet het minst van de Vlanzingen.
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In PLANTIN waardeeren wij ook den burger van het °novel-troffen Anizverpen in de eerste ontluiking van handel en weelde,
van kunst- en geestesbloei, waaivan de Italiaan Guicciardini ons
z(o'n heerlijk tafereel ophangt; hij was een Bier vet »uftige
vreemdelingen weike de Scheldekoningin om haar riikdom had
aan 2 etrokken en die haar gastvri;heid met lauweren hebben
betaa id. En al I ietgeen Antweipen ter eere strekt gaat deVlaamsche
Academic diep ter harte.
Niet alleen aan Ail/we/pen, maar ook aan Be lgie komt de
faam van PLANTIN ten goede. Op liel,;ie's bodem stichtte hij
:zijn wereldot kende drukkerij, bier ontstonden die wondere
boekr n welke wetenschap en beschaving beinde en ver verbrcidden, bier ontsptoot uit hem een geslacht dat hecft uitgeblonken door vellieven werkzaamheid, bier ten stone leende
zijn naam aan bet Museum waarop het Vaderlancl met voile

'edit mag
Zou dus bij de huid;ge plechtigheid, welke zooveel uitgelezen
niannen uit den laude en uit den vreemde heeft sa'nengebracht,
011Ze Vlaamsche Academie Oil verschiliig blijven ? Neen!
Waar bet Belgie's roern en zrootheid geldt, liet zich de
Academie nooit onbetuigd, want zij omstrengelt in eene
bare Iiefde en vereeling den luister van Belgie en dien van
Vlaanderen.

2°) Kiliaan-feest te Duffel. — De heer IsiDooR
TEIRLINCK, die de Kuninklijke Vlaamsche Academie bij
dit Lest vertegenwoordigde, client het hieronder volgende verslag in :
O rs Zondag 29 Augusti 19:0 werd te Duffel het herstelde
beeld van CORNELIS KIM-NAN Ontiitliti Het heel nieuwe gedenkteeken — bet ceiste, in 1882 opgericht (I k was er aa ), werd
gedurende den
' ollog vet Meld — is bet we-1k an FRANS CLAESSENS, naar KILIAAN ' S boistb eld van CONSTANT JACOBS, dat men
te Antvindt in de plutilezerskamcr van bet
werp, n.
Bij deze onthulling, trail als feestredenaar op ons geacht
medelid Dr. MAURITS SABBE, die over de verdiensten van den
Duffelschen geleerde sprak en mijne taak zeer vergemakkelijkte : want na de uitmuntende redevoering van Dr. SABBE mocht
en moest mijne toespiaak hurt zijn. En zij was het ook. Ik zei

nagenoeg het volgende
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« Ik heb de eer de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde op dit Kiliaanfeest te vertegenwoordigen.
KILIAAN was een der grootste taalkundigen uit zijn tijd;
zijn Woordenboek blijkt nog altijd onmisbaar te zijn voor iedereen die aan de Nederlandsche taalkunde meedoet;
was een stevige steun van de Plantijnsche drukkerij en Plantijn,
dien men voor eenige weken te Antwerpen zoo pleclitig heeft
herdacht, is zonder twijfel aan Kihaan een niet Bering deel van
zijnen roetn verschuldigd : milks te beweren neemt Diets weg
van de groote verdienste van Plantijn, maar dat verhoogt we!,
in zekere mate, de verdienste van onzen KILIAAN.
Meer hoef ik Bier niet bij te voegen : de beer SABBE heeft,
breedvoerig en op volmaakte wijze, n de groote waarde van
KILIAAN 'S arbeid voor oogen eelegd en aangetoond dat de man,
blijvend mag aanspraak maken op de dankbaarheid van zij it
yolk en van de geleerde wereld.
« En dat deze dankbaar heid werkelijkheid is, wordt bier ten
overvloede bewezen men hoeft maar de blikken rond zich te
werpen ! En het doet waarlijk deugd aan het hart te zi-n hoe
Cell yolk zijne mannen kan beminnen, hoe een erkentelijk yolk
zijne geleerden en kunstenaars weet te eeren en hoop te schatten.
Een yolk dat, met bewustzijn, dat duet, leeft — het leeft, al zij
het klein, en staat niet op het punt te vergaan !
Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie, die, met
reden, in eene van Naar vergaderingen besloten heeft zich bij dit
feest aan te sluiten, bedank ik het gerneentebestuur van Duffel
en zijne medelrelpers : kunstenaars en inrichters! voor
de prachtige, welverdiende hulde, die zij heden aan eenen der
\vaardigste zonen van Viaanderen hebben toegebracht.
ararna sprak de beer Burgemeester JA.NSSENS en bij, insgelijks, dankte alien die hadden medegewerkt om die ontliulling
luister bij te stollen.
Einclelijk werd op de Gemeenteplaats een gelegenheidscantate uitgevoerd : Zegezang voor Kiliaan' s beeld, te Duffel
hersteld, 1920, gedicht van Awls WALGRAVE, muziek van KAREL
DE SUTTER; zij verwekte diepen indruk.
Aldus eindigde, voor ons, dit welgeslaagd en schitterend
feest, waaraan gansch Duffel en omstreek deelnam : want rneer
dan zestig maatschappijen luisterden het op door hun veelkleurige
vaandels en vlaggen of door vaderlandsche muziek en Vlaarn-
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schen zang. Zelfs de zon. die eerst te pruilen scheen, zond haren
;Mans over 't joelende yolk, over het vriendelijke Duffel en over
het titans zoo stiak en ernstig blikkende beeld van onzen
als wilde zij bij de hulde zijn, die door 't dankbare
Vla.anderen aan een zijner besten op diem Oogstdag zoo mild
werd geschonken.
30) Letterkundige Mededeeling, door den heer
Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, over zijn pas verschenen
werk Voor niijn Land in Oorlogsnood (Gent, 1920). De
heer VAN PUYVELDE leest het volgende voor
Ik lieb de eer aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een
bock van mijn hand aan te Lieden : Voor Land in OorlogsRood Het is een build& opstellen over Belgie en de Vlaainsclie
li.weging, in Holland geschreven gedurende den oorlog.
Bij deze aanbieding ben ik zoo vrij een kort woord te voegen.
net een woord tot zelfverdedtging tegen enkele persoonlijke aanvallen ointrent deze opstellen. Tegen de gassen van
verdachtmaking, van nit een zekeren hock, heb ik, wat mij betreft,
uitstekende afweermiddelen : een gerust geweten, een effen
gemoed en bovendien een flinke dosis humor Ik vermaak mij
zeer in de bekrompen laatdunkendlield van hen, die zich laten
bij den news zelfs in ktingtn, waar wetenschappelijke
nuclitf-Theid oordeel en getnoed zou moeten fielder !louden.
Dus niet een woord tot zelfverdediging. Maar een woord tot
itiliciiting.
Het bundelen van de opstellen, die ik gedurende den oorlog
over Belgie en de Vlaanische Beweging schreef, heeft een dubbele aanleiding. Ik wil in de eerste plaats lets bijdragen opdat de
Tioodige opklating zou kunnen gebracht worden in de geesten,
die veitroebeld worden. En in de tweede plaats, wil ik de voile
vet antwoordelli kheid opeischen voor wat ik schteef gedurende
de tei-;tering en de verwarring van den oorlog.
Op het gebied van het nationalisme zijn de geesten zeer
vertroebeld in ons land. Het activisme, dat zooveel verwairing
stichtte, is eilaas Diet dood. Het is praat tegen den vaak te zeggen : De Duitschers zijn weg en het activisrne is niet meer
mogelijk ». Neen, niet het hand in hand gaan met de Duitschers
is de essentie van het activisme : dit samengaan was voor de
meeste activisten slechts een middel om tot hun doel te geraken.

— 7 IS —
De ziel van het activisme is de vijandschap tegen de eenheid
van den Belgischen Staat, oindat men die eenheid beschwuwt als
onvereenbaar met een « zelfstandig Vlaamsche y olk x. En deze
ziel leeft kraclitig voort na den oorlog. Het is opzettelijke leugen
of dwaze zelfbegoocheling het tegenovergestelde te beweren.
Het dualisme Vlaanderen en Belgle wordt hoe Langer hoe meer
voorgehouden door allerlei Vlaamschg,zinden en uitgebuit door
de t,genstrevers van dz Vlaamsche taal. Dit dualisme sticht op
bet oogenblik de gevaarlijkste verwarring in de geesten der
Belge p , en moet, als het door de killers der beweegiijke
massa niet scherp en ktachtdadig bij bun voLelingen zelf wordt
tegengewerkt, onvermijdelijk brengen tot de splitsing van Belgic
en tot de internationale gevolgen, die nit deze splitsing en verzwakking van Belgie zullen voortkomen.
En wat houdt (lit dualisme in ? Ik ben ervan overtuigd dat
het slechts op woorden beiust, op woorden over wier begrippen
men zich Been juiste rekenschap geeft en die men links en rechts
verschillend begrijpt. Als men elkaar maar eens leerde begrijpen!
Als men het maar even eens wend over de beteekenis van de
woorden ! Voor de Koninklijke Vlaamsche Academie zou het
op het ogenblik de schoonste taak wezen eens, ten gebruike
van de flaminganten, in een bespreking na s . uclie, de begrippen_
llau7okeurz:;- en vast te omlijnen van woorden als yolk, land,
vaderland, ras, Stain, Judie, zefberecktigirig, zelfstan4,theid, zelfbestuur, Vlaandei en, Vlanzingen en flaminganten, Vlaamsche ge(fachte, en de juiste begripsgehalte te bepalen van slagwoorden
taal,
als : de rechten der taal, de taal AY3nsch het yolk, een
vrj Viaanderen irz VII/ geliileheid in iechte en in feile, enz.
Door de anarchistische begripsverwarring bij al deze woorden
wordt een deel van de Vlamingen mis!eid en een gloot dee! der
Belische bevolking tegen de Vlaamsche Beweging opgejaagd.
Laten wij voorziclaig wezen met de woorden in dezen tijd,
vooral in een land als Belgie, waar de menschen zoo slecht hun
taal Leuven, waar zelfs heel wat knappe koppen zoo weinig
taalkiitisch inzicht hebben. Vage woorden dringen onzuivere
begrippen en bedrieglijke gedachten op. En deze leiden Licht
tot verredragende daden, bijzonder wanneer de jeugd d,ze
begiippen en gedachten iii reAliteit wil gain omzetten... Wat
zouden vele toestanden zuiver opAelost worden, wat zouden de
Belgen elkaar beter begrijpen, ook in de talenkwestie, als zij
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even begonnen met de beteekenis te verklaren van vele termen,
die zij aan beide zijden steeds in den mond hebben.
Eu daarom no.4 maals: zou het niet in de lip ' liggen van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, die dan tech een Belgische
instelling is voor de Vlamingen, die moderne significa op dit
gebied te beocfen,2n? Zij toch Ivan niet liaac voordeel willed
zoeken in b:- .gripsverwariing? Zij tracht te wezen de condensering van de p,eesten der Vlaamschsprekende B Igen zij
verlahgt er naar de 1 . -Iding van dien geest in harden te nemen.
\Vat ce ll v,)ordeel voor ons land als zij er toe overging om, op
dit Naar speciaal gebied van de woordkennis, de Vlamingen van
voorlichting te dienen.
heb aan inij bevonden hoezeer de geest der Vlaamschgezinden verstrikt hgt in de romantische « strijd >i-taal. De
oozlogsgO)cultenissen in Belgic en de voorvallcn van het activisine hebben mij er, dag voor dag, toe gebracht, om voor mijzelf r :tar een zuiverder inzicht te zo(-ken in de beteekenis der
woorden, waarover wij het vo ntdurend lir.bben in de Viaarnsche
Beweging. Gij zult dit kunnen nag-aan in bet bork dat ik hierbij
aanbied. A_anvanke!ijk zult gij, in hetgeen tk schreef gedurende
de vier o ,gsitt en, 0, ,k het troebele opmerken in de beglippen,
waarover ik speak, 1\1 tar gij zult er ook in ;2,ewaar worden hoe ik
allengs trachtte afrekening te houtien met de dubbeizinnigheid
in woordgebruik ere (laden, waar het gaat over de nationatheitskwestic, waarince de toekomst en het bestaan zelf van Belgic
te midden van glijpzuchtige geburen inhig ver bonden is.
dczelfde wijze denken en schrijNtet alles zou ik nu nog
ven, nu tijdkni den vredc meer aan het dAglicht kwam. Aileen
wit ik, en dit is de
een bArimpen geest evolueert niet.
voornaamste aanI,-idivg van het verschijnen van het bock, toch
wil voile vet antwoord,dijkileid dragen van wat ik duifie te
zeg_!en in de woelige tijdon, cfle ons Va Jerkin I dooileefde. Laat
ieder, die toen \vat zei en deed, even openbaar en opreclit
vooruitkomen met wat hij zei en deed. 1) in zou men de woorden
en (lade,. van eenie•',:r terug kutmen plaatsen in de ‘visselende
tijdsomstandiglieden, waarin zij gc-sproken en gepleegd werden,
en wie oorcleelen wil zal bet dan kunnen doer), met kennis vats
taken in alle eel lijkheid.
In dit buck kun g ik vooruit met alles wat ik gedurende den
oonog schreef in verband met de Vlaamsche Beweging, ook met
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mijn artil« len uit De Gids en deze nit de 2Vieuzbe Raterdamsche
Curani, versch , nen onder het joumalistiek teeken « Van olizen
tn-dewerker
De ,.e 1,iat,te artikelen heb ik trachten te schrijven zoo dat
zij bij p),,zeti tot in het b zette Bt-lgie zouden kunnen geraken,.
z4345 13,1gische regeering er baat 'nee kon hebben, z66 dat
0,4( cell en ander kon binnendringen in de geesten van de neuttalen en (le gf-!allieerden, dir zich gingen voorstellen dat ons land
bezig was zicli in twet 8 te splitsen. 1k heb ze geschreven met
het duel on], mast de • Vlaanische bevolking, ook de geheele
bevolking te tlienen. Openlijk wil ik erkennen dat ik
gytlurende den oorlog mijn geest en mijn pen ten dienste heb
geitouden van mijn land, van Beigi8. Ik deed bet uit loutere
overtuiging, zotider de minste persoonlijke vergoeding, omdat ik
dit
cen dwmgenden plicht beschouwde waar anderen met
heldh ..ftigen
datzt‘Iftle land verdedigden Met de wapens
in cie viiist. IL zie nog, niet in dat ik verkeerd deed En ik erken
(-veneens
ik met de regeermg van mijn land briefwisselde en
reveering van Ifivere rapporten stuurde over de
,allISClit • Bevte',;ing, op verzoek van Ministers. Ik dente
dat dif ook in de Academie, als in sommige andeie Vlaamscligezinde k!ingen, beschouwd words als een « verraad » tegen
het Viaanische yolk
A.'iders wenschte ik wel dat degenen,,
crie dit zouden tneenen, bet bier, in mijn aanwezigheid, openbaarlijk t
zouden zeggen.
1k vrees clan gees vierschaar en zal stout zeggen : Hier zijn
de rapporten, die ik stuurd, ze staan bier in dit bock. Zij waren
trouwens geei:szins geheirn. Zij werden steeds openbaar gemaakt
in de Nieuwe Roileidamsche Couraili, waarin zij verschenen onder
den titel « de Vlaamsche Bezveging » eerst nadat eenieder
er door de pers kenms van had gekrt-gen, gingen zij naar de
Regeering.
En het cijfer, dat mijn stukken naar Havere . droegen en
waarover zooveel geheinizinnigs is rondgestrooid ?
De oorzaak ervan is eenvoudig. Brieven van mij aan de
Belgische Regeering, en voluit door mij onderteekend, werden
door den diplomatieken koerier meegenornen op de Hnllandsche
boot r Prins Hendrik die den 23 September 1916 te Vlissingen
vertrok en door de Duitschers weld aangeliouden en opgebracht.
1k moest verhoeden dat de Duitsche propagandisten van mijn
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correspondentie zouden gebruik makers om mij in een verkeerd
daglicht te stellen, ten einde mijn propaganda voor de Belgische
zaak te fnuiken, Wat zij inderdaad reeds onmiddellijk beproefden.
Want in De Toorts en in De Nieuwe Courant van 24 October 1916
wilden de activisten en de Duitsche propagandisten in Holland
mij reeds doen doorgaan als den « tweeden secretaiis van
Minister Poullet » en als een « Belgischen regeeringsagent
Van toes of schreef ik onder ecn nurnmer.
Dit alles zal duidelijk blijken nit het volgende uittreksel nit
de briefwisseling van Minister Poullet aan mij en van mij aan
Minister Poullet.
Als het noodig mocht blijken zal ik Minister Poullet openbaarlijk verzoeken mijn correspondentie voor het daglicht te
brengen of zal ik deze uittreksels nog vermenigvuldigen.

La Haye, 15. VI. x6
CHER MONSIEUR,

Procurez-moi, je vous pric, cinq exemplaires du No de 1' Algemeen
du 13 VI, je pense, avec Particle d'Elout.
Comme je ne lis pas reguliêrement ni P Algemeen ni le Nicuwe
Courant, je vous serais reconnaissant de m'envoyer les articles sensationnels, quand it en parait, mais rien que les articles importants
qui pcuvent interesser un membre du gouverncment beige.
Bien a vous.
(w. g.) P. POULLET.

Le Havre, le 8. VIII. 16
CHER MONSIEUR,

Votre article me parait excellent. Vous avez fort Bien fait, dans
tme question aussi delicate de vous etre concerte avec la Legation.
yespere que vous me tiendrez au courant : vous savez ce qui
m'interesse.
Votre devoue.
(w. g.) P. POULLET.
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Le 18. XI. 16
CHER MONSIEUR,

Aucune lettre du 21 septembre ne m'est parvenue.
J'ai recu de vous des lettres du 12, du 15 et du 29 (par celle-ci
vous me dites avoir adopte le N o 25).
(w. g.) P. POULLET.
Bien a vous.

La Haye, le 21 septembre 1916.
MONSIEUR LE MINISTRE,

Voici encore quelques extraits :de journaux qui pourront vous
interesser. Ce sont des opinions hollandaises sur la flamandisation de
l'universite de Gand par les Allemands.
J'ai appris par un professeur d'Amsterdam que, dans son discours d'ouverture, le recteur de l'universite d'Amsterdam a annonce
que Monsieur Barge, charge de cours a cette universite, a refuse
d'accepter une chaire a l'universite de Gand et que l'assistance a
chaudement applaudi ses paroles.
(w. g.) LEO VAN PUYVELDE.

La Haye, le 29 septembre 1916.
MONSIEUR LE MINISTRE,

L'aventure arrivee au courrier m'oblige a la circonspection.
J'ai de bonnes raisons d'être três discret. Il serait par trop facile
a nos ennemis allemands de neutraliser mon action en faveur de la
Belgique auprês des Hollandais neutres, sur lesquels j'ai pu gagner
qu elqu' influence .
Dorenavant je ne signerai plus mes 'cares. Vous reconnaitrez
ma main.
Et je vous prie de m'adresser votre correspondance sous le N o 25
a la Legation. Celle-ci me passera tout ce qui arrive a mon adresse.
Voici encore quelques envois qui pourront vous interesser.
J'avais ecrit a M. le Prof. Nyrop, de l'universite de Copenhague,
pour le prier de faire connaitre dans les pays scandinaves le sort de
MM. Pirenne et Fredericq, et je lui avais certifie que les autorites
allemandes Wont trouve aucun motif d'accusation contre eux. A la
suite de ce qu'il avait publie a cc sujet, le general von Bissing a
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adresse une lettre a un de ses collêgues suedois dans laquelle it dit
que MM. Pirenne et Fredericq ont recu des ordres secrets du gouvernement beige. Cette lettre a ete publiee et, comme le Professeur
Nyrop serait bien aise de pouvoir la refuter, it me demande des
renseignements a ce sujet.
Pourriez-vous, Monsieur le ministre, me les procurer ?
Veuillez agreer etc......

No 25.

La Haye, le 4 novembre 1916.
MONSIEUR LE MINISTRE,

Je crams que la lettre que je vous ai adressee en date du 2 1 sop-tembre dernier ne soit pas parvenue jusqu'au Havre.
Vous m'obligeriez beaucoup en me faisant savoir si elle est arrivee a destination. Dans la negative, je suis persuade que les Allemands s'en sont empares et s'en serviront contre moi auprês des
neutres.
Veuillez agreer, etc......

No 234.

La Haye, le 23 novembre 1915.
MONSIEUR LE MINISTRE,

Vous me dites par votre lettre du 18. XI. 16 ne pas avoir recu
ma }care du 21 septembre. Comme je crams la propagande allemande en Hol 1 ande et que les Ailemands ont de nouveau mis la main
sur le courrier se trouvant sur le bateau Koningin Regentes le
novembre, mes lettres porteront dorenavant un autre numero :
234, afin de derouter la propagande allemande.
Veuillez agreer etc.....

4°) Mayombeesch Idioticon, door den eerw. heer
Pater BITTREMIEUX, S. J., missionnaris in Congo, aan
de Academie aangeboden, ter opneming oncler de
uitgaven van het Pater Van de Ven-Heremans-Fonds.
Verslagen door de heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof.
Dr. J. MANSION.
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a) Verslag van Prof. J. VERCOULLIE.
1k heb het werk van Pater Bittremieux zorgvuldig doorgezien
en letters A en B nauwkeurig gelezen. Ik heb alzoo de overtuiging
opgedaan, dat we hier een degelijk en belangwekkend boek voor ons,
.fiebben, dat zal bijdragen tot een dieper kennis van onze Kolonie en
waarvan de uitgave onze Akademie eer zal aandoen.
Vergeleken met den inhoud van Pater Butaye's Dictionnnaire.
kikongo-francais et francais-kikongo, is de bier geboden woordenschat
zeer rijk, en geeft, daar het een ongeschreven taal geldt, bewijs
van een langen onverdroten arbeid en een scherpzinnigen speurzin.
Men vindt er zegswijzen, spreuken, formules, die de beteekenis
der woorden door den eigenaardigen geestestoestand der Zwarten
en hun folklore verduidelijken. Zoo verneemt men bij de passende
woorden bijzonderheden over den dood, het trouwen, de bevalling,
het tappen van den palmwijn, de maagschap, de slavernij, bet
tatoueeren, de voorstelling van de Godheid, van de sterren en de
maan, de maanden enz.
De taal is sours nog al dialectisch gekleurd, wat in een woordenbock zeer hinderlijk is (sloe voor nauw pad, slop ; kletsen voor klappen ; fiers voor staak ; miek voor maakte ; de deze, de die enz.).
Men stoot al eens op een germanisme, als minstens voor ten minste,
of wijder voor vender, of soort kikvorsch, soort hertebeest voor soort van
k., s. v. hertebeest. De verbinclingen met er, zooals er aan, er in, er
nude, evenals of wel, worden steeds in een woord geschreven.
De verschillende homoniemen zouden door getallen moeten
uiteengehouden of in verschillende artikels behandeld worden. Zoo
m oet er door cijfers aangeduid worden dat er 5 ba's, 3 beta's, 2 loba's
zijn. Er moeten twee artikels ngo en drie artikels nzau gemaakt
worden.
Soros is de vertaling afwezig, zooals bij boba, bombolo en bubulu;
doorgaans ook bij de hulpwerkwoorden, als bakana, edi, waar dart
tevens nog aanduidingen over het gebruik ontbreken. Hetzelfde
geldt voor sommige voorvoegsels, als ba, bu, ki.
Aan vertalingen als zeker kruicl, soort (van) kikvorsch of (onder
ftzau) is ook eat riviervisch, heeft men niet veel. Overigens bij planten diernamen zou steeds de wetenschappelijke naam moeten gegeven,
worden, wat nu slechts of en toe het geval is. Bangu-nzekete beet :
bout dat men knabbelt om de tanden to kuischen. Bangu beteekent toch,
de scheurbuik van het tandvleesch en nzekete is de plant die tot geneesmiddel dient. Beide woorden echter komen op zich zelf in 't Idioticon,
Diet voor (cf. Pater Butaye, op bangulunga en nzeke-nzeke).
Bij banga wordt opgemerkt : vreemd woord. Er mocht toch we/
gezeid waar het van daan komt. Hetzelfde geldt voor boi, boyi, boyo,.
waar niets bij opgemerkt wordt.
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Biza wordt vertaalt door jets vuil, leelijk (sic), — boda door lets
-fiat, rot (sic), — budila door jets leeg, eenzaam (sic) en vele dergelijke
meer, waar toch bedoeld wordt vuiligheid enz., abstract en concreet.
Wat beteekent onder yika, vgl. gewestl. Vlaamsch worden, werden
met den noemvorm van een nw.?
Van pronomina afgeleide adverbia worden voornaamw. genoemd;
z. buana, hue en passim.
Op e wordt gehandeld over den invloed van e uit j op 1. De bedoeling is toch wel dat men in 't Noorden mbecli zegt p. v. mbele en in
't Zuiden mbele blij ft zeggen Dat wordt niet duidelijk voorgedragen
-en op mbedi en mbe7.e blijkt daar niets van.
Op II n (lees III n) wordt gezegd dat een medeklinker het dynametisch (lees dynamisch) accent neemt. Dat is mij niet duidelijk en
.zal velen met mij niet duidelijk zijn.
Op o leest men : o komt voor in de vorming der voornw., "zonder
verder uitlegging, wat al bitter weinig is.
Eu waarom wordt de klankwaarde der teekens in 't Latijn om-schreven? Er bestaan toch Nederlandsche vakwoorden in de geluidJeer.
Tegen den titel van het werk heb ik twee bezwaren.
Het geeft de taal van Mayombe. De slot-e nu van Mayombe klinkt
als die van dominee, want volgens P. P. Butaye, Seidel en Struyf en
Brittremieux zelf kennen de Kongoleesche talen geen doffe e, doch
slechts heldere e's Het adj. van Mayombe is dus Mayombeesch. Pater
Bittremieux zelf schrij ft overigens Swahilisch, waar de slot-i toch op
<lezelfde lijn staat als de slot-e van Mayombe.
Maar met Mayombeesch zou ik nog geen vrede hebben. Ik wil hier
-de woorden van F. Finck tot de mijne maken, die in Die Sfirachstamme
.des Erdkreises,blz. Io8, zegt e Diese Eigentiimlichkeit der Bantusprachen, die Differenzierung der Grundelementen hauptsachlich durch
prafixe zu bewirken, das eigentliche Kennzeichen der ganzen Gruppe,
hat die in mancher Beziehung missliche Folge gehabt, dass nun die
Benennung der einzelnen Horden und Sprachen in Reiseberichten
, und auch in wissenschaftlichen Abhandlungen in recht verschiedenem Gewande erscheinen, Zusammenhange fur den nicht Ein_geweihten oft allzusehr verschleiernd. So wird das Volk der Tschwana
in der Regel als Betschuana angefiihrt, dessen be ein dem ba in Bantu
'urspriinglich gleisches prafix ist, seine Sprache oft als Setschwana,
dessen se dem ki in Kintu entspricht, wahrend die Herero meist nicht
mehr in analoger Weise als Ova-herero erscheinen, auch ihre Sprache
.gewOhnlich nicht Otji-Herero genannt wird, sondern in beiden Fallen
der blosse Stamm Herero in Gebrauch ist. Der Gleichmassigkeit und
gleichzeitig leichteren Orientietung halber empfiehlt es sich jedoch,
letztere mehr und mehr urn sich greifende Bezeichnungsart streng
klurchzufiihren, was auch im folgenden geschehen soil, freilich mit
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Ausnahme der Benennung Bantusprachen selbst, die nun einmal so.
eingebiirgert ist, lass die Ersatzbezeichnung Ntusprachen nicht
rnehr empfohlen werden kann.
Ook beet de taal van ons Idioticon bij hem, blz. 115, jombeischr
dus voor ons Yombeesch.
Immers waar onze talen buigingsuitgangen en afleidingsachtervocgsels gebruiken, bezigen de Bantoetalen voorvoegsels. Kongo is de
naam van een stroom en van een vlek ; een Kongolees is Mukongo,,
Kongoleezen Bakongo en het Kongoleesch Kikongo. Yombe is de naam
van de streek van ons Idioticon ; een Yombees is Nyombe, Yombeezen
Bayombe en het Yombeesch Kiyombe. Mayombe is ten slotte een synoniem van Bayombe.
Bij de Europeanen loopen de Europeesche en de Kongoleesche
woordvormingen vaak dooreen. Dat sticht een verwarring die zich
ook in hun woordenboeken doet gevoelen. Hier moet men het eene
woord op zijn stamvorm, het andere op den vorm met voorvoegsel
zoeken. Zoo bij Pater BUTAYE Bakongo en Mukongo op Kongo, maar
Kikongo op zijn alphabetische plaats. Bij Pater BITTREMIEUX vindt men
Bayombe en Nyombe op hun plaats, met verzending naar Mayombe,
waarheen men ook verzonden wordt bij x. Yombe; maar Kiyovibe
vindt men niet op zijn plaats dat wordt onder 2. Yombe behandeld.
Hier ook vindt men een artikel Basundi, waarin Nsundi en Sundi
behandeld worden; maar Sundi, toch het stamwoord, komt op zijn
plaats niet voor; wel Nsundi met verzending naar Basundi cn met
eenige aanvullingen op hetgeen over Nsundi onder Basundi gezegd
werd, terwijl bij Basundi vergeten werd voor die aanvullingen naar
Nsundi te verzenden.
Hier ook nog vindt men Bamimbala, maar het enkv. Mumbale
ontbreekt, terwijl Mbala en Kimbala op hun plaats aanwezig zijn.
In dit alles moet dus nog, volgens een eenvormig stelsel, orde
gcbracht worden.
Uit die beschouwingen volgt dat, uit een taalkundig oogpunt,
Dictionnaire Kikongo-francais, zooals Pater BUTAYE zijn boek noemt,.
hetzelfde is als Dictionnaire English-franfais, en Mayomb(ee)sch
Idioticon, zooals Pater BITTREMIEUX het zijne betitelt, hetzelfde als
Dictionnaire Englandais-franfais of Dictionnaire Englishmannaisfranfais. Overigens Pater BITTREMIEUX zegt in zijn Inleiding dat het
Kongoleesch van Maycmbe « gewoonlijk Yombe in Mayombe zelfgenoemd wordt », en in zijn Idioticon op 2. Yombe vertaalt hij
Kiyombe door de Mayombsche taal.
Mijn opmerkingen strekken om aan te toonen, in welken zin het
werk voor den druk nog zou moeten overzien worden.
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b)

Versiag van Prof. J. MANSION

Het werk van P. BITTREMIEUX is buiten twijfel eene zeer geslaagde en hoogstverdienstelijke bijdrage tot de kennis der Afrikaansche talen. Men hoeft geen kenner van het Mayombeesch (1) te zijn om
te beseffen dat de schrijver voor den arbeid lien hij beoogde, nl. het
opstellen eener volksencyclopedie van een Congoleesch gewest volkomen berekend is. Zoo icts bestaat bij mijn weten nog niet en het
Idioticon zal de grootste diensten bewijzen aan al wie in de taal, de
zeden en de godsdienstige beigrippen der Zwarten belang stelt.
Met den eersten verslaggever ben ik het dus over de meeste
punten eens. Ik zal hier slechts eenige aanteekeningen bij de zijne
voegen, in de hoop dat ze P. BITTREMIEUX bij eene herziening van
zijn bock voor den druk, nuttig zullen kunnen wezen. Uit den aard
der zaak zijn mijne op- en aanmerkingen tot den vorm beperkt ; over
den inhoud mogen bevoegder rechters oordeelen.
De gekozen phonetische transcriptie ziet er eenigszins ingewikkeld uit en deze indruk wordt bevestigd, waar wij den schrijver er
voor zien waarschuwen de teekens voor afkapping met die voor
aspiratie of palataliseering niet te verwarren. Daar de groote arbeid
van P. BITTREMIEUX naar wij hopen geroepen is om invloed op de
verdere beoefening der Bantoesche taalkunde uit te oefenen, ware
het zeer te wenschen dat de spelling aan alle eischen zoowel van
practischen als van wetenschappelijken aard voldeed.
Bij het opmaken van een woordenboek moeten zekere regels in
acht genomen worden, die tot de techniek van het yak behooren.
Deze vindt men o. a. door H. Sweet in zijn Practical Study of Languages (Londen, Dent & C o , 1899) uiteengezet, vooral in Hoofdstuk
XII, t ite Dictionary. Andere deelen van dat zelfde werk gevcn waardevolle wenken voor de studie van vreemde talen, inzonderheid voor
de wijze hoe men zelf zijne spraakkunst en woordenboek moet
opmaken, als het talen geldt waar zulke hulpmiddelen ontbreken.
Sweet dringt er op aan dat plaatsbesparing, gemak van overzicht,
duidelijkheid in de vertaling eerste vereischten zijn in een woordenbock. Bijgevolg geene ophooping van synoniemen waar een woord
voldoet; de vertaling zal altijd moeten zijn in gewone, eenvoudige,
ondubbelzinnigc taal ; geene etymologische vertaling, geene dialec(a) Mayombeesch en niet Mayonzbsch. — Is echter de vorm Yonzbeesch,
waaraan Prof. Vercoullie de work eur geeft, alleen gerechtigd, omdat hij
beter overeenstemt niet met het Nederlandsch, maar met het Bantoesch taaleigen ? Waar de streek onder Europeanen als Mayombe'bekend staat, kart
ik tegen eene afleiding Alayombeesch geen bezwaar hebben.
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tische of verouderde woorden. Prof. Vercoullie heeft er in zijn verslag op gewezen dat de taal van P. BITTREMIEUX nog al dialectisch
gekleurd is en dat zulks voor een woordenboek zeer hinderlijk is.
Het is immers van den gebruiker van het Mayombeesch Idioticon veel
geeischt, als hij nog een halfdozijn Vlaamsche Idiotica bij de hand
moet hebben om het Congoleesch te verstaan. Ook waar men den
schrijver van dialectisme vrij kan spreken, moet het erkend dat niet
altijd het juiste woord voor de vertaling is gevonden. In sommige
gevallen, niet overal, is de Fransche vertaling beknopter en duidelijker dan de Nederlandsche. Ziehier eenige voorbeelden :
Davana, zinken, ondergaan, fra. descendre. Uit de aanhalingen
blijkt dat de algemeene beteekenis c naar beneden gaan dus c descendre ' het best past.
desuna, kraken, fra. ecraser(!).
Huidbeftrikking is misschien eene geslaagde woordkoppeling om
tatoueering weer te geven. 't Is echter een neologisme dat eerst
duidelijk wordt, als men er naast tatouage leest (s. v. dibadika).
Leenen en ontleenen geven zeer nauwkeurig de beteekenis van
devana en deva weer; gebruikt men voor beide leenen dan moeten er
uitleggingen bijgevoegd die den tekst onnoodig verlengen.
Scheel en deksel:(s. v. difuku) hebben dezelfde beteekenis, een van
beide voldoet dus en scheel mag wegvallen daar het in een groot
gedeelte van het Nederlandsch gebied ongebruikelijk is.
Waar de Fransche en de Nederlandsche vertalingen niet hetzelfde
zeggen moet men gaan twijfelen. Villen is icorcher,, niet depecer (in
stukken verdeelen) s. v. futuna. Twist, tweedracht staan niet gelijk met
fra. rixe (s. v. k' ani); knabbelen is conger eerder dan mdcher (s. v.
kasuka, kasula); enz. Overigens vraagt men zich afnaar welken regel
Fransche vertalingen bijgevoegd zijn. Bij veel artikelen ontbreken
ze geheel; elders is slechts eene van de vele beteekenissen in het
Fransch weergegeven. Zoo dizunga tuin, omheining, hof, fra. enclos.
Het woord beteekent toch wel jardin » ? Kingamba arbeid, dragersdienst, werkloon, fra. salaire. Waarom alleen voor de laatste beteekenis eene Fransche vertaling ?...
Ik zou voorbeelden van dezen aard nog veel talrijker kunnen
maken maar dit zou eene verkeerde voorstelling van het werk geven.
Honderden artikelen zullen bij eene herziening onveranderd mogen
blijven, daar ze in alle opzichten beviredigend zijn, en vele zelfs
uitstekend. Maar juist daarom, omdat het werk van P. BITTREMIEUX
naar mijne bescheiden meening zulke groote waarde heeft, moet
het vrijgemaakt worden van de feilen die het ontsieren. Deze taak
zal den schrijver niet moeilijk vallen, daar het vooral den vorm
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geldt en aangezien voor het Nederlandsch gemakkelijker dan voor
bet Mayombeesch hulp van vrienden kan verwacht worden.
-- De verslaggers zijn het dus eens om den wensch
;tilt to spreken dat Pater BITTREMIEUX zijn werk nog
zal nazien en rekening houden met de aan- en opmerkingen in bovenstaande verslagen gedaan.

5°) Het Gebied van Eupen. -- Door den Bestendigen Secretaris werd, den 25 September, aan de Leden
der Academie, een afdruk gezonden van de briefwisseling aangaande de Zaak Eupen.
De heer G. SEGERS geeft lezing van eene uitvoerige
rota, waarin hij zich op het standpunt stelt van het
-onderwijs, vooral van het volksonderwijs :
Te recht zegt de Koninklijke Vlaamsche Academie, in Karen
brief van 27 Februari 1920, aan den Heer Minister, en zij steunt
Naar schrijven of onwederlegl)are bewijzen, dat het A .-ebied van
Even de voortzetting is, op taalgebied, van den Vlaamschsprekenden Noord-Oosthoek der Provincie Luik ».
Het dialect van dit gedeelte van ons land is wel degelijk een
Vlaamsch dialect.
Am het vet slag over de Januarivergadering van het jaar 1913
van het insti tut National de Pe'a'ologie Beige ontleen ik daarover
het volgende (1) :
M.le President. — Permettez-moi de vows citer le cas de
'la region « allemande de la province de Liege. Cette region est
-elite « allemande, « mais elle ne l'est nullement; elle est la continuation de la partie flamande du Limbourg (frontiere hollandaise) qui patt de Maestricht vers Fouron-le-Comte, FouronSaint-Martin et Gemmenich. Et quelle langue parle l'enfant qui
arrive a l'ecole primaire? C'est un langage qui n'est pas de I'allemand, mais lout simplement un patois flamand.
M Sime'ons. — Un mauvais flamand.
De Voorzitter, de heer Corman, destijds directeur-generaal
over het lager onderwijs, was vt oeger hoofdopziener in de pro(I) Les Annales Pedologiques, publie ces par l' Institut national Beige
de Pe'dologie, Janvier 1913, blz. 49.
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vincie Luik. De beer Simons is dit nog. Hun ambt bracht mede,
dat zij de volksscholen herhaaldelijk bezochten ; niemand kon
dus den toestand, in taalopzicht, beter kennen dan zij. Toch is
de onderbreking van den Deer Simeons : Un mauvais flamand ongelukkig. Niet alleen in den noord-oostelijken hoek der provincieLuik, niet alleen in het district Eupen, — dat, in dit taalopzicht,
de voortzetting daarvan is, — spreekt de massa der bevolking,
spreken dus de kinderen, die op zesjarigen ouderdom ter yolksschool komen, dialect. Dit is het geval in Belgie, in Nederland,
in Frankrijk, in Duitschland; overal. Behalve zeer weinige kinderen, die te huis bun onderwijs ontvangen en wier ouders tot de
geletterde standen behooren, kennen de kinderen slechts het
dialect hunner streek (I).
J'exerce depuis dix-sept ans dans une commune rurale, >
— schrijft eene Fransclie onderwijzeres. totes les enfants
parlent patois chez-eux (2).
( Het kind, aldus drukte Jan Van Rysw5ck zich schilderachtig uit, brengt aan zijn voetzolen het stof der straat in huis.
en op zijne lippen de taal der straat (3).
Doch overal is het de plicht der school, en is het zelfs het
hoofddoel van het taalonderricht, de gewestelijke taal der leerlingen tot de bescbaafde, letterkundige omsangstaal te veredelen
en te verheffen. Al de pedagogen zijn het daarover eens, en
onze Belgische onderwijswet schrijft het uitdrukkelijk voor. De
Koninklijke Vlaamsche Academie heeft dus het recht, zich steunende op de leer, zoowel van vreemde als van inlandsche onderwijskundigen, aan de Regeering te vragen dat, aangezien in het
district Eupen, de bevolking, en dus de kinderen, die zich ter
volksschool aanbieden, een. Vlaamsch dialect spreken, dat de
Nederlandsche taal de voertaal van het volksonderwijs zij, gelijk
dit in de andere gewesten van ons land door de Belgische
Onderwijswet voorgeschreven wordt.
(I) Zie o. a. Coors de pedagogie the'orique et pratique, par GABRIEL
COMPAYRE, blz. 309, en Lehrbuch der Pedagogie van Dr. J. CHR.
GOTTLOB SCHUMANN, II, 134.

(2) Manuel ge'ne'ral de l' Instruction primaire, 1869, blz. 5 11.
(3) Redevoering uitgesproken op het Jubelfeest van de Vlaamsche Conferentie der Balie van Antwerpen.
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Die Nota geeft aanleiding tot eene bespreking
waaraan de heeren SCHARPE, WILLEMS, A. DE CEULENEER
De heer Voorzitter
en L. VAN PUYVELDE deel nemen.
doet opmerken dat de Commissie door de Academie
aangesteld thans een antwoord voorbereidt over de
documenten die aan de Academie werden medegedeeld.
6°) Vereenvoudiging van de Sehrifftaal, — De
Bestendige Secretaris deelt aan de Vergadering mede,
dat, den 25 September, aan de heeren Leden der Academie een afdruk werd gestuurd van de uitvoerige nota,
opgesteld door den beer Mr. LEONARD WILLEMS onder
den titel : Verslag der minderheid over de Sfiellings-vereenvoudiging. (Zie beneden.)
De bespreking wordt voortgezet.
Pastoor HUGO VERRIEST spreekt tegen de vereenvoudigde spelling, omdat zij geen eenheid brengt maar
verdeelt; omdat het grondprincipe niet doorhouden
noch toegepast wordt, naar 't behoort; omdat de wet
over de geslachten onhoudelijk is; omdat Noordnederlandsche uitspraak dialect en bederf inheeft ; omdat zij
armoede brengt in letters, klanken en kunst; omdat zij
een nieuwe kloof tusschen de standen veroorzaakt;
omdat zij Holland en Vlaanderen schaadt in hun vriendschap en wezen.
-- De vergadering wordt to 4 1/2 uur gesloten.

Namenkunde en fieschiedkundig Onderzoek
door Prof. Dr. J.

MANSION,

werkend lid der Koninkli j ke Vlaamsche Academie.

I. De namen in de schenking van priester Felix a° 745.
In zijn Album beige de diplomatique Pl. I geeft Prof. Pirenne
den tekst en voor een deel het photographisch facsimile van eene
schenking in 745 gedaan te S. Omaars door een zekeren priester
Felix. Het stuk, dat op het Staatsarchief te Gent rust, wordt door
hem genoemd original simule d' une charte de 745, exe'cute au
Xe siecle. Volgens den geleerden historicus is het charter niet
oorspronkelijk maar een afschrift van een verloren origineel,
hoewel het zich voor een origineel uitgeeft. De bewijsvoering van
Pirenne zal moeilijk kunnnen weerlegd worden. Van hetzelfde
stuk bezitten wij een anderen tekst in het Cartularium Folcuini van
S. Bertin, door Guerard uitgegeven in zijn Cartulaire de P abbaye
de S.-Berlin (Parijs 184o), blz. 53, en de vergelijking van de twee
bewijst duidelijk dat ze eene gemeenschappelijke bron hebben,
die in Folcuinus beter is bewaard dan in het stuk van Gent. De
scribent van het laatste heeft een aantal fouten begaan die
Folcuinus heeft weten te vermijden. Deze conclusie, op zuiver
diplomatische gronden gesteund, wordt ook bevestigd door de
studie der eigennamen. De plaatsnamen Sitdiu, hrochashem sive
.hervaldolugo worden bij Folcuinus Sithiu , Rochashem sive
Therealdo loco : bier zal het Gentsche afschrift ongetwijfeld
-ouder en juister vormen bewaard hebben (Hrochashem is Roxem,
arr. Oostende). Bij de persoonsnamen is het juist omgekeerd.
Men leest Folc.
Gent
Signum Gontberti
Gumberti
Chramni
Dramni
Erlarii
Erlulfi
Clidebaldi
Childebaldi
Guntharii sacerdotis (1)
Gumbarii scauuini
Cherewini
Cheriuuini
Austroaldi centenarii
Austrohaldi centenarii
Theodberti
Berdberti
(1) Pirenne drukt bij vergissing Gumbarii sacerdotis (Alb. dipl. Pl. I
Notice) als zijnde de lezing van Folcuinus bij Guêtard is bet Guntizarii.
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De andere namen Gumwini , Chrod garii , Rimberti, Go doberti,
Odberti,Waningi, Clodbala'izijn eender gespeld in beide stukken.
Sig. Uuidgrimo (Gent) ontbreekt bij Folcuinus evenals Gumarddi
en Nordberti.
Tegenover Gontberius is Gumbertus een jongere, assimilatievorm; Folc. zal hier de oorspronkelijke lezing bewaard hebben;
Chrarnnus is een wel bekende naam met ch voor germ. h, naar
Merowingische spelgewoonte. Weer heeft Folc. de juiste lezing
tegenover het Gentsche stuk, met Dramnus. Deze laatste naamvorm staat gansch alleen, er is geen ander vooi beeld van bekend
en bijgevolg zullen we zonder bezwaar eene leesfout aannemen.
Erlarius is tegen Erlulfus een minder gewone naam, en kan derhalve als lectio difficilior de voorkeur verdienen. Clia'ebaldus(Folc.) is natuurlijk eene fout. Bijzonder interessant is de naam
Guntharius sacerdos (Folc.) tegen Gumbarius scauuinus. Pirenne
merkt reeds op dat de lezing van Folcuinus duidelijk laat
zien dat scauuinus eene fout is en dat dus uit onzen tekst niet
bet minste argument voor de oudheid van het schependom
te trekken is. Vermoedelijk is het eenvoudig eene verkeerde
oplossing van eene verkorting voor sacerdotis. Maar ook Gumbarius is een onding. Bij Färstemann is geen enkel voorbeeld
van een dergelijken naam te vinden. Daar nu in het schrift
der Xe eeuw verwarringen van b en h voorkomen (zie b. v.
Fayen, Liber Traditionum S. Petri Blandiniensis blz. 40), daar
Folcuinus Guntharii leest, is dit zonder twijiel de oorspronkelijke
lezing. Feitelijk is dan Gnmbarii scauuini eene dubbele fout voor
Gunthaiii sacerclotis: verre van een bewijs te zijn voor het bestaan
van schepenen in 745, geeft onze passus alleen getuigenis van de
onkunde van den afschrijver of misschien van de onleesbaarheid
van den grondtekst. Austrohaldus met h (Gentsche tekst) kan Merowingische spelling zijn en dus oorspronkelijk tegenover Austroaldi (Folc.). 13erdberius is weer als Dramnus en Gumbarius een
alleenstaande vorm, zeer waarschijnlijk eene verkeerde lezing
(er stond eeist Beadberti wat door den afschrijver tot Berdberti
veranderd werd; of Theadberti naar Folc. _Theodberiimoet gelezen
worden is onzeker, aangezien er weinig reden bestond om een
bekenden naam als Theodbertus verkeerd te spellen). Gumarddus
(alleen in den Gentschen tekst) is ook een alleenstaande vorm.
Ten slotte, zijn van de achttien namen van getuigen, in den
Gentschen tekst, zes verkeerd gespeld, d. w. z in een vorm die
ze zeker nooit in een Merowingisch stuk van 745 zouden gehad
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uitkomsten van het diplomatisch onderzoek. Aan een scawinus
of schepen in het jaar 745 zal nu zeker niernand meer kunnen
gelooven.
2. Is de hl. Amandus in Antwerpen geweest?
De voornaamste bron voor het leven van den hl. Amandus
is de oudste Vita geschreven door Baudemundus, abt van het
Sint-Pietersklooster te Gent. Een tekst van de IX e eeuw is
bewaard in het ms. rA° 224 van de boekerij der Hoogeschool te
Gent; andere hs. vindt men genoemd bij Vander Essen, Etude
sur les Vitae des saints me'rovingiens de P ancienne Belgique (Leuven
1907), blz. 336 en vgl. en in de aldaar aangehaalde werken. De
Vita Amandi werd uitgegeven door Ghesquiere Acta Sanctorum
Belgii IV blz. 244-258.
De Vita Amandispreekt niet van een vet blij f van den heilige
in Antwerpen. TerwijI de Vita Eligii de Andoverpenses met name
vermeldt en den strijd roemt dien de hl. Eligius te Antwerpen
(Andover-pis) voor het geloof te leveren had, vindt men de stad en
hare bevolking nooit in verband met den hl. Amandus genoemd,
hoewel toch zijn zwerverstochten hem in het Antwerpsche
hadden mogen brengen. Van Aquitanie uitgegaan, was de hl.
Amandus achtereenvolgens missionaris in Vlaanderen en bij de
Slaven in de Donaulanden ; hij verscheen dan weer aan het/
Frankische hof, keerde naar Gent terug, werd bisschop van
Maastricht en trok zich ten slotte terug in parvam insularn cui
vocabulum Chanelaus juxta Scaldum fluvium ( i ). Wat is dat
eilandje en waar is het gelegen? Zooals we dadelijk zullen zien
is deze vraag van het grootste belang, ze mag zelfs de spil heeten
waarom het lieele geding draait. Ghesquiere leest Chavelaus (Vit.
Am. § 19) en stelt dit gelijk met Calloo (arr. S. Niklaas, 0. Via.).
1)e Potter, Geschiedenis van de Gemeenten van Oost- Vlaanderen,
3 e reeks, Calloo blz. 2, geeft als zijnde de oudste vorm van den
naam van het dorp Chalvelaus in de Vita Amandi, daarna Calulo
a° 1171 en latere vormen. In de Charles et documents de l'abbaye
de S. Pierre heeft Van Lokeren de vormen Caleulo (nr. 149),
Caloolo a° 1159-1181 (nr. 264), Kaloolo a° 1177 (nr. 331) enz. Al
deze gedaanten laten de afleiding van het woord duidelijk her(i) De verdete reizen van S. Amand naar de Pyren2cen en Rome gaan
ons hier niet aan.
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tennen : het beteekent een loo, dat kaal is. Was de norm in de
Vit. Am. werkelijk Chalvelaus zooals De Potter beweert, dan zou
-de gelijkstelling van den naam van het eiland met Calloo als
zeker kunnen Belden. Ongelukkig is niets minder bewezen. De
tekst van het Gentsche handschrift heeft chanelaus, Ghesquiere
vermeldt Chanalaus, Chanelaus, Chavelaus als varianten, maar
niets laat vermoeden dat de oorspronkelijke tekst iets anders had
dan Chanelaus, met n en zonder 1. Bijgevolg zal De Potter zich
vergrepen liebben, afgaaude op zijn geheugen of op een onnauwkeurige aanteekening. De plaatsnaam is dus niet Calloo. In de
Merowingische spelling staat ch wel eens voor cene h, maar meest
loch vermeldt dit teeken de etymologische Ii. In ous Gentsche
hs. vindt men nog Chila'ericus rex et Hymnichildis re, Tina (f° 19 v°),
Chi oa'obaldus, maar geen voorbeeld van ch = k. Chanelaus zou
dus hoogstwaarschijnlijk in het latere Ndl. Haanloo, Haanloo
luiden. Of zulks oorspronkelijk iets met hanen te doen had waag
ik niet te beslissen. In elk geval is het zeker dat het eiland van
den hl. Amandus niet Calloo heette en met het dorp Calloo niets
gemeens heeft. Welnu dat vermeende verblijf van den hl. Amandus te Calloo wordt ingeroepen tot staving van de meening dat
hij te Antwerpen zou geleefd en gepredikt liebben. Prof. Van
der Essen a. p. 340) zegt het volgende : C'est alors qu'il
(S. Amand) dut venir a Anvers et y construire l'eglise des saints
Pierre et Paul x. Dit laatste punt is bekend door twee acten van
een zekeren Rohingus, die a° 726 de kerk van de hl. Petrus en
Paulus te Antwerpen aan den hl. Willibrordus schonk. .L'authenticite de ces actes est suspecte, zegt Van der Essen (t. a. p, blz.
340 n. 4). Neaninoins ils doivent perpetuer une tradition
croyable puisque le saint avait ete a Calloo fires d'Anvers ».
hij voegt er bij dat (le hl. Eligius ook en y our den hl. Amandus
te Antwerpen geweest was.
Sommen we de bewijsgronden op, dan vinden wij :
1 0 Dat de ht. Amandus een klein eiland in de Schelde tot
verblijf boos. Het heette Baueloo of iets dergelijks.
20 Dat de hi. Eligius zeker te Antwerpen geweest is en er
your het geloof gestreden heeft.
3° Dat een verdacht stuk van 726, eene door Amandus
gestichte kerk vermeldt.
Uit 1° is niets op te maken voor of tegen de stelling, aangezien een eiland in de Schelde bij Gent of bij Doornik of zeer ver
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beneden Antwerpen kan gelegen geweest zijn. Daar de naam
niet te identificeeren is en de loop der Schelde sedert de VII e
-euwstrkvandigheftorans ehplooze taak de ligging van Chanelaus te willen ontdekken.
Als men echter 2° en 3° combineert, dan worth alles bevredigend uitgelegd. Had de hl. Amandus eene kerk te Antwerpen
gesticht, er was Been reden voor zijn biograaf om het feit te
verzwijgen of te vergeten. Overigens vinden we in hetzelfde hs.
van Gent f° 19 v o eene lijst van de stichtingen van den hl. A mandus Antwerpen is niet genoemd. Zou dus de in 726 vermelde
kerk der hl. Petrus en Paulus niet door Eligius of door een
anderen geloofsprediker gesticht zijn? Met Prof. Van der Essen
neem ik gaarne aan dat de overlevering oud is, zelfs in geval dat
we de acten van Rohingus voor onecht moesten aanzien. Maar
eerie andere bron nog spreekt van die kerk van de hi. Petrus en
Paulus in Antwerpen, nl. het z.g. testament van den hl. Willibrordus (bij Pardessus nr. 540 blz. 349-350). Hierin wordt van
de schenking van diezelfde kerk aan Willibrordus gewaagd, de
Schenker heet, als in de even besproken stukken, Rohingus, maar
er wordt niet meer gezegd dat ze door den hl. Amandus gebouwd
is. Er staat alleen : eccleszam... qztae... constructa in Antzverpo
casiello super fluvio Scalde. De echtheid van Willibrordus' testament is niet volkomen zeker. P. Poncelet, na de bezwaren van
Prof. Van der Essen tegen dit stuk weerlegd te hebben, besluit
aldus : n'est peut-titre pas prudent de se prononcer resolument pour l'authenticite de cette piece » (apud Van der Essen,
a. p. blz. 431 n. 7). In elk geval is het gezag van het testament
oneindig grooter dan dat van de twee andere stukken, die stellig
verdacht zijn. Deze laatste zijn misschien eenvoudig met de
gegevens van het testament vervaardigd. De plaatsnamen die in

Pardessus nr. 538 voorkomen het van elders geheel onbekende
monasterium Quorcoladora en de evenmin bekende regia villa
Weimodo, zien er sterk verdacht uit. Het wil me dus voorkomen
dat het verblijf van den hl. Amandus te Antwerpen en het
stichten van eene kerk aldaar door hem op uiterst zwakke
gronden berusten. In het leveii van den grooten missionaris is
zulks misschien een punt van ondergeschikt belang, maar zooveel
legende is met de geschiedenis dier tijden vermengd dat wij
ook op bijkomstige punten de waarheid moeten tot haar recht
laten komen, als het toeval ons daartoe eenigszins gelegenheid
geeft.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
BIO- EN BIBLIOGRAPHIE.

so. — HET VIEREN VAN DEN SINXENDAG.
Bijzonderheden over het vieren van den Sinxendag komen
nl. voor bij Gilliodts-van Severen, Inv. Arch. Bruges, Introd.,
82-83, en bij Bon de Reinsberg-Dutringsfeld, Calendrier Beige, I,
351 en vlgg. Dien dag :< on faisait tomber du haut de l'eglise sur
les fidles une pluie de fleurs ou d'oublies de diverses couleurs »
(Weale, Doyen. Dixmude, II, io). Men leze nog de hieronder
volgende teksten :
Staatsarchief te Brugge. Register n r 12358, of Rekening van de
kercke van Jabbcke » van 1578, fol. 24 : « Betaelt van vj e xxv oelkens
te Sincxen, xxxvj s. par. (Zie over Oelkens, ons Gloss. Inv. Arch.
Bruges, v o Niezveic.)
« Huzuelkens dienden tot versiering van de kerk :
Id., id., Rek. 1618-1622, fol. ix : Betaelt over een dosyne
huwelkens ghehaelt in den Inghel ende ghehanghen inde kercke
upden Synschen dach, v
si. — DE HAND SLAAN AAN EEN PILAAR
VAN DE VIERSCHAAR.
Jan Preston was door de schepenen van Brugge veroordeeld tot betaling van 2000 gulden, uit hoofde van de heerlijkheid van den Houtschen, die hem toebehoorde. De baljuw legt
beslag op deze heerlijkheid, maar vermits de vierschaar gesloten
is, neemt hij een pilaar daarvan bij de hand, tot bevestiging van
de gedane inbeslagneming.
« Dit arrest is geschiet up de trappen van den Steen (te Brugge),
jeghens over de deure van de camere ende vierschare van den
Houtschen, den bailliu staende up den trap van de deure van den
selve vierschare, ende int arresteren nemende bij de handt de pilaeren van diere, mits de selve vierschare ghesloten was. (Tekst van
165o. — L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Bourg de Bruges. Introd.,
I, 118.)
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52. — ERNE AANBESTEDING.
Te Aardenburg moet er overgegaan worden tot de aanbesteding van werken in de voorkerk van « Onser Vrauwen kercke
uit te voeren. « Kaarien* en brieven om « te adverteeren de
temmerlieden houdende beschrijving van de werken, worden
naar Gent, naar Brugge en andere steden gezonden :
Staatsarchief te Brugge, nr 11554 of Rekening van Onser Vrauwen kercke in Ardenburch van 1569-157o, fol. lxiiij v° : . Betaelt
van quaerten ende brieven huut te senden ende te adverteeren de
temmerlieden om te doenne de bestedinghe vanden wercken in de
voorkercke, cruuswerck metten torreken ende den choor.
Den diennare van We Jan de Coorte, van twee quaerten te
striven vj s. par. Een quaerte ghesonden tot Ghendt, den clerck betacit xiiij s. par. Een quaerte tot Brugghe, den clerck betaelt xij s.
par. Een quaerte tot Tielt, om t ghebot te doenne, betaelt ij s. par.
Een quaerte tot Caprycke, Eeckeloo, tsamen betaelt iiij s. par.; tot
Sint-Cruus, tot Maldeghem en Sint La(urens ?), tsamen metten
boode betaelt ende tgheboodt ghedaen xij s. par. Compt al tsamen
betaelt ij lb. x s. par. »

53. — PUUDEN WACHTEN.
De slaap van den leenheer, wanneer deze op reis was om zijn
leengoederen te bezoeken, rnocht Diet gestoord worden. In onze
rerslagen en lifededeeling-en, jaargang 1914, blz. 418, hebben wij,
onder den titel hierboven, een tekst uitgegeven, met betrekking
tot de heerlijkheid van Oudezeele (1428).
Ook in Frankrijk was dit gebruik in voege. De Fugator
canal uin stond aldaar gekend. Te R Hoimile was een leenhouder
verplicht, wanneer de heer te « Berghes vernachtte, e: de servir
« avecq ung flageolet pour faire taire et donner silence aux raines
et aultres bestes estans es fosses Naar men ziet 4 la musique
zelfs bij de puiden! « Quant le seigneur
adoucit les moeurs
couche et pernote en son chasteau A te Drucat, luidt het in
de c Costume >> van genoemd Drucat, — c tous les subjetz du dit
lieu sont tenu batre l'ieu estans auprez du dit chasteau, pour
« empeschier que les raines ou grenoulles ne lui facent noise
(Zie bij L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Bourg de Bruges,
Introd., II, 625.)
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54 . — HET PRIVILEGE VAN DE MUNTWERKERS.
In zijn Inventaire des Archives de Bruges, t. I, blz. 51, schrijft
L. Gilliodts-van Severen, naar brieven van Gwijde van Dampierre (29 April 1297), dat de werklieden van dezes Munt in
Vlaanderen alleen betrekkelijk waren in recite voor hunne
meesters pour tous mefaits autres que les crimes de rapt, de
mezirire, et d'incendie ».
Het is echter algemeen bekend, dat enkel uitgezonderd
waren K rapt, moor/ ende diefte Een aanstelling tot snijdster
ter Munt van Brugge (1734), luidt dienaangaande als volgt :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Munt, oud n r 5627, voorloopig
blauw n r 3982 : . Ende dat. alle.... vrye- supposten der vooxseyde
Munte (van Brugge) ter geender plaetse voor andere jugen in deerste
instantie en syn betreckelycke nochte justiciabel, nochte ghehouden
te antwoorden dan voor ons prevoosten ende gheswooren voornoompt, omme geenderande saecken, drye alleenelycke ghereserveert, te weten rap, moort ende diefte... » (II Nov. 1734.)
De charter van Gwijde van Dampierre heeft (Fors que de
« trois cas, c'est assavoir de rat, de mudre, et de larechin >>. Dit
« larechin » (larcin) werd ongetwijfeld verward met het fransch
dat beteekent brulement par ordre de justice de la
maison d'un criminel ».
55. — Een leen houden
« VAN GODT ENDE VAN DER ZONNE ».
< ... On donnait ce nom de Francs-alleux a- des seigneuries
. possedees par des seigneurs de toute antiquite et en pleine
suzerainete », — schrijft L. Gilliodts-van Severen, in zijn Cout.
Bourg de Bruges, Introd., I, 500. — Pour montrer cet etat
<«l'independance, on disait que le franc-alleu noble etait tenu
« de Dieu et du soleil, de Dieu et de l'epee, Leenen ghehoua'en 7,an
God ende zonne. . ». Ziehier een tekst, uit 1635, betreffende een
hof toebelioorende aan den abt van Sint-At-lc-hies bij Brugge :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Ahdij van Sint-Andries, oud
n r 5013, voorloopig blauw n r 6102: Kennen ende lijden, dat de
voors. Cl. houdende es te leene ende in manscepe van H., otmoedich
abt van... St. Andryes, als van zynen hofve twelcke by houdt van Godt
ende van der zonne... » (15 Fehr. 1635.)
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Naar Lauri&e, Gloss. du droit francais, aangehaald door
La Curne de Sainte-Palaye, Dict., v . Fief, waren Fief de devotion
ou de piet6, « etats et principautes que les souverains reconnaissent, par humilite, tenus de Dieu, a charge de quelque
redevance, comme de cire ».

56. — BEN SPEEIIMAN,
onwaardig geacht een openbaar ambt te bekleeden.
Naar een resolutie » genomen < in catnere van wette van
den Proosschen » te Brugge, kon een Speelman, — hij mocht zich
ook al met den naam van den god Apollo getooid hebben —
tot het « Redenaerscip » van « den lande ende heerlicheden »
van het Proostsche niet verheven worden.
Wij vernemen, uit een oorkonde van 24 Februari 1576, de.
hieronder volgende bijzonderheden over het geval van <, Franchoys, de zuene van Jan Luenis, gheseyt Appolo >>, die speelman was te Brugge.
Genoemde « Appolo had van Oste Beyts gekocht « een
leen groot in fonchiere Brie lynen vyventwintich roeden lands,
« ligghende inde prochie van Sinte-Cruus buuten Brugghe »,
waaraan een « erfachtich redenaerscip van het Proostsche verbonden was; hij had dan ook verzocht « dat by by den voor
seyden college (van redenaers) zoude gheadmitteert wesen ten
« eede als redenaer, omme in huerlieder camere van wette
ende vierschare te zitten met hemlieden, tot administratie van
« justitie ».
De <, Redenaers » verklaren dat zij « niet en verstonden den
« zelven speelni an te admiteren in tzelve . college ten voorseyden
« fyne
aangezien dezelve « Franchoys es een openbaer ende
« publicke speelman, over al omme loon ende ghelt spelende in open, bare bruloften, danseryen, mommerien ofte mascien ende anders,
« tzelve niet quadrerende met de qualiteyt van eenen juge
« zittende in stoel van justitie omme den volcke recht te doene
« ende justitie te administreren, maer ghereputeert naer iechte
« sub genere histrionum, qui laborant infamia facti >>. (L. Gilliodtsvan Severen, Cout. de la PrevOte de Bruges. I, 50-51.)

57. — « LEEN HA NGHENDE IN DE LUCHT.
Spr. van een leen, beteekent die uitdrukking naar Verdam,
Middelndl. Wdb., v e Lucht : Waar omtrent geen bijzonderheden
bekend zijn.
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Wordt daardoor niet veeleer bedoeld wat men in het Fransch
heette nn Fief en fair, of heerlijkheid van nienzand leenroeri g ,
(L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Bourg de Bruges, Introd.,
II, 185), m. a. w. eene heerlijkheid die ne comptait ni tenures,
ni vassaux (Id., op, cit., Introd., I, 113). Van de heerlijkheid
van den Houtschen, afhangende van den Burg van Brugge,
waarvan er bier spraak is, vernemen wij in eene akte van 1558,
dat zij < consiste en air, sans aulcun gros de fief ne vassaulx
maar dat Naar niettemin toebehoorde « toutte justice, haulte,
mo3enne et basse par cognoissance d'hommes de fiefz >> van
genoemden Burg van Brugge. In het denombrement van 1642,
beet dit HANGHENDE IN DE LucHT, sonde,- eenighe grootie van
leenen ende vassalen , (Id., op. cit., Introd., I, 113 alsboven). -Van het hof van Crebbe, te Vladsloo, \vordt gezegd in een
denombrement van 1501, dat het « heeft noch rente, noch
grondt, maer es een leen hanghende in de litchi (Op. cit., Introd.,
blz. 142). Fiefs sans fond on glebe -, bij La Curne de SaintePalaye, Dict. v° Fief, n e 28.
Et de cette esp,ce aucuns font le fief qu' on appelle vulgairementfief en fair, ou fief an vent. » (La Curne de Sainte-Palaye,
Dict., v° Fief.)

58. HET VERBRUIK VAN WIJN TE WENDUYNE
in de XVIe eeuw.
Indien men de vele verordeningen, betreffende den verkoop
van wijn, nl. te Brugge en te Gent nagaat, dan mag daaruit opgemaakt worden, dat het verbruik daarvan vroeger in Vlaanderen
vrij aanzienlijk was. Wat inzonderheid de stad Brugge aangaat,
komen talrijke bijzonderheden voor in het Inventaire des
Archives de Bruges. van L. Gilliodts-van Severen : men raadplege onze Table analytique op dit meesterlijk blzz. 447449 . Voor Gent, zie men o. a. bij Nap. de Pauw, het Register van
zaken op De Voorgeboden der stad Gent in de XIV e eeuw,
.alsook bij Victor van der Haeghen, het Inventaire des Archives
de la ville de Gand. Nadere bijzonderheden zijn voorhanden in.
onze Keure van Hazebroek, V, blzz. 264-270: de lijst der aangehaalde wijnsoorten is waarlijk uiterst belangrijk. Hier liebben wij
thans de voorwaarden van den pacht der assize van wine
ende here, dat ghesleien zal werden binder prochye ende dorpe
van Wendune, ten Proosschen », voor de jaren 1533 en 1534.
Het stuk verdient opgenomen :
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Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,.
Reg. nr 624 of Registre van contracten » 1529-1538, fol. cxxiij v°
Men ghebiet ten loyalen pachte de assijze van wine ende biere, dat
ghesleten zal werden hinder prochye ende dorpe van Wendune, ten
Proosschen, binnen desen toecommende jare, beghinnende den
eersten dach van Laumaendt xvc xxxiij zonne upganc ende gheduerende toten laesten daghe van December xvc xxx iiij, dien dach ende
nacht inclus, ende dat up condicien ende voorwaerclen hier naer verclaerst.
Alvooren te wetene, dat zo wie den voorscreven pacht met
ghelooken (1) brievekins hoochst innestellen zal, zal winnen zes
Karolus ghuldens.
. Ende vcort zo zalmen bernen een keerse, ende moghen
eenygh f,e1 , ic persoon, solvent zijnde, daernaer scieten (2) ende verhooghen, binnen tbernen wander keerse, up de voorscreven pacht
met alzo veil penninghen alst hem behe y en zal, elcken penninc
weerdich zijnde x lb. par. Ende de ghtiene die up dese pacht verhoocht werdt (sic), zal winnen met elcken penninc, die hij ghescooten
heift, ij lb. x s. par. Nemaer den laeste penninc y our tvutghane vander keerse ende daer de keerse vutgaet en zal Met winnen, mids dat
hij pachter blijft....
Voort, zo zullen de taverniers ende tappers, of andere die
eenighe wijn in legghen zullen, van wat maniere, calueren (3) ofte
prijse die zijn, die zij ghetapt, ghesteken of ghedispenseirt zullen
(hebben), den voorscreven pachtere ghehouden zijn te betalene xij d.
par. van elcken stoope, ofte ij lb. viij s. par. van elcke smalle tunne
van xlviij stoopen, ende andere naer advenante.
. Ende en zullen de zelve taverniers noch andere gheene wijnen
mueghen vercoopen te hoogher prijse danne alzomen die ghemeenlic
vercoopt van ghelijcke binnen den tavernen ende wijnhuusen binnen
der stede van Brugghe, maer wel daer ondere, ende dat up de peyne
van vj lb. par....
Ende insghelijcx zullen de tappers ghehouden zijn te betalene
den pachtere wander voorscreven assise, van elcke tunne cleenhiers
v groten ; van elcke tunne keyte ix gr.; van elcke tunne dobbel biers
viij gr. ; ende van ynghelschen biere ende andere vreimde bieren,
van elcke grouve tunne van lx stoopen xx s. par.
(1) Gesloten briefjes.
(2) SCIETEN, SCHIETEN, beteekent met ghelooken brievekins ) eenig
in de verpachting van de assise *.

gebod doen,

(3) Kleuren.
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Ende en zullen de zelve taverniers tvoorscreven bier niet
hoogher mueghen vercoopen danne de keyte xiiij d. par. den stoop,
tdobbelbier xij d. par. den stoop, tcleen bier viij d. par. den stoop.
Van ghelijcken zalmen vercoopen tbier binnen den lande ofte
aldaer binder prochye ghebrauwen, ghezeit Jeucstaert, ende daerof
betalen ghelijc vander keyte, den stoop vanden voornoemden ynghelschen biere ende andere vreimde bieren, ij s. vj par. den stoop
ende niet daer boven, elc up de hoete van vj lb. par., alzo dicwels
aismen de contrarie bevoncle....
. Ende was den zelven pacht vanden assijzen hoechst met een
brievekin inneghestelt hij Jan de Grave, ende bleef hem den pacht
inder manieren voorscreven ten vutgane vander keerse voor iiijc lb.
par. — Actum xxiij a Decembris xxxiij (1533), present Pape, Gomaer

De « assise » v-erd dus toegewezen aan Jan de Grave, als
meestbiedende, voor de som van 40o lb. par. Voor het jaar 1535,
stelde Cornelis Wiltins ze in ter som van 390 lb. par. : niemand
deed een gebod, zoodat hij pachter voor gezegde som uitgeroepen
werd :
Id., Reg. id., fol. ijc vii Ende ten zelven dash was, present
Lemmes ende Gomaer, redenaers, ende Dinen Christiaens, clerc
vanden greffier, dexise vanden wijne ende biere, dat ghesleten zal
werden hinden toecomende jaere in Wenclune, verpacht up doude
costume, daer of dat Cornelis Wiltins hoochste inscrivere (1) was,
winnende de xij lb. par. voor zijn stelleghelt (2), daer up de kersse
vutghinc ende bleef bijden inscrivene pachtere, als niet verhoocht,
ende stelde de zelve exise voor iijc iiijxx x lb. par., haven dordinaire
oncosten.
Actum xxx in December xv c xxxv, present Lemmes
ende Gomaer h.

Hoe dat stub uitgelegd ? Speelde Wenduyne, thans een
nederig dorp — dat evenwel ten huidigen dage, als zeebadplaats aanzien bekomen heeft — een zekere rol in Vlaanderen.
L. Gilliodts-van Severen, in zijn Cout. de la PrevOte de Bruges,
schrijft daaromtrent, I e deel, biz. iao : « Cette paroisse avait un
budget separe, pour un triple motif : politique, industriel et
. topographique. C'etait, en effet, le seul village appartenant,
presque tout entier, a is juridiction prev6tale. L'industrie de la
(I ) INSCRIVER = Hij die insteekt bij eene openbare verpachting.
(2) STELLEGHELT = Wijnpenning, of de som aan hem verschuldigd, die,
bij eene openbare verpachting, den hoogsten instel doet.

744 << Oche y avait cree des ressources et des relations nouvelles...
« Aussi bien a Wendune, l'imp6t etait plus eleve qu'ailleurs; a
« raison de cette elevation meme, on fut oblige, de bonne heure,
• de renoncer a la voie simple de la capitation et de recourir
• exclusivement a celle plus compliquee, mais moms sensible, de
• l'assise. Cette contribution frappait uniquement le yin et la
biere... » Een tekst uit 1531 spreekt van het slijten aldaar van.
• wijn van 0 dobbel bier », van keyte » alsook van « inghelsche biere ofte andere vremde bieren Men zie overigens op.
cit., I, 160-164, en voornamelijk het boekje getiteld : Histoire de
Wenduyne-s/mer, par Eugene Roche (avocat a Lille) (Bruges,
1892). Dit boekje dat, naar eigen bekentenis van den schrijver,
met medewerking van Staats- en Stadsarchivaris van Brugge
geschreven werd, behelst heel belangrijke aanteekeningen over
Wenduyne de'pendance de la Pre'vOte de Saint-Donatien» (chap.
II), over « Importance de Wenduyne du XIIe au XVIe siecle
(Chap. III), enz.

59. — BEN VERKOOPING
« up den Steen » of gevangenis der stad Brugge.

Jacop f. Willem Fierins, wedeware, poorter in Brugge »,
had, den 16 Mei 1537, voor « redenaers ten Proostsche, aan
Jan van Hecke, ook poorter te I3rugge, verkocht 20 gemeten
47 roeden proostland, gelegen te Coolkerke. Maar, aangezien
hij alsdan voor schuld gevangen zat en dientengevolge de verkooping ter . camere van het Proostsche in de gevangenis had
plaats gegrepen, ziet hij plechtig of van de exceptie dat hij
dit als ghevanghen ghedaen ende ghepasseirt soude hebben
d. w. z. van het recta zich daarop te beroepen om de gedane
verkooping ongeldig te doen verklaren :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Reg. n r 624, of Registre van contracten » 1529-1538 fol. ijc lxv vo
« Ende milts dat by Jacop voorscreven, ten ghifte van dese, in van;
ghenesse lach up den Steen van Brugghe, van sculden, ende dese
ghifte aldaer in onse camere passeirde. omme, metten penninghen
commende over tvercoopen van desen, hem te lossene ende con(ten)terne zyne creditueren, Zo renunchierde by expresselicke by solemnelen eede, by my greffier ontfaen, dexceptie dat by dit als ghevanghen ghedaen ende ghepasseirt soude hebben ende alle anderen
exceptien generalic ende specialic, die hem ofte zyn naercommers
soude moghen commen ten proufyte ende te hindere van Jan van
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Smet.
6o. — « ZO WAERT QUAED ARM ZIJN ! »

In zeker proces, in het jaar 1467, voor de redenaers » van
het Proostsche te Brugge ingespannen, was, door de verweerders
.de getuigenis van eenige personen, als wesende arm, verdacht
verklaard :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register II' 828, of o Ferieboek » van 1467-1473, foi. ix vo < dat
hemlieden in huerlieder oorcondscepen niet sculdich en es ghelove
ghegheven te zyne, hi dat zy up de jurisdicxcie vander Proossche
wonen, wesende aerme personen, ende dat zy van desen niet gheweten en connen, ten es hi ingheven ende instrucxcie vanden bailliu
ende zyne meclepleghers, die heesschers zyn ende partye...
Met verontwaardiging, komt de tegenpartij tegen die zonderlinge stelling op : al is men arm, toch zou men <, node een
quaden eed doen Overigens, « het es menich goed arem man,
<< ende het ware jammer, dat alle aerme lieden valsch waren :
zo waert quaed arm zyn
Id., ibid., fol. x v° : Item... zegghen de voors. bailliu,ende zyne
medepleghers, dat de deposicie van Cateline, Joos Ghedouts weduwe,
ende de kennesse ende productie van Mahieu de Peuvinage in rechte
sculdich es ghelooft te zyne ende te hebbene vul effect int makers van
uwen heeren vonnesse. Want al es de zelve Cateline gheruumt vanden Brugschen up tProossche, twelke ghevalt sommels (I) meneghen
notabelen liken man, die bi quaden aventuer arem ghediet ende
compt up tProossche, daer omme zoude de voors. Cateline noch
andre node een quaden eeci doen. Bride al eist, dat de voors. Mahieu
up de heerlichede woent, daer omme en es hy Been laet, want by es
porter van Brugghe, ende al es by arem, hy en leift up de Bede niet,
ende het es menich goed arem man, encle het ware jammer dat alle
aerme lieclen va sch waren : zo waei't quaed arm zijn... Want al zyn
de lieden arem. daer omme en zyn zy niet valsch, ende zy ne connen
niet alle zo rycke ghezyn als de verwerers ende borghen... »
Uit de teksten hierboven schijnt te blijken, dat, te Brugge,
zij die arm werden somwijlen op het grondgebied van het
Proostsche hunne woon gingen vestigen, .twelke gevalt sommels
( I ) SOMMELS = SOM Wij len.
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meneghen notabelen ri pen man, die bi quaden aventuer arena
ghediet

6i. — VERGIFTIGING DER OPENBARE WATERS.
Margriete, Willem Achtels dochter, wijf of weduwe van
Simoen Straels, had, ten jare 1468, met eenen andren man
met wien zij leefde, verschillende , fontevnen of waterpompen„
steenputten, drinkputten en wijwatervaten vergiftigd. Zij wordt
veroordeeld om levend verbrand te worden : haar lichaam zal
op een stege (<, verhoog of stellage) langs den openbaren
weg geplaatst worden, « ten exemple van alien quaeddoenders :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register nr 828, of 0 Feriebock » van 1467-1473, fol. xxviij « Actum
den eersten in Octobre ao lxviij, Coram. . Margriete Willem Achtels
dochtre, Symoen Straels wijf of wecluwe, ghehoren van tSinte Joris
in Distele, kencle ende lyede buteii alien banden ende pijnen van
ysere, flat zoe vel keert elide huus ghehouden hei t vj jaren of daer
ontrent met eenen andren man, ende met hem elide andren ghereeut (1) ende diversche ghevenyncle watren ghemaect ende gheholpen maker, van zulker substancien die onmenschelic ende onnatuerliczijn, die beter verzweghen zijn clan ghenoomclt; vanden welken
watren zoe gheworpen heilt ende gheholpen werpen ende ghieten in
diversche fonteynen, steenpitten, drynckepitten encle sperswatervaten, ende ooc ghegheven diversche ziecken te drijnckene, die daer
of ghevaren zijn van live ter flood bi hueren toedoene moordadelic.
« Bide naer hueren verkennene ende verlidene, de bailliu zeide
uter name van mijnen heere den proost, dat hiere sculdich ware
over te rechtene ende huer te doen bernene an eenen stake ende
also te bringhene van live ter dood, encle dare naer huer te stellen
up een stege biden weghe, ten exemple van alien quaeddoenders.
« Vermetende hem in re hte dat hem also sculdich ware van
ghesciene. Ende maencle redenaers vanden rechte. Ende redenaers
wijsdent also hijt bailliu gheheescht hadde te doene. »

62. « CONSENT MAECT WET >,
en VRIENDELICHEDE ALTOOS GAET VOOR

WETTELICHEDE ».
Ten jare 1467 was te Brugge, voor de « redenaers van het.
Proostsche, zeker proces ontstaan, tusschen « Jan ende
GHEREEUT=GHEREED, Bereid, van Reden, Reeden. Zic bij Verdam,
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Ghistele ,>, verweerder, omtrent het ruimen van de heift van «zesse
ghemeten ij linnen lxxj roedenproostlants > , ,liggende in de prochie
van Slype.
Salaerdin ;) van Ghistele, wellicbt een afstammeling van
de edele familie van Ghistele, van Brugge, moet een persoon van
aanzien zijn geweest, dewij1 de eischers, in hun « replique upde
weere bij hem gemaakt, zich bedienen van de formule
. behouden danof de reverentie vanden zelven Salaerdin » (Register
ut infra, fol, xvii). Welnu, in zijne « duplique », beroept zich
de genoemde van Ghistele op de twee beginselen hieronder :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register nr 828, of Ferieboek » van 1467-1473, fol. xvij v°.
« Duplique ghemaect N Salaerdin van Ghistele... Eerst, daer Jan
f. Loys van Waes ende Cornelis f. Loys van Waes repliqueren ende
zegghen, dat niement gheen land en pleicht te vercopene noch te
verlanden het ne zy al wette ticke ghedaen ende dat bi ghiften, daer
ende alsoot behoort, andwoord de voors. Salaerdin, dat dickent
ghesciet tusschen vrienden ende maghen, dat zy elc andren genoughen
bi vriendelicheden ende consente, want eene generale costume ende
recht es consent maect wet... Dat alle zaken ghedaen tusschen vrienden
ende maghen ter goeder trauwen, zonder te of zonder fraude aitijds
sculdich es stele te houdene, ghernerct dat vriendelichede altoos gaet
voor wettelichede...
EDW. GAILLIARD.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
383. — BLIVEN : ANDE HELIGHE KEERKE BLIVEN.
In uitvoering van den laatsten wil van zijn broeder Jan,
gaat Wouter Veerze over tot de stichting, in de abdij van SintAndries bij Brugge, van drie missen te week : hij wil dat zijn
testamentuitvoerders, voor het bedienen van genoemde missen,
een zijner zonen zullen voorstellen, voor zoo veel er een onder
hen is « die ande Helighe Keerke bliven zvilde », die zich derhalve
aan den dienst Gods, aan den dienst der Heilige Kerk wijden
wil :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Abdij van Sint-Andries,
Charters, oud n r 3926, voorloopig blauw n r 6006 : « Ende wilde dat
zij presenteren zouden te desen dienste eenen van minen kindren
manhoofden, up datter eenich ware die ande Heligne Keeriee bliven
wilde
(Akte van 20 Nov. 1398.)
384.

— BAN VAN HUWELIKE WEDERZEGGHEN.

R. is voornemens huwelijk aan te gaan met P., dochter
van J.
G., dochter van F., is echter vast beslist « le wederzegghene
den ban van zinen huwelike, ende te betreckene » R. voor den
-officiaal van Terenburg, zeggende dat hij haar trouw beloofd
had, r hem boven dien heesschende zekere somme van ghelde
over haer maechdom ». (Staatsarchief te Brugge, Fonds Iperen, Charters, oud Il r 3965, voorloopig blauw n r 138, akte van
1457.)
R. had dus liefdebetrekkingen met G. gehad : zij wil derhalve zijn huwelijk met P. beletten, met zich tegen de afkondiging van zijn huwelijksgeboden te verzetten.
385.

— BESTEID SUN.

« Daer wee/ dal besteid es >, uit den onderstaanden tekst,
beteekent Daar men weet dat het goed besleed zal zijn, Fr. Etre
hien donne. Men vergeiijke bij Verdam, met Besteden 9°.
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Archicf der 0.-L.-Vrouwkerk to Brugge, Charters, voorloopig
nr o Item so gheve is in aelmoesenen elken convente van aermen beghinen te Brugghe, wonende buten Wijngarde, daer men
weet dat besteid es, zesse sceillinghe parisise ochdraghens ». (Akte
van 4 Fehr. 1346. Testament.)

386. — GHEBRUUCKICH VAN...
Beteekent in het genot zijn, nl., zooals hieronder, « van hue-ren leden 1,, van al zijn krachten, memorie ende verstand ), In
voile bezit zijn van zijn verstand. De zin is eigenlijk Bij zijn
verstand zijn :
D. Berton, Cout. Vicuxhourg de Gand, 43 « ...zonderlinghe
als de persoonen wesende van der voorscreven ouden van lxxv jaeren,
wel gltebruuckich zijn van hueren leden, memorie ende verstant...»
(1548.)

387. — GHEVANGHEN ZIJN IN...
Beteekent Gebonden, Begrepen zijn in ...., Fr. Eire tenu,
compris dans ... — Er is spraak van het maken van vrede, over
het « commen van live ter doot » van zeker persoon, ten gevolge
« van wonden of quetse by hem ontfaen — tevens van de
wijze waarop de « zoen boven den mondzoene onder de rechthebbenden moest verdeeld wonden. — Onder deze laatsten
waren de bastaerde van svaders weghe : deze waren dan ook
« gkevanghen inde » gegeven « assurance d. w. z. daardoor
gebonden, verplicht, en « louden
gelijk « dander vrienden
ende maghen ghehouden zyn van paysbrake indien zy yet
daerboven daden (op. cit. ut infra, I, 533-535, art. 4, 9 en io).
De tekst volgt :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 534 : Item, hyder
costume alle bastaerden zynghevanghen inde assurancen ende ghiselscepe ende zyn schuldich to deelene in den zoene van haren maeeh...)›
(1535-)

Men vergelijke met : Es te wetene dat naer de oude wetten ende costumen alle bastaerden zyn begrepen inde assurances,
ghiselscepezz (I) ende paisen
(op. cit., I, 520), — en met :
« Item, alle bastaerden, poorters of vreimde, zyn begrepen inde
paysen diemen maect
(op. cit, 534).
(t) Niet te lezen : g stheselscepen zooals gedrukt werd.
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388. — AFSTOPPEN.
Er is hieronder spraak van het afsluiten van een nieuwen
steenweg, nl. van een pas gekalsijden weg, om voorloopig 'het
vervoer met wagens er op te beletten. Fr. Boucher (un passage) :
Staatsarchief te Brugge, Register n r 2948 of Rekening « vande
prochie van Eessene » van 1637-1638, fol. 8 vo : « ... van leverijnghe
van twee ballien bij Taste van mijn heeren vanden Vrijen, raeckende
tafstoppen vande nieuwe calsie deser prochie
»

389. — *GHESTE] OF ZIEC.
Een man heeft de verplicliting aangegaan, zeker werk tegen
Sint-Jansdag 1523 te voltooien, evenwel onder beding als volgt :
L. Gilliodts-van Severen, Memoriaux de Bruges, I, 212 : « Ten
ware dat by binnen middelen tyde zo ghestel of ziec ware, (in) welc
ken ghevalle men den voorseiden dach verlangen zal
» (1523.)
Met zo : zo ghesiel schijnt de tekst man y te gaan. Moet
niet Onghesiel(d) (Onpasselijk) gelezen worden ?

39o. — GHEREETSCEPE DOEN, GHECRIGHEN.
Er is spraak van personen die aan zeker « hospitael », te
Brugge, sommen gelds schuldig gebleven waren. Met het oog
daarop, beteekent — wat de meesteres van genoemd hospitael
betrett GHEREETSCEPE GHECRIGHEN, Voortgang van een ingespannen vervolging bekomen, Voldoening krijgen, met de nadere
beteekenis Betaling bekomen, — terwijl door GHEREETSCEPE
DOEN bedoeld wordt Ten gunste van de genoernde meesteres,
bij de vervolging, alle wenschelijke maatregelen nemen, Haar
hulp verschaffen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van Sint-Obrechts, Charters, oud
nr 5322, voorloopig blauw n r 6246 : « Ter supplicatien van onser gheminder der meestrigghe van den hospitale van S. Obrechts bin Brugghe, die ons heift doen toghen dat vele ende diverse personen den
vorseiden hospitale sculdich ende tachter ziin, daerof zoe (de meestrigghe) gheene ghereetscepe en can ghecrighen ... So ombieden wy u,
dat ghi der vorseide meestrigghen, evenverre dat men u de vorseide
sculden wel ende souffisantelike zal betoghen ende inwaers doen met
lettren, instrumenten, kennesse van partien, goeden orconden of
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-anders, doet betalen ende haer al de ghereetscepe derin doet dat ghi
zult connen ende meughen ende bi bescheede, zo dat zoe dermede
gheholpen zij. (Akte van 4 April 1383.)
Men zie bij Verdam, Gereetscap (ken, v° Gereetscezp, 2°.
391. BIBAEL.
Dit woord kornt in den tekst hieronder voor met de beteekenis Drinkgeld, Fooi, Fr. Pourboire. — De kerkmeesters van
Aardenburg koopen, aan zekeren Steven, schalien tot het dekken
der kerk en schenken aan dezes knecht 14 schellingen parisis
bij wijze van BIBAEL of drinkgeld :
Staatsarchief tc Brugge, n r 11554 of Rekening o van Onser Vrauwen kercke in Ardemburch van 1569-1570, fol. lxiij v o : Aldoen
de kerckmeesters voorscreven schalien cochten, betaelt Stevens diennare voor cen bibaeT, xiiij s. par.
Vgl. met BIBALIE, bij Stallaert.
392. — BEVRYHEIT.
Is een andere vorm van Vrijheid, met de beteekenis Voorrecht, Fr. Privilege :
Staatsarchief to Brugge, Fonds Klooster der Karthuizers, Charters, oud n r 5433, voorloopig blauw 11 r 3974 : Soc ontbieden wij u
dat ghy van deser onser gratie, gonste ende bevryheyt den voornoemden prioer ende convent rustelic ende vredelic doet ende laet
ghcbruyken, sunder hun dair in te laten gheschien eenigerhande
» (17 April 1 444 ; vidimus van II Sept. 1453.)
hinder
393. — AFSYNGHELEN.
AFSYNGHELEN is cen frequentatief, dat gelijkstaat met Afzinghen Afschroeien, Wv1. Afschoeperen (De Bo) : Iemand
zijn hear « Afsynghelen :

D. Berten, Cout. du Vieuxbou“.,, de Gand, Introd., blz. 404 :
Ende alsdan met eenen walme stroots afghesynghelt te worden het
havr van synen hoofde. » (1620.)
Men vergelijke met : Ende hem eenen walm stroots al
brandende onder zijn hoofte ghesteken te worden » (1586), op.
cit., blz. 404.
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394. — BATE (voornaarn).
Is eene verkorting van 4, Beatrifse
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Register n r 828, of
Ferieboek >, van 1467 tot 1473, fol. clvij v o : « Danof dat Bate,
svoors. Coopman Jans wijf Zo zeicht Beatrijse, twijf Coopmans
Jans, dat

395. — BESCHIETEN.
Bij Verdam komt dit woord nl. voor met de beteekenis Er
bij inscbieten, Verliezen. Een voorbeeld aldaar. Een ander volgt,
uit een rechterlijk onderzoek ten Proostsche van Brugge gedaan :
Rycquaerd Pycke was getrouwd met de weduwe van
Jacob Lamsins; na den dood van zijne vrouw, geeft hij zoovele
schulden op, dat de kinders van het eerste bed genoodzaakt
zijn, voor de eer van hunne moeder, de cateylen door hun
vader nagelaten, te verkoopen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register nr 828, of « Feriebock » van 1467-1473, fol. lj v° en lij
« Tafin f. Alaerds Heyns, vrylaet, oud xlviij jaer, partyen niet bestaende, zeidt by cede, dat, ten tyden als Rycquaerd Pycx wijf overleden was, hy Rycquaert brochte zo vele sculden voord, dat de kindren van Jacop Lamsins weduwe gheene cateylen en deelden van
huerlieder moeder dood, ende moesten daerinne beseltieten de cateylen van svaders dood, mids dat Rycquaerd maeintenierde ende zeide
zyndcr moeder toebehoorden
dat de cateylen die hy hadde
Ende moesten — staat er verder in den tekst — de kinderen van genoemde weduwe de cateylen van svaders dood
niijneken, omme de sculden merle te betalene d. w. z. dat zij
verplicht waren de « cateylen » die na den dood van hun vader
gebleven waren te verkoopen (van den boedel of te nemen). —
De cateylen van svaders dood mincken ende daer in beschieten,, lezen wij in gemeld Register, fol. lj, en fol. lij v°1-iij, in de
getuigenis door Jan Heinricx, vrijlaet afgelegd.

EDW. GAILLIARD.

DE MODERNE TALEN
IN DE

GRECO-LATIJNSCHE HUMANIORA,
door
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Men zal wellicht zich nog herinneren, hoe ik, pas eenige
weken vOOr den oorlog, een Woord over onze Humaniora (I) meesprak, en sommige verkeerde begrippen trachtte recht te wijzen.
Vandaag wou ik graag miine beschouwingen daarover voortzetten, en mijne meening neerschrijven over het aandeel, dat
aan de studie der moderne talen, bij name aan het engelsch en
het hoogduitsch, in de greco-latijnsche humaniora toekomt.
Bij het opstellen dezer bladzijden heb ik het oog gehad op
onze vrije gestichten eerst en vooral, daar ik met hunne inrichting best bekend sta, en dus ook gemakkelijker heb kunnen oordeelen over 'tgeen daar gebeurt. Ik deed het, omdat een zoo
groot, een overgroot gedeelte onzer jeugd in die vrije colleges
ter schole gaat. Evenwel dunkt me, dat die quastie algemeen
belang oplevert, en dus zoowel ginder als bier mag onderzocht
worden (2).
(I) Cfr. Ren \Voord over de Humaniora, in de Verslag-en en _Moledeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, jaarg. 1914, blz. 521-546.
(2) Moet ik er bijvoegen wat mij de pen in de hand gaf om dit opstel
te schrijven? Toevallig viel in mijn handen het programma der leerstoffen
voor de gestichten van middelbaar onderwijs-in 't aartsbisdom Mechelen
(1919-1920). 1k schrijf daar uit over, o. a. :
«Il y aura dorenavant I classe d'allemand et i classe d'anglais par
• semaine en 3e, 2e et Rhetorique. — Les êlêves qui n'ont pas obtenu les
• 3/5 des points en 4e, ne peuvent suivre ni le cours d'allemand ni le cours
« d'anglais. — Ceux qui ont obtenu les 3/4 des points en 4 e, doivent suivre
un cours, le cours d'allemand ou d'anglais a leur choix; ils peuvent suivre
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Dat ik nu de studie der moderne talen voorsta, beteekent
niet, als.of ik met de kiassieke talen der oudheid af breek ; of dat
ik verloochen hetgeen ik hier vOOr zes, zeven jaar voordroeg.
Neen, geenszins. Mijns erachtens kan de waardeering der eene
met de handhaving der andere zeer wel samengaan, en de studie
der jongere sluit de studie der oudere talen niet uit. Mochte
echter deze of gene humanist daar geen vrede mee hebben : ik
kan het niet gebeteren; maar met den dwang van tijds- en
plaatsomstandigheden valt vaak niet te redeneeren, en, willens
of niet, moet men er mee afrekenen.
En zou dit hier het geval niet zijn?
De wereldoorlog heeft menschen en voikeren als dooreengesmeten, en toestanden doen oprijzen waar men vroeger niet
eens hadde op gedacia. Veel onzer landgenooten hebben
ondervonden, welk onmiddellijk nut er in de kennis der
moderne(i) talen steekt : zij die deze kennis bezitten, vaarden
er wel mee; zij die er zich niet konden mee behelpen, bekloegen
het, dat zij vroeger de gelegenheid verwaarloosd hadden die
kennis op te doen, of slat de gelegenheid ertoe niet gegeven
werd.
Wat er ook van zij, veel ouders zullen er uit besluiten, dat
het nuttig, zoo niet noodig is, de moderne talen te doen aanleeren. VOOr den oorlog bestond er reeds een drang in die
richting. Nu, na den oorlog, zal die drang onvermijdelijk grooter
worden. De toestand en de Egging van ons vaderland zijn daar
de oorzaak van : wij kunnen daar niet uit.
• le 2d. — Ceux qui ont obtenu les 3/5 en 4e, peuvent, de l'avis conforme
• du Superieur on Directeur de Petablissement, suivre un cours ; its n'en
peuvent suivre qu'un. Un des cours, ou le cours suivi par les êleves compte
a pour l'excellence. Aux eleves qui ne suivent aucztn cours, on donnera
« une moyenne d' a_pres les points obtenus en latin

Achter zoo iets kwame best een groot uitroepingsteeken!
Dit programma breekt dus krak af met hetgene, tot alter genoegen, jaren
te voren was voorgeschreven, en waardoor, op redelijke wijze, de studie van
engelsch en duitsch in de greco-latijnsche humaniora werd verplicht gemaakt.
Laten we naar geen reden zoeken... Slenter heeft altijd een voorwendsel.
(1) Wanneer ik het woord « moderne to len gebruik, bedoel ik het
engelsch en het duitsch; de samenhang mijner cede bewijst dit overigens
klaar en duidelijk.
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Zegt nu, dat toegevendheid in lien opzichte den geest
van utiiitarisme in de hand werkt, ei ja! ik Lan het niet loochenen;
doch de menscli moet in de samenleving, althans in zekere
mate, zich daarnaar schikken, wil hij niet worden over boord
gesmeten. Mij wil het nu echter te doen zijn te onderzoeken, op
Avelke redelijke wijze er kan in toegegeven zonder schade of al
te V eel schade...
Derhalve denk ik, dat men voortaan in de greco-latijnsche
humaniora de studie der tnoderne talen volstrekt niet mag verwaarloozen, en dat men den tijd welken men daaraan besteedt,
degeljk moet besteden.
Denken wij een oogenblik na.
Wat voor leerlingen ontmoeten wij in onze oude-humar iorascholen ?
Ik houd het oog vooral gevestigd op onze zoo bevolkte
colleges en instituten. Onderzoekt eens even. Het zijn meestal
jongelingen, die later een voorname plaats in de maatschappij
zullen bekleeden : het zijn geneesheeren en advokaten, ingenieurs, leeraars en priesters. Doch daarnevens zitten ook jonge
lui, die, na do rhetorika, en wellicht eerder nog, hunne studie
zullen staken, en naar eenig ambt of bediening moeten uitzien.
Dit is nu zOo en niet antlers. Dat die laatsten in de moderne
humaniora beter op hun plaats zijn, kan gezegd en aangeraden.
Maar zal 't daarom gedaan worden ? Daarbij zij aangemerkt :
hoe dikwijls gebeurt het niet, dat jongelingen zeker met klaar
bepaald doel de oude-humaniora aanvangen, doch door gebrek
aan middelen, door ontmoediging of onbekwaamheid, of soms
ook ten gevolge van vaders of moeders afsterven, van familierampen of wat al, de kans er niet toe zien het eerst voorgestelde
einddoei te bereiken !
Kortom, er zijn dus ten minste twee soorten van leerlingen
die de lessen onzer oude-humaniora bijwonen. Dit veranderen
zal men niet, kan men niet.
Moet die jeugd verstoken 51ijven van de kennis der moderne
talen : de toekomende ingenieur? de toekomende priester ? de
toekomende leeraar ? Mag dat ? Of moet men onzer die jongelingen eene keus doen ? Of moet die keus bepaald naar gelang
van bun bekwaamheid, of hun gewonnen punters in grieksche of
latijnsche taal ?
Ik durf niet onderstellen, dat men heden nog z66 belachelijk zou te werk gaan ! En toch! en toch!... Wellicht zij die
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minst uitmunten in de kennis der oude talen, zullen later de
kennis der moderne talen meest noodig hebben. Dit kan het
geval zijn voor dokter en advokaat, voor leeraar en priester,
voor ieder der nog jonge studenten... Het systeem van uitsluiting, van beperking, weze die vrijwillig of gedwongen, al om
het even, acht ik onvoorzichtig, onrechtveerdig... ik durf er
bijvoegen : uitzinnig... Hoe hier of ginder die slenter nog aanhangers heeft, begrijp ik niet.

Edoch moeten de moderne talen, engelsch en duitsch, op
de oude-humaniora beide verplicht aangeleerd worden?...
1k althans zou betreuren, dat een vlaamsch leerling van de
kennis eener dezer twee talen verstoken bleve. De Vlaming heeft
immers natuurlijken aanleg, natuurlijk gemak om die twee talen
aan te werven, en waarom daar geen voordeel uit getrokken ?
Maar ongerijmd en tegen alle methode zoude het zijn, den
jongeling de studie der twee talen gelijk te doen aanvangen.
Waar men met de eene op de vierde humaniora-klas begint,
zoude men de andere tot twee jaar later, b. v. tot op de poesis,.
verschuiven (I).
En wat dan met de knapen gedaan die in het fransch zijn
opgebracht ? Welnu, wat doet men met de vlaamschsprekende
kinderen? Men begint er, vroeg genoeg, de studie van het
fransch mee, om ze er toch eenigszins weetwijs in te maken bij
het aanvangen der humaniora. Noteert echter, dat ik de studie
van het fransch niet kan aanprijzen, zoolang de knaap niet
eenigszins de eerste grondbeginsels der moedertaal bezit... Docli
men kon met vlaamschonkundige knapen wel wat eerder
beginnen om bun het vlaamsch aan te leeren. Waarom tot in
de 6e latijnsche gewacht? Wacht men ook zoolang met onzeVlaminkjes om met het fransch te beginnen? Besteedde men
aan de studie van 't vlaamsch 'n ernstige zorg en 'n redelijke
methode, dan ware ook de franschsprekende leerling in staat,
later in de humaniora, samen met de vlaamschsprekende kinderen,
en met vrucht, de studie der twee moderne talen aan te vangen.
(I) Om die bepaling vast te stellen, rekene men of met sommige toe
standen. Ik zet "mar enkel het principe vooruit. Het is overigens door de
ondervinding bevestigd, dat leerlingen der greco-latijnsche humaniora met
bijzonder gemak de grondbeginsels eener moderne taal zullen aanleeren.
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Dit weet ik uit ondervinding. Maar de oorzaak van 't ongernak
ligt doorgaans bij den aanvang... en ook... sommige ouders willen
alwijs zijn in zake zelfs van leerstof en programma.
En hier zij nog op 'n andere opwerping geantwoord : Wat
zoude toch zulk onderwijs, noodzakelijk een elementair onderwijs, opleveren ?
Ei! meer dan ge denkt.
Zooals ik vroeger reeds deed opmerken, eisch ik niet of kan
men niet eischen, dat de studie der moderne talen in de oudehumaniora zoo diep taste als dit wel gedaan wordt in de
moderne humaniora of in de zoogezeide professionneele scholen.
De leeraar, terdege voor zijn taak opgewassen, leere wel de
grondbeginselen aan, zette de jongens op het goede pad, helpe
hen door de lastigste moeilijkheden, en leide hen zooverre bij
de hand, dat zij Maar zien en zich zelven behelpen kunnen door
wel geordend zelfstandig onderwijs. 0 neen, dit is, dit mag niet
onmogelijk zijn met leerlingen van 16 tot 20 jaar... en derwijze
zal men geen scha berokkenen aan de studie der klassieke talen.
Let wel op : Ik doe beroep op het zelfstandig werk van
den leerling.
Te rechte doe ik dat.
Het zelfstandig werken van den leerling is het leven der
klas. Vooral daar moet naartoe gestreefd. Zoolang gij tot daar
niet geraakt, werkt en zwoegt gij u vruchteloos of op 'n sukkelbaan zonder uitkomst. Ik weet wel, dat het zelfstandig werk een
struikelsteen is voor vele leeraars en. leerlingen. Doch daar ligt
juist de reden in, waarom men zijn beste krachten er aan besteden moet. Uit Naar eigen kan de schooljeugd dit niet, begrijpt
zij 't niet. Men moet het voordoen, men moet het aanleeren... en
hij die dit niet weet aan te leeren, is voor 't onderwijs onzer
dagen niet geschapen : men zal immers door die methode
inwinnen den tijd werken men op andere, op nieuwere maar
noodzakelijke vakken, moet overdragen. Daarin ligt de redding,
de mogelijkheid om met den tijd mee te gaan, aan zijn onverbiddelijke eischen te voldoen,.. en o. a. om ook in onze oudehumaniora 'n plaats in te ruimen voor de studie van bijna
onontbeerlijke moderne talen.
Maar hoor ik opwerpen : Dan brengt ge 't maar tot de
grondbeginsels van die talen?
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voor het werk, of hij die door nood of hoogere studie er toe
gedwongen is de moderne talen te kennen, zal hij het met die
grondbeginsels niet verder kunnen doordrijven? Zal hij niet in
staat zijn, door eigen inspanning te verkrijgen wat moet?...
Of zou hij daar misschien lichter of eerder of toch voldoende toe
geraken, \mann ee r men hem in de oucle-humaniora geen iota er
van rept? Och p een, niet waar?...
Velen, in onze buidige samenleving, zouden nu nog den
leeraar zegenen, die lien op de collegebanken hadde vertrouwd
gemaakt met de kennis van duitscli en engelsch... hen hadde
tot daar bekwaamd, dat zij een duitsch of engelsch bericht of
boekwerk konden raadplegen en verstaan... Nu, zoo de jongelingen die het vroegertijds in onze greco-latijnsche humaniora tot
daar brachten, maar een hand vol, maar een uitgelezen getal waren,
trans ecliter, in den toestand waarin wij verkeeren, moeste
elkeen het ten minste tot daar brengen. Wat voordeel, wat
'11 onschatbaar voordeel voor hen alien die de gang der
gebeurtenissen niet onverschillig lam!
Doch zou ik niet mogen bijvo( gen, dat rnenig jongeling,.
zonder schade voor de kennis der klassieke talen, verder schrijden zal dan de eerste beginselen, en dat hij, onder goed geleide
vertrekkende van de gesprokene teal, zelfs de deur zal weten te
ontgrendelen waaracliter de boekentaal ligt, d. dat hij, ja, zonder
buitengewone moeste, van de letterkunde der naburen zal kunnen
kennis nemen?
Zeker, dit zal hij; dit zullen velen... Dit zou voor den weetgierigen jongen kostbare schatten blootlepgen ; dit zou den
leeraar toelaten vergelijkende studies van belang op touw te
zetten, een nieuwen, diepen gezichteinder te ontsluiten... Dit zou
hem, op het veld der talen, gelegenheid geven den rijkdom der
moedertaal zelve aan zijne leerlingen voor te stellen, en met den
rijkdom ook hare eigenschappen aan te leeren? Zijn dit geene
kostbare voordeelen ? Liggen daar geene krachtige middelen in
om oordeel en schoonheidsgevoel te ontwikkelen ? En mag er dan
zoo licht worden gezeid, dat er tijd noch plaats is voor moderne
talen in de oude-humaniora ? 1k laat nu nog onverlet den nood
die dwingt en wetten breekt...
Maar men springe in den duistere niet vooruit. Men bepale
verstandig en voorzichtig hetgene men wil bekomen, en kan
bekomen en moet bekomen...

— 759
Hoe dit echter nader moet bekomen worden kan ik hier niet
onderzoeken : ik heb mij enkel bij 'n algemeene beschouwing
beperkt. Naar mijn inzien moet alle onderwijs, thans meer dan
ooit, met tijd ea plaats rekening houden, met dezer behoeften
en vereischten, en zich aan lien tijd aanpassen, al zeker daar
waar dit kan zonder het goede van vroegere dagen te verschoppen, of liever daar waar men het oude en het nieuwe kan
samenstrengelen tot een gewis en bekwaam middel van onderwijs
en opvoeding, en tot een weldaad voor onze vaderlandsche jeugd.
Men miskenne geenszins het hoogere doel der grecolatijnsclie humaniora, doch zOO eenzijdig weze men niet, dat
men a priori oog en oor sluite voor hetgeen er kan nevens staan
zonder er dwars tegenover te staan...
Nog 'n leste nota ten slotte : De gewichtigheid dier dingen
inziende, begrijpt men ook van stonden aan, dat niet de eerste
de beste mensch met het onderwijs der moderne talen mag
belast worden. Wat zoude 't te wenschen zijn, dat de leeraar
der klassieke talen ook de leer-tar voor de moderne ware! Dit
zou niet weinig ten goede strekken voor de eenheid, de degelijkheid en de aantrekkelijkheid van het taalonderwijs. Dat de
studie van de oude talen er sclia zou door lijden... volstrekt niet...
doch inzonderheid de studie der moedertaal zoude er een niet
onaanmerkelijk voordeel uit putten... En dit mochte wel (1).
Menige andere beschouwing kon hier nog gemaakt... en
menige opwerping zal ook worden gedaan. Bij een enkele sta
ik nog een oogenblik stil.
Ik hoor en zie, met 'n zeker afkeurend gebaar en op een
toon van kleinachting uitroepen : Zes talen voor onze collegeknapen!
Ja, zes talen, en ik ben geenszins de eenige die het niet te
veel schat.
Dit blijkt o. a. uit hetgene besproken en verhandeld werd
op het congres der leeraars van 't middelbaar onderwijs, dat te
(I) Daar ik mij in deze verhandelin f.; niets anders voorstelle dan de aandacht te vestigen op het nut, op de mogekyklzezd en op de noodzakelzjklzezd
der studie van engelsch en duitsch in de oude-humaniora, laat ik de qusties
onverlet welke, bij het aannemen van mijn thesis, onmiddellijk oprijzen, b. v.
de qustie nopens de voorbereiding van leeraars voor het onderwijs dier
talen, nopens het programma der leerstof, nopens het getal lesuren in die
vakken, enz.
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Bonne-Esperance, in 1911, plaats had (I). Doch men ga er naar
behooren mee te werk. Men vange nimmer met twee vreernde
talen te gelijk aan. De grondvest zij, naar recht en gezond verstand, de moedertaal van het kind : vlaamsch voor den Vlaming!
Volge dan de studie van het fransch, van het latijn, van het
grieksch, van het duitsch, van het engelsch, met ten minste
een jaar tusschenruimte voor elke taal. Men voorkome zooveel
mogelijk verwarring.
Dat getal K zes » schrikke vooral geen jongen Vlaming af. Hij
die een min of meer grondige kennis van het vlaamsch bezit,
al zij die nog elementair lijk op onze lagere school, zal ras klaar
zien in den woord- en zinbouw van latijn en grieksch dit kan
niet geloochend, en evenmin kan men loochenen, dat hij over
een sleutel beschikt voor duitsch en engelsch.
Staat daar nu een vlaamschonkundige knaap tegen ten
achter — en dat ook loochen ik niet teenenmaai, — dan ben ik
toch zoo vrij te vragen : Met welk recht zal men den vlaamschen
leerling dwingen van zijn aangeboren voordeel af te zien ? Met
welk recht en om welke reden zal men hem beletten zijn natuurlijke ontwikkeling te bewerken en te voltrekken met hulpmiddelen, welke hem door God en de natuur bedeeld zijn ? Slaagt
hij er gauwer en gemakkelijker in dan een ander, zeg : ten believe
van wie, kan of .mag men hem dwingen den rechten weg daar te
laten en den weg op zeven in te slaan ? Is het gebruik en de
kennis onzer moedertaal een erkend hulpmiddel om tijd in te
winnen en moeite uit te sparen in het aanleeren der moderne
en ja ook der oude talen, wie zal ons nog Langer de vrijheid
misgunnen en weigeren van dat gerechte hulpmiddel gebruik
te maken ?,..
Waar het maatschappelijk leven zijn eischen stelt en tot de
kennis der moderne talen verplicht; waar wij Vlamingen bij
machte zijn, ook in de oude-humaniora, aan die eischen, zonder
schade zelfs voor de klassieke talen, te voldoen, daar mag niet
worden geaarzeld : men ga zijns weegs recht door, zonder
nog om te zien !
(I) Cf. Verslag der TVerkzaanzheden ob den Landdag von het vrij
211iddelbaar Onderwijs van Belgic, gehouden te Bonne-Espe'rance, den
TI, 12, 13 Sept. 1911. Eerste deel. Drukk. Jul. De Meester, Rousselare. —
Men leze de Section VII: die verslagen verdienen ernstige aandacht. Onder

de uitgedrukte wenschen zie ik vermeld op blz. 595: , La section estime
« qu'en pays flamand l'enseignement de l'anglais et de l'allemand dolt etre
obligatoire a partir au moins de la Quatrieme latine

DE

VEREENVOUDIGDE SPELLING,
door

Dr.

HUGO VERRIEST,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

MIJNE HEEREN,
De heer Voorzitter der Vlaamsche Academie- heeft vOOr
leder Bespieking van het Spellingvnzag, stuk de leden verzocht hier
alleenlijk te handelen over de Brij vier punten door uwe
Commissie voorgesteld.
Al wel. Maar in geheel dat vraagstuk, ook in de minste
punten, liggen er grondslagen, princiepen, die wij natuurlijlc
nader mogen onderzoeken, en het is onze plicht te wijzen op
.de gevolgen die er nit groeien voor spelling, taal en yolk.
Dat trachte ik vandaag te doen.
Eerst doe ik u bemerken wat de .ATederlandsche Staaiskom-

missie schrijft : << De Nederlandsche Staalskommissie houdi het oog
uitsluitend .geri chi op de SPECIAAL NEDERLANDSCHE TOESTANDEN,
en haar voorstellen 'louden dan ook GEEN REKENING MET DE
TOESTANDEN IN VLAAMSCH BELGIE. »
Dr. J. W. Muller doet opmerken dat de Nederlandsche
Regeering als zoodanig alleen kan rekening houden met de Neder,landsche taal biunen de gi enzen van het Korn* nkrrjk en zijne overzeesche gewesten.
Ik bidde U, daarna het woord van uwe Commissie een
-stond te bepeizen : Zrej wzil zoo ver medegaan met Holland,
zoover namelijk als de taaltoes-tana' van het eigen vlaamsche land dit
toelaat en wettigt .....
.....De taalbelangen van Vlaamsch Belgie moeten bij hen op
den voorgrond blijven. — de tegenzvoordige i dsomstana'igheden
waar voor de Vlamingen heel wat ailing-ender moeilijkheden op le
.1ossen vallen dan spellingvraagstukken, is het niet mogelijk zich warm
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te maken voor een herziening van de gangbare oXcieele schrkfzviizeonzer taal, waartoe overigens DE BEHOEFTE 00K LANG ZOO STERK
TEN ONZENT NIET GEVOELD WORDT.
In 't kort, Holland zegt : Wry' honden geen rekening met
Vlaamsch Belgie, en Vlaamsch Belgie, door zijne Cominissie,
zegt beleefd : Nogtans willen wij meclegaan zoover ons eigen
taal het toelaat; VERDER NIET; EN WIJ H EBBEN DAT VOLSTREKr
NIET NOODIG.
hebben
Een allerbondigst bot woord schijnt dat te zijn :
en het antwoord : Wj ook met.
U
Nogtans ware dat mis : Er is vriendelijkheid tusschen ;
vriendelijkheid wederzijds.
De reden van die vriendelijkheid is : DE EENHEID.
De eenheid van schrijfwijze is voor Noord en Zuid van
groot, onscbatbaar voordeel geweest. De eenheid van schrijfwijze
is een onschatbaar voordeel voor Nord en Zuid ». De eenheid
van schrijfwijze moet voor Noord en Zuid een onschatbaar
voordeel blijven; omdat in Noord en Zuid dezelfde taal leeft,
gesproken en geschreven wordt.
Ja, daar levee, loopen en klinken, door die verschillende
streken, gelijk door de verschillende tijden, wel verschillende
klanken, tinten, schakeeringen; ja zelfs woorden; maar de taal is
een : de taal van Maarland, Vondel, Bilderdijk, Gezelle; de taal
der hedendaagsche schrijvers, de taal van Noord en Zuid! Zij
is ben.
Zwicht u van al dat deelen, zwicht u van al dat scheuren kan.
Daarom houdt Eenheid.
Nu vraag ik U gewoedelijk en stil : Wie breekt er die
Eenheid?
En ik antwoorde met dit al te zwaar woord :
DE VEREENVOUDIGERS.
De vereenvoudigers met hun stelsel, met hunne princiepen
en eischen, met bun spreken en schrijven.
Sedert twintig jaar en meer spreken, schrijven en roepen zij
wij hebben de vereenvoudiging noodig, dood noodig. Zonder diespelling gaan wij ten gronde. De oude wet uit vervlogen dagen
liegt en bedriegt en belemmert taal, geest en gevoel. Zij moet
radicaal weg. — Wij willen al wat afgeleefd is ten grave dragen.
De eenige wet is : Beschaafde uitspraak.
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DE SPELLING VERVULT HARE TAAK WANNEER ZIJ ZOO COED'
MOGELIJK DE BESCHAAFDE UITSPRAAK IN SCHRIFT BRENGT.
Dat wordt in alle opstellen berbaald. Dat is de grond, dat is
het princiep, en buiten dat princiep is er geen zaligheid meer
vow tail- en letterkunde.
Heeren Vereenvoudigers, is dat nu oprecht \N-aar ? Houdt
gij aan dat princiep : Spelling moet beschaafde uitspraak in
schrift brengen ?... Past gij dat overal toe ? Drijft gij dat door ?
Wij willed wat afgeleefd is ten grave dragen ?
Durft gij ?
Laat hooren : wat duet gij met de slot 71 ? In werkwoorden,
naamwoorden, bijwoorden, enz., laat uwe beschaafde uitspraak
de slot ii niet meer hooren. Gelled Noord-Holland met zijne
navolgers zegt : //rage, drove, hoore, make; boeke, boome, manne,
viouwe, mense. Daaltegen het spotwoord : manne en vronwe

kome bulk de hule om le lache.
Ik hoore u zeggen : gij zit buiten de kwestie. Niemand
vraagt dat. — En uw princiep? Wij onderzoeken uw princiep en
zijn gevolgen. De spelling brengt de beschaafde uitspraak in

schrift. — Al wat afgeleefd is dragen wij ten grave.
Die 11 ligt nu buiten uwe beschaafde uitspraak. Zij mag
geen geschrift te voorschijn komen. Zij moet ten grave.
Laat ons bier een oogenblikje rustcn en bet fransch woord
bepeizen : La verite d'un principe apparait en ses consequences

extremes.
Gij spreekt van die slot n niet, en, zegt gij : niemand vraagt
dat. — Al wel, maar zwijgen verandert het gezegde niet, en ruimt
uw princiep uit de baan niet. De boom. dien men plant heeft
hier en overal de slechte gewoonte van te groeien.
Daarbij, ik ontvange nu en clan brieven uit Holland, oude
brieven, jonge brieven, jonge brieven meest. Zij spreken van die
vereenvoudiging niet, maar zij schrijven en dichten vereenvoudigd ! — Be mense vrag-e dale maar geen woorde!
De Comtnissie heeft hare voorstellen kort bepaald, maar

onze hooggeleerde collega, Mijnheer Vercoullie, beeft eerlijk verklaard dat hij, buiten die bepaalde punten, op zijn oud standpunt
blijft; en geheel de roering lacht die puntjes uit. — 'Nat meent
gij wel! — Gelooft iemand dat hij die beweging, dien vloed zal
stremmen of afleiden in twee, drij grepjes?
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DE GESLACHTEN.
En de geslachten. — Het zoogezeid grammatisch geslacht.
— Ja, dat ook in de « beschaafde uitspraak strekt veel verder
dan hetgeen de Staatsconzmissie en onze Commissie er over willen
zeggen; en geen Commissie in de wereld zal die verwarring
.dammen of rechten. Dat is bederf.
Mejuffrouw Kuyper, de dochter van den Oud-Minister,
heeft een bock geschreven, waarin zij op bl. ioo terloops vertelt
wat de beschaafde uitspraak wel doet.
De twee commission mogen verklaren « dat zij het denkbeeld
AANNEMELIJK pinden dat bij nanzen van manlike personen en manlike die; en de oude wet van kracht zou blitven ».
Het denkbeeld aannemeliik Ik danke U wel voor de goed-held ; maar de beschaafde uitspraal, wil daar niet van liooren, en
zij schrijft en zegt : de hoe slaat met ZIJN staart en, « de kat zoogt
zuN jongen Hoe voorzichtig daar ook over geschreven wordt
in De Opstellen van Kollezvijn, toch drukken zij (bl. 7) : — « Is er
geen sprake van personen, dan wordeii de vormen zi (enkelv.)
,en haat in de spreektaal niet gehoord. Men zegt van een koe :
Hij wordt morgen geslacht ; van een kip : elke dag legt ie een
ei; van een niet weer leggende kip : Hij moest nu maar geslacht; van een bioem: H/ is mooi; van een peer, en van een
fijne fles zou men nooit mogen zeggen : Ik heb haar van mijn
oom gekregen, ik heb haar bewaard tot je bij ons zou zijn.
— Daarbij staat er : Dit is het allergrootste bezwaar — En
het woord Haar . wordt gedrukt HAAR met twee!!
Overal ook in boeken en dagbladen, hindert ons het vertoog
dat men alles tracht neutraal, onzijdig te maken : Het getuigenis
van Hugo Verriest heeft Dr van Oye helpen vrijspreken; het
begraafnis van....
Ik wil niet spreken van het suiker «het schilderij enz. Dat
wordt oud en komt misschien reeds in hetgeen gebeurde in 1849
te Gent als het eerste Nederlandsch Congres besloot dat achttien
Vlaamsche woorden onzijdig waren : Het oog, het oor, het venster, het bock, enz. In zijn almanak drukte de vermaarde Snoek,
die in dien tijd een gegeerde spotter was : Negentien woorden
-moeten nu volgens het Nederlandsch Congres onzijdig gebruikt
'worden : Het oog, het oor, het venster en... 19 het Notaris.
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De zaak in Vlaanderen heeft minder belang, maar uit verre
hoeken hoore ik dat men streven wil naar meerder gemak erf
naar Engelands voorbeeld.
Wat het gemak in taal verrechtveerdigt is zoo gemakkelijk,
en licht niet om bepalen, noch door wien en waar dat mag bepaald,
worden. Zeker niet door een hoekje van de gemeente. Ik kenne
ja de wet die heet in 't fransch La loi du moindre effort .; maar
dat is geheel wat anders dat spreekt over andere wetten en zou
zwaarder studie vragen.
Voor wat Engeland is en doet zou ik eerst dat simpel woord
willen schrijven : Past eens uw slagwoord aan het Engelsch toe :
De spelling vervult hare taak wanneer zij zoo goed mogelijk de
beschaafde uitspraak in schrift brengt.
Iedereen weet dat in Engeland uitspraak en spelling duizend
uren van malkaar staan.
Iedereen weet dat die kwestie van uitspraak en spelling
geen boterham is dien men met een gebaar voor een y olk kan
breeden.
Ook doen wij bier een simpel onderzoek over hetgeen die
twee woorden, spelling en beschaafde uitspraak al inhebben en
moeten voortbrengen. En over die beschaafde uitspraak en die
spelling wil ik eerst een gedacht uit mijn stille zetelbeschouwingen uitbrengen.
In die beschaafde uitspraak en in die spelling is er in den
grond geen kwestie of heel weinig kwestie van spelling.
Die Hollandsche spreekmanier heeft nu eigentlijk maar IS
of 20 letters meer.
Ik zat aan tafel to Kortrijk bij Guido Gezelle met den
vermaarden Johan Winkler, Demonie, Van Hee, de Gheldere en
andere Heeren, en wij spraken gemoedelijk en blij van zin,
van dit en dat en veel andere Bingen. Stillekesaan bemerkte ik
dat Winkler eigenlijk nooit de v uitsprak, maar ze telkens vervong
door de f, alzoo zeide foelen en niet voelen. Dat vroeg ik hem
en zei : Mr Winkler zegt gij altijdfoelen en hij antwoordde
j a toch : ik zeg foelen, zooals gij : foelen. Ja maar : wij zeggen
voelen en niet foelen. — Herhaal mij dat eens klaar : — wij
zeggen voelen en gij zegt foelen. En ik hoor hem nog, inwendig
horkend, stil spreken : foelen.... foelen en daarbij voegen : daar
tusschen hoore ik geen verschil.
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Hoe kwam mij oogenblikkelijk in den zin die oude thesis :
Wij hooren, wij zien, wij smaken alleenlijk wat wij kennen, en
hoe geern zoude ik hier die oude waarheid toepassen aan veel
punten van die beschaafde uitspraak : niet hooren; niet zien;
niet smaken...
En Jan Toorop in mijn groote hauler te Ingoyghem teekende mijn portret. Mijne meid had hem in zoet Westvlaamscli
gevraagd : « M r Toorop, zoudt ge nu geen eitje zupen? Toorop
liep in leute rond; herhaalde en zei en zei nog « een eitje zupen;
en later nevens de meid, die hij in haren kapmantel prachtig
geteekend had, schreef hij : zoudt ge geen eitje szipen, maar
zupen spelde hij met een scherpe s.
Sedertdien heb ik in Holland gespannen geluisterd : ja de v
is f — de b — de d — de g — de h — de z — verscherpen en
worden duitschgezind, en 't wordt /rage, trage, foele, enz.
Briefkaarten worden mij gestuurd uit Hollandsche steden
en de beschaafde uitspraak wordt er mij omzeggens op gefotografieerd : 't wordt overal de scherpe letter, en de aspiratie, de
aanblazing wordt ch of liever de grieksche X.
Hierbij zal best de vingerwijzing komen op het wegvallen
van de ch, de grieksche X, in ontelbare woorden : vis, vissen, voor
visch en visschen; bos, bosses, voor bosch en bosschen, mess,
menses, voor mensch en menschen; wensen voor wenschen ;
pasen voor paaschen ; wassen voor wasschen; eisen voor eischen.
De geheele reeks van vlaarnse, franse, duitse, dagelijkse, boerse :
een geheele woordenboek.
Veel meer dan een letter te min, nietwaar : een woordvorm
geweerd.
De beschaafde Hollandse uitspraak weert lien vorm nit
Nederland. Geleerden misschien nog niet, maar de beschaafde
uitspraak.
GEEN SPELLING-KWESTIE.

Ik voeg bier nog een bladje bij otn te bewijzen dat er in die
vereenvoudigingkwestie geen of weinig kwestie van spelling is.
Ik zeg spelling. Ja, mijn oude jaren geven nog aan dat woord
de oude beteekenis. De spelling was den A, B, C; en alleenlijk
.onderzocht men of alle letters op hunne plaats, en juist naar

— 767

woord en zin, geplaatst waren. Valschaard mocht geen vlaschaard worden. Nu heeft dat woord veel breeder beteekenis
voel ik we!, en geheel de grammatica of spraakkunst wordt er
in begrepen.
VERBUIGING EN NAAMVALLEN.

Hier moet ik dus nog eels woord schrijven over verbuiging en naamvallen. God spare mij dat ik die woorden nog
schrijven durf. Er mag daarvan geen spraak meer zijn, tenzij in
,eenige onweerbare oude uitdrukkingen.
Er zijn geen verbuigingen meer en geen naamvallen. Zoo
lees ik : De meerderheid in de Commissie meende derhalve als lege/
to moeten aanbevelen dat in andere gevallen dan de hi erboven
genoemde, de N in verbuiri ,/,,;svormen met word' ,,,,eschreven zoanneer
niet uit;esproken wordt .
Wanneer zij niet gespmken wordt! Dat is wederom de
kwestie. In Noord-Holland ja, valt zij weg. Op ontelbare bladzijden van de Opstellen lees ik dat het moet uit zijn met : zie lien
man; dat, als ieder beschaafd man nu zegt : zie je daar die balk
aan de p ant van 't water, iemand moest zeggen : wij zagen den
balk met den vloed wegdrijven, hij zolang zou worden uitgelachen
tot hij zijn poking opgaf. — Welnu, Heeren, ik wil van Ued. geheel
mijn Leven uitgelachen worden. Ik zeg : Ik zag den balk met den
vloed wegdrijven. Dat zegt heel beschaafd en onbeschaafd
Vlaanderen. Dat zegt en schrijft geheel Vlaamsch Belgie; buiten
het Mein getal dat Noord-Holland napraat. Dat zegt een
beschaafd heel Volk.
Want daar wij 110 voor DIE beschaafde uitspraak staan moet
dit zware woord gezeid en geschreven worden :
Wij hebben twee beschaafde uitspraken.
Wij hebben maar eene taal, rnaar sedert eenen langen tijd
gaan wij naar twee uitspraken, en sedert korten tijd wil die eene
uitspraak naar naar dialekt, die taal, die eene taal, de algemeene
taal, dwingen.
In kort en klaar woord, aan de voorstellen en besluiten van
de Vereenvoudiging antwoorde ik : uwe beschaafde uitspraak is
dialekt, is slechter nog, is « patois ».
— Gij schuwt geen fransch woord.
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Ja zeker, heeren Hollanders, gij spreekt mooi; gij spreekt:
beschaafd ; gij spreekt voornaam ; wij hooren en zien u geern.
Gij hebt hoofdsche aangename levenswijze en manieren. Wij
bewonderen u. Gij hebt immers fijne lippen, stifle heuscheklanken en klaren mond.
Maar gij bederft uwe taal ; gij verminkt uwe taal ; gij verknoeit uwe taal; gij maakt uwe taal. En al wat buiten uw klein
kringetje gedaan, geschreven of gesproken wordt, heet gij :
Wetenschap! oude rommel, logen, dwang en ondragelijke last!
Niet mooi! niet beschaafd en niet vriendelijk.
Het is erger dan dialekt.
Wil nu met stil gemoed een oogenblik luisteren en over-wegen wat een oude man uit zijn oude jaren medebracht !
Ja, gij spreekt beschaafd.
Ja, alle beschaafde taal is geworden uit dialekt. Want zoo
het waar is dat beschaafde taal den mensch helpt beschaven, het
is ook waar dat de beschaafde mensch, door verstand, gevoel,.
keel, tong, lippen, geheel het lever), de taal beschaaft.
In alle beschaafde uitspraak ligt er gevaar : zij zwankt, zij
belt en wuift, zij heeft moden, zij vergeet, laat varen, keurt niet,
klimt of zinkt en wordt zoo hoogmoedig dat zij roept : ik alleen
ben de taal, ik alleen keure goed en kwaad, ik alleen ben de
beschaafde uitspraak !
Zijt gij dat zeker?
Wij bier in Vlaanderen wij hebben eene andere beschaafde
uitspraak.
Wij spreken de woorden uit zoo zij sedert honderde jaren
gesproken wierden en geschreven Wij zeggen : dragen,
breken, lezen, teeren, varen, werken, waken, bogen, jaren,
mannen, vrouwen, buitenlieden. Wij hebben alle letters, en
spreken ze voorvaderlijk uit naar den groei . en bloei van onze.
lippen.
Wij zien den balk wegdrijven met den vloed.
Wij hebben onze klare geslachten, en leeft er hier en daar
een onbeduidend verschil tusschen tafel en stoel, dat hindert
niemand. Geen koe in Vlaanderen slaat met zijn staart, en geene
kat zoogt zijn jongen.
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Ja, voortijds stond onze beschaving de hoogste in Europa,
ons beschaafd seven, ons beschaafd werk, onze beschaafde kunst,
onze beschaafde Mandel, en in het dietsch stond hoogst ons
beschaafd vlaamsch.
Dat was gezonken, gevallen en scheen verdwenen en dood.
Maar p een, het leeft ! het wilt weer omhoog, het groeit, het
priemt, het sperkelt, het bot en bloeit.
Het fransch woord indachtig van een milliardman. uit
America : « Qu'est-ce donc qui nous manque? — Deux mille ans,
Monsieur ». — Het haast hem naar boven, het komt, het is daar,
het spreekt, het schrijft, het overstraalt geheel het yolk. Geheel
het Zuiden luistert opgetogen, geheel het Noorden luistert en
bewondert, verwonderd.
Ja, er bestaat buiten uwe, de uwe, beschaafde uitspraak, een
beschaafde uitspraak, de onze, die een geheel leven omvat, een
geheele kunst, een geheel y olk, van boven naar onder, van den
hoogsten man tot den laagsten vergeten mensch. Wat komt gij
ons vertellen, dat uwe, uwe, uwe beschaafde uitspraak de taalwet
is, is ?
Als ik u hoor, Vlamingen, zoo gij daar aan 't herworden zijt,
ik voel een onuitsprekelijk genot en vreugde. Het is mij een
muziek van kianken en toonen en rythmen, een processie van
beelden en kleuren en tinten, een zing van woorden en zinnen,
een zonnespel van Iicht en donker.
Dat ontroert mij en onverwaclit hoor ik « Mijn Moederspraak » van Peter Benoit neurien in mijn gemoed. Een geheele
wereld ontwaakt in mij. Een verleden, een heden, eene
toekomst.
Ik hoor mijn bloed ruischen, ik weet mijn denken, ik geniet
mijn gevoelen, ik ben de oude man die in een gloed en glans
zijn zonneavond bewondert.
Ik ga ter communie met Vlaanderen met zijn rijk wezen,
met zijn schoone natuur, met mijn grooten God. Ik ben een
Vlaming in Vlaanderen... en mijn keel kropt.
Neen niet waar een vingerduw, een gril, een fantasie, zal
die levenskracht, macht en bloei niet wegnemen.

— 'no —
Een oogenblikje zwijgen — smorzendo.
Ik neem met verre vingeren uwe Opstellen; ik doorbladere
schuw, voorzichlig en lees : jou,jelui, jullie wordt door elk
beschaafd Nederlander gezegd « weet jij er ook niet van? Ik
dacht dat ik het aan jou had gegeven. Waar 4'n (is dat geen
drukfout ? men weet nooit) waar zijn jelui geweest ? Als iemand
hier gij gebruikte, men zou hem uitlachen (weerom !).
Beschaafd zegt en schrijft men : oude? — neen ouwe; —
roode? neen rooie; (dat past ook best met de rooie vaan ;)
— verleden? neen verleje ; — goede? neen goeje. Men zegt nee
voor neen; jonges voor jongens; heeft-ie voor heeft hij; — asfe
bliefi voor als 't u belief t. — Now voor nu, p,elegen voor gelegd?
En honderd andere beschaafde zegwijzen.
Beschaafd ?
Neen afgeschaafd.

Hierboven vinden wij dikwijls (dikwels) : dat de beschaafde
uitspraak een letter weert of vallen laat. Zij heeft ook andere
luimen, en zoo dwingt zij in vecl sarnengestelde woorden eene s
binnen.
Zij spreekt en schrijft :
Knopsgat, wierooksvat, levenswenken. Ik heb gelezen :
zielsdoordringende toespraak, zielskoesterend genoegen, watersnood; dat is nood van water, als er water te veel is, en er spraak
is van vloed, — Of men reeds zegt, kelderstrap, regensvlaag,
windsweer — weet ik niet, maar het moet wel komen.
Jammer genoeg. Daartnede werpt men verstaan van taal en
zin buiten. Het is een allerfijnste schakeering te min, een spel
van geest; een hooge verfijning van dunk en woord; eene beschaving ! — en beschaafde uitspraak zou onverstand en bottepoef verkiezen.
ja, het is moederskind : het kind van de moeder; maar
het is het gat van den knoop niet, wel voor den knoop; het vat
voor den wierook. Geen boer van Vlaanderen zal daarin dolen ;
geen beschaafde man mag daarin dolen.
Toch strekt het kwaad door al het dietsch, en een duitsche
geleerde, wiens naam ik nu kwijt ben, heeft daar een boekje
tegen geschreven Een fijne schakeering te

- 771
E 0 - EE - 00.

Dat zwaarste nu. Het derde punt, geloove ik, waarover de
twee Commissien akkoord zijn en tzelfde wenschen. Het bier
volgende drukken zij : « De leden van uwe Commissie achten in
het bijzonder dat het aanzienlijk het onderwijs zou ontlasten,
indien de spelling democratisch opgevat werd, en zoo ingericht,
dat noodelooze moeilijkheden den gewonen man gespaard
blijven, zooals de verschillen van e/ee, slsch. De spelling
vetvult Naar iczak, zvanneer zij zoo goed mogelijk de beschaafde
uitspraak in schrift brengt.
Ziet nu, ik kan het niet helpen, maar op mijne beurt moete
ik een beetje lachen als ik hoor dat de spelling democratisch zal
opgevat worden en dat de spelling e/ee, o/oo, s/sch een aristocratische moeilijkheid is. In geheel Vlaanderen zullen de gewone
stervelingen die geheel hun levee gehoord en gezeid hebben :
mensch en, bosschen, visschen, paaschen, wasschen, enz. verheugd
zijn nu to mogen zeggen en letteren : mense, Bosse, visse, pasen,
wassen, enz.
Altijd diezelfde kwestie « de beschaafde nitspraak die zelfs
volgens Hollanders bederf is en verval,
en de oude, zuivere,
gemakkelijke, traditioneele, gezonde. Zuidersche, Vlaamsche,
Nederlandsche, beschaafde uitspraak.
Wij lezen wel : , Het wordt tijd dat wij het onderscheid
tusschen e en ee, o en oo, waar die klanken volkomen gelijk worden
uitgesproken, over boord werpen » — en verder : Ook wordt
er in het beschaafd Nederlands onzer dagen geen noemenswaard verschil gehoord tussen ij en
Jamaar dat is onwaar en Gij zelf twijfelt er aan. Gij schrijft:
waar die klanken volkomen warden uitgesproken. Weet gij
misschien dat het buiten Holland anders is. Ik lees ook dat er
geen noemenswaa7 61 verschil gehoord wordt. Gij geeft toe dat er
geen noemensweerd verschil gehoord wordt, toch een verschil.
Ik wil rechtzinnig biechten. Toed ik voor de eerste maal
eene studie of lezing daarover vinden mocht — dat moet nu
vijftig jaar geleden zijn — was het van Dr. Halberstna niet ?
Dat scheen mij klaar, mcoi en gemakkelijk. Ik was jong en
aanveerdde oogenblikkelijk die vereenvoudiging. De ondervinding kwam en de vereenvoudiging viel weg.
ei >>.
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Mijne simpele jongens bleven missen. Omdat spelen eene e
heeft, zij schrevengespeld. Dat de zachtlange e in geslotene lettergrepen gespeld was met twee ee, dat was hen te wijs, en met den
cenvoudigen revel : eene e, eene o, vond ik bek voor beek, pert
voor peerd, kol voor kool en de duizend andere verwarringen
die de onvaste vormen die kinderen en ongeleerden in de onvaste
zinnen dragen; in de onvaste begrippen en meest in onvaste oogen,
oogen, lippen en spraak,o,erief.
Laat ons nog een oogenblik die volkomen gelijke klanken
bepeizen en beluisteren.
Jan Bois, onze geleerde Collega, heeft daar menige lezing
over gehouden die nooit is weerleid geweest.
Andere Heeren hebben dat ook tegengesproken.
Geleerde Hollanders zeggen en schrijven : zoo scherp is het
verschil der uitspraak niet in het Noorden, maar het bestaat.
Te Wageningen bij Leeraars en Leerlingen heb ik dat
molten vernemen. Zij spreken uit met de zware e de wereld en
vertelden mij hoe nu die professors dat leerden.
In Vlaanderen is de zware e wereld, de scherplange e
keel en, de scherpe o koolen, meer gemeen;
en Julius Vuylsteke in zijn gedichten, om dien klank wel
duidelijk te maken schreef waereld en paerd.
U vraag ik, Heeren uit de twee Commission, een kwartierke
bij mij in den zetel te zitten en in diepe stilte eens die woorden
naar natuur uit te spreken en of te luisteren.
Reken, week (semaine), week wezen, weezen, keeren, sferen,
veren, peeren (poires), gestolen, koolen.
Reken weeke kinderen, alrnaal weezen, met bleek wezen,
keeren met gele koolen en een handsvol peeren, naar de scholen
terug. Zijn u die klanken volkomen gelijk ?
Neen!
Niet noemenswaard verschil!
Hier in Vlaanderen, in beschaafdVlaanderen, groot verschil.
Als wij dat aanveerden, wij treden, ik zal het zeggen met
een fransch woord : Nous entrons jo b eusement dans le rod aume
de la peu pres.
Het is een ramp voor de kunst, voor de taal en het yolk.
Ik wete vrij wat gij zeggen zoudt, gij, de fijne artisten, met
uw verfijnd en stil muziek, kwamen vereenvoudigers in uwe
scholen leeren, in uwe concertea spelen, met het woord op de
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lippen en het half akkoord, het onduidelijk akkoord in boog en
vedel!
Gij waart, hoe stil ook van natuur, verontwaardigd de zaal
uit, en in alle bladen van Holland ware het een gefluit zonder
eind.
Niet noemenswaard !
De taal zingt een hooger lied; het vers zingt een roerender
lied, het rijm eischt een passender klank. Gij ontedelt taal, vers,
rythme en rijm...
De kunst, de groote kunst, de mindere kunst; de taal, het
woord met zang en klank veredelt, verrijkt, verheugt alle yolk
en draagt het yolk omhoog.
Geen een van zijn zinnen mag verstompen.
Een gemak van spelling, ware het nog zoo, mag geen taal,
geen kunst, geen y olk verminderen of verlagen.
Het moet naar hooger genot.
Brengt in uwe schoone, sterke, kloeke, edele taal, geen
bederf en verval. Bederf immers kankert voort.
Zegt niet als 't u belieft : veel gerucht voor kleine zaken :
neen, alle verwisseling strekt en striemt door geheel de taal;
hindert haren slap en gang, ontradert hare banden, breekt hare
akkoorden. Zij is een lichaam, en een wonde in den tee doet
manken. Tot bewijs : leest tweemaal luidop twee stukken van
Vondel. — « Gij snelle geesten houdt nu stand met onzen
wagen. Al hoog genoeg ». — En verder : « Nu zweer ik bij
mijn kroon. Tot aan : Laat zien wie Lucifer durft trotsen en
braveeren. » De eerste maal in beschaafde voile oude zuiver
uitspraak ; de tweede maal in nieuwe beschaafde hollandsche
uitspraak zoo dat het klinkt : Gij snelle geeste... Tot aan :
Laat zien wie Lucifer durft trotse en braveere!
Hetzelfde nogtans, en welk verschil van borstel en kleur, van
ziel en drift, van macht en gezondheid.
Eindelijk het groote kwaad : in Vlaanderen, tusschen hooger
en lager yolk, tusschen intellectueel en werkvolk, ligt een groote
kloof — van omhoog druipt geen beschaving naar omlaag. Een
afgrond gaapt tusschen de twee standen van het yolk : het
fransch. Welnu de beschaafde noorder uitspraak dwingt ons
arm y olk ter neder en verre af. Het stond buiten 't fransch. Het
zal ook staan buiten 't Nederlandsch. Langs alle kanten : buiten
't leven.
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Wat een geleerde Hollander schrijft van sommige dialekten
van Vlaanderen wilde ik hier wel drukken ; maar woord en
naam zijn mij ontsnapt. De inhoud is : Geen dialekten in geheel
Nederland liggen zoo nauw en naar als sommige vlaamsche
dialekten. Zij binden overal aan het oud vlaamsch, aan het
geschreven oud woord, zij zijn zuiver en schoon. Een vingerduw,
een lippenplooi en het is allerinooist beschaafd.
Wat van dat Vlaamsch en die Viamingen Johan Winkler,
die door Vlaamsch Vlaanderen en Fransch Vlaanderen reisde
en sprak en leefde alsof hij geen Fransch verstond, wat hij in
Oud-Nederland er over drukt neem ik hier over
En men vergete niet, het waren Vlamingen, al waren het
dan maar eenvoudige visschers, waar ik mede sprak, en geen
Hollanders en Friesen; dat is te zeggen : zij waren vriendelijker,
voorkomender, beschaafder — daarorn ecliter geenszins geleerder, o neen ! en evenmin zoo eigenwijs, — ze waren wellevender als ons yolk is. Die bijzondere, eenvoudige wellevendheid, zekere mate van bescheidene uiterlijke beschaving in het
spreken en in de manieren, alsof het alien lieden waren van
goeden huize — zoo als men zegt — die zoo aangenaam aandoet
en die men bij ons eigen yolk in Noord-Nederland dikwijls zoo
met verdriet mist, trof ik algemeen aan bij 't Vlaamsche yolk,
in het openbare leven, zoo wel bij het 't zeevolk als bij den
boer en den burgerman. Is dit nog een overblijfsel uit den
bloeitijd van het vlaamsche yolk, in de middeleeuwen, toen
vlaamsche beschaving en wellevenskunst den toon aangaven
voor geheel Europa, toen Gent Parijs overvleugelde en Brugge
London evenaardde? Uit den tijd toen de Zuid-Nederlander,
vooral de hoofsche Brabander nog te recht sprak van den
botten Hollander van den lompen Drent en . den boerschen
Fries ? (Zie Johan Winkler, Oud-Nederland, Land, Volk en
Taal in West-Vlaanderen, blz. 151.)
Nog veel bladzijden schreve ik over dat algemeen beschaafd
Nederland, dat noch algemeen noch beschaafd is, tenzij voor lippen en klank,... over Zuid-Nederlandsch of Vlaamsche uitspraak,
die de ware is, over taal en woorden en rijkdom en armoede,
maar dat wordt u reeds te lang. Ik sluite met dat woord :
uwe Vereenvoudiging en hare aanhang doet mij vreezen voor
Vlaamsch Belgie, bovenal voor Vlaanderen en het Vlaamsch.
Wij leefden in groote vriendschap met u, in groote bewondering
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voor u, in aardige woorden in groote vriendschap met ons
zelven, in groote bewondering voor ons zelven, in groote vreugde
en preutscheid om uwe waardeering, en daarom roep ik u :
Laat alles gerust. Laat ons gerust. W tj hebben last genoeg. Blijft
gij gerust, gij hebt het zoo lastig niet. Die Vereenvoudiging is
liefliebberij en niemand gelooft, daar diep inwendig, dat Holland
daar veel zal bij winnen.
Dat zijn nu woorden van een ouden man.
En hij voegt er den raad bij van Dr. Barend Biesterman in
De Hoeg : « Gaan de Vlamingen vender in die richting van
't Noorden, en trekken ze voor goed de Moerdijk-Rubicon over,
dan vrees ik dat naderhand zal blijven, u dat ze behalve 't enigsins
verrassende buitensluiten van twee Noord-Nederlandse provinsien, maar enfin, dat is maar een beeld ! dan ben ik bang dat
ze later zullen merken hoe ze zich aan een crime de lesernajeste hebben schuldig gemaakt, en wel een van de ergste
soort, de onvergefelikste van alien, n. 1. van de majesteit van
hun eigen Ik-heid. Dat wreekt zich altijd ! »
« Als de Vlaming onbewust zich zelf ontwijkt of erger nog,
zvillens en weiens zou weigeren zich zelf te willen zijn, laat hem
dan de strijd maar opgeven. Maar daar behoeft geen sprake
van te zijn, want aan, taaie volharding, sedert Jan-Frans Willems
de strijd aanbond, heeft 't hem niet ontbroken. En ik ben
dan ook geen ogenblik bang, dat de geschiedschrijver der
Vlaamse beweging van over enige tijd op de kreet « Wees geheel
uw zelf ;› die ik nu deze iemand » nog eens toeroep, met de
lekendichter zal moeten zuchten : Maar hij kon niet, hij was
niemand ! Als er iemand een persoonlikheid is, dan is 't de
Viaming. En dat is dan ook de geheele oorzaak van 't succes
van de Vlaamse beweging ››.
Die twee Hollanders en zooveel andere blijven wij indachtig.
— Ons zelven misachten en vergeten wij niet. Wij blijven
vlaamsche Vlamingen en zeggen in ons woord en wezen Leve
Vlaanderen en zijne beschaving!
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCRE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

396. — BIERWERCKER.

De beteekenis van dat woord is best uit den tekst hieronder
op te maken. De BIERWERCKER was dus Hij die van ambtswege gelast was bier (en ook : wijn) voor de lieden c in te doen
d. w. z. in kelder te doen. Het Wdb. Ned. Taal, h. v. zegt :
Iemand wiens beroep het is bier te werken d. te losses, te
vervoeren enz. Men vergelijke met SCROODER (in ons Gloss. Inv.
Bruges, en nl. met den tekst aldaar aangehaald aangaande het
verbod zekere soorten van goed K te werkene, te doen werkene,
»:
up noch neder te doene
Ed. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz. z11 : « Dies wort dezelve ghaerdere ghehouden hemlieden te ghevene een brieveken
daerinne scrivende de menichte vanden wyne ende biere dat zy inne
ende daermedc zullen partien gaen ande bierwerekers
doen zullen
» (Akte van
omme huerlieder wyn ende bier in te doen doene
6 Febr. 1515 n. s.)
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is <, de Nederlandsche Taal en
Wetenschat to bevorderen, door het uitgeven, in het Arederlandsch,
van nieuwe werken over Nateur- of Geneeskundige Wetenschappen,
over Pechlsgeleerdheid en over het Vak van den Ingenieur v.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden handen
gesteld van Brie beoordeelaars, leden van de Bestendig-e Commissie
voor Nieuzoere Taal- en Lellerkunde. Na kennisneming van de
uitgebrachte versiagen, beslist de Academie over het al of niet
laten drukken van de aangeboden werken.
*

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht. met het doel Vlaamsche
Liederen order het y olk to versoreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit • voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

4- 1
Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninldijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goecikeuring van het Reglernent door de Koninklijke
Vlaamsche Vcademie voor het J. Saismans-Fonds vastgesteld, zal -de jaarlijksche intrest van nit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitsehrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden wericen on net gebied der Necieriandsche taatkunde;
b,'netzii tot het uitgeven van Mtddeinederlancische teksten op bet gebied der
Roomscit-Kathoiieke -mjbeivertaiing, bijbeiverkiaring, liturgic, zedeleer, catconcac,
homiletiek, naglographie, aseetick, geestelijke iimicren en gedicitten, ordensregelen
ci hetzij tot het bekostigen van wetensonappeiijke zendingen of van studiereizen
weike tot net vooroereiden van uitgaven ais de ander littera o en c genoeinde,
nooazakelijk worden bevonden
dl netzij tot het bekostigen van de iliustratie van reeds door de Academie
ondernomen uitgaven in den aara van de ander littera o en c genocmde

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 tijdroimte, het baste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

19 2 0-19 21.
Mededingende werken mogen aan den Besten..
digen Secretaris gezonden worden.

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 bet Reglement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 19 i 2, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden veriocht, twee exemplavan
hun werk of werIcen,naar den Bestendigen Secreren
taris-, ter Acaden2ie, Koningstraat, i8, te Gent — (met
N'ermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),
te zenden.
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Nr 397.
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Nr 403.
Nr 404.
Nr 405.

Ghemeerscht zijn, door Id.
Aftreck, door Id.
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7°) Will. Fr. Gomm. Verhoeven (1738-1809), door
Kan. Dr. J. M.UYLDERMANS . . . . . .

815
816
816
816

817

8°) Kleine verscheidenheden :

Nr 406.

Met duertrecter loosheden, door EDW.

858
Nr 407. An enen in evele willen zijn, door Id. 858
Nr 408. Beschrijven, Beschrijfven, door Id. 859
Nr 409. Te bande houden, door Id.
859
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86o
Nr 411. Breedere raed, door Id ..
86o
Nr 412. Beleed (Beheld), door Id. .
86o
Nr 413. Baeckege, door Id. ...
86o
GAILLIARD.

Vergadering van 20 October 1920.

Zijn aanwezig : de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE,
onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof.
Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOGS, Dr. HUGO
VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof.
Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE,
Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en
J. JACOBS, werkende leden.
De heeren Staatsminister J. HELLEPUTTE, Mgr.
en Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkende leden,
Mejuffrouw VIRGINIE LOVELING, A. DE COCK, Dr. MAURITS
SABBE en Dr. A. FIERENS, briefwisselende leden, en
Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid, hebben
laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij
to wonen.
RUTTEN

* *

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
September-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
S S .*
Aangeboden toeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de
Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Les Archives de l'Etat en Belgique pendant la guerre (1914-1918).
Annuaire public sous la direction de JOSEPH CUVELIER, arcbiviste
general du Royaume. Z. p1. of j. (Ronse, x92o.)

—
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Tijdschriften. — Academie Royale de Belgique. Classe des lettres
et des sciences morales et politiques. Mêmoires. Collection in 80,
2 3 serie Tome XI, fasc. III; Tome XII ; Tome XIII, fasc. I. — Classe
des Beaux Arts. Mémoires. Coll. in 80, Tome I. — Bulletin de la
Classe des lettres, n o s 7-8, 192o; Bulletin de la Classe des Beaux-Arts,
no 8, 192o. — Commission Royale d'Histoire. T. 84, IIIe hull.
Door de Antwerpsche Bibliophilen :
Correspondance de Christophe Plantin, publiee par J. DENUa,
Conservateur du Musee Plantin-Moretus. VII. Antwerpen. 's Gravenhage, 1918. (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, nr 32.)
Door KAN. Da. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Bloemlezing. Dicht- en Prozastukken, verzameld en voorzien met
aanteekeningen, eerie schets van de geschiedenis onzer letterkunde, enz.,
door DR. JAN BOLS, Oud-Bestuurder van het Sint-Jozefscollege te
Aarschot, Werkend Lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie,
Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
en Kanunnik DR. J. MUYLDERMANS, Oud-Collegebeheerder en schoolopziener, Werkend Lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Eerste deel, 12 e uitgave. Mechelen, 1920.
Door den beer OMER WATTEZ, werkend lid :
WATTEZ (OMER). - Sonnetten van een Vlaming in Parijs. 19141918. Brussel, 192o.
Door den heer Dr. M. SABBE, hriefwisselend lid der Academie :
Cornelis Kiliaan, door MAURITS SABBE. (Overgedrukt uit Elsevier's geillustreerd Maandschrift.)
Door den beer Prof. DR. R. VERDEYEN, hooglceraar te Luik :
Belgic in Nederland. 1914-1919. De Vluchtoorden Hontenisse
Uden, door R. W. R. VERDEYEN. Met 53 afbeeldingen. 's-Gravenhage, 1920.
Door de Redactie :
Mnemosyne, 1914 : pars IV; 1915 en 1916, 1917 : pars I-II-III;
— Pro Flandria, October 192o.
1918 pars I; 192o : pars

Ingekomen boek. — Voor de Boekerij der Academie is ingekomen :
A noire frontiere de l'Est. Moresnet-Ewen-Malmêdy-Saint-Vith.
Avec carte. Par Jos. LANGOHR, docteur en philosophie et lettres,
professeur a l'Athenee royal de Tongres. Liege. 1920.

Tegen ruffling van de Verslagen en
Ruildienst.
Mededeeliugen heeft de Bestendige Secretaris voor de
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Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, Oogst-Sept. 1920. - St.-Cassianusblad, nr 8-g,
1920. - Neerlandia Franciscana, no 4, 1920 . — De Schoolgids, ri rs 6-8,
1920. - Studicn, Aug.-Dec. van jg. 46; jgg. 47, 48, 49 en 5o, jg. 51:

Januari-Juli; en October 192o.
*
Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921)
Averden de hieronder volgende boeken ingezonden :
Landsche Liederen,

door Joz. DE VOGHT. Antwerpen, z

j. (1920.)

DAAN F. BOENS. De Verrijzenis. Werk gedegen in de Loopgraven
cy an don Yzer 1917-1918. 13anclversiering van O CAR. DE CLERCK.

,.

Antwerpen 192o.

Mededeelingen namens Commission.

io)

Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer Prof.
j. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden :
Aanwezig de heeren : Kan. Am. joos, voorzitter, EDW.
GAILLIARD, K. DE FLot r , Prof. C. LECOUTERE, IS. TEIRLINCK,
Dr. LEO GOEMANS, Pr( ^ f.J. MANSION,. 1Cde Mr. L. WILLEMS,
11( )Spiteererld lid, en Pr( )f. j. VERcoT T LLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat als cerste punt :
Etymologisch Kleingoed, door Prof. J. VERCOULLIE:
weegbree — boelje en botten
beieren ; — bivak, biyouak —
spek suikergoed
kapcsse,
aat, oat; —
kooder; — roopaard

daavin

hciii , katrol;

Van dit eerstc punt bellandelt de heer J. VERcouLLIE het
v()Igende :
Weegbrec bevat eel) woord
ge dat verwant is met Lat..
7'omer = ploegschaar en dergelijke.
* 7t y
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Boetje en boeten zijn onderscheidenlijk dimin. en augment_
van *boe, vleivorm van bioeder, waarvan ook boel en Eng. boy
gevormd zijn.
Bei eren is van bei, gelijk carillonner van quadrinionem en Prov.
irignouna van trznionem.
Bivak, bivouak gaan zooals bekend is, over het Fransch, op
een Mnl. *biwake terug doch dit *biwake beteekent niet bijwacht
maar bewaking, want het is het verbaalnomen van bewaken gelijk
biloke (bijloke) dit is van beluken (beluiken).
Spek = suikergoed, is een oude ontleening van Lat. speciem.
Nu nog beteekent het Fr. e'pl ces, ook van speciem, onder anderesuikergoed. Een schertsende afl. daarvan is specula* in Brabantschen vorm specuiaas of speculoos.
Kavesse, Brabantsche vorm van kouwe ?verse, is dus ongekookt bier, gelijk kuite, uit Pic. queute, Fr. cuite, goed gekookt
bier, en mol of mil, misschien van made en een ablautsvorm molder
weinig gekookt bier is.
Dobbelen beteekent niet om een verdubbelden inzet spelen.,
maar met twee dobbelsteenen spelen met het doel om een doublet
to gooien.
Na een paar opmerkingen van den heer Is. TEIRLINCK op
het meegedeelde over weegbree, en van heer J. MANSION op het
meegedeelde over *boe en mol, besluit de Commissie tot het
opnemen van de lezing van den heer J. VERCOULLIE in de
Verslagen en Mededeelingen.
De rest van dit eerste punt der dagorde, alsook het tweede
punt worden tot de volgende zitting verdaagd.
— Door de Academie in pleno vergaderd, wordt de
genomen beslissing goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. – De heer 0. WATTEZ, secretaris,
legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Aanwezig de heeren : Is. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, G. SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr.
L. SCHARPE, leden, Mr. LEONARD WILLEMS, hospiteerend lid, en
OMER WATTEZ, lid-secretaris.
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De voorzitter, de heer Is. TEIRLINCK, brengt hulde aan
TIERE, onlangs te Brussel overleden :

NESTOR DE

HEEREN,
Vooraleer tot onze dagorde over te gaan laat me toe met
.een paar woorden den onlangs gestorven tooneeldichter NESTOR
DE TIERE (I) te herdenken.
DE TIERE was een der velen die, in de laatste heeft der
vorige eeuw, uit Vlaanderen zijn gesproten en het Vlaamsche
geestelijke levee hebben verrijkt.
De strijdliteratuur van zijn tijd vond in de Vlaamsche
Beweging elementen van begeestering, van prikkeling en ook van
schoonheid.
DE TIERE rnoet gerekend worden bij de talrijke schaar
Vlaamsche volksdichters. Wat — om er maar eenige te noemen
— CONSCIENCE en SLEECKX voor het proza, LEDEGANCK ,VAN
DUYSE, VAN RYSWYCK, VAN BEERS en HIEL voor de poezie
waren, is hij geweest voor het tooneel. Op dat gebied is hij
inderdaad een baanbreker en heeft hij evenals CONSCIENCE en
SLEECKX school gesticht : zijne vele discipelen nemen de heele
Vlaamsche tooneelliteratuur in beslag gedurende het vierde van
een eeuw.
Zijne werken zijn talrijk en meestal in realistischen zin.
opgevat. Zij zijn gekenschetst door uitstekende tooneeltechniek
en handeling, door rijk en mild gevoel. De dialoog is kort en
pakkend. Misschien bespeurt men hier wel eens verwaarloozing
van de zuiver literaire factoren ten bate van de uitsluitend theatrale. Al zijn gewrochten munten uit door de rapheid der handeling en de raakheid van 't effekt. En enkele onder hen
verwezenlijken hoogere kunstharmonie en zijn daarom van
blijvende waarde. Ik hoef onder deze maar te noemen : Zieleketens, Een Spiegel, Roze Kate en het naturistische Een Misdadige.
DE TIERE schreef ook libretto's voor opera-toondichters.
Zijn tooneelkundige knapheid liet hem toe de zeer geslaagde
Herbergprinses en de Bruid der Zee te schrijven, waarmede hij en
BLOCKX de rein rond de wereld hebben kunnen ondememen.
Hij was tevens een edel geestdriftig mensch, in overdade
gevoelig en liefderijk, een bewuste en strijdende Vlaming, een
MIJNE

(I) Geboren te Eine-bij-Oudenaarde, in 1856; gestorven te Vorst-bijBrussel, einde September 192o.
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-populair figuur in de volkswijken der Hoofdstad, die hij, met
voorliefde en als lustige gezel, tot den vooravond van zijn dood
bezocht.
Het Vlaamsche land zal de gedachtenis van den Einschen
volksjongen, van den gevierden kunstenaar in eere houden.
— De Vergadering stemt in met die woorden cn spreekt
den wensch uit dat zij in het verslag opgenomen worden.
Aan de dagorde staat :
a] Commissie van drie leden (de heeren : Prof. A. DE
-CEULENEER,

Kan.

AMAAT JOOS

en Mr.

LEONARD WILLEMS)

belast met het nazien van de gedichten en brieven door
Prudens van Duyse nagelaten. — Wanneer schikt de Com-

missie hare werkzaamheden aan te vangen ? — De aangeduide
;leden behooren niet tot de Commissie voor Nieuwere Taal en
Letteren. De vraag zal moeten gesteld worden in de Algemeene
Vergadering.
De heer WILLEMS, hospiteerend lid, later binnenkomende,
zegt dat hij reeds met het nazien is begonnen en in de toekomende vergadenng eene lezing daarover zal houden.
b] Lezing over Verhoeven, koopman en geschiedschrijver te Mechelen, door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS.-

De heer MUYLDERMANS leest eene uitgebreide studie over den
man, van wien J. F. WILLEMS zei, dat hij een der ieverigste beoe7
fenaars der Nedcrduitsche letteren was van zijnen tijd. Hij leefde
van 1739 tot 1809.
Er wordt besloten de studie van M. MUYLDERMANS in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
-- Door de Academie in pleno vergaderd, wordt de
genomen beslissing goedgekeurd.

3°) Bijzondere Commissie zaak Eupen. —
De ontworpen vergadering is tot de toekomende maand
uitgesteld.
4°) Commissie voor het Pater Salsmans-Fonds.
— De heer KAREL DE FLOU, waarnemend secretaris,
legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden-
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Aanwezig de heeren : EDW. GAILLIARD, Kan. AM. Joos,
Dr. LECOUTERE, Dr. HUGO VERR1EST en KAREL DE FLOU.
Aan de dagorde staat :
a] Methodische Inventaris en Beschrijving . van
Middelnederlandsche Getijden- en Gebedenboeken.
PARMENTIER, Conservator van het Stadsarchief
—DeBrR.A
te Brugge, tot de vergaciei ing uitgenoodigd, begint zijne uiteenzetting met er op te wijzen dat hij alleen van plan is de te
Brugge berustende handschriften uitvoerig te beschrijven. Al
is de aldaar voorkomende verzameling niet zeer groot, toch is
zij in menig opzicht merkwaardig. Deze studio is oar zoo te
zeggen volkomen nieuw.
Toen enkele jaren geleden de heeren DE FLOU en GAILLIARD de beschrijving maaklen van middelnederlandsche
nuscripten te Londen bewaard, was hun eerste doel vooral
taalparticulariteiten te doen uitschijnen uit alstoen nog niet
onderzochte bronnen. Verschillende middeleeuwsche getijdenen gebedenboeken zijn hun onder de handen gevallen, waaruit zij
niet onaan2.ienlijke brokstukken hebben aan den dag gebracht ,
daar deze nu eenmaal niet het voorwerp hunner speciaalstudie
zijn mochten, hebben zij er dan ook niet in het lange over uitgeweid. Zonder in bijzonderheden te treden, heeft wijlen P. VAN
DEN GHEYN, S. J. in het eerste deel van zijnen Catalovie des
Manuscrils de la bibliolhêque royale de Belgique (Brussel, Lamertin, 1901) een meer bepaalde inhouclsopgaaf gegeven van vrij
talrijke codices in dien aard. De beste tot nogtoe verschenen
inventaris is zeker deze van den gunstig gekenden Nederlandschen geleei de P. KRUITWAGEN, 0. F. M. : Calalog-us van de
handschrillen en boeken van het bisschoppeljh museuin le Haarlem
(Amsterdam, Van Langenhuysen, 1913). Het werk is een prachlig voorbeeld van systematisch aangelegde inventoi ieering.
Het karakter van de getijden- en gebedenboeken is gemakkelijk te bepalen : zij zijn de trouwste weerspleet van het persoonlijk godsdienstig Leven onder voorouders. De Roomsche
liturgic is de officieel erkende codificatie van formules, die de
katholieke gemeente bezigt in Haar plechtige vergaderingen onr
tot God en zijn Heiligen te bidden. In de private devotieboeken daarentegen wordt aan de intiemste en soms willekeurigstc
geclachten en gevoelens van particulieren oorsprong ruimschoots
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teugel gelaten : de kerkelijke controle is beperkt. Het valt dan niet
te verwonderen, dat eigenaardig bijgeloof, simpele volksopvattingen, ja soms weinig orthodoxe beweringen er licht zijn ingeslopen. Niet enkel voor de taalstudie dus, maar ook van een
cultuurhistorisch standpunt uit, hebben dat slag 'codices groote
waarde. Daarbij leveren zij nog belting op voor de inrichting en
verspreiding van vele devoties, deze tot den Naarn Jezus, tot
de H. Anna, ja tot het H. Hart b. v., die toen in de katholieke
middens ontkiemden en waarop de Roomsche Kerk later haar
officieelen stempel heeft gedrukt door ze in haar Liturgie op te
nemen. Ook is spreker van meening, dat de studie der getijdenboeken voor de kennis van opkomst en verspreiding van feestdagen al te veel is ter zijde gelaten geweest. Eindelijk zijn
gemelde handschriften meestal prachtig verlucht en versierd, en
leveren zij dus ook eene bijdrage tot de kunstgeschiedenis
soms tot de iconographie.
Enkele interessante specimina van even aangehaalde vooruitzettingen worden door spreker voorgelezen en toegelicht. Zoo
onder meer wijst hij er op, hoe het karakter dier devotieboeken
in de XVIe eeuw verandert, hoe de gebeden een apologetischen
toon aannemen en critische bedenkingen bevatten over godsdienst en sacramenten, hoe de gewone « aflaatrijke gebedjes
plaats ruimen voor ernstige gebeden tot God en in 't bijzonder
tot den persoon van Christus.
Wat een door het Salsmansfonds uitgeschreven prijsvraag
betreft, doet de H. PARMENTIER uitschijnen, dat deze, zooals
zij nu gesteld is, bezwaarlijk te beantwoorderi valt; zoolang er
;eene specifieke inventarissen van middelnederlandsche getijden- en gebedenboeken bestaan van verschillende bibliotheken
en archieven, is het onmogelijk uit te maken hoe het er met de
inrichting en de verspreiding van deze boeken toegegaan is.
— De Commissie beslist, dat alswanneer de H. PARzijne nog ontbrekende inleiding zal voltooid
hebben, de heer Kan. Joos over het geheele voorgelegde
werk verslag zal uitbrengen.

MENTIER

b] Verslag van den H. Parmentier over zijne refs
naar Frankrijk op kosten van het Salsmansfonds. —
De H. PARMENTIER geeft mondelings verslag van zijnen arbeid ;
hij spreekt over den invloed van de Benedictijnerabdij van
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S.-Omaars bij het evangeliesatiewerk in Vlaanderen en irizonderheid over Karen invloed op de Heiligenvereering aldaar_
Verder doet liij het verband uitschijnen tusschen de verschiliende middeleeuwsche liturgieen, die op verre na niet eenvormig
waren en wijst op de afhankelijkheid, in vele punten, voor de
liturgie van het oude bisdom Therenburg en van het bisdorri
Doornik, precies van de abdij van S.-Bertinus en van de colicgiale kerk van S.-Omaars. Spreker beweert een rijken voorraad
rotas uit de kostelijke handschriften te S.-Omaars berustend,
medegebracht te hebben.
— De H. PARMENTIER wordt om een schriftelijk
verslag verzocht, te meer wijl de tijd hem ontbreekt
om nader bescheid over zijnen arneid te geven en
teksten daaruit mede te deelen.
Na enkele opmerkingen vanwege den H. LECOUTERE, waarnemend bestuurder der Academie, inzonderheid over de toepassing van het reglement van het
Salsmans-fonds, wordt de zitting geheven.
DAGORDE.
I°) Vande Ven-Heremans-Fonds. — Voorstel
tot opneming van werken. — De heer bestendige
secretaris geeft lezing van de hieronder volgende nota
Eerst en vooral dient opgemerkt, dat dit Fonds enkel
over een jaarlijksch inkomen van 600 fr. beschikt. De
• thans in kas zijnde gelden, de interesten tot Juli 1920
inbegrepen, beloopen 775o fr.
In haar Augustus-vergadering, op voorstel van de
Commissie voor Nieuwere Taal, heeft de Academie beslist tot het opnemen van het werk van Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE, getiteld : Leidraad voor lessen over de
voeding, en in de September-vergadering, op verslag
door de heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof. J. MANSION,
tot het opnemen van het Mayombeesch Idioticon van den
heer L. BITTREMIEUX, missionnaris in Congo.
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Daar het werk van den heer JEF. MENNEKENS, over
de Inrichting van het Lager Onderwijs in Belgie, verschillende deelen zal beslaan, kan dit onmogelijk onder het
Fonds opg-enomen worden.
2°) Vereenvoudiging van de Schrijftaal. —

Voortzetting van de Bespreking. — De heer Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS geeft eenige bedenkingen op
het invoeren der Kollewijn-spelling in Belgie. — De spreker is van meening, dat, in de huidige omstandigheden, alle verandering van spelling en schrijfwijze zoude nadeelig zijn voor het Nederlandsch in
Belgie. Ongetwijfeld ware dit het geval, moest men er
op bedacht zijn, van lieverleé op het z. g. Kollewijnstelsel aan te leggen. Zeker is 'n spelling nooit eeuwig;
wijziging kan wel eens wenschelijk zijn; doch dan ga
men stapsgewijze te werk. Die verandering, voorgesteld
gelijk zij het wordt in Holland, door Hollanders en met
het oog op Hollandsche toestanden, zoude in Belgie
niet welkom zijn, vooral nu niet. Overigens bestaat
er geen gegronde reden in Belgie om spelling en schrijfwijs te veranderen. Er valt hier nuttiger werk te
verrichten, en, in 't belang van 't gemeenschappelijk
Nederlandsch, diende het Noorden dit eenigszins in
te zien.
— Aan de bespreking, die op deze rlezing volgt,
nemen beurtelings deel de heeren SEGERS, Dr. L.
SIMONS, Mr. L. WILLEMS en Prof. Dr. LOD. SCHARPE.
— Ten slotte wordt door -de heeren Kan. AM. Joos,
GUSTAAF SEGERS en Dr. LEO GOEMANS een cootie als

volgt aan de Academie voorgelegd

MOTIE.
De Koninklijke V laamsche Academie, fonder
een oordeel te vellen over den grond van de
Taak, is van meening, dat eerie hervorming van
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de oficieele schrijfwijive der Nederlandsche taal
in de huidige Zuidnederlandsche toestanden ongelegen konzt, en besluit, dat die TienswijTe aan de
Nederlandsche Regeering en aan de u Nederlandsche Staatscommissie » Tal bekend gemaakt
worden.
Zij drukt den wensch tilt,dat er geene verandering- Tou gebracht worden aan de officieele
schrijfivifie, fonder voorafgaande raaclivleging
met haar.
Deze motie, in stemming gebracht, wordt aangenomen door zestien stemmen tegen drie.
— De vergadering wordt te vier uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN,

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

397. — GOEGHEWILLEGHE.
Is hetzclfde als Vrijwilliger (die vrijwillig dienst bij het leger
genomen heeft), Fransch Voloniaire :
Staatsarchief te Brugge, Reg. nr 2948, of Rekening
vande
prochie van Eessene » van 1625-1626, fol. i : «
ende voorts noch
vande baete van logierynghe van soldaeten ende van goeghewilleghe
Fol. 12 v o « Betaelt ... ter cause vande passerynghe van oorlochsvolcke ende van waeghens inden (sic) legher voor Breda; voorts
vande cuerlynghen ende goeghewilleghe

-
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398. — GEGOEYDE ENDE PROPRIETARIS.
In den tekst hieronder wil het woord GEGOEYDE niet zeggen
Fr. Fortune, en het client dan ook niet door een komma gevolgd :
het wordt eenvoudig bij appositie met het woord Proprietaris
gebruikt. GEGOEYDE ENDE PROPRIETARIS wijst derhalve
Grondeigenaar, zooals het overigens blijkt uit het vervolg van
het stuk, alwaar verder allen het woord Proprietaris voorkomt :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 439: Ende ter oppressie vande andere insetenen, gegoeyde (x) ende proprietarissen
Blz. 440: c Maer de proprietarissen

» enz. (1696.)

Men vergelijke bij Verdam, met Gegoet io.
399. — GHELEEDE GHELT (Gheleide ghelt).
« Ce Gheleide ghelt etait une taxe percue aux portes de la
« ville et au pont de Meulestede, sur les entrees ou passages de
marchandises. » (D. Berten.) Verdam legt GELEIDE (zie 8°) uit
door Het geld dat voor den Vrijen doorvoer van koopwaren
betaald wordt, of Doorvoergeld. In een Franschen tekst door
ons, in ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, v° Gheleide aangehaald,
heet dit Travers; Droll de Lavers : bij Ducange, v° Traversum,
of Pensitatio quae exsolvitur ab its qui trans locum aliquem...
vel urbem merces vehunt. In den tekst hieronder is er spraak
van de openbare verpachting van zulk recht, te Gent te heffen
aan de verschillende poorten der stad :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 462-463 : < Den
iiij Septembre 1662, verpachtinghe van den gh,eleede ghelt deser
stele van Ghent ..., te weten an de Petercelie poorte ende Heuver
poorte, an de Keysers ende S te Lievens poorte; an de
»

EDW. GAILLIARD.

(I) Zonder komma na dit woord.

ETYMOLOGISCH KLEINGOED,
door Prof. J.

VERCOULLIE,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

WEEGBREE.
Deze naam (Ndl. weegbtee, Hgd. wegebreil, Eng. waybread)
wordt algemeen verklaard als een samenstelling met weg en met
een afl. van breed, dus = de breede plant der wegen of de zicli
aan den weg verbreidende plant.
Doch bij nader beschouwing lijkt dit wel een geleerde yolksetymologie. Immeis de benaming, die Oorgermaansch is, dagteekent uit een tijd toen er bijna geen wegen waren, en de plant
groeit, volgens Dodoens en Miller, bij voorkeur in weiden en
meerschen, dus in plaatsen waar geen wegen zijn. De Vlaamsche
namen wegaardblaren, weversblaren bewijzen dat het yolk hier
niet noodzakelijk aan een weg denkt.
Men komt tot een beter oplossing als men het eerste lid in
verband brengt met dial. Hgd. wap,ensun, Opr. wagnis, gr. eirtc,
Lat. vomer (uit *wogh-smi-s) = ploegschaar, waarbij misschien
ook Oudierschfecc = spade.
Dus blad als een ploegschaar of een spade. Ander namen,
als schapetong, hondstong, ganzetong. lepelblad en Lat. plantago
(zeker van planta = voetzool) wijzen eveneens op den vorm van
de bladen en Diet op een zoogezeide hebbelijkheid van de plant (I).
Als men ziet hoe in vele naamvormen van die plant het
tweede lid het woord blad is, zal men wel doen het tweede lid
hier, *breida, evenals -sp y-el/a in Olid. wegaspreita, op te vatten als
breed of zich uitspreia'endblad ,
De wederik, die dikwijls ook als een afl, van weg voorgesteld wordt, is een heel ander plant, nl. de lysirnachia en de cello(I) Hierbij wordt door den heer I. TEIRLTNCK opgemerkt dat de plant
wet langs en op de wegen groeit ; alsook dat ze de Europeanen, langs de
wegen, in Amerika gevolgd is, en door de Jndianen voetstap van den
witten mensch genoemd worth. (W. RATTKE, bij F. KANNEGIESSER, die
Etymologie der Phanerogamen-Nomenclatur, p. 192.) Ik betwijfel het echter,
of deze to2standen met de vroegete toestanden alhier te vergelijken zijn.

790
thera. De naam is een afl. van ouder wade wilg, wezens de
gelijkheid der bladen. In sommige Ndl. dial. heet de plant
overigens zvilde wilg. (z. HEUKELS).

BOETJE - BOETEN.
De Westvl. woorden boetje= broertje, jongentje, en boeten=
broer, kerel, komen bij De Bo niet voor, wel in LOQUELA 2 met de
spelling boutie en bouien (ou verbeeldt bier de korte oe).
Het eerste is een diminutief, het tweede een augmentatiefpejoratief van een simplex boe, dat echter niet voorkomt.
Dit *boe, Ug. *bd, Idg. *bha is een vleivorm van broeder, Idg.
*bhrate'r. Daarnevens heeft ook een vorm met korte vocaal
bestaan *ba, Idg. bha. Van boe zijn boef, Hgd. bube en de Ohd.
eigennaam Buobo ,Ags. eigennaam Bdfa reduplicaties, evenals
de eigennaam Bavo, Eng. baby, Welsh baban, Arm. bebe= kind,
dit zijn van ba, bha.
Bij boe behooren nog Ofri. bobba (in bobbabuq = steun aan
een kind verleend) en Nfri. bobbed logge domme jongen, bij
ba dial. Zw. babbe = kleine jongen, als reduplIceerende vormingen.
Mhd. babe, belie (o = ao) = oudje, besje, Russ. baba = oude
vrouw, grootmoeder, Lit. bdba = oude vrouw, moeten ook
lAierbij behooren en reduplicaties zijn van ba, bha met de eerste
beteekenis van vrouw van den oudsten broer of vrouw van
vaders oudsten broer. Reduplicaties met diminutieve beteekenis,
als benamingen van zwakkere wezens, kunnen zoowel op grijsaards als op kinderen toegepast worden. It. babbo = va.der, kan
moeielijk liiervan gescheiden worden (i).
Ags. -eta (b. v. in
Het suffix van boeten is Ug.
hunzete horzel, ylfete zwaan, efete pad, cemete mier, linete vlas(I) Hierbij wordt door den heer J. Mansion opgemerkt dat ba, boe
eerder lallworte * of woorden uit de kinuertaal zijn. 1k antwoordde daarop
dat als ()ha, ma, pa als « lailwotte ontstaan bij kinderen, omringd van
volwassenen die bizra'têr, mater, pater zeggen, die r laliworte * zeker wel
onder den invioed van die woorden der volwas,enen staan.
Nog deed de Beer Mansion opmerken dat It. babbo = vader, eerder
geassimileerd is uit bappo en dit gedissimileet d. uit pappo, zoodat het eerder
verband met fiapa,pater staat.
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vink), Ohd. -izzi , met bijvormen -azza, uzzo (cf. Kluge, StaotffATdungslehre,§ 6o).
Hetzelfde suffix heeft Inca. in Gr. «77:tc, trz«c, Lat. lapis,
p alus, merces.
Ohd.
Ken gelijkwaardig en ook verwant suffix is Ags.
-iti, Lat. -ails, -otus.
Het suffix van boeten, is dus hetzelfde als dat van Hgd. Fritz,
(ail:, Hintz, Kuntz, Matz, Utz, Metze, Mieze ; Kauz, spatz,
gaze, wanze.
Het komt voor in de volgende Westvl. vormen : paten
(peter), Berten (Bernard), Gusten (August), Ilinten (Hendrik),
Lotten (Lodewijk), Maarten (Amand), Nanten (Ferdinand), Pieter
(Pieter), Saoten (Charles), Marten (Eduard), TVieten (Louis);
ineite (meter), Belle (Elizabeth), Fiete (Sophie), Liete (Rosalie),
Miele (Marie).
De I, zooals overigens blijkt uit Hgd. tz, is overal etymologisch dubbel, als ontstaan uit de ti van
Eng. boy en Fri. boi zijn ook dimin. van boe, doch in nog
onopg-eklaarde vorming.
Mnl. bode, Mhd. buole m. (= nae verwant, geliefde, kameraad) is het eveneens, met de kenschetsende diminutief-/. Ook
Lit. is het dimin. van broeder broterelis, broils, Lett. brális.
Boetje vertoont zich in 't Afr. als boelie, bode?r a!s boeta (hier is
a Joffe e) en als oubout (d. ouwe boeten). Die Afr. woorden
worden gewoonlijk bij Mal. boecljang = jonge man, jonge vrouw,
gebracht; doch men laat zich misleiden door een toevallige
klankovereenkomst.

BEIEREN.
Van &vele?' is volgens het Groot Wdbk de oorsprong onbekend; voor Van Wijk is het waarschijnlijk een onomatopee
Het is een volledig synoniem van Fr. carillouner en heeft evenals
het Fransche woord twee zeer verschillende beteekenissen
i) een stet klokken bespelen, 2) een enkele klok op een eigenaar(lige wijze luiden.
i) De heer J. Mansion wijst me op ecn artikel van J. H. Kern in Zfz.tschrift f. Deutsehe Wortforschung, XIV, 214-217, volgens hetweik bezeren
vervormd is uit beiaarden, denom. van bezaard klok, klokkenspei, dat
wellicht op Ofra. bayart = roodbruin, teruggaat.
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Het Fransch heeft nog een synon. trebler, tresiller. trtsonner
frisol()er met trignon = beiaard evenzoo het Provencaalsch
trignouna, trignoula, tri gnouleya en trignoun, trinho, //Who. Carillon is blijkbaar van quatrinionem, afl. van quatuor= vier; trignon
even blijkbaar van trinionem, afl. van tres = drie. Waarom zou
beieren dan niet afgeleid zijn van bei= twee?
De volgende beschouwingen zullen die vraag wel bevestigend
beantwoorden.
De romanisten gaan bij quatrinio en trinio uit van de beteekenis stel van vier, van drie voorwerpen, en verstaan dus cardloaner, treble,- als het luiden of bespelen van vier of drie klokken
te gelijk.
Maar de oudste beteekenis van catillonner, beieren is stellig.
de tweede hierboven opgegeven, nl. een enkele klok op een,
eigenaardige wijze luiden, want men carilloneerde, men beierde in
de kleinste dorpskerkjes en bidplaatsen, die toch maar 6en.klok
hadden.
Dit blijkt uit Fransche uitdrukkingen als fele carillonnee,
sonnet- a double, triple carillon, en uit bet feit dat Verdam's
1Vdbk. de eerste bet., nl. een stel klokken bespelen, niet opgeeft.
Wel doet dat zijn Handzeioordenboek, wellicht naar Plantijn en,
Kiliaan, die de andere niet schijnen te kennen.
In onze Verslagen en Mededeelingen, 1913, blz. 300-308 ern
688-690 heeft onze Secretaris, de heer E. Gailliard, verscliillende
teksten medegedeeld, waaruit blijkt dat beiaarden beteekent drie
tot vier klokken, doch ook een enkele klok op een zekere, niet
nader beschreven wijze, luiden. De archivaris van Tielt, de beer
D. de Sommeville, schrijft (Vlaamsche Kronijke, 13-7-12) « dat....
sommige kosters hunne eenige klok zoo wisten te schikken met
hamerkens en met strengen aan beide handen en beide voeten
dat zij alzoo te vierklauwe een lustig kermisdeuntjen afdopten
In dit K te vierklauwe (beide handen en beide voeten) .
hebben we de uitlegging van carillonner ; veronderstellen we dat
de twee handen en slechts een voet in 't werk gesteld worden,,
dan hebben de uitlegging van trignouna, trisonner, trebler; en
veronderstellen we dat slechts met beide handen gewerkt wordt
(Cf. het slaan met 2 hamers op de torenklokken, hetgeen in demeeste Limburgsche clorpen jaarlijks met de kermis plaats
laeeft in WOORDENSCHAT s. v. beieren) dan hebben de uitleg—
ging van beieren.
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In die upvatting zijn carillon, trignoun, beiaard verbaalnomina van carillonner, trignouna, beiaarden of beieren, en deze
niet denominatieven van gene.
BIVAK, BIVOUAK.
De etymologie van deze woorden is bekend : zij komen
beide uit het Fransch, waar bivoliak ontleend is aan Mnl. *biwake,
in het Hgd. overging als biwak en als bivak uit het Duitsch terugkwam.
Hier is bet ons alleen om de beteekenis te doen. *Bizvake
wordt bij Kluge omschreven door beiwache, bij Van Wijk door
bij-wacht. Men heeft bier over het hoofd gezien dat *biwake niets
meer beteekent dan bezvaking als verbaalnomen van bewaken,
evenals als bi/ohe niet = bijkomende insluiting of Mnl. bijehte
niet = bijkomende bekentenis, maar alleen insluiting en behentenis, als verbaalnomina, van beluiken en Mnl. *bejien, begien.
Immers in samenstellingen met przefixen ligt bij werkwoorden
de klemtoon wel op het weikwoord, maar bij naamwoorden op
het puefix.
SPEK = suikergoed.
Dit is een zeer oude ontleening uit Lat. speciem, evenals pek
uit picem. Niet alleen is c nog explosief k, maar ci kj wordt
kk, terwijl k in pek oorspronkelijk enkel is (Nrnl. in den peke).
De ontleening dagteekent uit den tijd tuen keuken (cocinam),
keizer (Casarem) ontleend werden, dus v6Or de vijfde eeuw.
Lat. speciem is in 't Fransch ontleend eerst als epice, later als
espece.
Om nu de beteekenisontwikkeling te begrijpen, dient men te
weten dat specienz= soort, in het Romaansch de beteekenis stof,
zelfstandtgheid kreeg, vooral met een bijvoeglijk naamw. en dan
op zich zelf al de beteekenissen kon hebben die het in verbinding met de verschillende bijvoeglijke naamw. had. Vergelijk
Fr. especes as/lingo/les, especes aromatiques, especes maalliques of
sonnantes met epices kruiderijen, d. z. especes aromatiques
of especes = geld, d. z. especes metalliques of sonnantes.
In 't Fransch beteekent epices ook nog suikergoed, b. v. als men
zegt on appotte les vies et les epices of als men spreekt van les
epices des juges (bier epices = als geschenk gegeven suikergoed,
2.

wijnpenningen, honorarium).

j9+
Een afleiding.van spek is speculatie (e klinkt overal als de i
van wit) en speculatieman is dus een volledige tegenhanger van
bonhomme en pain d' eXces. Daar een speculatieman ook een
klaasman (d. Sintetklaasman) beet en evengoed een spekkenklaasman zou kunnen heeten, blijft het de vraag of speculatie op
dezen laatsten vorm teruggaat dan wel of het een schertsende
afleiding van spek is.
Daar de laatste lettergreep van speculatie een palatale consonant doffe e is, ondergaat die in de verschillende dialecten
eigenaardige behandelingen. Zoo is de Westvlaamsche vorrn
speculdsje de aanleiding tot den vorm spe'culachewaarmee de bakkers in Fransch-Vlaanderen (lit produkt in hun Fransch aankondigen. De vorrnen speculaas, speculoos, speculaus gaan alle
terug op speculaose (met zeer korte Joffe e), den Brabantschen
vorm van speculatie, evenals relaas teruggaat op relaose , den
Brabantschen vorm van relatie.
KAVESSE, KUITE, MOL.
.Kavesse, een Brabantsch, bepaaldelijk Liersch bier, wordt
door De Bo zeer goed omschreven door « soort van bier dat
niet gekookt is, ongekookte werse die als drank gebruikt wordt »,
want kavesse is de Brabantsche vorm van konwe zverse.
Deze omschrijving bevat dus de etymologie in zich, en tocli
vergelijkt De Bo kavesse met cerevisia.
Een goed gekookt bier is de /mite, keute, keile koite. De naam
immers is ontleend aan Picardisch queute = Fr. cuite, zelfst. gebr.
yr. verl. deelw. van cuire. HkCART, op queute, noemt het « forte
biere de bonne qualite », doch voegt er bij « dans quelques
endroits c'est de la petite biere. » PIRSOUL, Dict. wallon-francais
(dial namurois), op keute zegt : « nom d'une biere forte, qui fit
jadis les delices des vieux namurois; n'est plus fabriquee depuis
de longues annees. »
Mol is een soort van weinig gekookt wit bier, gelijk dat van
Hoegaarde, vroeger vooral to Nijmegen gebrouwen, waar het
ook mil heette, De etym. is onbekend, doch als viol ablaut is van
zou de naam op mild (mi/de < mille) = zacht, kunnen teruggaan (I).
(t) Misschien is mol, zei daarop de heer J. Mansion, een vervorrning van
dial, molt = maul.
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DOBBELEN.
Volgens 't Groot Wdbk, beteekent dat woord om een
verdubbelden inzet spelen. » Zoo ook, loch met twijfel geuit, bij
Van Wijk. Ze laten zich verleiden door Lat. duplo ludere. Doch in
die beteekenis kan het niet de naam van een spel zijn, daar zulke
,handelwilze bij alle spelen mogelijk is.
Andere uitchukkingen van het dobbelspel wijzen op een
.beter uitlegging. Het beteekent : met twee dobbelsteenen spelen
met het doel om een doublet te gooien.
Het lioogste wat men dan gooien kan, is 2 x 6 of twaalf
oogen. Van daar de uitdrukking : het is elf oogen of hij gooit tegen
elf oogen, zijn tegenstrever heeft reeds elf gegooid, bij heeft
dus maar een kans meer om te winnen. Ook nog deriien oogen
gooien, d. een grooter geluk hebben dan menschelijker wijze
mogelijk schijnt.
Naderhand kwam het gebruik op om bet dobbelspel met
drie steenen te spelen met de bedoeling een iths te gooien. Dat
spel heette niet meer dobbelen, maar tritsen, en van het woord
terne, de Fransche benaming van hits, komt, over een ouderen
vorm teeming, ons woord teeiling. Ook is teerlingen eigenlijk een
synoniem van triisen.
In de processie te Veurne (laatsten Zondag van Juli), een
echte auto sacramental, bij het tooneel waar de soldaten moeten
dobbelen om het kleed van Christus, ziet men een teerlingbak
met drie teerlingen.
'Mans speelt men bet spel met vier steenen met het doel
om een quaterne te waken, d. ridder te zijn, in het Fransch
van Gent faire caztalier. Van daar de uitdrukking ridder of mis,
om te zeggen dat de tegenstrever reeds zoo veel gegooid heeft,
,dat men alleen kan winnen met ridder te slaan.
Dat spel beet rijfelen.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN,
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LF,TTERKUNDE.

400. — EGAELEREN, EGALEREN.
Komt overeen met het Fr. Collationner.
Staatsarchief te Brugge, Register n r 12358 of Rekening « vandekercke van Jabbeke >, van 1621-1622, fol. 36 : Item betaelt an Pieter
Edewaert, van Munekereede, over het . aposteleren van diveerssche rekenynghen vande kercke, disch ende gasthuus van Jabbeke
vande jaeren x618. 161g. en 162o, mitscaders (sic). over het egaeleren.
van vijf copien vande zelve rekenynghen. met. de. apostillen, compt... *Id., id., of Rek. id. van 16234624, fol. 22 V : Betaelt an Pieter
Eduwaert, van Munekereede, over het apostoeleren ende egaleren
vande rekeninghe vande kercke, disch ende gasthuus van Jabbeke
vande jaeren 1621 en 1622, met de doubele van dien, de somme
van ...
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 291 : c Ordinaire recht van den greffier ..., over het aflesen, appostilleren endecollationneren ende sommeren der rekenynghe, ende het egaleren
der doubels.
401. — BEVREDEN DE ZEE.
Men zie bij Verdam, v° Bevreden 4°. DE ZEE BEVREDEN,
met de bepaling « jeghen », tegen roovers, — beteekent Den
zeehandel beschermen, vrijwaren :
Staatsarchief te Brugge, Fonds 't Brugsche Vrije, Rekening over
1398-1399, fol. xxviij Ende hoe men best bevreden zoude de zee
jeghen de rovers ende lijcdeeires.
EDW. GA TWA RD.

BEDENKINGEN OP HET INVOEREN
DER

KOLLEWIJN-SPELLING

IN

BELGIE,

door
Kan. Dr.

jAC. MUYLDERMANS,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

...De vraag wordt dus gesteld : Zullen wij meegaan met
.de menschen in Noord-Nederland, die last noch moeite sparen
om hun stelsel van zoogezeide vereenvoudigde spelling door te
drijven ?
Zij die me « ja » antwoorden, nemen dus als grondbeginsel
aan, dat er volstrekt wijziging in onze hedendaagsche spelling,
•ook hier te lande, moet gebracht worden.
Doch hoeverre zal die wijziging grijpen ? Dit konde wel
voor den oogenblik onverlet gelaten, maar het mag toch gezeid,
.dat in het Noorden zelfs daarover Been volledig akkoord bestaat...
Wat dan gedaan? Nog een derde, nog een vierde stelsel vooruitgezet?
Zou echter de wijziging die door Belgie wierde voorgesteld,
door het Noorden aanveerd worden? Bestaat er gegronde kans
toe?... Of meer bepaald : indien de in het Zuiden voorgestelde
wijzigingen zOO radicaal niet zijn als die van het Noorden, mag
men dan inschikkelijkheid en toegevendheid van het Noorden
verhopen? Hoe klinkt alginder de boventoon?...
Of moeten wij, in geval van hardhoorigheid vanwege de
Hollanders, ons maar lijdelijk neerleggen bij hetgeen zij zullen
beslissen of alreeds schijnen beslist te hebben?
Of zal de slotsom zijn, dat er zelfs, na zekere wederzijds
dat er nog verscheidenheid in sommige
aanveerde wijzigingen,
punten mag blijven bestaan ?
Dit zijn al vragen, welke men stellen mag en moet van
den oogenblik dat men toegevend den eersten stap zet, en in dat
stuk aanneemt, dat de tijd daar is met de spelling van De Vries
en Te Winkel of te breken.
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Maar is 't wel noodig daarmee of te breken ? Wie verzekert
mij dit? En zoude er, al vast en zeker in Belgie, niet meer nadeel
dan voordeel uit volgen, moest men alweer tot 'n min of meer
radicale verandering in spelling en schrijfwijs overgaan? Ik
zeg 'n radicale, want nooit vroeger stelde men zulke krasse
veranderingen voor als nu.
Laten wij daar een wijle bij stilstaan.

Het kost me geen moeite te erkenn en, dat de huidige spelling
in alle opzichten niet onverbeterlijk is. Ik meen ook niet, dat
iemand dit beweert. Welke spelling immers mag er volmaakt
heeten? Als men eenigen tijd een kleed gedragen heeft, bespeurt
men al licht, waar ergens dit of dat er aan scheelt; doch anderzijds ook schiet men het, na eenen tijd dragens, des te vlugger aan.
En dit ook heeft zijn voordeel. De spelling is toch maar het
kleed der taal. Dit beteekent evenwel niet, dat men dit kleed
mag snijden, hersnijden en versnijden naar goeddunken. Er is
omzichtigheid bij noodig. Nog zegt men wel, om de nieuwe
verandering te verdedigen, dat het kleed den man niet maakt;
doch de eerbied welken men aan dien man verschuldigd is,.
gaat niet zelden met eerbied voor het kleed te zamen. Men kan
er niet buiten, en er dient rekening mee gehouden.
Overigens moet er wel bepaald, wat spelling is, en wat.
taal bediedt... en of men geene inbreuk doet op de taal met de
spelling, 'lijk het heet, te vereenvoudigen, dat is, te knotten en te
knippen.
Is het nu, te onzent, de gepaste tijd om verandering in de
geijkte spelling in te voeren ?
Ik zeg : in Belgie. Ik beschouw belgische toestanden die
zich opdringen.
Trouwens, wie zal ons euvel opnemen, als we beweren dat er
eerst vooral voor ons eigen land te zorgen valt, en dat wij moeten
inzien welke hier de ware belangen der taal zijn? wat er kan en
moet gedaan worden om haar in eere te houden en haar in 't
maatschappelijk leven, in 't leven van ons yolk, de plaats te
gunnen die haar toekomt, of, gelijk men doorgaans zegt, ons
hare rechten te handhaven? Wij moeten vermijden hetgeen den
eerbied voor haar zou verminderen, evenals hetgeen haar van
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het y olk vervreemden zou. De eventijdige stemming van dat
y olk, of, m. a. w., de omstandigheden van tijd en plaats mogen
ons dus niet onverschillig laten. Nu, den huidigen toestand
ernstig bedenkende, aarzel ik niet te getuigen, dat de tijd er
volstrekt niet toe geschikt is om hier thans wijzigingen aan de
spelling toe te brengen.
Neen, de gunstige oogenblik is het niet, nu minder dan ooit.
Geleerden mogen harrewarren zooveel het hun lust, over het
betere of het minder betere in de bestaande spelling. Dit recht
zal hun niemand betwisten. Doch hun oordeel doordrijven gaat
zoo licht niet en kunnen ze geenszins op eigen krachten: daar valt
af te rekenen, willens of niet, met de algemeene denkwijze,
— en zeker heden meer dan gisteren. De taal is een gemeenschappelijk eigendom, en er mag zich afgevraagd worden of de
spraakmakende gemeente vrede heeft met het kleed ; ... of het
nieuwe kleed, waarin men dat gemeenschappelijk eigendom wil
voorstellen... of het niet al te grillig voorkomt.
Wij, in vragen ons dus af : Welke verandering stelt
men voor? Wie stelt die voor ? Op welke wijze stelt men die
voor? Waarom stelt men die voor ? Bestaat er reden om die
voor te stellen? Ligt er voordeel in die verandering ? In welke
omstandigheden stelt men die voor ?...
Het mag wel de moeite loonen daar een oogenblik bij te
verwijlen ?
**
U vooreerst uitleggen wat het zoogezeid vereenvoudigd
spellingstelsel aanvoert, acht ik onnoodig : 't ware toch ook
onmogelijk op dezen oogenblik. Voldoende zij het te herinneren,
dat zijn aanhangers het voor een hoofdpunt houden : het afschaffen der geslachtsonderscheiding en der buigings-n. «Nooit
duurzame bevrediging », zegt een hunner hollandsche voormannen, « zoo die afschaffing niet bekomen wordt ».
Dit worde niet vergeten !
Welnu, zulke vereenvoudiging, al bleve zij maar bepaald bij
die twee punter, zet in Belgie wagenwijd de deur open voor de
noodlottigste anarchie.
In de twee-drij eerste nummers van het noordnederlandsch
tijdschriift De Katholiek, jaargang 1909, wordt het nieuwe stelsel
breedvoerig besproken. « Onverdraagzaam en onberekenbaar »
luidt de titel, naar de vriendelijke benaming, welke een kolle-
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wijniaan aan De Vries' en Te Winkel's systeem gegeven had. De
schrijver, — de heer J. J. Graaf, van Ouderkerk aid Amstel,
— die geen verblind anti-kollewijniaan is, besluit echter zijn
artikel :
« Zeker ik ook verafschuw het echte academische uniformisme,
« waaronder sinds de 18e eeuw onze algemeene schrijftaal bekneld
« was geraakt; maar des te eer moet het, dunkt mij, niets mincler
dan onverdraagzaam heeten, wanneer nu daarop wordt aange« stuurd, dat voortaan (dichters en artisten genadiglijk uitgezonderd)
« zooveel duizenden penvoerende lieden : schrijvers van couranten
0 en tijdschriften, van verhandelingen over wetenschap, kunst en
« letteren, van romans en novellen, zich zullen te buigen hebben
. onder het juk eener schrijftaal, welke zich richten zou naar de
beschaatde (zeg : afgescliaafde) spraak van Holland. En dat zou
dan, merkwaardig genoeg, — de lezer zal zich de opgaaf herinne« ren (1) : een aantal hoogleeraren en leeraren bij het middelbaar
en gymnasiaal onderwijs, en onderwijzers, — eigenlijk haast een
« nieuwe vorm dreigen te worden van de oude, zoo te recht gewraakte
« oppermacht der spraakkunstenaars » (2).

Edoch, even een woordje over 'tgeen de kollewijnianen
van kant willen, en bij name over de geslachtsonderscheiding.
Ze viel in 't Noorden weg, naar men beweert. Het oordeel
van den heer Graaf daarover mag wel overgenomen; hij schrijft :
« En ook zeer prakties heet het, dat men door de Vereenvou,0 diging » afkomt van het « gezeur met de kinderen over spelling
0 en verbuiging en geslacht ». Doch ik moge vragen komt hier niet
« op bedenkelijke wijze eene zucht naar gemak en vrijheid voor den
« dag; een streven dat in de schoolsche opvoeding gelijk in de huise« lijke zooveel kracht en karakter vernietigt ? Gemakzucht, die aan
« de kinderen maar den zin geeft, wijl men zelf vasten wil en kloek« heid mist; misplaatste vrijheidszin, omdat men zelf wars is van
regel en wet ? Zou er in deze zucht om moeilijkheden te ontwijken
« niet wat te vinden zijn van de « Peur de vivre », door Henri Bor« Beaux in zijnen roman geteekend ? Hoe komt het dat men in de
« Vereenvoudigings-litteratuur » zoo menigmaal tusschen de regels
« de verzuchting meent te lezen : Och, hadden we toch maar een
« spraakkunst die zoo gemakkelijk is als de Engelsche ? — Kollewijn
k lijkt gemeend te hebben, heel wat afdoends in het geding te brengen
(I) Cfr. in Het katholiek Schoolblad, 27 Aug. 1908, blz. 103.
(2) Cfr. De Katholiek, loc. cit., blz. 145.
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kort en goed ondenkbaar is, dat een Fransman zou schrijven le fleur
of een Duitser den Blume. Maar hoe komt het dan, dat de Nederlanders zich wel aan zoo iets bezondigen ? » — Hoe dat komt ? Wel,
« door eigen schuld. Onze laksheid en gemakzucht, afkeer van regel
en gebrek aan tucht hebben al veel te lang vader en moeder « in
-« 't ouderlik huis ontwend aan stiptheid en orde in het spreken.
« Maar als we hier staan voor een foei-leelijk volksgebrek moet dat
. dan zoo maar blijven en nog voor goed bewettigd worden in de
regels der Vereenvoudiging ? — En Franschen en Duitschers
moeten hunne taalregels wel flink en degelijk in de school leeren,
« en doen dat ook; maar het blijft ook voor Nederlandsche kinderen
waar : wat niet in de jeugd met vlijt en inspanning geleerd werd,
zal voor het volgende leven niet beklijven. Doch, ik hoor al morn« pelen en afgeven op het u echt Pruisisch drilsysteem ». Och ja,
« wij Hollanders hebben dat woord altijd gauw gereed ! Toch lijkt
« mij het Germania docet bier te recht op zijn plaats »...

•

En na daar eenigszins over uitgeweid te hebben, stoot hij in
't voorbijgaan op een opwerping : Ja maar, deIinderen hebben
in onzen tijd zooveel te leeren ».
Zijn antwoord slaat den nagel op den kop.

. Als er vereenvoudigd moet worden, dan beginne men eerst
« met heel het onderwijs zelf te vereenvoudigen. Er is op de lagere
school al zooveel wat veilig gemist kon worden van aardrijkskunde,
« plantkunde, dierkunde. En nog zoo veel andere tijd gaat verloren
aan zaken, die in het voile leven afgekeken en geleerd kunnen
« worden, en ook gewis zullen worden door de kinderen bid welke
« aanleg aanwezig is, terwij1 de overige dat alles heel lekker » ver« geten zullen, juist omdat ze het « op school » moesten leeren (1) 0.
Alzoo spreekt een Nederlander voor en over Nederland.
Zoude ik mij die woorden niet mogen toeeigenen en ze toepassen op Belgie ?
Mijns erachtens, ja!
**

Maar vragen wij, Belgen, ons een oogenblik af, wie die zoogezeide vereenvoudiging op touw zette.
Die beweging ging van schoolmannen in het Noorden nit.
Moet ik den schrijver uit De Katholiek gelooven, dan bleef en
(i) Cfr. De Katholiek, loc. cit., 1909, blz. 140-142.
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1)1ilift men nog, daar ook, buiten de school vrij onverschillig. Doch
laten wij dit onverlet.
Indertijd — bij Koninklijk Besluit van den 16 Juni 1916 —
werd daar nochtans een Staatscommissie ingesteld, welke tot
Naar taak ontving, « de Regeering in zake de spelling-quxstie te
« adviseeren bij de keuze, welke zij te doen beef t, nu de meer
• algemeen in gebruik zijnde schrijfwijze van de Nederlandsche
• taal onzekerheden overlaat, en afwijkingen daarvan in breeden
. kring ingang hebben gevonden ».
Nu, in 't Amsterdamsche dagblad De Tijd van den 13 Juni 1917
las ik, dat men de ingestelde Commissie zoo maar haren gang
niet liet gaan, en men zelfs niet rustig het rapport kon afwachten
hetwelk zij aan de Regeering moest uitbrengen.
Een adres van zevenhonderd personen », — zegde De Tijd,
« — behoorende tot wetenschappelijke, letterkundige, staatkundige,
onderwijs-, handels- en andere kringen, is gericht tot de Staatscom
missie, om allereerst een zekere beduchtheid uit te spreken omtrent
« de wijze waarop de Commissie is samengesteld. De adressanten
vreczen n. 1., dat in de Commissie te veel aanhangers van de z. g.
« Kollewijnsche spelling zitting hebben; zij verklaren een afkeer »
te hebben van die spelling, en zouden deze << ja een ramp vinden
« vow' de ontwikkeling onzer schrijftaal en nadeelig voor de handltaving eener beschaafde omgangstaal ».

Wel vond De Tijd « dergelijke exclamaties vrij voorbarig »...
Ook dit raakt ons eigenlijk niet; doch wij mogen er uit afleiden,
dat in Nederland nog aarzeling en zelfs tegenkanting bestaat..
Wat ons rechtstreekscher aangaat, is het slot-alinea van het
dagblad : Met deze opmerking wenschen wij allerminst gerekend
te worden tot de bewonderaars van de vereenvoudigde ».
• Deze gaat o. veel te ver, en houdt niet voldoende rekening
• met de beschaafde taal in de dialect-streken
De beweging tot het wijzigen der spelling gaat dus van
het Noorden uit en meestal om redenen welke men daar, en niet
alhier, bestaande waant. Trouwens ik zie nergens, dat men er
zich veel om Belgie bekreunt... Wat in Vlaanderen gebeurt,
inieresseert ons niet », heet het; misschien ja, hier of daar wordt
een woordje over de Vlamingen gerept, halveling in 't voorbijgaan, doch dan is het van weinig tel. Er wordt niet eens
gevraagd, of de toestand in Belgie die verandering gedoogt,
of zij daar verlangd wordt, of ze er noodig is, of ze nadeelig
werken zal. Neen, geen of haast geen Nederlander die daar op
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denkt... Ei ! wij toch mogen en moeten er op denken. Het is waar,
op onze nederland g che Taal- en Letterkundige Congressen, o. a.
to Kortrijk in 1902, brachten hollandsche Congresleden de
geliefde koopwaar te berde, maar de repliek wees uit, dat er
weinig of geen koopers voor gevonden werden... en de heer
Marcellus Emants, van het woord afziende, voegde er bij
« omdat ik weet, dat op dit oogenblik de belangstelling voorLdie
vereenvoudiging hier gering is » (I).
De hollandsche kollewijnianen zijn maar ingenomen met
de belangen van het Nederlandsch te hunnent en in hunne
kolonien. Zeker is dit hun voile recht, en ik zal het niet betwisten... Doch — waarom het verzwegen? eens te meer blijkt
het, hoe ijdel en valsch al dat gebof is op een Groot-Nederland...
een Groot-Nederland, waar Brij-vier millioen Vlamingen nul in
cijfer zijn. Ik heet dit 'n uitdaging aan 't eergevoel van ons
y olk. Blijve daar onverschillig voor wie maar dat onze
bevolking dit onverschillig zal nazien; dat zij zal goedkeurend
ja-knikken, neen, neen ! Ten anderen blijkt dit alreeds uit menig
onzer nieuwsbladen.
Ik ken de uitvoerige besprekingen niet welke in de nederlandsche Spellingscommissie gevoerd werden; doch ik heb hier
het no 15869 — 7 September 1918 — van De illaasbode uit
Rotterdam voor mij liggen, en daaruit zie ik, dat insgelijks een
der voorname punten van bespreking in de Spellingscommissie
luidde : « het belang van het Nederlandsch in de kolonien.
« Men moet — zoo lees ik in dat verslag, — voor alles vermij« den bij het onderwijs aldaar een onnatuurlijke voorstelling van
« onze taal te geven. De Commissie heeft hieraan te meer aandacht
« gewijd na de ontvangst van een missive van den Minister van kolo« nien, waaruit haar bleek de wensch van den Gouverneur-generaal
« van Ned.-Indie, dat, met het oog op de specifiek Indische belangen,
zal worden overgegaan tot vereenvoudiging van de schrijfwijze van
« de Nederlandsche taal.
« Ook voor de West-Indische kolonien, waar de Nederlandsche
« taal strijd heeft te voeren met inlandsche idiomen en met vreemde
« talen (Engelsch en Spaansch) werd deze aangelegenheid van groot
• belang geacht.
« Bovengenoemdc missive ging vergezeld van een schrijven van
den toenmaligen wd. directeur van Onderwijs en Eeredienst,
(I) Cfr. Handelingen van ket XXVIIe Ned. Taal- en LetterkundigCongres. Kortrijk, 20-22 Oogst 1902, bladz. 472.

- 804 « E. Moresco, waarin deze in overweging geeft de vereenvoudigde
« spelling toe te laten in de ambtelijke briefwisseling en bij examens,
« en overigens vrijheid voor het onderwijzend personeel om die
« spelling, zij het voorloopig naast de oude, ter kennis van de school« jeugd. te brengen.
Deze hoofdambtenaar (thans secretaris-generaal van het depar« tement van kolonien) wees er in zijn toelichting op, dat in Indie
opvoeding en ontwikkeling in Nederlandschen geest ernstig belem« merd wordt door de algemeen erkende gebreken van ons
lingstelsel en de kunstmatige verschillen tusschen de beschaafde
« sprecktaal en de schrijftaal. Ook in den strijd, dien onze taal hier
« en daar (b. v. onder de Chineezen ter 0-kust van Sumatra en in de
« Wester-afdeeling van Borneo) te voeren heeft tegen een zooveel
cenvoudiger en (althans wat spreken betreft) gemakkelijker aan te
« leeren Engeisch, vormt een en ander een element van zwakte.
« De heer Moresco achtte zich overtuigd, dat een eenvoudig
A toelaten der vereenvoudigde spelling op de bureaux en op alle exa« mens vermoedelijk binnen betrekkelijk korten tied tot het buiten
« gebruik raken der verouderde spellingswijze zal leiden.
« Pleit de heer Moresco voor invoering van de z. g. Kollewijn« sche spelling, de Gouverneur-generaal spreekt niet van een bepaald
« stelsel en brengt niets anders onder de aandacht van den Minister
« van kolonien dan de wenschelijkheid, dat de schrijftaal worde ver« eenvoudigd als eerste vereischte om aan onze moeilijk aan te
« leeren taal een toekomst te vcrzekeren en een positie buiten Eu0 ropa, te vergelijken b. v. met die van het Spaansch.
Edoch puncturn Wie ooren heeft, luistere !
**

Welnu, als het Noorden year de belangen zijner taal in de
overzeesche volkplantingen en kolonien z66 bezorgd is; als het
met zulk scherp oog toeziet naar behoeften en toestand aldaar,
dan mogen wij, Vlamingen, ook wel rekening houden met
onzen toestand, in Belgie,... en mogen wij ook, ingevolge dien
toestand, spreken en desnoods handelend vooruitkomen.
De ware belangen der gemeenschappelijke taal van Noord
en Zuid, de wederzijdsche plichten van vriendelijke buurschap
mochten vragen, dat hierin niet zoo voortvarend ware te werk
gegaan in het Noorden, en dat men ook niet, met het mes
op de keel, besluiten en eischen kwame voorstellen. Zou m en
niet zeggen, dat het nog altijd waar is hetgene D. Sleeckx
zijne « Indrukken en Ervaringen » neerschreef : « Dat, ondanks
al onze vorderingen op elk gebied, sedert 1830, en ondanks
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de Taalcongressen, de meeste Hollanders nog altoos met
« een soort van minachting op ons nederzien, en, zeer ten
onrechte, zich onze meerderen wanen, kunnen wij bij voor-« during dagelijks waarnemen » ? — Dit ja kan ik door eigen
ondervinding bevestigen.
Nu, die gesteldheid valt te betreuren.
En of er beternis zal in komen, zou ik wel willen, doch durf
ik niet verhopen: wij gingen met den oorlog, in dat opzicht, veertig,
vijftig jaar achteruit, wat men ook uitbazuine. Spijtig, o zoo spijtig
Spreken wij er niet verder over; doch de kollewijnsche veranderingen aanveerden, zooals het Noorden zijn scat pro ratione
voluntas doordrijft ; die aanveerden, nu dat de gemoederen hier
en ginder, onder den drang der gebeurtenissen, veeleer opgewonden dan kalm werden, neen, dat zal het belgisch yolk
niet; — en dan, dan komt zich bij al de beroerten van den tijd
nog een noodlottig spellingsoorlog voegen. Menschen met
bezadigd oordeel, zoo hier als ginder, zal zoo iets hertpijn doen,
och ja, maar die menschen maken, ongelukkig genoeg, noch vcll:
noch regeering uit.
Eenige weken voor 't uitbersten van den oorlog, schreef De
Vlaamsche Strejd (Maart 1914) :
«

Mocht in ons land ooit de Kollewijn-spelling vasten voet krij. gen, de gevolgen zouden verschrikkelijk zijn voor onze taal en ook
« voor de Vlaamsche Beweging. Onze taal zou spoedig meer en meer
« verbasteren en afdalen tot eene soort van kromtaal, die erg op het
• Afrikaansch zou gaan lijken, iets dat men toch zeker onmogelijk
• voor eene echt beschaafde taal kan doen doorgaan. Voor de vijang den onzer taal zou de onvermijdelijke anarchic eene welkome
« gelegenheid zijn om de taal der Vlamingen voor eene onweten« schappelijke taal uit te krijten, en het valt niet te ontkennen, dat
• althans de schijn voor die meening zou pleiten ».
Die waarschuwing dateert van voor zes, zeven jaar. Of zij
gegrond is! Is op dezen oogenblik de strijd om de taal niet
heftiger dan ooit ? En zijn zij niet legioen, zij, die grimmig alle
gelegenheid te baat nemen om tegen onze taal uit te varen, om
haar in de achting des yolks te verlagen, en om haar gebruik in
te krimpen? — « Uw taal! ze en heeft nog geen vaste spelling! »
hoort ge 't? — Maar wat geeft dit? zal men opwerpen. — Wat
dit geeft? Dat de eerbied voor de taal en door lijdt... en naarmate
die eerbied daalt en mindert, stijgt en vergroot de invloed der
vreemde indringster. Wezen de verwijten, weze de laster welken
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der onwetendheid, toch dient er opgepast, ja scherper dan ooit.
Men houde rekening met den waterdrop zelfs die van de dakgoot
valt en den blauwen steen uitholt. En wat zal het zijn, als men
door ontijdig gehaspel over een spelling of schrijfwijs, wier
noodzakelijkheid niet gevoeld werd, de spotternijen eener bent
losmaakt die over macht en gezag beschikt, en nu reeds, nu
dat ze met het wapen der spelling nog niet schermen kan, hemel
en aarde roert om alle wetenschappelijke waarde aan onze
taal te ontkennen en ze ten ondergang te doemen? Ik herhaal het,
wat staat er dan te gebeuren ? 0 ! naarmate hier de eerbied
voor de taal in den schoot des yolks vermindert, stoot men haar
de trappen af van raadhuis en hoogeschool... en dan? Best mogelijk zal de naneef haar dan mogen opzoeken in de toogzaal van
den oudheidkundige en in de verzamelkast van den folklorist...
Waar de eerbied voor de moedertaal in 't openbaar leven wegsterft, sterft zij zelve weg.
Ik herhaal het : Neen, neen, voor Belgie is de tijd niet
gunstig om zich met haarklooverijen over de spelling in te laten.
Verandering als die der kollewijnianen wierde eene ramp !
Men hoede zich dus voor den eersten stap!
**

En wat zullen taal en letterkunde bij dat nieuwmodisch
kleedsel winnen?
Het heugt denkelijk nog eenigen, wat al last het gekost heeft
tot de eenparigheid tusschen Zuid en Noord te geraken. Toen
nochtans was de lucht helder, heerschte er kalmte, en zong men
van « alle veeten zijn vergeten ». Wat zal het zijn dat hier en
girder de lucht met hinderende gasstoffen bezwangerd is ? Toen
was het waarlijk een warboel, een doolhof hier te lande; doch
nu heeft men wederzijdsche overeenkomst in Noord en Zuid... en,
zooals Dr. Kluyver, uit Leiden, te Kortrijk sprak : « Ik ben over« tuigd, dat De Vries en Te Winkel aan de Nederlandsche taal
« en aan de broederlijke samenleving van Nederland en Belgie
« een grooten dienst bewezen hebben » (I). Wat wilt ge dan meer?
Ik vraag me dan vruchteloos af, wAk groot voordeel de
kollewijnianen ons zullen aanbrengen, en, lage er waarlijk
(i)Cfr. Handelingen 7 an het

Congres, loc. cit., biz. 471.
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voordeel in, — wat ik niet gis, — of hetzelve kan opwegen tegen
het dreigend, m. tegen het onvermijdelijk nadeel, hetwelk
uit die drijverijen hier te onzent volgen zal. Er werd toch op
verre na niet dat het spellingstelsel van De Vries en
Te Winkel een struikelsteen is, die noodzakelijk den bloei .der
taal moet belemmeren.
Neen, dit werd niet bewezen.
*

Men voert ons aan, dat de spelling naar klank en uitspraak
zich moet schikken; dat zij zooveel mogelijk een phonetische
spelling moet zijn, daar intusschen het stelsel van De Vries en
Te Winkel een al te sterk historisch en etymologisch karakter
heeft ; — en dit zoude meer en meer de klove tusschen spreeken schrijftaal verbreeden. Er zou dus zelfs gevaar ontstaan, dat
onze taal eenigszins tot 'n doode taal zou afdalen. Zoo toch wil
men ons v,ijsmaken(i).
Maar hoe komt het dan, dat het Fransch en het Hoogduitsch nog geen doode talen wierden. Kan met onze taal niet
gehandeld, gelijk met die twee wereldtalen? Of bestaat daar die
vermelde klove niet ? Hemel lief, ze is er dieper, dunkt me, dan
bij ons. En bij mijne weet, is men daar nochtans niet bedacht
op radicale veranderingen gelijk die welke men hier bedoelt.
Franschen en Duitschers moeten dus wel overtuigd zijn, dat
hunne schrijfwijze in geenen deele het Leven en den bloei der
tale verhindert.
En bier zoude zij dit!
**
Overigens, erkennen ooze z. g. vereenvoudigers zelven niet,
dat het onmogelijk is de wijzigingen in de schrijftaal gelijken
tied te does houden met die in de spreektaal ?
Wat zal bet dan morgen zijn met de toepassing van hun
stelsel? En overmorgen?
Weze nu het stelsel De Vries en Te Winkel onwetenschappelijk Ik laat me daar niet mee in. Maar als knotten en
knippen vereenvoudigen heet, en 'n tale een des te wetenschappelijker « cachet » zal hebben, hoe kaler ze gesleund en geschoren is,
(I ) Cfr. De Katholzek, op. cit., n r van August. 1908. — G. M. A. Jansen
in zijn bijdrage r De Vereenvoudigde Spelling
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el! geluk er mee ! Laat het stelsel De Vries en Te Winkel zijn
wat het wil; — maar of het een zoo belachelijk « iet » is, zal ik
sommige « ontwikkelde » lui niet nazeggen ; ik herhaal nog
eens : dit raakt ons niet. Al zeker is het toch, dat men er mede
waar oneenigheid en wanorde
tot eenheid en orde kwam,
heerschten.
En wat gewordt er van 't gezag in het nieuwerwetsche stelsel ?
In 't stuk der verbuigingen en der geslachten, waar toch is de
vaste regel die gelden moet b. v. in het onderwijs? 'Lich beroepen
op de « beschaafde uitspraak » ? — Maar volgens mij, is dit op
drijfzand zijn steunstokken planten. Gij loochent dit ? Maar uwe
« beschaafde uitspraak » ? Gemakkelijk is 't er mee te schermen;
't is een in schijn verleidelijk uithangbord... Maar in de praktijk ?
« Hoofdartikel van de Kollewijnsche Grondwet » — zegt de
Noord-Nederlander J. J. Graaf, — « mag wel genoemd worden de
beschaafde uitspraak ; maar ook bier mag, dunkt mij, bedenking
rijzcn ten aanzien van de verdraagzaamheid der Vereenvoudiging,
in zoover voor haar datgene alleen als beschaafd geldt wat in het
eigenlijke Holland gesproken wordt. Naar ik vermeen, zijn de
• taalgeleerden het eens over het feit, dat juist en vooral in het
eigenlijke Holland gebeurd is wat men noemt deflectie in de taal,
g dat is de afslijting der buigingsuitgangen, gelijk ook juist daar
onderscheid van taalkundig geslacht, recht gebruik van ei en i j,
verschil tusschen een of twee e's en e's minder dan elders in acht
• worden genomen » (I).
4(

4(

Bijgevolg, — zoo gaat dezelfde Noord-Nederlander voort — :
« De eigenaardigheden die in de, toch ook beschaafde, spraak
van Groningen, Drente, Overijscl, van Gelderland en Noord-Bra« bant, van Limburg, van Zeeland en van het Vlaamsch sprekende
• deel van Belgie voortbestaan, hebben tegenover de Vereenvoug diging zoo weinig in te brengen, dat Kollewijn zich niet ontzien
heeft, als volgt te sehrijven : « Deze of gene mag ons nu tegenwerpen,
• dat hij in zijn omgeving toch duidelijk verschil hoort makers bijv.
« tussen wezen (ww.) en weezen (znw), tussen horen (znw.) en hooren
(ww.), maar zal zo iemand niet, als hij tot de beschaafden wil gore« trend worden, juist zijn best doen, om zelfs dat verschil niet te laten
• Koren? » (2)...
4(

(I) Cfr. De Kathollek, loc. cif., 1909, biz. 136.
(2) Cfr. Kollewijn in zijn Voorstellen tot Vereenvdziti'ging; in de Toelichting-en blz. 15.
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De « beschaafde uitspraak », hoofdartikel der kollewijnsche
Grondwet !
Nu, ik heb me persoonlijk in Nederland bevraagd, niet bij
een, maar bij tientallen van menschen, wat zij wel onder de benaming van « beschaafde uitspraak » verstonden. Het antwoord
klonk heel anders dan de ukaze der kollewijnianen, en de
gewaande uitspraak dezer laatsten hield men voor de uitspraak
van een bepaald klubje, een uitspraak die geen wortel had in het
yolk, niet leefde onder het yolk, en niet ten onrechte « de afgeschaafde taal van Holland », zooals de heer J. J. Graaf getuigde,
heeten mocht.
Men denke daar nu over gelijk men wil : hetgeen ik thans
bevestig, hoorde ik met eigen ooren daar bevestigen in kringen van intellectueele menschen. Te rechte kennen zij een
merkelijk breedere beteekenis toe aan de benaming « beschaafd
spreken ».
Daaruit volgt dan logisch, dat de grondslag en de afbakening,
of de voorschriften zelve van het nieuwerwetsch spellingstelsel
op niet zoo stevige basis steunen, en dat hetzelve van willekeur
en onverdraagzaamheid niet vrij te pleiten valt, al werpt men
nochtans z(56 driftig dingen ten verwijte aan De Vries
en Te Winkel. Zoo denk ik er over... en met evenveel recht als
hij die er anders over oordeelt.
Men moge nog beweren, dat het nieuwe stelsel het onderwijs der spelling vergemakkelijkt.
Ik mochte ook vragen : Ten prijze van wat ?... Edoch ware
slit heusch zoo, dan zie ik althans nog niet, dat die reden nit Naar
eigen straf genoeg is om al onze redenen tot behoud van 't alhier
in Belgie bestaande uit den weg te ruimen... Aan hem die met
dat schoolliedje afkomt, geef ik even het hooger aangestipt
2ntwoord van den heer Graaf in De Katholiek ter overweging.
Mij dunkt, ik hoor daar onze belgische onderwijzers tot onze
belgische knapen al zeggen : « Ei, jongens, de spelling onzer
« vlaamsche taal (Nederlandsche taal klinkt toch zoo voornaam
« in ons dagelijksch spreken!) luistert voortaan naar de be« schaafde uitspraak van Holland. » En Can gaat hij voort : « En
« in 't stuk der geslachten onzer naamwoorden zijt ge vogelvrij :
« het een is goed en 't ander is niet slecht. Ook de verbuigingen
« geven wij op, en van onderwerp of voorwerp is geen spraak
meer! »
Dat de knapen er zullen om lachen, is best mogelijk.
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Maar of het onderwijs er zal bij winnen, en de verstandelijke
ontwikkeling er door bevorderd worden, wil mij niet klaar voor
den geest...
**

Doch dringen wij niet verder aan. Welken indruk het
onderwijs van dit nieuw en radicale stelsel in Belgie zou maken,
kan men op voorhand gissen.
Ik meen wel, dat hier gebeuren zou hetgeen De Vlaamsche
Strijd (Maart 1914) schreef : Het zou uitloopen op twist en
tweedracht. De bemoeiingen van sommige voormannen in zake
van uitspraak aanstippend, voegde het blad er bij :
« Men zou dus moeten spreken, en onze taal, om beschaafd te
« doen, zou men moeten verminken, zooals de mode dit thans in
« sommige Hollandsche kringetjes eischt. Hier wordt dus geijverd
« tegen plaatselijke tongvallen ».

Wat echter de schrijver niet afkeurt, maar hij kan over
de baan niet met het verborgen inzicht dier doenwijze, en hij
gaat voort :
c Er wordt dan geijverd om daarvoor een kunstmatig dialect in
0 de plaats te stellen, dat zeker door iedereen niet precies 0 zoo ijaelijk
mooi » wordt gevonden. — Het heeft er dus wel al den schijn van,
. alsof men hier als het ware, in 't geniep ons de dwaze Kollewijn« spelling, die juist op dat kunstmatig dialect is gegrond, zou willen
op den hals schuiven. Nu, dat moge de Hemel verhoeden : de
Vlamingen zijn nu nog te zwak en te lamlendig, om eensgezind
voor hunne taal op te treden. Gaan zij zich nu nog laten verdeelen
door eene ellendige kwestie van uitspraak en spelling ? » —

Ja, en 't ware nochtans onvermijdelijk, kwame de kwestie
van spelling en schrijfwijze openbaar ter sprake.
Zegt mij toch, waar leidt het kollewijnstelsel naar toe op
het g2,bied van 't onderwijs ? — Naar meer vrijheid, naar meer
leven! hoor ik antwoorden. — 0 ja! als losbandigheid vrijheid
heet, en gemaaktheid en g,rootsprekerij natuur en leven ! — Waar
zal het ophouden ? Waar is het gezag?... Ik herhaal het, de
invoering van het nieuwerwetsch systema wierde een ramp
voor Belgie.
Met de oog op ons land kon ik er bijvoegen : Men mag de
verbuigings-n in den ban slaan, en meteen de notie van onder-.
were en voorwerp in den zin laten varen. — Wat ge dan doet?

Sir —
Ge ontslaat den knaap van den last zijn oordeel stilaan te
oefenen en te ontwikkelen in de studie der taal. Zou dit een
weldaad in het onderwijs zijn ? Ik betwijfel het sterk; -- en voor
leerlingen die de studie der klassieke talen, van 't Latijn en
't Grieksch b. v., aanvangen, is dit voorzeker een nadeel.
Edoch dit zij genoeg.
In Belgie bestaat er geene reden om het kollewijnstelsel
in te voeren. Wel integendeel. Voordeel ligt er volstrekt niet in.
Het wierde een noodlottige twiststok. In de huidige omstandigheden, ja, ik herhaal het, ware 't een ramp.
Theoretisch kan men dit betwisten zooveel men wil. Loutere
hersenschimmen ! Maar wee, zoo men die wil op praktisch
gebied doordrijven !
Ik herinner mij bier een artikel van Frans De Cort in De
Toekomst van 1869 (zie blz. 474). Het droeg voor titel : Schnif
zooals gij spreekt !. Het is wel oud, maar de taal der gezonde
rede veroudert niet.
<, Het is onbetwistbaar — schreef hij — dat de schrijftaal de
« weerspiegeling der spreektaal zijn moet; maar zoo ergens, is over, drijving hierin een erg kwaad. Een logisch doorgedrevene toepas« sing diens beginsels toch zou onvermijdelijk leiden tot 'patoisschrijven. Zoo verre ons bekend is, bestaat er bij alle volkeren der
wereld onderscheid tusschen het gesprokene en het geschrevene
• woord, want er zijn regels, die door den spreker wel molten over
't hoofd gezien, maar door den schrijver moeten in acht genomen
• worden. Wil men nu die regels afschaffen, het zij zoo : wij beken« nen onmachtig te zijn tegen den strooni op te varen, en zonder« lingheid achten wij juist niet eene deugd te wezen. Maar men
gelieve ons van de bewering te verschoonen, dat de afschaffing dier
• regels onze schrijftaal zou bevorderlijk zijn

Werpt daar nu tegen op, dat de taal maar 'n verzameling
van klankreeksen is; dat de klanktaal ons maar alleen als de
eigenlijke taal mag gelden, en dat bijgevolg de geschrevene taal
niet de waarachtige taal is. En ten slotte, weze dan de vereenvoudigde spelling een eisch van de wetenschap en een eisch
van de praktijk... ( I)
(t) Cfr. Dr MOLLER. Taal en Spelling, blz. 192 van Opvoeciing en
Onderwijs. Amsterdam, X908.
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Ziet, zoo dit altemaal waar is, dan moogt ge welvaren met
hetgeen gij uwe schrijftaal zult heeten : M. i. een verarmoede,
verwrongen kromtaal, een afgeleefd, bloedloos lichaam in een
prangend keurslijf.
Doch van de hegemonie van het alleenzaligmakend clubje
met zijn z. g. beschaafd spreken en kollewijnsch schrijven,
meent ge, dat men er in Belgie zal van willen ? Ei neen, lieven !
en de kreet van Dr. Fredericq, op het Congres van Dordrecht
(23-26 Augustus 1897), is ook onze kreet : « Wij levee niet meer
in den tijd van het alleenzaligmakend Amsterdamsch ! »...
... De eenparigheid bestaat : waarom die gebroken door
radicale veranderingen die hier tegen de borst stooten ? Moest
er eenige verandering ingevoerd, waarom dit niet beurtelings
en trapsgewijze gedaan? Elders gaat men alzoo te werk. Waarom
hier met de spelling, ook de taal verminkt ? — De eenparigheid
bestaat, en heeft geen oogenblik den bloei onzer taal belemmerd :
waarom die vernietigd juist nu dat er diende met vereenigde
krachten te worden geijverd, om onze taal in bestuur en onderwijs
naar rechte te doen aanveerden ?
De eenparigheid bestaat, en om welke gewichtige reden
zoude zij moeten herkneed en herwerkt ? Wie verzekert er, dat
zij tot groei en bloei der taal niet geven kan wat Kollewijn's
systema bij hoog en laag belooft? Och! oude liedjes zijn niet
altijd de slechtste. Ik houd het in Belgie met De Vries en Te
Winkel, nu, op onze dagen, meer dan ooit!
Het wil me voorkomen, dat men de eenparigheid, in den
geest van De Vries en Te Winkel, vaak met bekrompene opvatting beperkt heeft. Zoo ontmoette ik menschen, die hunnen
leerlingen als 'n fout aanwreven drij te schrijven in plaats van
drie, peerd in plaats van paard, en dergelijke. Dat was en is m. i.
mis. Wat schreef Dr. M. De Vries in 1851?
« Eenparigheid, naar ons oordeel, vereischt niet, dat elk woord
c altijd op dezelfde wijze worde geschreven, om het even op welke
« plaats en met welke gewijzigde bedoeling; integendeel, zij erkent
c en veroorlooft al de vrije spelingen, al de verscheidenheid, waartoe
« de taal zelve het recht geeft. Maar zij eischt slechts, dat een zelfde
woord, op bepaalde plaats en met bepaalde bedoeling, zich ook in
gelijke spelling vertoone. Immers de vrijheden en spelingen in den
« vorm der woorden mogen niet toevallig noch willekeurig zijn; het
zijn wezenlijke bestanddeelen van den taalschat, frissche uitingen
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« van een krachtvol leven, maar altijd door vaste natuurwetten
• bepaald. Eenparigheid van spelling, in den waren zin opgevat,
laat u vrij tusschen vriend en vrind, tusschen ochtend en uchtend,
tusschen wreedaard en wreedert te kiezen; zij veroorlooft
nu,
eens wezenlijk, dan eens wezentlijk te schrijven, of vonkelen met
fonkelen af te wisselen ; maar zij veroorlooft u niet, vriend te
yen waar vrind behoorde te staan. Elke verscheidenheid, die de
taal aanbiedt, blijft geeerbiedigd; maar de keuze wordt niet over« gelaten aan grillige luim : neen, zij hangt af van juisten smaak en
fijn ontwikkelden taaltakt. Is die keuse eenmaal geschied, welnu,
dan is ook voor het gekozene de spelling bepaald. In dien zin
nemen wij de eenparigheid als beginsel aan. Wij zijn meer dan
iemand afkeerig van meesterachtigen dwang, van doodelijke een« tonigheid in de vrije levende taal; maar wij willen de stellige
wetten, die dat vrije leven in al zijne uitingen beheerschen, opge• spoord, erkend en getrouw toegepast zien. Eenparigheid, met zoo« danig verruimde grenzen, zal heilzaam werken voor den bloei der
taal ; maar volstrekte oneenparigheid wordt straks losbandigheid
« en loopt uit op een wis verderf D. (1)

Uit die woorden spreken wijsheid en gezonde rede.
Dien geest van vrijheid, doch niet wars van heilzaam gezag,
treffen wij insgelijks aan bij de heropbouwers onzer letterkundige
taal hier te lande. Noemen wij enkel Jan-Frans Willems. In zijn
Belgisch Museum (II D., blz. 78, 1838) lees ik o. a. :
Ik wil zeker meehelpen om de verdeeldheid tusschen Noord en
Zuid te doen ophouden; doch, — zegde hij,
0 zoo ben ik echter
« geen voorstander van eene volstrekte eenparigheid, d. z., van
« zoodanig eene, als waardoor men de eigenaardige spreekwijzen
« van deze en gene provincien van ons vaderland zou willen onder• drukken, en b. v. niet meer zou willen gedoogen, dat men zoowel
peercl als paard, weerd als waard, konst als kunst, worm als wurm,
ik en zal als ik zal niet, schrijve. Dit ware de taal hare vrije bewe« ging ontnemen — En verder zegt hij nog : De door mij
gewenschte eenparigheid bestaat in het vasthouden der wezenlijke
gronden en eigenschappen der taal, in dier voege dat de eenheid
zich, zooveel mogelijk, bij alle Nederlanders vertoone, en eene
« samenwerkende kracht aan de letterkunde geve, welke zoo nood-

4:

(1) Cfr. Handelingen van izet 3 e Nedtrlandsciz letterkzindlg Congres,
gehouden te Brussel, Aug.-Sept. 1851. Verslag van D r M. De Vries. Biz. 14"
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zakeliik is om ons de enge palen van het grondgebied te doen
(.< vergeten v. -« Samenwerkende kracht, » zegt J.-F. Willems.
Ja, die was en die is nog immer noodig. Jaren lang bestaat
zij nu, en werkt zij met vrucht op den weg welken onvermoeibare
baanbrekers hebben afgebakend. Zijde aan zijde en met inschikkelijkheid van beide kanten, gingen Noord en Zuid ieder zijns
weegs, doch strevende naar een zelfde doel : den bloei der
gemeenschappelijke taal. Nu echter ontdekt en beweert men, dat
zij een verkeerd pad ingeslagen, dat zij op een onwetenschappelijk ietsteunen, — en dat derhalve het nieuw modisch kollewijnstelsel met zijn vaag en onzeker gezag, met zijn bandelooze
voorschriften, het systema van De Vries en Te Winkel vervangen
moet, al hebbe dit de vuurproef der jaren doorstaan.
Of dit in Belgie zoo licht gaan zal als 'n speelkaart omkeeren,
o neen! men zij er van overtuigd.
Wat er al hier te lande zal volgen, weten wij niet.
Maar twist en tweedracht al zeker en onvermijdelijk!
Niemand loochent er, dat Hollandsch en Vlaamsch slechts
een taal uitmaken. Maar, om de vergelijkenis van Dr. Delgeur
zaliger te gebruiken, « niemand toch zal beweren, dat Doren en
« Iônen geen Grieksch spraken, omdat bij hen sommige letters,
« sommige woorden verschillen... Tongval, zeden en gebruiken
bleven immer een scheidpaal tusschen Doren en IOnen, en
« zullen het immer wezen tusschen Holland en Belgie (i).
Ik voeg er bij : Tongval, zeden en gebruiken zullen hier
immer 'n andere uiting hebben dan alginder. Dus zal de eng
beperkte z. g. beschaafde uitspraak van Holland, « hoofdartikel
der kollewijnsche grondwet », hier immer vreemd klinken, en de
uitbeelding er van in kollewijnsche spelling zal al even vreemd in
't oog vallen.
En ten slotte altijd dezelfde vraag die heroprijst : Waarom
toch dien sprong in den donkere? Waarom, op het gevaar of van
een klove tusschen Noord en Zuid te delven, waarom de hooge
belangen der gemeenschappelijke taal in Belgie zoo lichtveerdig
over 't hoofd gezien? Waarom geen rekening gehouden met den
verwarden toestand op deze ure? Waarom die radicale, ik zeg
radicale, verandering van spelling en schrijfwijs, welke zoo
(I) Cfr. tijdschr, De Micidelaer, drukk, Leuven, II D., 1841, blz. 183.
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weinig is gewettigd, zoo weinig verlangd wordt in Belgie ?
Waarom?...
0! nuttiger werk kon men verrichten !... veel nuttiger!
Nu, wil men niettemin onbezonnen vooruit, wel! dan kome
er van wat wil. Begeert men in 't Noorden niet langer broederlijk
de hand uit te reiken; wil men brusk-weg het stelsel van De Vries
en Te Winkel over boord smijten, ondanks de zegenrijke
vruchten Welke het hier voortbracht en ondanks de onvermijdelijke nadeelen voor de taal in Belgie, dan zullen wij ons getroosten in hetgeen een welmeenend Noord-Nederlander ons,
op het 6 e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te
's Hertogenbosch, toeriep, en denken : Hij sprak misschien wel
waarheid : « Broeders uit het Zuiden, het zoeken naar volkomen
« eenparigheid, naar algeheele ineensmelting is noch voor u,
« noch voor ons wenschelijk, al ware zij mogelijk ! ›)(i)
Doren en IOnen spraken en schreven ook Grieksch!
Mechelen, 28 September 192o.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

402. — GOET HEBBEN AN...
GOET HEBBEN AN (AEN) iemand is hetzelfde als TE GOED
HEBBEN BIJ..., d. w. z. Van hem nog te ontvangen, te vorderen

hebben :
Staatsarchief Brugge, Reg. n r 3129 of Rekening R vande prochie
van Ghistele van 1659-166o, fol. 24 vo : « Betaelt an Pieter Boussemaere de somme van ..., over soo vele den selven Boussemaere
goet hadde ande prochie ...

Cfr. Handelingen van het 6e Nederlandsch Congres, te 's Her,
togenbosch, 1860; blz. 184. Redevoering van H. M. C. Van Oosterzee,
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403. — GHEMEERSCHT ZIJN.
Beteekent In bezit zijn van « meerschen » of grasland, Fr.
prairie, met toepassing hieronder op de « meerschen », die nl.
langs de « Rytgracht » te Gent gelegen waren. Wie in dat geval
was, moest, zoover zijn eigendom zich uitstrekte, de « Rytgracht » behoorlijk laten kuischen :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 37 : Wy ghebieden dat alle die ghemeerscht zyn uup de Ryt commencie uuter
Lieve dat sy die Ryt, elc voor tsine, wel ende suffisantelic does
rumen ... » (1461.)

404. — AFTRECK.
Daardoor wordt bedoeld een Afgezonderde plaats, nl. een
Verholen, Verborgen deel van een plaats, een Verborgen hoekje;
Fr. Reduit (petite piece dans une plus grande, Enfoncement) :
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg Gand, blz. 432 « Ende alsoo
eenighe insetene professie maecken van dierghelicke vagabonden te
herberghen, logeren ende receleren, haudende daertoe particuliere
aftrecken van stallynghen ofte scheuren,:woord bevolen
(x685.)

405. — AFBREKELICK.
Beteekent Dat kan afgeschaft worden. Luidens den tekst
hieronder, waren c de mannen van leene van den Casteele ende
Audeburgh van Ghendt gewoon, na het vervullen van zekere
diensten, onder elkander een « bancquet » te houden. Welnu, in
een brief tot de hoogere overheid gericht, zeggen zij, dat genoemd « bancquet » moeilijk « afbrekelick » was, dat het derhalve
niet kon afgeschaft worden, dat zij daarmede moeilijk konden
afbreken, — gezien dit gebruik « gheobserveert » was in alle
jurisdictien ende vierscharen hooghe justitie vermoghende ».
De tekst volgt :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 526 : « Welcke mannen met den bailliu ende andere hebbende gheseten int examineren,
instrueren ende wysen vande vonnessen, ghecostumeert zyn
thebbene een bancquet, twelck qualick is afbrekelick . z (1615 )
EDW. GAILLIARD.

WILL. FR. Gomm. VERHOEVEN
(1738-1809).
OVER ZIJN LEVEN EN ZIJN SCHRIFTEN,
DOOR

Kan. Dr.

jAC. MUYLDERMANS,

werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

WILLEM-FRANS-GOMMAAR VERHOEVEN werd kersten
gedaan in de St.-Gommaruskerk te Lier, op den 22 J uni 1738. Zijn
vader Frans-Geeraard Verhoeven, naar ik bij Goethals lees, was
Brusselaar van geboorte; zijne moeder echter Joanna Huygens
was van Lier, de achter-nicht van den vermaarden Leuvenschen
hoogleeraar Gommaar Huygens (i). Tot peter vind ik opgeteekend een Willem Huygens, en tot meter 'n Anna Verhoeven,
(ilia devota, 'n godvruchtige dochter.
Welken stiel de Verhoeven's uitoefenden, blijkt me niet,
zeker. Behoorde vader Verhoeven, die, op den 24 Oogst 1737,
in den echt trad in St.-Gommarus, tot het smedersarnbacht ?
Ik weet het niet : althans overleed in Lier, ten jare 1786, een
Geeraard Verhoeven, smid van beroep, en een Frans Verhoeven
staat in 1740 als smid opgeteekend.
Wat er ook van zij, de jonge WILLEM VERHOEVEN ontving
grondig onderricht, eerst bij de Dominikanen van Lier, vanwaar
hij later overging naar de jesuletenschool van Mechelen. Is hij
er op bedacht geweest hoogere studie aan to vangen ? Denkelijk
(I) Men zie : Lectures relatives a l' Ristoire des sciences, des arts, des
iettres, des mazirs et de la politique en Belgique et dans les pays limitrophes, commence'es en 1818 et publie'es en 1838, par M. F. V. GOETHALS,
hibliothecaire de la Ville de Bruxelles. Avec gravures a Peau-forte et facsimilè. — Met kenspreuk : Nationaliti et Independance. Tome 3°. Bruxelles.... 1838. — Over G. F. VERHOEVEN komt 'n bijdrage voor op blzz. 294308. — Ten onrechte schreef V. Hermans,
bibl. van Mechelen, in
zijn Inventaire des Archives de la Ville de Malines, tom.
blz. 266 :
Geboren te Lier, den 24 Julij 1738...
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deed, en hij vestigde van stonden aan zich in Mechelen, waar
hij een laken- en specerijenwinkel opende.
Dit vervreemdde hem nochtans niet van zijne studieboeken.
Tan Frans Willems noemt hem « een der ieverigste beoefenaars van de Nederlandsche taal onder het oostenrijksche
bewind (I).
Vooral de studie der geschiedenis trok VERHOEVEN aan, en
't bewijs hiervan zijn wel zijne antwoorden op de prijsvragen,
welke de nieuwe Keizerlijke en Koninklijke Academie van
Brussel uitschreef. Maria-Theresia had het Genootschap van
Wetenschappen en Fraaie Letteren, dat onlangs ontstaan was,
tot Academie verheven in 1772, en, den 13 April 1773, hield
deze hare eerste zitting.
Hoe werkte VERHOEVEN? Hij ploos, in zijne historische
schriften, niet zoozeer de onuitgegevene oorkonden uit, die
rechts en links verscholen laken : zonder ze bij gelegenheid
te verwaarloozen, raadpleegde hij inzonderheid de voorgangers
die op deze gewerkt hadden, en de officieele uitgaven, welke in
lijvige folianders onder den man waren. Hij wist deze bronnen
met wijs beleid te benuttigen voor de studie welke hem bezig
hield, en men moet erkennen, dat die « koopman », zooals hij
teekent, eene ongewoon rijke belezenheid bezat.
Onder zijne medeburgers van Mechelen, trof hij in den eerste
veel waardeering aan. In 1760 werd hij deken gekozen van de
Meerseniersneringe. In 1771 werd hij benoemd tot toezichter
der armen, en toen men de Academie van Teeken- en Bouwkunde oprichtte, werd VERHOEVEN als bestendige secretaris
aangesteld (2).
(I) Zie Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde,
opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden, door J. F. WILLEMS,
tweede deel (Antwerpen, 182o-1824), blz.
(2) In een handschrift van VERHOEVEN, een snort van pro-domo-stuk
vooral tegen Des Roches gericht, en wellicht niet zonder reden, lees ik over
den man : Daer bij te voegen is : dat wij, van het jaer 1767 als geswoorne
van de Halle, ofte onder-deken van de Meerseniers-Neeringe, deel maekten
van den Breeden Raed der Stad en Provincie van Mechelen; en voorder de
bezonderste en acht-baerste burgerlijke bedieningen tot last gehad hebben,
war over de Magistraat (die alsdan voor de helligt omtrent de zelve was als
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In 1777 bekroonde de brusselsche Academie met goud
zijn antwoord op een der prijsvragen. Dit nieuws, zegt Goethals,
werd met blijdschap in de stad Mechelen onthaald : Het was
op den 16 October. De gemeente-overheid deed onmiddellijk
den beiaard spelen. Den 16 November overhandigde Prins van
Starhemberg, op het Hof, aan den laureaat de gouden medalie
van 25 ducaten gewicht, en toen twee dagen daarna VERHOEVEN
in Mechelen terugkeerde, was het volop feest. De leerlingen der
Academie die hem hoogschatten, hadden, uit eigen beweging,
den gevel hunner school verlicht, de burgers volgden hun voordie van heden, 1792, hebbende die andere Heeren bedankt), aen ons ten
jaere . 1785, den twelfsten van Winter-maend, de volgende attestatie ofte
getuijgenisse gaf, die wij van woord tot woord, tot herkentenisse en dankbaerheijd over de justitie, die ons door die overheijd geschiet is, hier bijvoegen : Nous communemaitres, èchevins et conseil de la Ville et Province de
-A Malines, dêclarons et certifions que le sieur Guillaume Gommaire Francois
VERHOEVEN, natif de la ville de Lierre en Brabant, s'est kabli en cette
ville de Malines depuis longues annees (1758), en y exercant le commerce
A de draps et de grandes merceries, avec honneur et probite, sans que nous
sachions qu'il ait jamais eu aucun dêmelè ou contestation judicielle soil
_4 avec des nêgotians ou avec quelqu'un de ses concitoiens; — qu'en 176o
fut êlu doien du Corps des Merciers et eut quelques annees ensuite entrée
A au Conseil Large de cette ville, fonctions dont it s'acquitta en três-bon et
,4 loyal sujet du Souverain et a la satisfaction de ses superieurs — qu'en
1771 61u sur-intendant des Pauvres, charge que l'on ne confie qu'aux bourgeois les plus notables, it entreprit de vuider en cette qualite, et vuida en
effet, sans retribution quelconque, la mortuaire três-embrouill6e de feue
4 M.-J. Melaen, bienfaitrice de ces pauvres ; it fut chargé de cette Cache,
vraiment pênible, pendant douze annees consecutives, au plein contente4 ment des commissaires du Magistrat, &ant alors Messieurs les Communemaitres et le Conseiller-Pensionnaire De Beelen, qui, convaincus una4 nimement de son intelligence, de son zêle et desinteressement, dont it a
donne des preuves parlantes, ne peuvent que lui rendre justice a cet egard
— que l'Acadêmie de Dessin et d'Architecture aiant etê 6rigée en cette
ville, it accepta a la sollicitation des Messieurs les Commissaires du meme
4 Magistrat la place de secrêtaire honoraire de cet êtablissement utile, qu'il
continue jusqu'ici de deservir gratis, et selon le rapport des memes ComA missaires, avec distinction et avec le me:ne zêle pour Putiiitê pubiique qu'il
c a temoigne dans toutes ces autres charges onêreuses qui lui ont ête confiêes
en foi de quoi nous avons fait munir cette attestation du scel aux causes
4 de la dite Ville de Malines, et signer par un de nos secrètaires. Le 12 dêcembre 1785. » Was onderteekent .j. F. De Cock. a — Getrokken uit het
Stadsarchief van Mechelen.
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beeld, en het Magistraat begroette VERHOEVEN 'S terugkomst.
met kanonschoten (1). Waarachtig, de onderscheiding welke
VERHOEVEN behaald had, werd naar weerde geschat.
Op die eerste onderscheiding volgden nog andere, en men
mocht verhopen, dat den nederigen maar noesten werker het
lidmaatschap in de Academie zou toegekend worden ; iedereen
was van oordeel dat die eere hem toekwam, maar 't gebeurde
toch niet. VERHOEVEN was in onmin geraakt met Des Roches,
den Secretaris der Academie, die zijne collega's wilt te beInvloeden, en het werd den prijswinnaar zelfs onmogelijk zijne
antwoorden gedrukt te krijgen, waar nochtans andere bekroonden
geene moeite voor hadden. 't Onrecht, och, heeft altijd bestaan (2).
(1) Zie op. cit., blz. 295. Alsook Inventaire des Archives de la ville de
Malines publie ... par V. Hermans, archiv.-bibliothêcaire. Tom. VIII,
blz. 153. Drukk. A. Olbrechts, Mechelen, 1895.
(2) Het getuigschrift van J. F. De Cock, dat we in 'n vorige nota mee-deelden, moet gediend hebben, in 1785, om de candidature van VERHOEVEN.
tot lid der Academie te ondersteunen. Hij zond er een afschrift van (zegt hij
zelve), naar den markgraaf du Chasteler, die alsdan Bestuurder der Academie,.
K en in onze belangen was *, gelijk hij er bij schrijft ... en hij gaat voort :
g Daer wij vrij-postiglijk h ij-voegden dat deeze (getuijgenisse) een sterker
g titel was als, zonder verdiensten, een prijs of twee in de Academie behaelt
g te hebben. Tot dien tijd zouden wij geerne onze vrienden voldaen hebber,,,
g om benevens hun den zetel in die geleerde Maetschappije te bekleeden ;,
g des te meer omdat een flauwe dagen-raed, ten jaere 1787, met het vertrek
g van gevolmagtigde(n) van de Nederlandsche Staeten naer Weenen,schoonder
g weder en betere dagen scheen voor te spellen ; maer ons bezonder inzigt
g was om aen de gansche weireld te doen zien, dat Meester Eumolpus (d. i.
g lies Roches) met de zijne, geene eene bestendige reden kon voorbrengen,.
g met ons, naer zes prijsen in de Academie, zes achter-een-volgende jaeren,
g behaelt te hebben, met recht daer uijt te sluijten ; schoon dat het zeker is,.
dat geleertheijd en werk-zaem-heiji niet genoegsaem zijn om persoonen
g zonder zeden en gedrag in plaets te stellen
VERHOEVEN schreef deze zijn verdediging, in 1792, opdat, ten gevolgedier uitsluiting, zegt hij, g de na-nèeven en vreemdelingen zich niet zouden
g inbeelden, dat er eenige redenen zouden geweest hebben, om ons gedrag en
g . religie in twijfel te trekken... De ongelukkige, de naekte, arme waerheijd,.
g die altijd gehaet en vervolgt is geweest, en die in onze bedroefde tijden
g geen beter lot te verwagten is, zullen wij egter altijd eerbiedigheijd bethoo--nen, openbaerelijk belij ien, en alles met zijn eijgen naem noemen, gelijk
wij te voren gedaen hebben
— Des Roches stied den 2Cn an Bloeimaand 1787... Het portret, dat VERHOEVEN van hem schildert, is geenszins41
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Het moet echter ook gezeg d, dat VERHOEVEN zich nog al
eens een hekelrijmpje veroorloofde op de kap van sommige
tijdgenooten, al waren zij ook beoefenaars van fraaie letteren en
geschiedenis gelijk hij. En de waarheid wil niet altijd gezegd zijn;
hij ondervond dit al te wel. Men spaarde hem ook niet, en, wie
weet het ? misschien kunnen zijne slachtoffers hem wel den weg
versperd hebben.
In den beginne der regeering van Joseph II was hij
voorstander der politiek des keizers. Hij meende oprecht, gelijk
velen, dat veranderingen in het openbaar bestuur noodzakelijk
waren, en dat het geluk en de welvaart van Belgie dit vereischten.
Doch later, toen hij keizer Joseph voortvarend bezig zag, gaf
hij het op, en sloot hij zich aan bij de partij der Patriotten; hij
werd zelfs een heftig bekamper van het oostenrijksch bewind
en een beslist voorstander der Staten. Een oogenblik was hij
geestdriftig bewonderaar van Van der Noot, « lorsqu'il pouvait
avoir foi dans ses promesses », zegt Goethals ; maar, voegt hij
er bij, « it donnait un egal tribut d'eloges a l'avocat Vonck :
« c'est qu'au fond de son cceur, l'ancien partisan de Joseph II
« etait vonckiste ». Die dubbelzinnige houding van VERHOEVEN
ontnam hem van lieverlee de achting zijner medeburgers. Het
jaar 1790 was maar een beroerd jaar voor den man.
.zacht gekleurd. Waarna hij voortgaat Dit brengt ons weder tot de Acadetnie om opentlijk recht te doen aen wijlen den mark-graef du Chasteler,
« die ons op den ugn van Oogst-maend van het jaer 1788 den volgenden brief
schreef Comme it sera question du choix d'un Academicien vers le mois
4 d'octobre prochain, je vous prie, Monsieur, de me faire connaitre, si vous
continuez a vous mettre sur les rangs, aiant le plaisir de vous reiterer, que je
contribuerai a votre election, comme je vous ai touj ours fait connaitre, que
j'y etois determine. raj i'honneur d'etre avec la consideration la plus distinguee... Bruxelles, ce 19 d'ao-at 1788 No. Was onderteekent : du Chasteler.
— Daarop gaat VERHOEVEN voort : Wij bedankten den geleerden Ridder
4 in de hoedanigheijd van bestierder, directeur van de Academie, zeer heusschelijk met de volgende post over zijne voordeelige maniere van peijnzen
4 ten onzen opzichte; — maer nopende de geleerde Maetschappije schreeven
wij 'wel uijtdrukkelijk : dat wij daer ganschelijk van afzagen; dat de tijden
verandert waeren, en dat wij daer niet meer aen wilden... Zoo peijnzen wij
heden noch, en in die volherdinge zullen wij geene hoogere noch mindere
— Getrdkken
geleerde in Historie en Letterkunde in den weg loopen
uit het Stadsarchief van Mechelen.
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In den loop van dat jaar werd hij nit den Breeden Raad (I) der
stad gestooten. Waarom? In zijne verdediging van 1792 schreef
hij daarover : « Al zijn wij ten jaere 1790, gedeeltelijk door
(hij bedoelt : andere dan die van
« andere wethouders
« 1785 », zinspelend op hunne in nota meegedeelde gunstige
« getuigenis) — uijt den Breeden Raad dezer stad gestooten,.
« onder het valsch voorwendsel, dat geen Brabander (Ver« hoeven was van Lier), in de hoedanigheijd van geswoorne
« der Halle, in de Regeeringe vermogt begreepen te worden,.
« daer haelen wij eer uijt, want op dit tijdperk wierden alle
« oprechte vaderlanders vervolgt en verjaegt, en eene gansche
« andere soorte in hunne plaets gestelt »...
Andere moeilijkheden kreeg VERHOEVEN nog op den hals..
Zijne uitgaaf van de Grondzoet van Mechelen bracht hem in
twist met de griffier der stad, G. J. J. Verlinden, en, te rechte
of ten onrechte, schoot hij er zijn gezag bij in (2). De Regeering
liet hem nochtans met ruste, toen het oostenrijksch bewind
tijdelijk hersteld was; maar VERHOEVEN zou zich meer en meer
ontmaskeren bij den inval der Franschen : « Le vonckiste se
declara ouvertement pour le jacobinisme », schrijft Goethals (3);
(I) c De Breede Raed van Stad en Provincie van Mechelen, dat is de
magistraet en de dekens van de zeventhien groote Ambachten, die saemen
vergadert, de Staeten van deeze Provincie uijtmaken (VERHOEVEN.)
(2) Rond dien tijd hield VERHOEVEN zich ook onledig met het verzamelen van charters en historische handschriften... maar 't en kwam nooit
tot 'n uitgave ervan. Hij zelf schrijft daarover : c Wij waeren van wegens
4 den Breeden Raede van Stad en Provincie van Mechelen aenzogt ten
eijnde van uijt de zoo genoemde Roode Boeken en andere archiven bijeen
g te brengen de grond-wetten, voor-rechten, vrijdommen, etc. onder den titel
g van g Groot Charter-Bock van Stad en Provincie van Mechelen *, en de
4 zelve in twee boekdeelen door den druk gemeyn te maeken. — Diens* volgens stelden wij korts daer naer den volgenden prospectus voor... Dit
ontworpe werk, dat op dien voet van inschrijvinge eene kleijnigheijd aen
g de stad zoude gekost hebben, bleef onder door het eijgen-belang van eenige
g die namaels de heijlzaemste schikkingen gedwersboomt hebben, en die
4 door koortzige herssen-schimmen zich poogden aen het hoofd te stellen
g van eene burgerlijke aristocratic, van eene regeeringe van Twelf, om alle
g voordeelige ampten in hunne familien te deelen (LTit het Stadsarchiet.
— Registers in hs., tot de uitgave van sommige werken van VERHOEVEN
behoorend, komen voor bij Hermans, op. cit., torn. VIII, blz. 266).
(3) Zie op. cit., blz. 299.
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besluit van den 22 September 1794 benoemden zij hem tot
een der schepenplaatsen van Mechelen. Het jaar daarna, den
30 Januari 1795, werd hij tot 0 officier municipal » verheven, en
hij vervulde dit ambt tot in September van het volgende jaar.
Doch daarmee was het gedaan en liet hij zijn politieke bemoeiingen varen hij keerde terug tot zijne boeken, welke hij nooit
hadde mogen verlaten. Evenwel sedert 1793 verscheen, bij mijne
weet, geen bock van hem meer in druk, doch, toen hij den
16 Mei 1809 overleed, liet hij tamelijk veel werk in handschrift
achter.
**

Het loont de moeite, eens even na te gaan wat van dien
mechelschen koopman in het licht verscheen, te meer daar de
achttiende eeuw te onzent, in zake van letterkundige voortbrengselen, vrij weinig bekend is.
Ik herinner me van wijlen minister Thonissen eene bijdrage
gelezen te hebben, welke hij in de brusselsche Academie had
voorgedragen, over La Poe'sie francaise Bans la Revolution brabanconne, en daarin (I) heet het : « Dans la seconde moitie du
(< XVIII e siecle... les deux langues parlees dans le pays etaient
incroyablement negligees, et l'art d'ecrire, indispensable pour
faire goilter le charme de la pensee, semblait vouloir a jamais
« abandonner nos provinces. » — Daar valt weinig of niets tegen
in te brengen, als ja, dat er wel eenig vlammetje van hoop scheen
op te flakkeren in de laatste jaren van Maria-Theresia's regeering;
doch het was 7,66 flauw...
Maar zijn zij er niet te vcrdienstelijker om, zij, die toen
openlijk bewijzen van eerbied gaven y our de vaderlandsche taal
en den belgischen landaard ?
Ofschoon het moeilijk is de goede uitwerksels er van vast te
stellen, toch meen ik, dat die hoffelijke voorbeelden 'n gezonde
kiem van nationaal bewustzijn neergelegd hebben in menig jong
herte, al werd dit later door de fransche overheerschers geknecht
en gekneveld. Een aanmerking van wijlen Prof. Heremans in
't voorbijgaan : « Wel moedigde», zegt hij, « de nieuwe Academie
« van Fraaie Letteren te Brussel als zoodanig de Nederlandsche
(i) Zie La Revue gene'rale de Bruxelles, e ann., aoilt 1885, blz. 211.

— 824 —
« literatuur niet aan, maar mannen als P. F. van Bavegem,
‹t J. B. de Beunie, Fr. de Coster, F. D. D'Hoop, A. Heylen,
« H. J. E. Pluvier, M. Seghers, P. E. Wauters, Pater Norton,
« W. F. Verhoeven, de Badts en du Rondeau bedienden zich bij
« het schrijven hunner wetenschappelijke verhandelingen van de
« moedertaal, iets dat in onzen tijd bij hunne opvolgers, de leden
« der Academie van Belgie, eene groote zeldzaamheid is gewor« den (I) ». — Welnu, dit twaalftal namen voor die amper twintig
jaren, dat de Academie met vrede kunnen werken beef t, was toch
een verheugend teeken, en het mocht alleszins betere dagen voor
de vaderlandsche taal doen verhopen. Doch de opkomende zon
van blijde verwachting werd alras overtrokken door de stormwolk
van 't fransche sansculottisme, en alle hoop moest opgegeven, of
althans stilzwijgend opgesloten in den vaderlandschen boezem.
In die menschen die toen voor taal en landaard dorsten
vooruitkomen, huldigen wij dan, zoo niet bliitengewone verdiensten op wetenschappelijk gebied, toch zeker een vaderlandsch
gevoel van eigen waarde, dat te meer tot eere strekt, daar de tijd
zoo akelig was onder 't albespiedend oog van den vreemden
overheerscher.
**
WILLEM - FRANS - GOMMAAR VERHOEVEN was een dier
mannen, die het niet beneden hen achtten wetenschappelijke
bijdragen in de moedertaal te leveren.
Zijne letterkundige nalatenschap bestaat uit dicht- en prozawerken; veel echter ligt nog onuitgegeven, of geraakte wellicht
verloren.
Dat zijn naam boven den gewonen man stond, mag afgeleid
o. a. uit de vermelding van J. F. Willems, die hem, zooals ik
aanstipte, « een der ieverigste beoefenaars onzer tale onder het
oostenrijksche bestuur » noemde.
Goethals schrijft over hem
• VERHOEVEN n'a pas cesse de cultiver les lettres avec un succes
« qui ne fut conteste de personne. L'Academie de Bruxelles fut
« dans le cas de lui remettre encore d'autres medailles — (buiten
« die van 1777) — de sorte que personne n'avait plus de droits
« que lui pour faire partie de cette Societe savante. Malheureuse(i) Zie Nederlandsch Museum, tijdschr. voor Lett., Wetensch. en
Kunst, onder het Bestuur van J. F. J. Heremans, jaarg. 1879, Le aflev ,
biz. 64 : De Nederlandsche Letterkunde in de Oostenrijksche Nederlanden
gedurende de Brabantsche Omwenteling.
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c< ment l'Academie etait travaillee par un mauvais esprit, qui
l'empechait de repondre entierement a l'attente de son fonda4< tear (I) ». — Ik tref zijnen naam ook nog aan in de Revue du
_Nord, waar Octave Delepierre met eere van hem gewaagde
« G. F. VERHOEVEN, de Lierre, » zoo schrijft hij, « donna sur
.4( l'histoire de la Belgique de tres-savants memoires, qui sont
« encore journellement consultes avec fruit (2) ».
Buiten eenige gedichten, die toch ook door gebeurtenissen
uit zijnen tijd ingegeven zijn, schreef VERHOEVEN vooral historische verhandelingen. Laten we thans een oogenblik bij elk
zijner werken stilstaan, en in dat overzicht zullen wij de chronologische rangschikking volgen.
**
VERHOEVEN 'S eerste werk was een dichtstuk. « Eerste
• secretaris van de Besturende Kommissie der Academie van
« beeldende kunsten te Mechelen, schreef W. G. F. VERHOEVEN,
« ter gelegenheid van de feesten die ingericht werden, toen
« Karel van Lorreynen aan deze instelling den titel schonk van
« Koninklijke Academie van Schilder- en Beeldhouwkunst, een
« vlaamsch dichtstuk, dat zijne eerste proeve op het terrein der
letteren was, en te Leuven, zonder den naam van den
« schrijver, gedrukt werd onder den volgenden titel : Proeve van
• dicht-kunde op de oudthevd, eer, achtbaerheyd en voortgangh der
• vrye-konsten. Loven, J. P. Overbeke, 1774, in-4°, 45 blzz. » (3).

(I) Zie oft. cit., blz. 296.
(2) De bijdrage van M. Octave Delepierre, met titel : Sur la Littirature
ftamande : Les Poetes flamands et les Restitutions litte'raires a faire aux
_Beiges, staat overgenomen in de Revue des Revues ou Choix des articles les
plus inte'ressants et les plus remarquables publies dans les revues et
recueils pe'riodiques des deux Mondes ; IIIe ann6e, tome V, Bruxelles,
1837, blz. 71.
(3) Zie blz. 38 van Mechelsche Levensbeschriivingen door H. Coninckx.
Drukk. L. en A. Godenne, Groote Merkt, 28, Mechelen, 1905. Overdruk uit
Bulletin du Cercle Arche'ologique, Litte'raire et Artistique de Malines,
tome XV, 1905, blz. 137-2 i 6.
Het (c Resolutie-Boeck van de Academie van teeken- bouw- en door.sightkunde opg-erecht binnen de Stadt en Provincie van Mechelen *,
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Zijne eerste met goud bekroonde verhandeling dateert van
1777. Dit werk, gedrukt ter drukkerij van de Academie, te Brussel,
in 1778, telt 181 blzz. + 20 blzz. inleiding, in 40, 21 X 27.
berustend op het mecheisch Stadsarchief, begint met een merkweerdig verslag
van VERHOEVEN. Het behelst 24 blz. handschrift in fol., en draagt tot
onschrift Opkomste der Academie van teeken-, bouw- en doorsigt- kunde,
getrokken uijt de resolutien, berustende ter Secretarije dezer stadt Mechelen, door GUILLIELMUS GUMMARUS FRANCISCUS VERHOEVEN, Secretaris
der zelve ,. Naar hij schrijft op blz. 16, maakte hij dit stuk op in 1786,
* in den ouderdom van 48 jaeren waarvan hij reeds 3o jaar in Mechelen
had doorgebracht. Het is zeker een zaakrijk stuk voor de geschiedenis der
stad, en strekt ten bewijze, dat VERHOEVEN zijn secretaris-ambt neerstig
waarnam. Ik vind er ook in opgeteekend, hoe de leerlingen hem uit achting
en dankbaarheid plechtig inhaalden, toen hij, den 18 November 1777, uit
Brussel terugkeerde met den gouden eerepenning, in de Academie aldaar
bekomen. — Op blz. 6-7 maakt hij melding van de eerste prijsuitdeeling aan
de leerlingen der jonge academie. De plaatsen, zegt hij, waren 4: gereguleerd
geweest door drie heeren kunstschilders, woonachtig binnen Loven : P. J.
Verhaghen, konstschilder van Hare Majesteit ; zijn broedef, J. Verhaghen,
en Herm. Gillis, ten overstaen van d'heer (Professor) Herreijns
die de
ziel was der nieuwe stichting, « en ten bijwezen van de heeren Commissarissen De plechtigheid had plaats op den 25 April 1774, om 3 urea
na-noen, en C de prijzen wierden door zijne Doorlugtigste Hoogweerdigheijd
« den Graeve van Franckenberg, aerts-bisschop dezer stad, primaet der
, Nederlanden, met alle plechtigheijd onder het geschal van trompetten,
timbals, etc. uijtgedeijlt
Naer de uijtdeijlinge der prijsen door den hoog* weerdigsten Mecenas, wierd door eenen der leerlingen een lof-digt op de
vrije-konsten, ter oorzaeke van deeze plegtigheijd, voorgeleezen v. VERHOEVEN schrijft dan dit lofdicht over; het be gat loo verzen, alexandrijnen
naar de mode van den tijd : ik geloof wel, dat VERHOEVEN zelf, al zegt hi;
het Diet, er de dichter van was. — Op blz. 17, haalt hij de aanspraak aan,
welke hij tot de leerlingen voerde bij de heropening der Academie-School op
den 2 October 1780. Hij zinspeelt daarin op de onderscheiding welke den
beer Herreyns, een tiental dagen te voren, was te beurt gevallen. Gustaaf III,.
honing van Zweden, was onder den naam van Graaf van Haga, op den
22 Sept., in Mechelen afgestapt. Hij werd « met zijn adelijk gevolg door Zijne
« Eminentie den Aerts-bisschop gebrogt ten huijse van d'heer Herreijns,
« alwaer zijne voors. Majesteijt met veele kennisse en oordeel de konst« stukken van onzen meester bezigtigt heeft, en daer over zijn genoegen
getboont s.
In den loop van 1791 nam VERHOEVEN zijn ontslag als secretaris der
Academie, en in de zitting van den 2 Juni werd dit door de bestuurders aangenomen. Geen woordje dank staat er bij. De beer Verlinden, griffier der
stad, nam zijne plaats in.
4:

3,
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Laat ik den breedvoerigen titel overschrijven :
Historische Tyd- en Oordeelkundige Aenteekeningen met algemeyne Aenmerkingen op de zelve, dienende tot antwoord op de
vraege :
a Hoedaenig was den staet van de handwerken en van den koophandel in de Nederlanden, ten tijde van de derthienste en veerthienste eeuwe ?2,
Die den Prys behaelt heeft van de Keyzerlyke en Koninklyke
Academie van Brussel s in het jaer 1777,
door de Hoer W.-F. VERHOEVEN, Koopman, en Secretaris
Honoraire der Koninklyke Academie der Teekenkunde en Bouwkunde, tot Mechelen.
Infandum regina jubes renovare dolorem.
Trojanas ut opes, et lamentabile regnunz
Eruerint Danai,...
Virgil. 2Eneidos. Lib. 20.

Ik acht het niet te onpas dit werk eenigszins nader te doen
kennen.
Eene uitgebreide Inleydinge gaat vooraf. Waarna VFRHOEVEN
zijn eerste deel aanvangt : zijnde dit een commentaar over bijna
al de steden der Nederlanden in opzichte van koophandel en
handwerk.
Zijn tweede deel geeft dan algemeene beschouwingen te
lezen over hetzelfde onderwerp.
Eerst komt het graafschap Vlaanderen aan de beurt, dan het
hertogdom Brabant, het hertogdom Limburg met Luxemburg, de heerlijkheid Mechelen, enz.. Noord-Nederland insgelijks is er bij begrepen. — Het eerste hoofdstuk van zip II D. of van de Algemeyne
Aenmerkingen op de voorige Aenteekeningen handelt over : 0 De verwonderbaere volks-rykheyd dezer Nederlanden »; — b) en de ontelbare menigte van wolle-werkers, linne-wevers, smeden en andere
ambagts-lieden, koophandel en hand-werk van wapenen, kiok- en
kanongietery ». — Het 2e Hfst. verhandelt : a) Byna alle de Nederlandsche steden in deze eeuwen vergroot ; — Onuytputtelyke
volk-rykheyd, ontzaglyke legers van de Vlaemingen; — c) Luyster
van alle de Brabandsche steden; — Bouw-kunde eerst in hout, op
dit tydstip in steen ; — e) Handel in hout, steen-bakkery, glas-blaezery, kalk branden, gekapte steen, steen-kolen, turf en des zelfs
koophandel ». Daarna komen er in het 3e Hfst. : a) Byzondere
aenmerkingen op den handel van de graenen en peul-vrugten; —
b)Grooten koophandel van paerden en vec ; c) Van de wynen en bier-
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brouwen ; — d) Bezonderen handel in de zeehavenen; — e) Van de
Engelsche, Spaensche en inlandsche wolle ; — f) Van de hand-werken
d er dorpelingen. — Het 4e Hfst. spreekt over de tapyt-wevery. — Het
5 c over: a) Overvloedige rykdommen ten tyde van deze twee eeuwen
in Nederland; — b) Groot gezag van de ryke en magtige kooplieden
by de vorsten; — c) Weergalooze pragt ; een geheele leger-bende
goud-smeden binnen Brugge; — d) Niet tegenstaende die verderffelyke pragt was het misverstand van den adel te koopen nog
niet in gang; — e) Den koophandel zoowel door edelen als door
f) Regeerders van de steden doorgaens uit
onedelen gedreven;
,edele en kooplieden gekozen; g) Over de Comans-gilde. — Het
6e Hfst. gewaagt van : a) De kostelykste zyde stoffen met goud en
zilver die in Constantinopelen gewrogt wierden; die van Damasus
gemeyn in de Nederlanden ; b) Camelotten van Galatien, etc.,
fluweelen van Genua en alle Italiaensche hand-werken binnen Brugge
en elders; c) Camelotten en verscheyde dezer hand-werken binnen
Gend, Douay en Cameryk nagemaekt. — In het 7e Hfst. leest men
over : a) Brabandsche kooplieden opgehouden voor de schulden van
den Hertog ; — b) Hoogen intrest van geld, tot 20 en 3o ten honderd ;
Van de Joden in Braband, hunnen woeker en hetgene hun betreft
—.c)
In het 8e Hfst. over :
tot het jaer 1369; — d) Van de munte.
a) De Nederlandsche zeemacht; b) De visschery en de haringvangst ; — c) Zeeschen koophandel op Denemarken, enz. — Het
ge Hfst. leert over het bond-genoodschap der hanze of der zeesteden.
Wij gaven hier den korten inhoud der verhandelde stoffen
op, ten einde te laten oordeelen over het zaakrijk antwoord van
VERHOEVEN. Het is waar, dat hij meestendeels de geschiedenis
schreef, zooals ik hoogerop zeide, uit reeds verschenen,
aloude historieboeken : hij slachtte de bie die haren honig
rechts en links opzoekt. Doch zijne bewerking is niet zonder
verdienste. Talrijk zijn de sclirijvers die hij raadpleegde, zeer
talrijk, ja, en de aard zijner bekroonde stukken doet onderstellen,
dat hij wetenschappelijk wel onderlegd was naar de eischen van
den tijd, en althans met Latijn en Fransch even goed omkon
als met zijne eigen moedertaal (1).
(1) Goethals voegt hieraan toe : Ce memoire doit etre suivi de l'analyse qui en a ête faite en francais par l'Acadernie. Ceux qui liront le
Me'moire, dit cette Societe, y verront des observations judicieuses sur la
population surprenante dans la plupart de nos provinces ; sur l'agrande nos vales, sur les edifices en pierres substitue's aux bdtz*
.. ments qui n'e'taient que de bois; sur le commerce qui resultait de ce
changement, par rapport aux mate'riaux, comme pierres de taille, bri-
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volgeerne eenige reken uit over :
Als de naburige Vorsten in onderlingen oorlog waeren, wierden de lasten verhoogt, den invoer der goederen verboden, de schepen
genomen, en vervolgens den koophandel van wederzyde gestremt.
Zoo gong het met de Vlaemingen, Henegouwers, Hollanders, Zeeuwen en Vriesen ten tyde van hunne bloedige veld- en zeeslagen.
Zoo gong het met Vlaenderen en Brabant, met Brabant en Mechelen,
met Limburg, Luxemburg, Gelder en Brabant, met den Bisschop van
Uytrecht en den Graef van Holland. Zoo gong het met alle deze
Vorsten in 't algemeyn, zonder voorder van de vreemde Princen to
gewaegen ; met een woord het tafereei dezer twee eeuwen (I3e en 14e)
is zoodanig afschuwelyk door de onderlinge burger-krygen ende
geduerige oorlogen onder deze nabuerige Vorsten, dat het onmogelyk
schynt van zig to konnen inbeelden dat alle die zelve landaerd, alle
die Nederlanders in de kruys-togten onder den zelven standaerd
vcreenigt geweest hebben. En niet tegenstaende dit onophoudelyk
en verderfelyk gedruys van waepenen, ziet men egter de handwerken
en den koophandel in den bloeyensten staet en meer en meer toenemen tot het eynde dezer eeuwen toe.
« 0 wonderlijk Vlaenderen, dat zoo menigmael in deze eeuwen
omgekeert, in kolen geleyd, gansch verbrand, en dog nog zeeghaftiger uyt de asschen is opgerezen !... »
**
4<

De derde van VERHOEVEN 'S uitgaven is een treurdicht.
Hier is de titel :
Treur-dicht op de dood van Maria-Theresia Keyzerinne, Koninginne van Hongaryen en Bohemen, Aerts-Hertoginne van Oostenryk,
Hertoginne van Brabant, Gravinne van Vlaenderen 86c &c, door
G.-F. VERHOEVEN, Secretaris van de Keyzerlyke en Koninglyke
Academie der vrye konsten der Stad Mechelen. — Tot Mechelen,
Gedrukt by P.-J. Hanicq, Boekverkooper by de yzere Lene, 1781.
Met approbatie 15 blz. druks 19 X 25 ct.
• ques, verreries, houilles, etc.; sur les occupations et les mitiers des habit
« tants du plat-pays; sur les fabriques de tapisseries, et les doffes pre"• cieuses ; sur la marine, les forces navales et la confederation des vales
hanse'atiques. — Par suite de cet hommage de l'Academie au memoire de
VERHOEVEN, son secretaire perpètuel Des Roches, nonobstant son animo« site contre l'auteur, prit en quelque sorte sa defense, lorsque son ouvrage
fut attaqué. Cette defense, indispensable a l'intelligence du Memoire, se
trouve dans le Journal des séances de FlicaclêrniP, tome 3, pages 27-32..
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Dit treurdicht is in alexandrijnen opgesteld. Hooge dichterlijke vlucht valt er niet in te bespeuren ; maar vergeleken met
hetgeen toen ter tijde verscheen hier te lande, steekt het wel
eenigszins of door zuiverder taal en gelukkiger woordenkeus.
Sporen der rhetorika's, ja, die zijn er nog veel in te vinden : zoo
b. v. de mythologische godenwereld en de zinspelingen op de
grieksche en romeinsche oudheid... Hier en daar heeft men
schoon treffende grepen : c Men verkondige overal, zegt hij,
den lof der keizerin zaliger :
Herhael in uw gemoed haer wonderlyke daeden,
Begraef de Keyzerin in 't binnenst' van uw hert;

beschrijf wat zij al voor hare Nederlanden gedaan heeft...
vergelijk den vorigen toestand met den huidigen... Edoch
« De droefheyd zy bepaelt, en wilt geen vollen toom,..
Al wat hier adem schept tot sterven is geboren,
Het kind is in de wieg een halve schree van 't graf.
Wy hebben altemael ons Moeder hier verloren,
Maer Joseph leeft, die sy ons zelfs tot vader gaf;
Wy deelen met den Vorst als mede-erfgenaemen;
Hy reykt ons 't Moeders-deel met alle jonsten uyt :
Daer zulk een Keyzer leeft, zal 't Kind geen Vader praemen,
Maer zingen synen lof met alle vreugd-geluyt...
Hier komt hij er nu toe, een antithesis voor te stellen van een
goeden en van een kwaden vorst. Egypte, zegt hij, heeft daarin
wel gehandeld. Die bladzijde zij nog overgeschreven (blzz. 6-7) :
« Egypten heeft van ouds een voorbeeld naegelaeten,
En zedig onderwys voor alle Mogentheyd,
Die (naer het leven) wierd gevonnist in die Staeten
En 't voOrig Ryksbestier voor 't goed en 't kwaad bepleyd.
Dacr wierd den goeden Vorst tot d'hemelen verheeven,
Voort als een nieuwen God door 't gansche Ryk beroemt,
En syn vergoden Naem in 't Eeuwen-boek geschrecven;
Den kwaeden wierd gevloekt, en eeuwiglyk gedoemt;
't Geheugen van syn Naem wierd seffens wech-genomen,
En uyt het konings-boek gescheurt, met boon en smaed,
Syn romp kon kist nog graf, nog vuer nog aerd bekomen,
Maer waeyden aen een galg door vonnis van den Raed,..
In tegendeel den Vorst die 't Volk gelyk syn kind'ren
Met liefde had bestiert, wierd weergaloos geagt,
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Geen dolle nyd, geen pen, geen schend-tong kon hem hind'ren,
Dan wierd zyn deugd vooreerst in 't voile Licht gebragt;
De valsche vleyery was uyt dit Land gebannen,
Den Vorst, die heyliglyk voldeed syn Vaders-pligt,
Was noyt belegert met een hoop bedorve mannen,
Die hem syn eygen lof uytgalmden in 't gezigt...
0 heylzaem deugd-ryk Land ! hoe zyn ons nagebueren,
Vergiftigt met die gal van snood' pluym-strykery !
Hoe dringt die grouwzaem pest door d'oud' metaele mueren
By onze Vaders noch van laege vley-konst vry !
Het Neerlands Jaer-boek meld van Vorsten uytverkoren,
En van meer ander niet voordeelig aen den Staet,
Zoo lang men Neerduytsch schreef was 't vleyen ongeboren,
Dat heden onder ons in 't Fransch heel kreupel gaet (1).
Wie gaf aen Lodewyk den by-naem eerst van Grooten,
't Wyl hy de geessel was van elken onderdaen ? (2).
Wie heeft de Waerheyd uyt de Maetschappy gestooten (3),
Zelfs naer die flouwe Zon reeds onder was gegaen ? (4).
De Dicht-konst van Boileau volgeestig toegetakelt
Heeft niets van Lodewyk als valsche vleyery.
Hy noemt een Salomon die ramp met rampen schakelt (5),
En die door hoogmoed tergt gansch 's weirelds heerschappy.
Hoe kan zoo valschen roem oynt by d'Historie voegen ?
Verlaet dit vleyer y -nest, Apollo, schiet uw strael
Op 't vrye Nederland, en hekelt met misnoegen
Al die uw Komst onteert met hoofsche logen-tael...
De Waerheyd wilt in 't g'heel geen opgepronkte reden,
Ons Vaderland heeft met Egypten dit gemeyn :
Dat wy rondborstiglyk beminnen tugt en zeden,
En in den nood soldaat en vrome burgers zyn...
Wij ook, wij doen lijk de Egyptenaren :
Wy vonnissen den Vorst, naer 't eynde van syn jaeren
(I) Het is een spreekwoord, dat in de Fransche lof-dichten geen waerheyd to vinden is. (Nota v. d. Schryver.)
(2) Zie Les Annales politiques de l' Abbe de St. Pierre. (Id.)
(3) Den voormelden autheur wierd uyt de Fransche Academie gestooten,
orn dat hy, volgens de waerheyd, van Lodewyk den XIV geschreven had. (Id.)
(4) Dat is, naer de dood van den voormelden Vorst, die voor zinnebeeld
voerde de opgaende zonne; maer die op het eynde syns levens zoo zeer
gedaelt was als syne krachten. (Id.)
(5) Lie syn Dtscours au Rol: Jeune et vaillant Heros, enz. (Id.)
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En alzoo gebeurt het, dat
iK De Waerheyd spreekt althans met honderd duyzend tongen,
Ons Poezy verbeeld met overduerzaem tout,
Den lof, die ider heeft van Thresia gezongen,
Terwyl de Liefde haer, in 't hert, een tempel bouwt.
Hier hoort men t' alle kant de wonderheen ophaelen,
't Onstuymig Ryksbegin, de Koningin ontrust
Tot in de zetels van haer vaderlyke zaelen,
Daer Mars zich omstreeks baeyd in vollen oorlogslust ».
Dan slaat de dichter een blik op Maria-Theresia's regeering...
hare verlatenheid in den beginne... haar betrouwen op de Hongaren... hare opkomst en zegepraal... hare koninklijke deugden...
Hij spreekt op het einde zijne hoop uit op keizer Joseph.
Edoch houden wij er ons niet langer mee op. Voorgaande
rijmregels laten ons reeds toe over de gemoedsgesteldheid van
VERHOEVEN eenigszins to oordeelen (1).
**

(t) Dit « treurdicht b doet mij op nog wat anders denken. — Op het
Stadsarchief tot Mechelen berust in handschrift een bundel « Gedichten door
I. B. Rymenans »... (Rymenans, uit Diest geboortig, 19 November 1748,
v2stigde zich als apotheker in Mechelen, waar hij stierf, den 25 October 1840) ..
I let eerste stuk uit die verzameliug heet « Illechelschen Paten-dans, zynde
een prwludium ten vooruytzien van de Jubelfeest van Zyne Eminentie
«Joannes Henrikus, Grave van Frankenberg etc. Cardinael der H. Roomsche
Kerk, vierende zyne vyfentwintigjarige bezitnêeming van het Aertsbisdorn
« van Mechelen, dat vallen zal op den 29 September van dees jaer 1784
Beurtelings noodigt hij de mechelsche « poeten » uit tot een ronden dans,
en hij die er zich best van kwijt, zal in aller naam Zijne Eminentie compiimenteeren Zoo spreekt hij er een dertigtal aan, ei ! met fijn hekelende
scherts .. en de derde onder hen is VERHOEVEN :
Wie pypt',daer op dat Ne3tsche riet ?
't Gelykt aen Liersche toonen!
't Is Lammen-Oom, die(n) gy daer ziet,
Hy meet den dans Ebywoonen.
Kern Lammen, kom ! en spring eons wel,
Wat kloek ! daer word gestreden :
Gy ziet hier meer als een gezel
Die beenen roert en leden !
G'hebt onlangs lang genoeg getreurt
lroor Threes, ons goede moeder,
Dat loffelyk werd goedgekeurt
Iran onzen Schotsch3n breeder.
Den keurder was geen philosoof,
Want alles docht hem wonder
IVIa,er die opregt las elke stroof,
'Vend daer veel brabbel onder.
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van den tijd :
Algemeyne Inleyding tot de al-oude en midden-tydsche Belgische
Historie, voor zoo veel de Togten der Belgen in verre Landon, en
hnnne Woon-verplaetsingen ofte Verhuyzingen betreft midsgaeders
den invloed dozer op den Land-aerd en op de zeden onzer Vaderen,
Verdeelt in verscheyde oordeelkundige verhandelingen en tydperken.
Tot Antwoord
Op de Vraeg der Keyzerlyke en Koninglyke Academie der Wetenschappen en Letter-kunde van Brussel, voor het jaer 1778 to geven
eon beknopt verhael, enz.
Dic mihi, musa, virum, captce .post tempora Trojce,
Qui mores hominum multorum vidit, et urbes.
Horatius, de Arte Poetics, vers 141.

door G. F. VERHOEVEN.
Tot Brussel, by Joseph Ermens, Boek-drukker ende Bockverkooper op de Kole-Merkt.
“ Tog wat men schreeuwt, de man blyft doof :
Wat zal men daervan denken ?
Wel, zet hem op een slaper's-koof,
Gy zult geen herssens krenken!...
Ofwel (dat dunkt ons ruym zoo wys)
Laet onzen dommen makker
Eens rieken, schoon van ver, den prys :
Gewis dan wordt by wakker ! —
.Nola : « De Schotsche broeder s, in de 2e stroof, bedoelt den substituutboekkeurder Douglas, tot wien de dichter later zeggen zal :
Daer nog al eenen"! raed .;eens wie ?
Die Lainmen's Treurdicht keurde :
Ja hy, en boos wierd, als !men die
Door zoo wat pekel sleurde !
Maer Themis wederroept den man,
Al zoii hem 't danssen lusten :
Wy zullen 't keurgedichtje dan
By 't Treurdicht laten rusten.

zegt de dichter, in 't begin ging alles eenstemmig en ordeliik ;
...
maar de duivel der jaloerschheid verbrodde 't spel der paten !
Maer meest was Lammen aengespoord,
Hy wou voor niemand zwygen,
En wilde voeren 't hoogste woord,
Gewoon den prys to krygen:
Zyn keurders stem dagt hem daer toe
Het meesten to doen hopen ;
Maer deezen was, men weet niet hoe,
In 't stil van kant gekropen! n —

- 834 Het is een lijvig boekdeel van 364 blzz. druks in-4 0, 21 X25 ct.
De goedkeurig der librorum censores draagt de dagteekening
uit Brussel, den '6 September 1780 (1).
Dit boek heeft 'n heel geschiedenis.
Op de allereerste bladzijde vindt ge overgedrukt een « Uyt« treksel uyt de Protocolle van de Keyzerlyke en Koninglyke
« Academie van Wetenschappen en Letterkunde van Brussel.
• geteekent 14 October 1778, nopende deze inleydinge tot de
« Algemeyne Nederlandsche Historic » :
Uri second accessit fut de'cerne a M. VERHOEVEN, Negocthnt
Malines, Auteur du No 3. devise : Dic mihi, musa, virum, etc. L' Acadimie auroit voulu couronner e'galement cet ouvrage, a cause des recherches
infinies qu'il contient mais en y reconnaissant plus d'e'rudition que dans
taus les autres, elle n'a pu se dissimuler que ce gros volume embrassoit
trop de matieres etrangeres au sujet, que le plan de l'Auteur n'est pas
celui d'un me-moire, et que ces beaux mate'riaux, quoique assembles avec
soin, n'etoient point mis en oeuvre de la fapon que 1' Academie l'auroit
desire. Pour ces names raisons it fut re'solu de ne pas im_primer cet
Ouvrage avec les autres Afemoires, mais d'engager l'Auteur a le publier
sous son nom, comme une espece d'introduction a l'Hz:ctoire des PaysBas.....

Naar het schijnt, waren verschillende antwoorden op de
academische vraag ingekomen. Markgraaf du Chasteler ontving
de medalie: priester Mersseman en raadsheer Mean verkregen
elk een accessit. De Academie zoude zelfs 'n eervolle melding
toekennen aan de vlaamsche verhandeling van M. D'Hoop.
Doch over VERHOEVEN staat in het gedrukt verslag geen sylbe.
En, zoo gaat Goethals (2) voort :
On y voit que l'Academie a eu de la peine a adjuger les prix;
• mais elle a tenu, le 14 octobre, une seance qu'elle a eu l'impudeur
‹< de garder secrete, dans laquelle un second accessit lui fut decerne
« d'une maniere peu propre a honorer l'Academie : aprês avoir
« procede deux jours auparavant avec un esprit de camaraderie tout(< a-fait mesquin, elle semblait titre honteuse de son injustice envers
« VERHOEVEN, et des nouveaux actes qu'elle prenait ).
(I) De minute deter verhandeling, door VERHOEVEN eigenhandig
geschreven, berust op het Stadsarchief van Mechelen. Zie Hermans, op. cit.
torn. VIII, blz. 266: Mengelingen, IV, n° i.
(2) Zie op. cit., blz. 303.
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In die tweede zitting verklaarde zij dan, dat zij die verhan,deling wel zou willen drukken hebben om de buitengewone
opzoekingen welke de schrijver zich getroost had, maar... maar...
dat er, m. a. w., te veel miswas in voorkwam. Men herleze het
boven vermeld uittreksel. En nu gaat Goethals voort :
pique au vif, ne put pardonner ce jugement a Des
■
-« Roches, et pour s'en venger, it le livra a l'impression; son meconx tentement fut bien plus grand encore, lorsque le secretaire de
• l'Academie eut publie son histoire ancienne de la Belgique, dans
• laquelle ii croyait reconnaitre ses travaux, sans avoir merits une
« seule citation. Des lors
ne cessa d'accuser Des Roches
,o de n'avoir pas voulu couronner son memoire (1) Yo.
IC VERHOEVEN,

VERHOEVEN

VERHOEVEN droeg zijn werk op aan de « doorlugtige
Broeders josephits de Crump:pen, Ridder van het Koninglijk
Order van den H. Stephanus, Raeds-heer van Staet, Cancelier
van Brabant, President van de Keyzerlyke en Koninglyke
Academie van wetenschappen en Letter-kunde van Brussel,
enz. — en Henricus de Crumpipen, Ridder van het zelve Koninglyk Order, Raeds-heer en Secretaris van Staet en van Oorlog,
enz., enz. ». Het wapen der de Crumpipen versiert de eerste
bladzijde.
En hoe wordt nu het werk verdeeld? — De schrijver onderscheidt acht groote tijdperken. Hij zet die verdeelingen uiteen
in zijn voorbericht.

In de inleyding . — zegt hij — worden de Belgen onder de
• Celten en de Gallen nagespeurt, en hunne zeden onderzocht. Dit
• voor het eerste tyd-perk. Het tweede verliest zig nog in de hoogste
(1) Op een stuk handschrift van
tot eigen verdediging
geschreven, lees ik De kundige in onze Historie zijn benevens ons, overtuijgt, dat wijlen Meester Des Roches in zijne Histoire ancienne des PaysBas Autrichiens, die ten jaere 1787, en vervolgens zeven jaeren naer de onze
in het Licht geltOomen is, zich nergens geweerdigt heeft in deeze ofte in zijn
bedroeft Epitome histories Belgica iets onzer inleydinge te beroepen, ofte
daer van gewag te maeken, niet tegenstaende hij daer gansche plaetsen van
nijtschrêef, de tijd-perken veranderde, en om in alles oorspronglijk te schijnen,
zijn voorbeeld, onze inleydinge, op zijn Fransch, zoo naekt ontkleedde, dat
hij wel aen het hoofd mag staen van de onbeschaemste letterdieven, die onder
diergelijke Hollandsche kapers bekent zijn
Cfr op het Stadsarchief van
Mechelen, een los blad, onder de Mengelingen, V, nr it; 134 Hermans,
czt., torn. VIII, blz. 265.
VERHOEVEN,
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oudheyd, sedert de togten in groot Brittannien, en brengt uyt dit
0 Eyland de onmenschelyke Druiden met hunne barbaersche gods « dienstigheden. Met het begin van het derde komen onze Vader!anc ders gedeeltelyk als oorspronglyke Celten onder den naem van,
Germaenen wederom, en op het eynde van het zelve heeft men,
4( Cesar tot leydsman, die hunne zeden beschryft. Het vierde begrypt
• dit aenzienlyk tyd-stip van de Belgen onder de Romeynen; zift• kundig tegens alle die onze; Vaderlandsche stedelingen onder die
• beschaefde volkeren, als barbaeren beschryven. Het vyfde geeft de
• Franken, hunne togten en den invloed der zelve op de zeden en deny
• land-aerd..... Het zesde tyd-perk geeft de togten onder de Koningen,
0 van het tweede geslagt..... Het zevenste begrypt de verwoestingen.
.4 van de Noordmannen. Het achtste tyd-perk, als verre het bezonder• ste, is het geene der kruys-togten, uytloopig, vervaerelyk groot,,
• maer evenwel niets begrypende als ter zaeke..... Het is myn stokc regel geweest van de Belgen op ider tyd-perk te kennen, om den
invloed van de togten en van de verhuyzingen op de zeden en op,,,
4 den land-aerd te konnen onderscheyden .....
Hoe heeft hij nu zijne materialen verwerkt?
Ik meen, dat hij op zijn woord mag geloofd worden waar hij
in 't voorbericht schrijft : « De liefde tot de waerheyd heeft my
« veeltyds in diepe navorsschingen gehouden, bezonderlyk om
• dat ik de vraeg (der Academie) letterlyk verstaen heb ; dat is
« neerstelyk te onderzoeken welkdanig den invloed van die
. togten geweest is op de zeden en op den eygen aerd van de
« Natie » Kenschetsend is in dat stuk de getuigenis welke hij,
in den loop zijner verhandeling, over de Kruistochten sprekende
neerschrijft :
Gelyk een igelyk, die eens voorgenomen heeft op het thooneel
« van de geleerde wereld, als schryver te verschynen, bezonderlyk
• gehouden is, van de egte bewys-stukken en de eventydige Histoc rien, die by ophaelt, te kennen; zoo heeft by bovendien het gewicht
« en het gezag der zelve te onderzoeken, om in alle omstandigheden
‹< de waerheyd der geschiedenissen te ontdekken. In die studie heeft
« den Schrijver dezes zig van jongs of geoeffent, en ter dier oor-<< zaeke, kan by niet als met misachting aennemen hetgene de
« geleerde van Parys in de zoo genoemde verzamelinge aller weten(< schappen, op de kruys-togten aenwyzen (1); Baer beroept men de
• werken van d'Heer de Voltaire benevens de aenspraek op die
(t) Dictionn. Encycloped., op het einde van het art. « Croisades
tom. ' IV, blz. 505, t o uitg.
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togten van den eerw. Heere Fleury, van welken laetsten ik my
alleenelyk bediend heb, naer de oorspronglyke schryvers, die dezen
« bybrengt, zeer zorgvuldiglyk nagezien te hebben, bezonderlyk voor
zooveel deze te bekomen waeren ; ik beroepe Fleury, Mezeray, de
geleerde Benedictienen, den President Henault, en andere, om van
geene letter-roovery verdagt te zyn; maer verre van op d'Heer de
o Voltaire te peyzen, zoude ik my geschaemt hebben zynen naem
• te noemen, gemerkt by uyt vergiftige bronnen geptit heeft, en geen
een eventydig stuk, nogte oorspronglyk be wys voorgebrocht heeft.
Het zoude dan zoo ongerymt zyn van die verzaemelinge, voor
• zooveel de Historic betreft, als de werken van d'Heer de Voltaire
zelfs te beroepen. — Voor alle de vorige en de volgende is den
schryver borge, die by gebrek van eventydige bewyzen, de naeste
o by den tyd, de geloofweerdigste en de rechtzinnigste aengehaelt
• heeft ». —
•

—

**

Edoch zetten wij ons overzicht voort. Een woord over zijn
vijfde uitgave, die als titel voert :
Gecroonde Verhandelinge door de Keyzerlyke en Koninglyke
Academie van wetenschappen en letter-kunde van Brussel ten jaere
1780 tot antwoord op de vraeg :
Aen te wyzen de soorten van visschen die het gemeyn voorwerp
zyn van de vangst, zoo op de Kusten als in de Rivieren van Vlaenderen, de misbruyken, die in de Visscheryeu in swang zyn, to kennen
te geeven, met de middelen om de zelve te verbedteren.
Won haec piscator vobis sunt otia lata
Litoribus, non blanda quies, non vita beata est.
Giannetasii piscatoria eclog. 7.
door d'Heer G.-F. VERHOEVEN.
Tot Mechelen, gedrukt by P.-J. Hanicq, Boek-verkooper.
58 blzz. in-4 0 , 21 X 28. (1)
De schrijver vangt zijn werk aan met eene « inleyding » :
0 De Vlaemsche Zee-kusten », zegt hij, o zyn van de oudste
o tyden zeer vischryk geweest : Van Biervliet of tot Calais en vooro der, oeffenden zich de inwoonders in alle soorten van Visch-vangst ;
o het vernuft was by de neerstigheyd, want Wilhem Beukelins,
(I) Het handschrift deter gecroonde Verhandelinge » samen met
eenige gedrukte stukken daartoe dienende, stond op de veiling van VER210EVEN 'S boeken vermeld onder n' 1463.

83 8 geboortig van de eerste plaets, had reeds vooraen in de veerthienste eeuw het geheym gevonden van den Haring in tonnen te
« zonten, en vervolgens deszelfs koophandel, veel verder en profy
0 tiger door gansch Europen uyt te breyden (Marchant. Flandr.
pag. 5Q).
« Het gaet met de Visschery gelyk met alle andere zaeken aen
beurtwisselingen onderworpen; want in de voorige beroepe eeuwe
« was de Haring-vangst, by de kusten van Sweden en Denemarken,
0 zoo genleyn, als heden by die van Engeland ; alsdan hadden de
Vlaemsche visschers een grooter deel in die visschery als nu,
« niet tegenstaende dat de Hollanders, de Zeeuwen, de Geldersche
0 en de Vriesen met merkelyke voordeelen van de koningen van
« Deneniarken en Sweden begunstigt waren; maer evenwel, deze
niet tegenstaende, ziet men de Vlaemsche visschery toeneemen,
« en Oostende, eerst door visschers bewoont, tot eene zee-stad
« opreyzen, na dat de inwoonders deze met een pael-werk omheymt
« hadden ten jaere 1373 ».
En zoo gaat hij voort en toont hij aan, hoe de Vlamingen
vroegertijds groot voordeel trokken uit de vischvangst... hoe die
bloei afnam ... en zal hij tot de uitkomst komen : men moet
trachten wederom naar dien bloei te streven, en daarom practische
midtdelen berameri en misbru yken uitroeien.
Hii verdeelt zijne verhandeling in twee hoofddeelen.
Het eerste onderdeel" ervan handelt breedvoerig over den
haring, « daer des zelfs vangst voor de Vlaemsche visschers zoo
aenmerkelyk is ». — Het tweede is een « onderzoek over de
misbruyken in de Haring-vangst van de Vlaemsche visschers,
met de middelen om de zelve te verbeeteren ». Het handelt
mede over « de Kabbeljauw-vangst, over eene algemeyne en
onbepaelde visschery, enz. — Het derde onderdeel gewaagt
« van de verscheyde soorten van visschen die zich omtrent
de Vlaemsche Zee-kusten onthouden ». — Het vierde is een
« onderzoek nopende de misbruyken in de visschery op de
Vlaemsche Zee-kusten, vooral van eene noodige Komme tot
Blankenberg ». — Het vijfde onderdeel gaat met dit onderzoek
voort : « Andere hoofdzakelyke misbruyken in de Vlaemsche
zee-visscheryen » ; het spreekt ook over de netten, enz. —
Daarna vangt hij het tweede hoofdstuk aan, en nu komt aan
de beurt, in 't eerste onderdeel : « de riviervisch van Vlaenderen »;
in 't tweede : « de misbruyken in de visschery op de Vlaemscherivieren, met verbode wand. Middelen om de zelve to ver-,
beteren ». — Het derde onderdeel is hier een vervolg van;
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waarna het «Besluyt ». Laat ik hier een stuk ervan overnernen,
al ware 't maar om over 's schrijvers proza te oordeelen_ :
Het verhandelde over de zeevisschery is meer staet- als natuerkundig ontworpen... Het is dan te denken, dat de voldoende denkbeelden op dit vraeg-stuk de aendagt van de Land-bestierders zoo
zeer als van de Academie zullen verdienen, want zekerlyk hoeve het
gansche Nederland aen den geleerden autheur van zoo gewigtige en
belangende vraege verpligt te zyn, vermids men niet oorbaerder nogte
profytiger voor het Vaderland, als deze ontdekt. Den Akker-bouw is
zoo volkomentlyk verre gebrocht, als men konde verwagten; de vrye
konsten en wctenschappen steeken, door het gansche Vaderland, moedig het hoofd op; de hand-werken vermenigvuldigen, en worden
dagelykx verbetert ; de Letter-kunde praelt, in weerwil van onze
Fransche gebueren, door de zuyverheyd van de moedertael ; terwyl
alle andere, zoo doode als leevende spraek-konst, niet minder dan
vreemd is, aen eene ontallyke menigte van geleerde Vaderlanders.
Alles dan dat betrekkelyk is tot den gemeenen welstand van den Staet,
word overwogen en beproeft; een igelyk word door de Land-bestierders tot de zee-visschery met vrydommen en voor-gunsten aengemoedigt, maer tot hier toe is die vlytige werkzaemheyd, die in de
uyt-reders verzogt word, niet te bespeuren. — Wat vermogen eenen-vyftig sloepen van Oostende en van Nieuwpoort zamen, om alle
de Oostenryksche Nederlanden alleen van haring te voorzien ? 't Is
onbegrypelyk, dat den Nederlandschen Land-aerd, die t' alle tyden
zoo onderneemende en zoo yverzugtig geweest is op den Koophandel,
zoo slaep-ziek geworden is op het stuk van de groote zeevisschery ;
het lzoomt my als eene vreemde noodschikkelykheid voor, dat die
ze1v Nederlanders in het voile gewocl van de overdadige pragt, hun
eygen nood-druft verwaerloost hebben te zoeken, terwyl den vreemdeling hier door zich t' hunnen koste verrykte gelyk nog alle dagen
(Zie biz. 56.)

Waarlijk, dit werk strekt ten bewijze, dat VERHOEVEN met
de vischvangst als niet velen bekend stond, en een juisten blik
had in zake van 't groote belang welk zij voor de welvaart des
lands opleverde. Hij is, ook in dat stuk, meer dan een gewoon
mensch belezen, en er komen in die bijdrage niet onaardige
bladzijden voor, waar heden nog met belangstelling een visscher
zou kennis van nemen. Wat al frissche vlaamsche woorden in
die visscherswereld ! 1k geloof, dat daar nog een stuk vlaamsch
volksleven verborgen zit hetwelk weinig of niet bekend is...
VERHOEVEN gaf dit werk op eigen kosten uit...
*

**
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Het volgende echter, eveneens 'n bekroonde verhandeling —
het verwierf een accessit, samen met de bijdragen van Heylen,
Hettema en d'Outrepont, — werd op de kosten der Academie
gedrukt, en heet :
Antwoord op de vraeg van de Keyzerlyke en Koninglyke Academie der wetenschappen en letter-kunde van Brussel voor het
jaer 1782 :
Sedert wanneer is het Roomsch Regt bekent in de gewesten
der Oostenryksche Nederlanden, en sedert wanneer heeft het (in
deeze) de kracht van wet? //
Aen het welke de Academie een Accessit heeft toegewezen.
Door den Heere W.-F. VERHOEVEN, Koopman en Secretaris
Honoraire der Koninglyke Academie van Teekenkunde, &c tot
Mechelen.
Beigicé pro Patria.

Tot Brussel. In de drukkerye van de Academie. MDCC LXXX II (1).
Ik mag hier wel de inleiding van dit «Antwoord » overnemen.
Het stuk drage bij tot de kennis van den schrijver en zijn werk :
« Verscheyde regts-geleerde — zegt hij — hebben by verkoze
stoffe, eyge aen hun beroep, de Historic van het Roomsch Regt
geschreeven : onder deeze zyn Conringius en Heineccius de minste
niet, welkers laeste werk, met geduerige aenteekeningen en by-voegzelen, door Ritterus uytgegeven is. — Zoo heeft Schoepflin in zyn
verheerlyckt en opgeheldert Alsatien, alles by gebrogt, dat de Historie van het Roomsch Regt voor dit Landschap betreft, dat gevolg(I) Een hanaschrift van dit « Antwoord enz., door W. FR. G. VERHOEVEN zelf geschreven, berust op het Stadsarchief van Mechelen, onder
r VI der Mengelingen. Zie Hermans' Inventaire des Archives de la
Ville de Malines, libr. A. Olbrechts, torn. 8e, biz. 266. — De catalogue van
VERHOEVEN ' S bibliotheek werd, na zijn dood, opgemaakt door apotheker
Rymenans, van Mechelen. De verkooping had plaats op Maandag I n October 1810 en vlg. dagen, ten sterfhuize van VERHOEVEN, IJzeren Leen,
Sectie A, n r 331. De lijst vermeldde 3987 nummers, waaronder g un grand
nombre d'êditions originales et primitives d'ouvrages rares et recherchês
ainsi que des pikes fugitives sur l'histoire de ces pays *. Dit stuk, nr 1509,
.blz. loo, van den Catalogus, werd aangekocht door Pet. Phil. Coast. Lammens, prof. bij de fac. van Wijsbegeerte en Lett. en bibliothecaris der
Gentsche Hoogeschool, gestorven den 9 Juni i 836. Bij de verkooping zijner
boeken (21 Oct. 1839), ging het over in de bibliotheek van J. B. Theod.
De Jonghe, to Brussel.

— 841 -Iyk veel gemeyns heeft met Neder-Lotharingen ... Die geleerde
benevens meer andere, ter loops, in myne redevoeringe aengehaelt,
hebben in de Latynsche tael geschreven ; en Heineccius vooral zoo
geleerdelyk, dat by my den iver heeft benoomen, om in het Latyn
voorts te vaeren, zoo ik begonst had. — Niettegenstacnde dat de
Letter-roovery zeer gemeyn is, heeft het ten minsten geene aerdigheyd, van gansche plaetsen en voile zinnen, van diergelyke meesters
aen malkander te schaekelen, waer door ten laesten een ongelyk en
verdrietig werk voorkomt, als een kleed met honderd lappen ; ook
is het te denken, dat deeze Academie met geen ander inzigt ingestelt
is, als om de Nederlanders bezonderlyk te onderrigten, en aen te
rnoedigen tot de Letter-kunde ende Wetenschappen : te meer om
dat de zelve de Vaderlandsche Historic vooral opheldert, onderzoekt, en uyt de duysternissen opgraeft. Deeze Redevoering dan,
dunkt my nutter in de Vlaemsche tael, mils deeze voor al onzen
Land-aerd onderwyst. Ider weet, hoe het heden hier te laude met de
Fransche bestaet; de verscheyde Lof-redenen van Viglius alle onvol{loeride bevonden, doen genoegzaem zien, dat de Nederlanders, tot
heden, immers voor het grootste deel, zich by hunne eyge tael hoeven
te bepalen ». Zie blzz. 3-4 (1).
(1) De nota die VERHOEVEN in zijne Bewys-Stukken r hierbij laat
volgen, mag wel aangehaald worden :
I Men heeft geen voorbeeld onder de beroemde schryvers van de oudheyd, dat eenen van hun in vrêemde taele geschtheven heeft : Hesiodus,
Homerus, Herodoot, Thucydides, Aristoteles, Plato, Polybius, Plutarchus
en Flavius Josephus zeif, niet tegenstaende deeze dry laeste binnen Roomen
gevrogt hebben, en ongetwyffelt de Latynche tael wel magtig waren, egter
hebben zy hunne onsterffelyke werken in hunne Grieksche moedertael
agtergelaeten. Zoo hebben de Romeynen gedaen, welkers werken tot de
ria-neeven zyn gekomen. Het quam aen de geleerde van die wereldstad zeer
belachelyk voor, dat een gebooren Romeyn, in de Grieksche tael, die by hun
_zoo gemeyn was, zoude geschrêeven hebben. Hoor hierover Cato den Burgemeester Albinus berispen : deezen had in het Grieks de Romeynsche
Historie geschreeven en herschreeven ; hy verontschuldigde zich in de
-voorreden, om dat hy Romeyn van geboorte, in die vrèemde tael niet zuyverlyk schreef waarop Cato uitvoer : Nimium nugator es, cum maluisti culpam deprecari quam culpa vacare. Nam veniam petere solemus, aut cum
imprudentes erravimus, aut cum compulsi peccavimus. Tibi oro te,
quis perpulit, ut id committeres, quod Arius quam faceres, peteres ut
ignosceretur. A. Gellii Noct. Attic. Lib. XI, Cap. VIII, pag. 526, edit.
Gronovii Lugd. Bat. 17c6 in 40. Waar is dit werk van Albinus geblêeven ?
Buyten de Latynsche tael, die voor de gods-geleertheyd, voor de genêeskunde, en bezondere wetenschappen te leeren in voegen blyft en hoeft te
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Voegen wij hier nog een alinea aan toe, dat VERHOEVEN
als 'n sluitrede bij zijne bewijsstukken neerschrijft :
Uyt het reeds aengehaelde — zegt hij — blykt genoegzaem,
dat onze voorvaderen naer het vOorbeeld van de Fransche, het
Roomsch Regt aengenoomen hebben, zoo in de hooge Schoole van
Loven naer die van Parys gestigt; alle kundige in de historie zyn
cens, dat wy van over vele eeuwen, zoo naer het quaed als voor het
goed, voor de aepen van de Fransche zyn aenzien geweest. — Het is
tot heden nog een ongeluk, dat de Fransche regts-geleerde schryvers
zoo veel gezag in onze vierschaeren gekreegen hebben; bezonderlyk
de geene die alleenelyk in hunne taele geschreeven hebben, waer
door de Latynsche verwaerloost word, en de Wetten zelfs maer
ligtelyk gestudeert worden >. (Zie op. cit., blz. 43).
**

Eenige jaren verloopen nu, eer VERHOEVEN nog iet nieuws.
voortbrengt. Bij het jaar 1790 vind ik echter drie-vier uitgaven
op zijne boekenlijst aangeteekend. Ik weet echter niet wel, hoe
zij naar tijdsorde moeten gerangschikt worden. Vangen wij met.
de vlaamsche aan.
Het eerste dezer stukken — het zevende in de reeks,
is een dichtstuk. Het draagt als titel :
Ode aen den doorlugtigen Heer Henrik Van der Noot als zyne
Edele zich stelt aen het hooft van de vrywillige Halp-benden, door
d'Heer G.-F. VERHOEVEN, Koopman en Secretaris van de Academieder Teeken- en Schilder-konst, binnen Mechelen. — Tot Mechelen ;,
MDCC XG; 15 blzz. in-40, 22 X 27 ct zonder naam van drukker.
Die ode is in pompeuze alexandrijnen opgesteld; zoo iets,
zeide ik reeds, lag in de mode (I). Laten wij er eenige brokken
uit overschrijven, niet zoozeer om reden hunner hooge waarde,
blyven, zonder de grieksche to verwaerloozen, schryven alle beschaefde volkeren in hunne moedertael. — Zoo spreekt den Tasso voor Italien, Cervantes
voor Spagnien, Camoens voor Portugal, Gesner voor Duytschland, Milton
voor Engeland, Vondel en Waagenaar voor de Nederlanden, en alle de
beroerade Fransche schryversvoor dit Koningryk Blz. 49.
(t) Er moet hier echter in bedenking gegeven hetgeen VERHOEVEN
gettigt over c zeker Nederduijtsch gedicht met onzen naem, onder den
ftanschen titel van Ode, ten jaere 1790, buijten onze weete in het licht gelcomen. Zie verder 's mans protest, op blz. 32.
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inaar zij znllen ons een gedachte geven van 's mans rijm
konste, een tipje geschiedenis blootleggen en VERHOEVEN'S
politieke denk-wiize doen kennen. Luistert hoe hij aanvangt;
ik vind het niet oneigenaardig
Dat U de opperheyd, o Nederlandschen Vader,
Dat d'hemelingen U behoeden t' alien tyd;
Maer eer gy voorder trekt, aenhoor ons, peys eons nader,
Zie overal 't gevaer daer gy in 't midden zyt.
Een goeden Vader is zich zelfs niet, all' zyn kindren,
Zyn Broeders, hebben recht, te weëren 't ongeluk,
Ons vrees is wel gegrond, het minst dat U kan hindren,
Herdompelt Neerland weer in nieuwen ramp en druk...
U al te dierbaer hooft, geheyligt in ons landen,
4y aen geen lossen bal nog kogel blootgestelt;
Blyv' Nestor in den raed, als ma yors toortsen branden
En als den vyand zich begraeft in 't legerveld...
Vertrek uyt Namen niet, zy t'hans in 't g'heel omzigtig,
Gewapent van de voet tot boven met den helm,
Daer schuyler menigen als land-verrader pligtig,
Van buyten Vaderlands, van binnen vygh en schelm...
't Vermoeden is een deugd, geen arg-waen, als de listen
Zoo wereld-kundig zyn gelyk men nu bevind,
Dat Ursel met Walckiers, met Vonck en and're twisten,
Hun snood verraed heeft hun tot voordeel niet gedient...
Die broedsels van de hel zyn uyt het land geweeken,
Die vlugt zoo schielyk maekt hun pligtig voor al 't yolk.
'T is heden hoogen tyd, dat Themis recht moet spreeken,
En dat dit wan-gedrogt verhuys naer Plutos kolk....
Gy, Vader Henrik, gy vermoogt, beweeg de Staeten,
Dat elken vlugteling thans ingeroepen zy ;
Ai die onschuldig is mag zich aen ons verlaeten,
Wie zyn ter weireld meer als Nederlanders vry ?
Het grauw heeft reeds verstaen en mompelt met malkander,
Dat Ursel, door den Vorst tot Weenen onderrigt,
Hier onder 't vosse-vel, zoo stout geveynst, als schra-nder,
Den ouden kerker van de slaverny herstigt...
De Faem heeft reeds verbreyd, en Neerlant ront gedraegen,
Dat deezen omgekogt met waen, maer eerverlies,
En om ons wederom geweldiglyk te plaegen,
Vooraf ontfangen heeft het order van het Vlies;
Zyn aenhang is bekent, al die verwaende grooten
Zyn stoorders van de rust en vyanden van staet;
Waerom is Arenberg in Brabant gansch verstooten?
Ten zy orn dat by thnkx in dwing'lands paeden gaet.
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De goede zyn bekent, maer in zeer klyn getal ;
Veel amptenaeren zyn zoo veel verkogte slaeven,
Dees kaetsen tegens U den doodelyken bal...
Nog zyn 'er duyzende genoemt Leopoldisten
Met nieuws- gezinde, van het gansche last ver-eent;
Ontwerpers, zoetelaers, zeer wel gedoopt Vonckisten,
Van dién den eersten hun zyn mis-slag heeft geleent.
Meer arge zonder dees zyn die geveynsde guyten,
Die Vaderlands-gezint maer in een valschen schyn,
Zoo menig eerlyk man uyt 't goed betrouwen sluyten
En schelden voor verdagt, terwyl zy 't zellef zyn...
Een ongekreukt gemoed, een wel-gebore ziele
Staet voor het Vaderland standvastig als een klip,
Al zoud heel Brabant zelfs van land-verraders krielen,
Een deugdsaem man houd stand met U, tot 't laeste stip...
Geen saem-gerotte macht van schelmen, bannelingen,
Geen Oostenrykx geweld nog gansch die heerschappy,
Vervaert d'oprechte deugd, die geen tyran kan dwingen,
Den vaderlandschen roep is heden dood of vry!...
Dan gaat hij voort : Wij weten nit de geschiedenis, dat vaak
staatsveranderingen de rust en de vrijheid des yolks krenken
en storen. Zoo was het bij de oude Grieken; zoo was het bij de
vaderen... Edoch is 't wel noodig de ontledine der Ode in te
lasschen? Me dunkt, het zou ons te verre doen uitweiden...
Zij sluit met een lofspraak op Kardinaal Frankenberg, van
Mechelen. Men oordeele :

ale

Doorlugtigen Prelaet tot Neerlands heyl geboren,
Die 't purper als een prins der waere Kerk verciert,
Door U heeft Luther hier zyn Babylon verloren,
Terwyl zyn aenhang nog omtrent ons grensen zwiert...
Dat uyt het jaer-boek zy van Nederland getrokken
Den dag wanneer du Four heeft d' hooge school beklad ;
Als by in duytsch latyn vol rouwe brabbel-schokken,
Thans zwoer by Hercules dat Loven vlekken had;
Dat Stoeger eeuwig zy vermaledyd, verweezen,
Met al d' Apostels van die valsche nieuwe leer;
En zyn uytmuntentheyd den Cardinael gepreezen,
Die zelfs met lyfs-gevaer, gong hun bedrog te keer.
Zyn onverzetlykheyd zal Neerlands kerk-boek vieren,
Als Athanasius, met d' onverwelkbaer Croon,
Die de Beleyders naest de Martelaers vercieren,
Door 't yolk verheyligt, by Rumoldus op den throon...
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'T is door die waere deugd der weerdige Prelaeten,
Dat wy de slaverny tot hier ontkomen zyn,
Nu hoeft ons eendragt om het werk niet half te laeten,
Of onze vryheyd is een hersen-schim, een schyn;
Daer by standvastigheyd en edelmoedigheden :
Met dees gewapent, vreest men dwingeland nog flood;
Zoo volgt men Willem Tell met kloeke heldenschreeden,
Zoo staet men als een rots naest Hendrik Van der Noot.
Vincere aut mori. » —
*
**

Nog een ander lofdicht, Van der Noot ter eere, stelde
Ik tref het echter bij Goethals niet opgegeven.
De titel er van luidt :

VERHOEVEN op.

Eerbiedig Lof-gezang aen den doorlugtigen Heer H. Van der
Noot, door 0.-}1. VERHOEVEN. Op XV van Hoey-maend des zelfs
Hoogh. E. Naem-dag toegewyt. — Tot Loven, by J. Michel, Boekdrukker en Boek-verkooper in de, Katte-straet, 8 blzz., 22 X 27
(zonder jaartal).
Van der Noot! zou men niet zeggen, dat die man zijn tijdgenooten begoocheld had ? Hoe jammer, dat het werk der
Brabantsche Omwenteling in de handen van zulke heerschappen
vallen MOeSt ! VERHOEVFN, gelijk zooveel zijner tijdgenooten,
zag door geen andere oogen dan die van den brusselschen
Advokaat :
« 't Is by die ons behoed en voorder helpen zal...
En aen den dwingeland deed recht en wetten kennen ».
En daarop herinnert de dichter beurtelings de verschillende
bemoeiingen van Van der Noot om de omwenteling te doen
slagen, zijn over-end-weer-geloop naar de hoven om onderstand...
Ja, zingt hij,
« Gy hebt den steen geleyt, gy hebt ons vry gemaekt ».
Alzoo komt hij te spreken over den slag van Turnhout. Laten
wij dit verhaal meedeelen als een staal van VERHOEVEN'S
trant. « Herhaal », zoo ving hij aan,
« Herhael ons, Zang-godin, hoe Neerlands vlugtelingen
Uyt Hollands Brabant in de vryheyd Turnhout dringen;
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Hoe d'Alton Schroeder zorid met ruym vier duyzend man
Om al ons jonkheyd daer te hakken in, de pan,
En met zes stuks geschut gansch Turnhout om te werpen...
Den Vaderlander was zyn Sabel nog aen 't scherpen,
Maer half gewapent met dry duyzend man ontrent.
Het voorspook van dien dag was ramp-spoed en ellend...
Geen wapen-oeffening, geen regel-tugt, geen orden,
Een hoop jonk yolk verwart, wat zal dit Leger worden ?
U voorbeeld, Henrik, dat 's u liefd voor 't Vaderland,
Was tot in 't jongsten hert gewortelt, vastgeplant,
Van die in d' open stad een wisse dood verwagten;
Omtrent vierhondert man, bereed hun swakke kragten
Met zeker doods-gevaer te geven voor het Land,
Onthielden zich in huys, op zolders t' alle kant,
En veel in kelders, meer in schueren en in stallen...
Den 0ostenryker quam om alles t' overvallen,
Niet met voorzichtigheyd of wetenschap van iet,
Zelfs zonder kennis van het gheen 'er is geschiet...
Den Duytschen Leyds-man was gebliendt-doekt en n-tisleden
Door 't goddelyk bestier, t' wyl by quam ingereden,
De onbewalde stad gelyk in zegeprael...
Elk Vaderlander sprak terstonts een heldentael
En noodigden malkaer om vromelyk te vegten;
Men zag geen jongens meer, maer alle ma yors knegten...
Elk huys in deese straet, dat vuer en kogels spouwt,
Was als Vulcanus' smis op Aetnas-kolk gebouwt.
Men schoot van 't huysdak en uyt al de solderingen,
Terwyl de moedigste uyt d' enghe zystraat springers
En vellen d' hooftmans neer... langs gaten in den muer,
Te voren doorgeboort, gaf m' onophoud'lyk vuer...
Het rot van Bender vlugt, den ruyter even snelder,
Maer menigte van dees door 't vueren uyt den kelder
Bestierven 't op de plaets : den aep van Anhalt, daer
Minst aengelegen was, die raekten uyt gevaer.
Dry stukken grof geschut verovert, bleeven binnen,
Die Schroeder tot dry mael gepoogt heeft te herwinnen,
Maer vrugteloos, terwyl den Duytsch, die wederkeert,
Daer voor de laetste reys het oorlogs-ambagt leert...
Den hoog-gemutsten-dief was m.id'lertyd aen 't plond'ren,
En bleef in vrouwen-moord aen geen barbaer ten ond'ren,
Veel in de Gast-huys-kerk, door Eliart verrast,
Zyn voor de laeste mael daer met het zweerd vergast ;
Het slag-veld in dees straet was opgehoopt met lyken,
En even ook de baen van die op vlugt beswyken;
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Een menigte gequetst besterven 't binnen Lier,
Daer d' overwonnen Duytsch een yselyk getier
Van raserneye uytbraekt op Godt en d'hemelingen,
Wiens dank-lof, Henrik, wy met u geduerig zingen »...
Dit was de victorie van Turnhout. Andere volgden nog : in
Gent, in Brussel, in 't land van Waas luidde de zegeklok... en
« u, Hendrik, werd de schuld dier nederlagen door den Duitscher
aangewreven »; maar
« G' hebt in ons hert gedrukt
Dat waere vryheyd noyt vO6r dwingelanden bukt »...
**
Doch laten wij den man in zijn vereering van Van der Noot
naar believen voortzingen... Nog in hetzelfde jaar 1790 verscheen
van hem tot Luik, bij Jos. Henri Stevenard, boekdrukker :
Mêmoire historique, politique et critique sur les Constitutions,
la Religion et les Droits de la Nation Belgique, avec des recherches
sur l'origine des Villes qui doivent leur existence et leur accroissement au Clergó &culler et Regulier, etc. Dódió a Messeigneurs les
Etats des diffórentes Provinces de la Belgique Australe etc. par
VEBHOEVEN, Nègociant, Secrótaire Perpetuel de l'Aca.dentie
des Beaux-Arts de la Ville de Malines.
Een boekje in-8. van 236 blz.
Buiten het voorbericht, bevat het twee hoofddeelen. De
schrijver neemt in het i o de verdediging op van de aloude
Grondwet ; en in het 2 0, de verdediging van den geestelijken
stand. Mag ik de hoofdstukken nader aanduiden? Beurtelings
bewijst hij in 't eerste deel : I) Nooit is worst in de Nederlanden
alleenheerschend volmachtig soeverein geweest; 2) Nooit
werd eenige provincie van Belgie verkocht of verwisseld zonder
de toestemming der Staten; — 3) De opstand der Gentenaars
onder Keizer Karel heeft niets gemeens met onze huidige
omwenteling; — 4) Oorsprong van den Raad van Brabant ;
zijne macht en zijne voorrechten ; 5) Verdediging der Grandwet en der voorrechten van het belgisch Volk. En daarachter
draagt het tweede hoofddeel tot titel : « Defense de l'E tat
Ecclesiastique. Obligations infinies que lui doivent les Provinces
Belgiques
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Uit die opgave blijkt, dat dit boek een krachtig pleidooi is
ter verdediging van 's lands aloude wetten. Dergelijk schrift werd
ook nog uitgegeven door den bollandist Ghesquiere... En in het.
voorbericht legt VERHOEVEN, zoo beslist als ooit, getuigenis of
van onwankelbare trouw en duurzame liefde voor 's Lands
Grondwet.
Wat beteekent dan het gezegde van Goethals : « Cette
• publication fut desavouee par VERHOEVEN, sous le pretexte
« des fautes typographiques mais le motif reel doit en etre« cherche dans la versatilite de ses opinions politiques ».
Hij zou zijn boek verloochend hebben !
Ja, wat is daarvan? Hoe moet dit verstaan worden ? In het.
reeds vermeld pro-domo-stuk van 1792, schreef VERHOEVEN
zelf
« Middelertijd waeren wij aenzogt om een slegt journael to
wederleggen, dat waerelijk de moeijte niet weerdig was, maer dat
• wij evenwel gedaen hebben, gelijk to zien is in de Mimoires histo« riques, politiques et critiques sur les Constitutions, la Religion et les
Droits de la Nation belgique etc. in 80 , pag. 133, gedrukt buijten
« onze toezigt, ofte om beter te zeggen, misdrukt ten jaere 1790 ....
't Is hier de plaetse om den oprechten vaderlander te onderrigten
• Dat wij noijt eenig werk naemeloos of onder een geleenden naem,
• uijtgegeeven hebben;- alleenelijk eenigc bladzijden van lof-dichten,
« die wij noijt ontkent hebben, uijtgenomen. — Deeze voorhandige
« Memorien, onder onzen naem in het licht gekomen zijnde, hebben
• wij ganschelijk ontkent, afgeweezen, en onwettig verklaert, gelijk
« wij nog doen; niet dat den zelve grond-slag, de stof en reden-voering
• van ons niet en zijn, verre van daer : wij ontkennen het werk,
buyten onze toe-zigt zoo schandelijk misdrukt als de school-boeken
• onder de zorgen van Meester Des Roches; wij verwerpen en wrae« ken het, om de menigvuldige achter-laetingen, die gansche zinnen
« verdraeijen en tegen-spreeken, en die aen alle geleerde tegens het
voorhoofd springen Zooveel zeggen wij noch van zeker Nederduijtsch gedicht met onzen naem, onder den franschen titel van
« Ode ten jaere 1790 (I), buiiten onze weete in het licht gekoomen,
dat, naer een gebrekkelijk afschrift, zonder de veranderingen, die
wij in het oorspronglijk menigvuldig gedaen hebben, is gedrukt
4: geworden. — Wij hebben op een ander plaets noch gezeijt : Dies
« altera doctior, en houden ons daer aen; niet dat wij in het gehea
(1) Er zal hier kwestie zijn van 's mans Ode aen den doorlugtige71
Beer Henrik Van der Noot enz., waarover hooger werd gesproken.
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« wraeken het ghgene wij, in het vuer van een wettigen opstand, tot
« welzijn van het vaderland geschrieven hebben, zoo niet Wij ont« kennen dit gedacht, omdat den ganschen titel door den uijtgeever
« of door lien die het heeft doen drukken, gesmeed is, omdat het
« gebrekkelijk en ongeschaeft, buijten onzen wille en weet, onder de
« pers gesweet heeft ».

Zoo spreekt dan VERHOEVEN... Bij de eerste lezing van
Goethals zou men denken, dat VERHOEVEN met geest en inhoud
der gewraakte uitgaven afbreekt. En Goethals moet dit wel
gedacht hebben, waar hij van de « versatilite des opinions de
VERHOEVEN gewaagt. Maar m. ligt die beteekenis niet in
's Mechelaars woorden. De man teekent wel verzet aan tegen die
uitgaven, tegen het kleed waarin men ze uitgedost heeft; — maar
den grond, de beginsels die er uit spreken, erkent VERHOEVEN
voor de zijne. Is het dan niet te streng VERHOEVEN te doen
doorgaan als een veranderlijk mensch... of, althans in mijn
oogen : als iemand op wien er niet te steunen valt ? Hij kan
het geweest zijn... doch uit dat protest kan het niet afgeleid, neen.
Toen het werk in 1790 verscheen, was de man alreeds
52 jaar. Op zijn dagboek vind ik nog maar een verandering van
politieke denkwijze... zoo 'twel een verandering was van zijnen
kant. Had hij vroeger den « lof van Theresia gezongen », zooals
hij zegt, en had hij zijne trouw op den zoon overgedragen, het
moet toch gezeid, dat die zoon zelve de schuld was, waarom
duizenden, waarom bijna al de Belgen hun woord en hunne
trouw hadden weergenomen. Was VERHOEVEN daarna bewonderaar van Van der Noot zonder banbliksems op Vonck te
smijten, dit valt nog uit te leggen, en zeker heeft hij daarom den
steep nog niet verdiend. Dat hij het op het cinde meer rnet Vonck
hield dan met iemand anders; dat hij, als rechtgeaard Vonckist,
eene wij1 geloof hechtte aan de valsche, maar verleidelijke
beloften der fransche republikeinen : 't een en 't ander kan ik
begrijpen; hij alleen zal het bedrogen en verdoolde schaap niet
geweest zijn... Maar 't wil me voorkomen : zou de man, die al
licht een gispend woord gereed had, naar men vertelt, niet
eenigszins tot de bent van die luidjes behoord hebben, die zelven
geen jokkernij op hun persoon kunnen verkroppen? In 't jaar '90
immers gaven zijn stadgenooten hem meer dan een hard nootje
te kraken... en heeft dit zijn karakter verbitterd? Wie weet het?

— 85o —
Hij gal toen nog uit :
(frond-wet ofte Constitutie van Mechelen met de Neder-duytsche
overzettinge en aen-merkingen, door G.-F. VERHOEVEN, koopman
en geswoorne van de Halle binnen de zelve stad. M. DCC. XC. (zonder
naam van drukker). 21 blz. in-4 0 (19.5 X 24).
Goethals schrijft hierover : « In de eerste dagen van de
belgische onafhankelijkheid, gaf VERHOEVEN in druk de Grondwet of Constitutie van Mechelen, welke van aard was veel ophef
te verwekken, qui aait de nature a faire sensation. Ook werd hij
algemeen beschuldigd, de hervorming van de constitutie te
verlangen »...
Is 't daarop, dat zinspeelt een alinea, hetwelk in de rubriek
der « Bekentmaekingen » van het Wekelyks Bericht voor de
Provincie van Mechelen verscheen?
« Aengezien — zoo lees ik daar — sommige quaet-willige val« schelyck uytstroeyen, dat d' Heer G. F. VERHOEVEN, -Koopman,
« en Secretaris der Academie van Teeken-, Schilder- en Bouw-kon« sten, binnen dese Stad, den Auteur zoude zyn van zeker naemeloos
gedrukt blad, voor titel voerende : « Resolutie van het yolk uyt« maekende de Souvereyneteit van Mechelen », zoo belooft den zelven
eene premie van duyzend Patacons, aen alle de gene die zouden
konnen aentoonen, dat den voormelden op eeniger-hande wyze
auteur, mede-werker ofte uytgever van het voors. schrift zoude
zyn » (1).

Maar vier, vijf wekeR daarna stond er wat antlers in het
Wekelyks Bericht (28 Februari 179o; blz. To') :
« Den Greffier dezer stad G.-J.-J. Verlinden, in eene Brochure,
« voerende voor tittel Grond-wet ofte Constitutie van Mechelen met de
« neder-duytsche overzettinge en aenmerkingen door G. F. VERHOEVEN,
« enz., synen naem hebbende vinden staen onder een vlaemsch
« Translaet van het Diplome van Theobaldus, al ofte het zelve door
« hem gecollationeert zoude geweest zyn, verklaert wel expresselyk
« noyt vlaemsch Translaet van het zelve Diplome gecollationneert
« te hebben ». —
(1) Zie Wekelyks Bericht voor aie Provincie van Mechelen voor
't jaer 1790. Met Toelaetinge der Staeten van de zelve Provincie. Tot Mechelen, drukk. F. J. Van der Elst, Stads-drukker. Biz. 54.
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Hoe was die missing gebeurd? Men zegt het niet; doch nu
greep Jan en alleman naar 'nen stok om den armen VERHOEVEN
te lijf te gaan... en dat hij voor die lacherijen uiterst gevoelig was,
heeft men later geweten (I).
Enkel nog een woordje over deze uitgave der grondwet van
Mechelen. Eene « inleyding » gaat vooraf. Hierin gewaagt hij
vooral van de vrijheid waar, van de eerste tijden der geschiedenis, ons yolk op uit was : « De wetgevende magt is het aen« geboren Regt van alle vrye volkeren, de Vorsten zyn de uyt« voerders van de wet, van den wil van het yolk ». — Het stuk
is sterk anti-oostenrijksch. Ik zie echter niet, dat hij er zich
Vonckgezind in verklaart. Luistert hoe hij nog den lof der bisschoppen spreekt :
De gelukkigste Vaderlanders waeren de geene die zich onder
( de bescherminge van de Bisschoppen begeeven hadden, bezonder(x lyk naer de verwoestingen van de Noord-mannen; al dat nog van
( Letter-kunde en burgerlyke instelling, van geschreve regt en
wetten overgebleven was, beruste onder de geestelyke; wy zyn
« aen hun onze herschepping tot beschaefde reden-dieren verpligt.
« Ook zyn hunne instellingen regtmaetig, en gebouwt op den grondC slag van den Gods-dienst ». (Z. op. cit. blz. 4).

Dit was zeker niet in den trant van Vonck, meen ik.
Een bijzonderheidje in het voorbijgaan : het geldt het
verbod van zijne bekroonde verhandelingen uit te geven :
€ De Ambagten, Broederschappen, Gilden, daer wy breeder over
« uytgeweyd hebben in onze gekroonde verhandelingen nopende den
oorsprong dezer, en welker uytgaeve ons door het wille-keurig Landbestier verboden was, maer in het kort schikken in het licht te bren,‹ gen ; die burgerlyke inlyvingen quamen op de wyze van de Grieken
« en van de vrye steden van Italien hier insgelijks op 1.. — Aldus
op. cit. blz. 5.
( I) Goethals (op. blz. 299) schrijft hierbij : Queue que soit la
cause de cette erreur, elle attira bien des plaisanteries a VERHOEVEN, qui
avait le tort de n'etre d'accord avec personne. On ne l'appela desormais que
le marchand latin, et les Malinois en ont garde une expression proverbiale :
Pour s'excuser d'une meprise, ils disent encore aujourd'hui: VERHOEVEN s'est
Hen trompl. — Dans ce temps it formait un recueil de chartes et de documents historiques qu'il avait ]'intention de livrer au public par la voie de l'impression. On volt par le projet de prospectus, combien la declaration du greffier et les plaisanteries des Malinois lui etatent penibles
Zie hooger, blz. 6.
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En ten slotte. Hoe VERHOEVEN aan de aloude vrijheden
hechtte, moge uit het volgende blijken. Hij bespreekt o. a. het
artikel der Grondwet dat luidde : « Item mag de gezeyde Stad,
« en nu en in het toekomende, de poorten, vesting-gragten en
« alle haere versterkingen maeken, verbeteren en meerdere
« versterken, op 'zoodanige wyze, als het met den Raed van de
« gezeyde Stad het best zal dunken te behooren ». En hier teekent hij nu o. a. aan :
4( Onderstelt voorders dat men in Raede vind, de Stad tegens
vyandlyke aenvallen en schielyke inrukkingen te voorzien, de poorten
en andere versterkingen te herstellen ; dat niet kan geschieden zonder belastinge van alle de inwoonders in het algemeyn ; zekerlyk
regt-maetig in alle deelen, omdat den geenen die het gemak geniet,
die bewaert word, de onkosten hoeft mede te helpen dragen. Qui
sentit commodum debet et sentire incommoduin. Hier zegt men wederom
tegen, en zommige beweeren, dat alle die de lasten draegen regt
hebben om de belastingen mede te stellen, waer uyt eene nieuwe
Constitutie zoude voorkomen; nieuwigheyd en verwarring, die ons
zoude dompelen in zoo arge en gevaerlyke wan-orders, als de geene
wy zoo gelukkiglyk ontworstelt hebben. Laet ons dan alle nieuwigheden verwyderen, en stiptelyk de Constitutie volgen, die voor een
vry-volk van over vier-hondert en vyf-en-tachentig jaeren gemaekt
is. De eendragtigheyd alleen kan ons gelukkig maeken ; ) enz. (Zie
op. cit., blz. 19).
*
le *

Van VERHOEVEN verscheen nog in 't licht :
Grondwettelyke Stelling, voorgegaen door de verklaering der
rechten van den mensch ende van den borger, gepresenteert aen het
fransch yolk door de Nationale Conventie, den 24 Juny 1793. —
Mechelen , brochure in-8 0 . (I)
Edoch het weze genoeg ; weiden wij niet verder uit.
1k trachtte W. F. G. VERHOEVEN uit te beelden, niet omdat
hij uitmuntte door buitengewone gaven, och neen! maar levende
in een tijd waarop taal en wetenschap te onzent in nog deerlijken
(t) Deze brochure, welke ik bij Hermans wel vermeld vond, kon ik mij
niet aanschaffen. De titel laat echter vermoeden, dat VERHOEVEN hiermede
een stag dichter tot de Franschen deed.
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beoefening in eere te stellen, om ze als tolk der wetenschap te
verheffen, en om mede het nationaal bewustzijn van ons yolk
te verlevendigen. Dit acht ik verdiensten, welke recht geven op
dankbare herinnering. Zijne politieke meeningen blijven natuurlijk
onverlet (i). De geschiedenis, naarmate zij vordert, wijzigt niet
zelden het oordeel over menschen en feiten, en zeker is dit ten
deele waar voor VERHOEVEN en zijn eventijdige landgenooten.
Doch dit oordeel wordt daarom geen veroordeeling, en om rechtveerdig te werk te gaan, dient men ook in eene studie over hem
en zijne werken, rekening te houden met zijnen tijd en zijne
samenleving.
(I) Dat zijne politieke handelwijze niet altijd in den smaak van 't volk
viel, blijkt uit schotschriften van dien tijd. In een verzameling handschriften,
die op het mechelsch Stadsarchief berusten, trof ik de copij van een e of fiche •
aan; luistert
4 Met toelaetinge van den Schout M... S...
« De tonneelspelders van Lier zullen op Sondag, den 21 Februarii, voor
« het eerste vertoogh geven : De seventhien Willekeurige Souverynen ofte
« het mislukt Mechelsmagistraet. Opera bouffon in dry deelen. De woorden
« door den Sanctuarius; het musicq door Sus met synen hertclop. In afwag« tinge : Het derde Misverstand van Guilliam den Lecker ; klugtspel in
« 5 deelen. Het tooneel is in « Den Hertog van Lorrynen ». Naer het tooneel« spel, groot avond-mael en bal op de visverkoopers-kamer. — N. B. Niemant
« en zal den toegank hebben dan die Souverynen met hunne magnaeten. •
Op hetzelfde blaadje vind ik een liedje geschreven of 'n c Saemenspraeke
« tusschen Lammen, Jan, Sus ende Merten, over het afsetten van het nieuwEen ander
« aengesteld Magistraet. Op de stemme : La 'elle au Cul D.
blaadje, met dat zelfde schimplied, draagt als titel Aen LAMMEN VERHOEVEN Sanctuarius, van den Raede op vischvercoopers-camer, op de air enz...
— Op een ander blaadje lees ik nog : Op de wijs : Du haut en bas. —
Noteert ook duc van Lorrynen, zooals er in voorkomt, wordt bedoeld
eene herberge daer men segt de magistraet in gemaekt te zyn •. Het lied
ofte de samenspraak is samengesteld uit vijf strophen, waarvan de laatste de
volgende woorden aan LAMMEN (GUILIELMUS) VER/10EVEN in den mond
leg t
Ik heb gemist
In alle de staetkundigerzaeken
Dat gy het eens wist.
Ik dagt : all' zou blyven onbeslist,
Maer nu zullen de geleerde mannen
My aenzien als vOor eenen hannen I
1k heb gemist
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Nog eenige woorden moeten worden bijgevoegd.
De vorige bladzijden spreken over de uitgegeven werken
van VERHOEVEN. Deze maken echter maar de helft uit van
hetgeen hij schreef. Van die onuitgegeven nalatenschap gewagend, schreef J. F. Willems in zijn reeds vermelde Verhandeling
(zie op. cit. II, blz. 181) :
Behalven die gedrukte verhandelingen van VERHOEVEN, bestaen'
er van hem nog verscheydene onuytgegeevene Schriften, zoo in rym
als onrym. Onder my berust een Blyspel met zang, genaemd den
Oogst, door hem vervaerdigd op verzoek van de kamer de Jennette,
gezeyd d'ongeleerden, te Lier, en aldaer op het Tooneel uytgevoerd,
ten jaere 1772. Het zelve is geheel op rym, en met veel gemak behandeld. Sommige Tooneelen zyn recht geestig, en, moeten eene goede
uytwerking hebben gedaen; doch het is moeylyk daervan eene
proeve te gêeven, uyt hoofde van den samenhang des geheels v.
Daarop geeft dan J. F. Willems drie blzz. uittreksel uit Den Oogst (1).

Buiten dit stuk (Den Oogst, blyspel met gesangh, verthoont
door de liefhebbers van Sinte Anna-Gilde, genoemt d' Ongeleerde
binnen Lier, in fol.), noemt Goethals (zie op. cit., blz. 308) nog
twee andere tooneelspelen op :
a) Don Diego, of den bedrogen Gierigaert, kluchtspel in dry
deelen, in folio; — en
b) De schoone Helena. Saemen-sweiren der Grieken. Belegh en
onderganck van Troyen. Treurspel.
In 1795 Id VERHOEVEN de hand aan 't werk en begon hij
een groot heldendicht. Het staat bij Goethals onder nr 12 vermeld : Belgiade ofte Mannus, in de omkeering van den Belgischen
en Celtischen staet, met de verandering, zedert den eersten Cimber-

(1) Verstond Goethals, bibliothecaris der stad Brussel, onze taal
niet ? Althans zou men dit gissen, waar hij den volgenden bok schiet :
L'heureuse innovation dans le theatre fiamand par Jacques Neyts avait
naturellement charms VERHOEVEN. Cet ami des lettres flamandes fit pour
4 le theatre de Lierre et probablement pour celui de Malines, des pieces que
les Flamands ecoutaient avec plaisir. On cite méme encore avec eloge son
« opera intitule : Ongeleer den ou Ignorant, represents stir le premier de
4 ces theatres en 1772 v... Zie op. cit., biz. 295.
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schen Zund- Vloed, in deeze, en in andere gewesten van Europa.
Heldendicht in XV boecken, in fol. (I)
Naar de schrijver zelf getuigt, werkte hij er twaalf voile jaren
aan, en dijde het epos uit tot 22,000 verzen. Het prospectus ter
inschrijving lag gereed om rondgezonden te worden ; hij legde
daarin uit 0. a. de samenstelling van zijn werk en het inzicht
waarom hij het geschreven had. Het hadde twee boekdeelen
beslagen; maar het zag het Licht niet : allerlei moeilijkheden rezen
er op 't laatste nog op, en de dood was daar, eer zijn plan kon uitgevoerd. J. F. Willems spreekt er over in zijn Belgisch Museum,
4e D, 184o, blz. 257. Wij vernemen daar, dat het stuk in de Kon.
Bibl. van Bourgondie tot Brussel berust; doch hij loopt er niet
hoog mee op, en steekt er zelfs, halvelings in 't geniep, den draak
merle. Naar den aanvang en 't slot, welke hij inlascht, te oordeelen, lijkt het ding niet weinig bombastisch, heel en al in den
bedorven trant van den tijd. Ja, VERHOEVEN hoorde beter thuis
in de historie, en zelfs in het blijspel, dan in het epos.
**

Goethaals haalt van VERHOEVEN nog andere schriften aan,
die nooit gedrukt werden. Men late mij eerst die welke in
't fransch geschreven zijn, opnoemen :
I ). De l'Utilite et de la Necessite d' enseigner et de faire
apprendre a lire et a &I-ire a la jeuncsse, dans les e'coles primaires,
les manuscrits du 16 e et du 17 e siecle, in fol. — Dit stuk werd opgesteld op aanvraag van graaf de Neny.
2). Reponse a la question de l'Academie de Bruxelles :
Quels aaient les endroits compris dans P etendue des contre'es qui
composent aujourd'hui les dix-sept Provinces des Pays-Bas et le
Pays de Liege, qui pouvaient passer pour villes avant le Vile siecle?
in folio.
3). Dissertations historiques, geographiques et critiques sur
r antiquite des premiers peuples, des villes et autres places remarquables de la Gaule-Belgique, oh it est traite' de r origine d'e'migration et d' e'tablissements des differentes Nations dans ces contrees des
(t) Dit handschrift, voorkomend onder n r 1113 van VERHOEVEN'S
boekenlijst, werd op de openbare veiling verkocht (3 Octob. 1810), evenals
de handschriften der drij voormelde tooneelstukken, zijnde de nrs 1126,
1127 en 1128.
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Pays-Bas et de la Principaute de Liege, depuis P antiquite la plus
recule'e jusqu' au moyen-dge, relativement a la premiere question
historique de la Societe litteraire nortvellement erigee a Bruxelles,
avec les notes latines de P auteur sur ce slijet jointes a la fin de
chaque article, contre le sentiment de P abbe Caussin, qui compara nos
anc8tres jusqu' au VIe siecle avec les sauvages du Nouveau-Monde;
in fol. 370 blz. groot.
4). Notices topographiques et critiques relatives a la question
de la Societe litteraire de Bruxelles : « Quels e'taient les endroits,
quel a e'te P eta/ civil et eccle'siastique des di x-sept Provinces des
Pays-Bas et de la Principaute de Liege, pendant le Ve et le
VIe siecle ? » in fol. 64 blz. groot. — Het stuk van VERHOEVEN
werd, na den wedstrijd, naar de Societe litteraire van Brussel
verzonden om tot commentaar to dienen van de werken welke
die stof verhandelden.
5). Reponse a la question propose'e par Acade'mie de Besancon,
en 1785: « Comment la rivalite des nations peut-elle devenir un
prince de leur grandeur respective » in fol.
6). Traite sur les bibliotheques ; in fol.
7). Parallele de P e'tat ancien des manufactures et du commerce
des peuples de la Belgique avec celui d' aujourd'hui ; in fol.
Als vlaamsche handschriften vind ik bij Goethals nog
opgegeven :
I). Oordeelkundige Verhandelinge op de noodzaekelyckheyt van
het behouden der Nederduytsche taele in de hervorminge der Scholen ;
in fol. — VERHOEVEN bestelde dit stuk, zegt Goethals, aan
graaf de Neny, voorzitter van den Geheimen Raad, en hij voegt
er bij : « VERHOEVEN ne connaissait que fort peu la langue francaise ». Die bewering schijnt me weinig gegrond, en wordt door
de fransche verhandelingen zelve van den koopman gelogenstraft.
Komt ze u niet alleszins zonderling voor ?
2). Antwoord op de vraege : « Welk waeren de voorregten van
den Hertog van Loteryk of Nederlanden ten tyde van Godevaert
met den Baerde ; » in fol. 16 blz. groot. — De ingeleverde stukken
beantwoordden niet heel en al aan de verwachting der Academie,
bien qu'elle distinguat », zoo luidt het verslag, « dans les memoires de MM. D'Hoop et VERHOEVEN, a qui elle decerna
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, une m6daille d'argent, cet esprit de recherches et cette connais« sauce du moyen-age, si necessaires a ceux qui veulent traiter
« avec succes les matieres de ce genre ». Dezelfde vraag werd
dan tweemaal voorgesteld, 'n eerste maal in 1776, en 'n tweede
maal het jaar daarna.
3). Gecroonde Verhandeling op de vraeg : «Welk is den oorsprong
« geweest van de Compagnien bekent in de stea'en van Brabant
« onder den naem van eed ofte van gilden, en welke waeren de
« pligten en de voorregten van de gilclebroeders ; en welke zyn de
« krygs-verrigtingen die deeze Compagnien by-gewoont hebben
in fol. — VERHOEVEN 'S antwoord, in 1781, werd samen met dit
van D'Hoop, door de Academie van Brussel bekroond. — Of
het gedrukt werd geloof ik niet : ik zag het nergens vermeld.
Doch uit een nota door VERHOEVEN zelf geschreven, 'n soort
van inleiding, zou men gissen, dat het heel en al voor den druk
gereed lag, ja zelfs onder druk was. Die « inleiding » berust op
het mechelsch Stadsarchief. Het handschrift, onder n r 2670
voorkomend in VERHOEVEN 'S boekenlijst ter veiling, werd,
evenals het volgende, op 8 Oct. 1810 verkocht.
4) Corte Bemerkinge nopende den tvdt wanneer de abien van
Brabant siitinge genomen hebben in de vergaderingen der Staeten
van het Land; in-fol. — Ook dit handschrift, vermeld onder
n r 2669, werd toen ten sterfhuize verkocht.
5) Project van eene vaerte komende up' de riviere de Nethe onder
Geel, tot in de zelica'e riviere by Hellebrugh, omtrent 2 ueren van
_Tier; in-folio. Insgelijks dit Hst. werd ten sterfhuize verkocht
onder n r 2760.

Hiermede besluiten wij ons overzicht. Wij wilden, door
deze verhandeling, eenigszins bijdragen tot betere kennis onzer
18e eeuw, al 't ware maar om een tipje op te lichten van den
sluier, die nog over het intellectueele leven onzer voorouders
dier eeuwe ligt. Met dat inzicht gaven wij zelfs eenige uitweiding
aan sommige nota's en aan dit of gene uittreksel uit VERHOEVEN'S
werken. Zoo helpen alle baten.
Wel geerne hadde ik nog een blik willen slaan in sommige
zijner onuitgegeven verhandelingen. Er valt niet te ontkennen :
die man was een werkzaam, een rijk belezen en ontwikkeld
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mensch, die een niet geringe, niet te versmaden geleerdheid door
eigen studie verworven had. VERHOEVEN-KOOPMAN : 't mag
wel eenige verwondering baren, die twee namen gekoppeld te
zien staan, en met eere vermeld, in zoo menig verslag der brusselsche Academie. Men kan het dan ook betreuren, dat de man
zijn laatste levenkrachten aan 't gerijmel der Belgiade verknutseld
heeft. Zijn werkkring strekt inzonderheid van 1775 tot 1790: toen
leverde hij zijn degelijkst werk. Zeker moet men, om jegens hem
rechtveerdig te zijn, zich in de eventijdige samenleving verplaatsen, en dan, zoo dunkt mij, is het recht, welke ook zijne
bemoeiingen in de eerste jaren der fransche overheersching
geweest zijn, dat zijn naam dankbaar herinnerd worde.
Mechelen, 19

October 192o.

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

406. — MET DUERTRECTER LOOSHEDEN.
DUERTRECT = DOORTROKKEN (Wvl. Deurtrokken), is het
zelfde als Doortrapt, Doorslepen. Zie bij De Bo : Hij is doortrokken in de boosheid, in verraderij, in bedriegerij. Vgl. met
DORETRECKEN, bij Verdam = Vervuld van.
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register nr 828, of c Ferieboek » van 1467-1473, fol. cx c Ne
waer ne was niet dan omme den knecht (= den jongen man) te
bedrieghene met quader duertrecter looshedett ende anders niet »

407. — AN ENEN IN EVELE WILLEN ZIJN.
Pieter de Beste had, den 3 April 1486, Godevart Plasman
bedreigd met « gheslepene wapene, daer mede (hij) up hem stac
ende an hem was in evelen wille >. Vandaar proses. (L. Gilliodtsvan Severen, Memoriaux de Bruges, I, 35.) AN ENEN IN EVELEN
WILLE ZYN = Hem kwaad willen (het b. v. op zijn leven gemunt
hebben).

— 8 59 —
408. — BESCHRIJVEN, BESCHRIJFVEN.
Beteekent Schriftelijk bijeenroepen, Fr. Convoquer. Te vergelijken met BESCHRIJVEN, bij De Bo : Brieven zenden naar de
lief hebbers, om ze uit te noodigen naar een gaaischieting, enz.
Zie Verdam, Bescriven 60, en Wdb. Ned. Taal. Beschrifven 4°.
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 522 : c In
voldoenynghe van denwelcken, is gheresolveert te beschryven de
subalterne, die men ghewone is te beschrijfven, ten fyne elck oversende eene liste van ... » (1671.)
Id., id., Introd., blz. 522: o Ende om te voldoen an het leste
. nrechten, is gheresolveert te beschrijiven
membre raeckende de le e
eenighe vande pt incipaelste leenhoven
om
» (1671.)

Vandaar BESCHRYVYNGHE, BESCRYVINGHE :
Id., id., Introd., blz. 521 : g Syn ghedeputeert omme te besoigneren ende voldoene ter bescryving-he van myne heeren
(1596.)
Blz. 524: Is gheresolveert, alsoo de beschryvynghe is ghedaen
om te voldoen ande hriefven van ... >> (1672.)

Vgl. bij De Bo, en Wdb. Ned. Taal, Beschrig, enz.
409. TE BANDE HOUDEN.

Een bond TE BANDE HOUDEN iS hetzelfde als Fr. Metire
la chaine. Zie Wdb. der Ned. Taal, v° Band, II, kol. 952 : In
Zuid-Nederland nog thans in toepassing op een ketting waaraan
een Bier vastligt, met twee voorbeelden van Op den band ligg-en,
spr. van een hand. De tekst luidt :
Staatsarchief te Brugge, n r 11554 of Rekening 0 van Onser Vrauwen kercke in Ardenburch » van 1569-157o, fol. xlvij : o Cornelis
Cabls, over doudenesse vanden kercke grooten hondt den cost te
gheven ende bij daeghe te bande houdende

Er is hier spraak van het houden van zekeren « grooten
hand », waarmede 's avonds in de kerk werd rondgegaan, om
te zien of er soms geen verraad was, of er geen dieven in verscholen zaten. Zulke honden warden thans nog bijzonder tot
dezen dienst afgericht en loopen alle hoeken en kanten af, ja
zelfs zoeken in de biechtstoelen en klimmen den predikstoel op,
am hun bewakingswerk te verrichten.

—
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410. — AFZITTEN.
Spr. van een ruiter, Afstijgen (van zijn paard). Het tegenovergestelde van UPZITTEN (Opzitten). Zie Wdb. Nederl. Taal,
v o Alzitien. In den tekst hieronder is er spraak van verplichtingen
van een leenhouder jegens zijn heer
Staatsarchief te Brugge, Charters, Fonds Iperen, oud nr 3465,
voorloopig blauw nr 401, in eene akte van 26 December 1551
« Staende ten reliefve vander bester vroome ende ten dienste van
tpaert te houdene van zynen heere, vpde drie nataldaeghen, ten
afzittene ende vfizittene ende dat gheduerende den tydt datmen te
Wytschate de hoochmesse doet »

4 11. BREEDERE RAED.
BREEDERE RAED beteekent Nadere raad (Omstandigere
raad), of Nadere inlichtingen, tot 't strijken van een vonnis :
Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 54 3 : « Dan den voorman zecht recht ofte by begheert Iraedt met zynen medemannen,
ende in zulcken ghevalle van breederen raede, zoo doet men partyen
vertrecken uuten vierschaere, ende daernaer wederom binnen gheroepen zynde, dan zecht den bailliu zecht daeraf recht » (2de
helft XVIe eeuw.)

412. — BELEED (Beleid).
Beteekent Leiding, 13estuur, Fr. Administration, Conduite
Staatsarchief te Brugge, Register n r 12358 of Rekening « vande
kercke van Jabbeke > van 1580-1581, fol. xv : ... by ordonnantie
van mijn heeren den commissarissen ten beleede vande gheestelicke
ghoedijnghe

413. — BAECIIEGE.
Is hetzelfde als BAKKERIN, BAKSTER; Fr. Boulangere. Over
den uitgang -EGE, om van werkwoorden naamwoorden te maken
van vrouwen, zie men bij De Bo, -ege.
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358 of Rekening vande
kercke van Jabbeke 2, van 1621-1622, fol. 35 : « Item betaelt ande
vidua van Jan Saergant, baeckege, over de leverynghe van broodt
tot twee jaergetyden »
EDW. GAILLIARD,

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is de Nederlandsche Taal en
Wetenschap to bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch,
van nieuzve werken over Natuur- of Geneeskundige Wetenschappen,
over Rechtsgeleerdheia' 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 handers
gesteld - van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie
voor Nieuzvere Taal- en Letterkunde. Na kennisneming van de
uitgebrachte versiagen, beslist de Academie over het al of niet
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 verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

*

* SE

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari t000, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaarnsche Vcademie 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 :
n) hetzij tot het uitschrijvcn van prijsvragen, hetzij tot hot uitgeven . van inge, zonden werken op net gebied der Nederiancische taalkuncie;
b. hetzij LJC act uitgeven van Middelnederiandsche teksten . op het gebied der
Roomsch-Katholicke bijbeivertaling, bijbeiverkiaring, liturgic, zecieieer, catecnese,
homiletiek, hagiogra p hie, ascetiek, geesteiijke iiederen en gedichten, ordensregeicn
c) .nctzij tot bet bekostigen van wetenschappeiiike zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven ais de onder littera b en c genoeinde,
noadzakelijk worden bevonden
hetzij tot bet bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondcrnomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde

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 tijdraimte, het beste
work, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

19 2 0-19 21.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

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.

Belanghebbenden niorden ver,rocht, twee exempla.
ren van him werk of werken,naar den Bestendigen Secretaris, ter Academie,. Koningstraat, i8, te Gent — (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),

te zenden.

M A ANDSCHRIFT
VERSLAGEN
EN

MEDEDEELINGEN
DER

KONINKLIJRE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE
NOVEMBER
1920

GENT
W. SIFFER
Drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie
1920

Aug. Beertmert=prijs,

zie4dom
bis71.ag

INHOUD.
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3°) Tweetalig lager onderwijs voor Brussel en Voorsteden, door OMER WATTEZ .....

917

4°) Kleine verscheidenheden :
N r 4 1 4 . Bieren : Ghebiert zijn, door ED \
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GAILLIARD

N' 4 15. Antiffenare, door Id. .

923

Nr 416.

Enen ghelyc doen, door Id. .

923

Nr 417.

Goed bescheedt doen, door Id.

924

Nr 418.

Brouck, door Id.

Nr 419.

. . . .

924
Dievels jaerghetijde en Cloppen, Id. 924

Vergadering van 17 November 1920.

Zijn aanwezig : de heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT
Joos, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J.
MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LOD. SCHARPE,
Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende leden;
de heeren Dr. A. FIERENS en Prof. Dr. FR. DAELS,
briefwisselende leden.
de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend
bestuurder, KAREL DE FLOU en Dr. HUGO VERRIEST,
werkende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd
zijn de vergadering bij te wonen.

Daar de heer waarnemende bestuurder ter vergadering niet kan aanwezig zijn, geeft de Bestendige
Secretaris lezing van het art. 9 der wet van 15 Maart
1887, betreffende het voorzitten der vergadering, en
verzoekt den heer GUSTAAF SEGERS, oudstbenoemd
werkend lid, aan het bureel te willen plaats nemen.
**
De Bestendige Secretaris leest vervolgens het verslag over de October-vergadering dat wordt goedgekeurd.
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Afsterven van den Heer Staatsminister Abra
ham Kuyper, buitenlandsch eerelid der Academie. — Door de dagbladen heeft de Academie het
overlijden vernomen van den heer KUYPER, haar buitenlandsch eerelid.
De waarnemende Bestuurder brengt hulde aan den
betreurden afgestorvene
MUNE HEEREN EN GEACHTE MEDELEDEN,

De Koninklijke Vlaamsche Academie onderging dezer
dagen een zwaar verlies : ons geacht buitenlandsch eerelid,
Dr. ABRAHAM KUYPER, overleed te 's-Gravenhage, in den
gezegenden ouderdom van 83 jaren.
Als Staatsman heeft de afgestorvene in zijn vaderland eene
zeer belangrijke rol gespeeld; hij was lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, het erkende hoofd zijner partij, Eerste
Minister. Hij heeft een overwegenden invloed op de wetgeving
van Nederland, en zelfs op de stroomingen in de geschiedenis
van het Nederlandsche yolk uitgeoefend.Wij mogen. van KUYPER
getuigen, wat Fruin van Oldenbarneveld zegde « hij was een
« man van voorbeeldigen moed, die op het doel, dat hij zich na
« rijp beraad gekozen had, on versaagd afging, door geenen tegen« spoed afgeschrikt, door geenen voorspoed tot roekeloosheid
« verlokt (I) ».
Als sierlijk en tevens gloedvol redenaar, als talentvol letter-.
kundige, werd hij door weinigen overtroffen.
ABR. KUYPER stelde een levendig belang in den bloei onzer
taal in Belgie; vooral had hij groote waardeeringvoor de Koninklijke Vlaamsche Academie, waarvan hij, in het jaar 1903, tot
buitenlandsch eerelid verkozen werd. De 12 Januari 1904 vereerde hij onze Koninklijke Instelling met een bezoek. Ons
Medelid spray te dezer gelegenheid eene redevoering uit, waarin
o. a. zegde, << dat het hem verblijd had te zien hoe de taal
van Vlaandercn, niettegenstaande eene langdurige verdrukking,
te midden van het Vlaamsche Volk was geeerbiedigd gebleven,
met het gelukkig gevolg, dat de Vlamingen met de handhaving
(I) Kunst- en Letterbode,

9 Oct. 1858.
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hunner taal hun eigen karakter, hun eigen volksbewustzijn hadden
bewaard
De nagedachtenis van den betreurden man zal in de Koninklijke Vlaamsche Academie in zegen blijven.
— De Academie beslist het schrijven van het
levensbericht van den afgestorvene aan den heer GUST.
SEGERS op to dragen.

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Be. stendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de

Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Tijdschriften. — Annales des Travaux publics, Octobre 1920. —
Arbeidsblad, nrs 17-18, 1920. — Le Musiebelge, nos 3-4, 1914 et 2, 1920.
Door de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, de hieronder volgende proefschriften :
ROY VAN ZUIDEWIJN (Mr. B. R. DE). — Het provinciaal wegenbeheer in Noord-Brabant. 's Hertogenbosch, z. j. (1915.)
VRIES (JAN DE). - Studien over FarOsche Balladen. Haarlem,
1915.
DELPRAT (D. A.). — Bijdrage tot de Studie van het doorcognosseJnent. Amsterdam, z. j. (1915.)
GUNNING (C. P.). —'De Sophistis Grocix Preccefitoribus. Amsterdam, 1915.
SCHREUDER (J.-G.) — Onderzoek naar het oude strafrechtsgebruik
volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend
wanneer eene vrouw hem Wilde huwen. Id.
ZIJDERVELD (A.). — De romancefioezie in Noord-Nederland van
1780 tot 1830. Id.
KRUIMEL (J.-H.). — Onderzoekingen over de veeren bij hoenderachtige vogels. Leiden, 1916.
TRIEBELS (A. B. C.). — Over den invloed der theorieenbetreffende
het rechtskarakter van het octrooi, op de ontwikkeling van het octrooirecht. Id., z. j. (1916.)
TIEMEIJER (W.-F.). - Klankleer der gedichten van Willem van
Hildegaersberch. Amsterdam, 1916.
NORD THOMSON (G. H. B.). — Militaire straf- en tuchtklassen. Id.
BRUINING (N. A.). — De Theologie van F. H. R. von Frank (De
Erlanger Theologie). Id.

- 864. COHEN (F. M.). — Berekening der schadevergoeding bij het nietsakomen van overeenkomsten. Id.
Roux (T. LE). — De Richardo Bentleio atque de ratione eius
critica. Id.
PRINSEN GEERLIGS (P. J.). — De zeeverzekering tegen molest en
vrif van molest. Id.
HAAN (J. I. DE). - Rechtskundige significa en hare toepasssing op de
begrippen « aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar ». Id.
SCHROEDER (J. A.). — De amoris et psyches fabella apuleiana nova
quadam ratione explicata. Id.
ASSMANN (MARTHA M.). - Mens et animus. Pars I. Amsterdam,

1917.

VERDENIUS (A. A.). — Jacob van Maerlant's Heimelijkheid der
Heimelijkheden. Id.
RICARDO (B. ISRAEL). - De praepositionis NAPA usu atque significatione in Pentateuchi versione Alexandrina. Amsterdam, z. j. (1917.),
SCHILLINGS (A. J. M. H.). — Vondel en de regeerders van Amsterdam. Id.
TERPSTRA (J. LOUISA A.). — Nijmegen in de Middeleeuwen. Id.
HAALMEYER (B. P.). — Bijdragen tot de theorie der elementairofipervlakken. Id.
GOOSSENS (TH.). — Franciscus Sonnius in de Pamfietten. Bijdragen
tot zijne Biografie. 's-Hertogenbosch, 1917.
SPINOZA CATELLA JESSURUN
- Kiliaen van Rensselaer van
1623 tot 1636. 's-Gravenhage, 1917.
KOLLEWIJN (R. D.). — Het beginsel der olenbare orde in het
internationaal Privaatrecht. Id.
BINGER ( JULIETTE ALEIDA). - Albrecht Beilinc in de geschiedenis
en in de litteratuur, Z. p. of j. (1917.)
POLAH (RAPHAEL). - Wering van vreemden invloed uit nationals
ondernemingen. Amsterdam, 1918.
NASSY (J. G.). — Verduurzaming van « Virus fixe » in verband
met de bestrijding der hondsdolheid in de Tropen. Id.
Vos (I. H. J.). — De melkvoorziening van Amsterdam. Id.
KUYER (J. M.). — Het vocalisme van Valdemars Scelandske lov. Id.
MANKES-ZERNIKE (A.). — Over historisch-materialistische en
sociaal-democratische etheek . Id.
DINGER ( J. E.). -- Bijdrage tot de kennis der schoolmyolie en der
enimetropisatie. Id.
HooG (G. C. VAN ' T). - Anthonis de Roovere. Amsterdam, z.
(1918.)

GELDER (H. A. ENNO VAN). - De levensbeschouwing van Corn._
Pietersz. Hooft, burgemeester van Amsterdam. 1547-1626. Id.
KUIPERS (A. H.). — Aansprakelzjkheid voor verborgen gebreken in
bet Romeinsche Recht. Id.
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Rijksofivoedingsgesticht voor meisjes en Haar de oorzaken der meisjes
nzisdadigheid. Id.
OFFERHAUS (J.). — Nederlandsch internationaal bewijsrecht. Id.
KRAMER (P. H. .). — Orthostatische albuminerie bij soldaten. Id.
KRAMER (M. J.). - De Eerste Kamer in Nederland. Id.
RUSSEL (G.). — De onderneming in het Privaatrecht. Id.
EDEN (P. H. VAN). - AanPassing in verband met de ongevallenverzekering. Baarn, z. j. (1918.)
DEINSE (F. J. H. VAN). — Het vraagstuk der venerische ziekten
bij de marine. Leiden, 1918.
DAM (J. VAN). - Waarnemingen over het voorkomen van kanker
ten platten laude. Leeuwarden, x918.
HOEVE (M. VAN DER). - Beschouwingen over het befialen van den
voedingstoestand van schoolkincleren. Amersfoort, z. j. (1918.)
PRELLER (A. H.), 0. P. — Quaestiones Nonnianae. Noviomagi,

1918.

LOON (F. H.), 0. B. E. — Pest en pestbestrijding. Amsterdam, 1919.
HENDRIX (A. J. M.). — Bouw-borgtocht, tevens Onderzoek Haar het
Wezen van den Borgtocht in het Algemeen. Amsterdam, z. j. (1919.)
DAAL (I. VAN). - Ervaringen uit de praktijk omtrent kindersterfte. Id.
RUINEN (J.). — De oudste handelsbetrekkingen van Holland en
Zeeland met Engeland. Id.
Coors (G.). — De opheffing der Satisfactie van Amsterdam. Id.
LUBBERS (A. G.). — De bespreking der schadeloosstelling in de
onteigeningsprocedure. Id.
IVIEIJER (ADOLPHE F.). — Experimenter omtrent suggestibilitett
bij zenuw- en zielsziekten. Id.
KATZ (Dr. J. R.). — Het oudbakken wor den van het brood in v erband
met het vraagstuk van den nachtarbeid der bakkers. 's-Gravenhage,

z. j. (1919.)
MAN (D. DE). - Hier beginners sommige stichtige punten van onsen
oelden zusteren, Haar het to Arnhem berustende handschrift. 's-Gravenhage, 1919.
WITLOX (H. J. M.). — De katholieke Staatspartij in Naar oorsprong
en ontwikkeling geschetst. Eerste deel : De Noord-nederlandsche katholieken en de politiek onder Koning Willem I. 's-Hertogenbosch, 1919.
SCHNEIDER (Mr. JAN WILLEM). - Het probleem!van den fiaus in
het Volkenrecht. Id.
JANSSEN (J.). - C. Suetonii Tranquilli vita Domitiani. Gro-

ningae, Hagae, 1919.
CAVADINO (FRED.). - Oninogelijkheid van rechtsuitoefening.
Bussum , z. j . (1919.)

— 866 KOPERBERG (S.). - Polybii historiarum. Liber XXX. Quoad fieri
potuit restitutus. Campis, 1919.
KNOOP ( J. S. A. M.). — De invloed van geestelijken arbeid op de
specifiek vrouwelijke functies. Leiden, 1919.
PLIESTER (A. C.). — Historisch critisch overzicht der methoden ter
*poring van melkvervalsching. De Rijp, z. j. (1919.)

Verder nog de hieronder volgende uitgaven :
Gids voor de bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Met catalogus van incunabelen en and ere verzamelingen. Voorjaar 1919. Amster-

dam, 1919.
Bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Catalogus der Handschriften IV (tweede stuk) Brieven, N. Z. Amsterdam, x916. — IV
(derde stuk) : Brieven, Lijst van geadresseerden en corrigenda. Amster
dam, 1919. — VI : Sclienking-Diederichs. Kleinere afdeelingen (Italie,
Spanje, Portugal, Hongarije, Turkije, Griekenland, hlk, enz.)Bewerkt door de Conservator Dr. BERTHA M. V. D. STEMPEL. Amster-

dam, 1917.
Id. Catalogus van de Schenking-Quack. Amsterdam, 1915.
Id. Catalogus van de Engelsche, Duitsche en Fransche handbibliotheken (Seminarium-verzamelingen) okesteld in het universiteitsgebouw.

Amsterdam, 1918.
Id. Catalogus van de Philologisch-Historisch Handbibliotheek ofigesteld in de kamer-BooT. 1 e gedeelte. Amsterdam, z. j.
Id. Aanwinsten 1917. Amsterdam, 1917.
Id. Aanwinsten 1918. Amsterdam, 1918.
Door de Bibliotheek der Technische Hoogeschool to Delft, de
hieronder volgende proefschriften :
NIEUWENBURG (C. J. VAN). - De stabiliteit der mercurohalogeniden. 's-Gravenhage, z. j. (1914.)
COHEN (W. D.).
Reductie van aromatische ketonen. Delft, 1915.
BERGER (L. G. DEN). - Lanclbouwscheikundige onclerzoekingen;
omtrent de irrigatie o5 Java. Id.
VENING MEINESZ (F. A.) e.
— Bijdragen tot de theorie der
slingerwaarnemingen. Amsterdam, 1915.
VERKADE (P. E.). — Hydratatie van organiese zuuranhydrieden.
Den Haag, z. j.
ROSSEM (A. VAN).
Bijdrageltot delrkennis van het vulcanisatieproces. Amsterdam, 1916.
WEERMAN (R. A.). — Over de inwerking van natrium-Wochloriet
amiden van onverzadigde zuren en oxyzuren. Id.
GOUDRIAAN (F.). — Dissociatie-evenwichten in het stelsel metaalzwavelzuurstof. Bijdrage tot de theorie der roostprocessen. Id.
VERSLUYS (J.) M. I. —
capillaire werkingen in den bodem. Id.
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's- Graven-

hage, z. j. (1916.)
GROOTHOFF (CH. TH.). — De primaire Tinertsafzettingen van
Billiton. Id.
PFEIFFER (J.-PH.). — De waarde van wetenschappelijk onderzoek
voor de vaststelling van technische eigenschappen van bout. Amsterdam,

1917.
HAMBURGER (L.). — Over licht-emissie door gassen en mengsels van
gassen bij electrische ontladingen. Id.
KOREVAAR (A.). — Studies over het mechanisme van het hydreren.
Amsterdam, z. j. (1917.)
GISOLF (W. F.). — Beschrijving van een microscopisch onderzoek
van Gabro's en anyibolieten, herkomstig van Midden-Celebes. Rotter-

dam, 1917.
SCHERPENBERG (A. L. VAN). — Onderzoekingen 'tam' de constitutie
van het euxanthogeen, de moederstof van het Indisch geel. Amsterdam,
z. j. (1918.)
LELY (URSUL PHILIP). - Waarschijnlijkheidsrekening bij automatische telefonie. Den Haan, z. j. (1918.)
SNOEP (PIETER PERSANT). - Technisch-hygienische bes.chouwinen
over de economie van den industrieelen arbeid. Leiden, 1918.
COSTER VAN VOORHOUT (A. W.). — Condensatie-Producten van
phenol en formaldehyde. Delft, 1919.
HOEFFELMAN (G. E.). — De acetyleering van nitrophenolen onder
den invloed van eenige katalysatoren. Id.
MANDERS (J. H. M.). — Application of direct analysis to pulsating
and oscillating phenomena. Leiden, 1919.
LOON (CHR. VAN). — Stereochemie der cyclopentaan en der hydrindeen — 1, 2 — diolen. Den Haag, z. j. (1919.)
HAEFTEN (F. E. VAN). — De bereiding van de trichloornitro- en de
trinitrobenzolen en de inzverking van natrium-ntethylaat daarop.Utrecht,
z. j. (1920.)

Door de Bibliotheek der Rijksuniversiteit to Groningen, de hieronder volgende proefschriften :
KEYMAN ( J. M.). - Kudrun en Biterolf. Bijdrage tot de befialing
van hun onderlinge verhouding. Groningen, 1915.
MOLL (W.). — De rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Id.
ROESSINGH (D.). — Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen
en Celten. Id.
CUPERUS (S.). - Kerkelyk leven der hervormden in Vriesland
tijdens de Republiek. l e deel. De Predikant. Id. 1916.
BOSMAN (D. B.). — Afrikaans en Maleis-Portugees. Id.
Wessel Gansfort. Id. 1917.
RHIJN (MAARTEN VAN).
VRIJER (M. J. A. DE). - Henricus Regius. Ben « cartesiaaytsch
hoogleeraar aau de Utrechtsche hoogeschool. 's-Gravenhage, 1917.

-- 868 KLEIN WASSINK (D.). — Persoonlijke Religie in Israel (tot op
yereinia). Groningen, 1918.
yaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen. x913-1914 tot 1918-1919.

Door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht). Werken
uitgegeven door het Historisch Genootschap :
Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434), uitgegeven door Mr. A.
MEERKAMP VAN EMBDEN. Tweede deel (1424-1434). Amsterdam, 1914.
Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch
Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn
Huygens den zoon, bijeenverzameld door JHR. MR. J. H. HORA
SICCAMA. Id. 1915.
Gedenkschrift van Gijsbert Jan van Hardenbroeck (1747-1787), uitgegeven en toegelicht door Dr. A. J. VAN DER MEULEN. Dl. IV

1782-1783. — Dl. V : 1784-1785 en Dl. VI : 1785-1788, uitgegeven en
toegelicht door Dr. F. J. L. KRAMER. Amsterdam, 1915-1918.
Alperti Mettensis de diversitate temporum, met eene inleiding van
wylen Mr. C. PIJNACKER HORDIJK, uitgegeven door Dr. A. HULSHOF.

Id. 1916.
Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche
lakenbereiders (de zgn. droogscheerderssynode), uitgegeven door Mr. N.
W. POSTHUMUS (uitgegeven met subsidie van de Nederlandsche

regeering). Id. 1917.

Brieven aan Johan de Witt. Eerste deel : 1648-1660, bewerkt door
ROBERT FRUIN, uitgegeven door N. JAPIKSE. Id. 1919.
De tuee reizen van Cosimo de Medici, Prins van Toseane, door de
Nederlanden (1667-1669). journalen en Documenten uitgegeven door
Dr. G. J. HOOGEWERFF, Secretaris van het Nederlandsch Historisch

Instituut te Rome. Id. 1919.

en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. 36 ste tot
Bj
d
40ste de el.
Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden van het Historisch
Genootschap, gehouden te Utrecht op 29 Mei 1917. I Prof. Dr. F. PYPER,
Nieuwe studie van het oudste christendont. II Dr. J. S. THEISSEN,
Fruin over Egmont's zending Haar Spanje. Amsterdam, 1917.
Regels voor het uitgeven van Historische Bescheiden vastgesteld door
het Bestuur van het Historisch . Genootschap. Id. 1915.

Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden :
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1913-1914 tot 79I5-1916.
Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden en Levensberichten barer afgestorven Medeleden. 1916-1917 tot

x918-1919.
Levensberichten der afgestorven Medeleden van de Maatschappij
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1913-1914 tot 1915-1916.

der
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Thydschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde uitgegeven
-vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
34ste_ 3 8ste deel (1815-1819).
Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de MaatschaPpij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, met Inleiding en Aanteekeningen uitgegeven door Dr. J. W. MULLER en Dr. L. SCHARP g . Derde (Slot-)
Aflevering. Leiden, 1920.
Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant :
Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant. 1909-1915. 's-Hertogenboch, 1917.
Bzjdragen id. 1918. I-V. 's-Hertogenbosch, z. j.
Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften Berustende in
de Boekerij van het Provinciaal Genootschap. Eerste supplement.
Samengesteld door het Bestuurslid Jhr. Mr. A. F. 0. VAN SASSE VAN
YSSELT. 's-Hertogenbosch, 1915.
Verhaal van hetgeen er onlangs bij de belegering en inneming- van
Breda is voorgevallen. 1637. Uit het Latijn vertaald en met een Inleiding
en Aanteekeningen voorzien door L. VAN MIERT S. J. 's-Hertogenbosch,
1917.
Oorkonden betreffende Rixtel, met Aanteekeningen voorzien door
Jhr. Mr. A. F. 0. VAN SASSE VAN YSSELT. 's-Hertogenbosch, 1920.
Catalogus der Archeologische verzameling van het Provinciaal
Genootschap, beschreven en met eene Inleiding voorzien door Dr. J. H.
HOLWERDA, onderdirecteur van het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden, en Mr. J. P. W. A. SMIT, secretaris van bovengenoemd
Genootschap. 's-Hertogenbosch, z. j. (1917.)
Door de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
Catalogus van de Pamfletten-verzaineling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, bewerkt door Dr. W. P. C. KNUTTEL, onder-bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek. 7de deel : 1831-1853.— 8ste deel :
Supplement. — 9 de deel : Alfabetisch Register van onderwerpen, 14861895. 's-Gravenhage, 1916-192o.
Verslag der Koninklijke Bibliotheek over 1919.
Koninklijke Bibliotheek. Aanwinsten 1920. I. (Januari-Maart.)
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg :
1769-1919. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te
Middelburg. Middelburg, z. j.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid.
Kurt begriP der Geschiedenis van het Mirakuleus Beeld van
,O. L. V. van Hanszvyck, binnen Mechelen. Mechelen, 1897.
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1920 en nr II, 1920.

St.-Cassianus, nr I,
Les Collections Van der Straelen-Moons-Van Lerius 4 AnversVolume I-IV. Catalogue de la Bibliotheque. Tome I-IV. Anvers, s. d.
(1884.)
Ons Recht. Vlaamschgezind weekblad. Jgg. 1901-1904 en 17 II rs vast
de jgg. 1905-1908.

De Klauwaerts. Blad voor Vlaamsche belangen.
nr8

Jg. 1896 en enkele

van de jgg. 1895 en 1897-1901.

De Vlaamsche Wachter. Katholiek maandblad voor Letteren,
Vlaamsche Beweging en Taal. Jg. 1903.

Door Prof. Dr.

LEO VAN PUYVELDE, werkend lid :
Vow' mijn Land in oorlogsnood, door LEO VAN PUYVELDE.

1920.
Door den E.

Gent,

GAB. CELLS, priester, Heirnislaan, 5, te Gent
priester, werkend lid van de Maatschappij van
Geschied- en Oudheidkunde van Gent. — Beschrijving van GentHerziene en vermeerderde uitgaaf. Gent, z. j. (1920.)
H.

CELLS (GAB.),

Door den heer HERMAN RONSE, bestuurder der Hofbouwschool,
te Gent :
Verhandeling over Kunstmatige Teeltkennis, door HERMAN RONSE.
De kleine Tuinbouwer, nr I, 1920 (I e jg.).
te
Door den E. H. J. SALSMANS, S. J., Minderbroedersstraat,
Leuven :
Geneeskundige Plichtenleer (Deontologia medica), door J. SALSMANS, S. J., Prof. in de Zedenleer. Inleiding door Dr. H. DE STELLA,
hoogl. te Gent. H e uitgaaf (herzien en vermeerderd). Leuven, Gent,
Leiden, 1920.
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographie, nrs 8-9,1920. Tooneelgids, VIe jaar,.
nr 6. — De Kleine Vlaming, Nov. 1920.
Tegen ruiling van de Verslagen en
Ruildienst,
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
Biekorf, nr 10, 1920. — Neophilologus, 6 e jg., nr x. — De Schoolgids, nrs 9-13,1920. — Studien, November 1920. — La vie diocisaine,
Octobre 192o. — Dietsche Warande en Belfort, n r
1920.
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Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921)
werden de hieronder volgende boeken ingezonden :
Door Dr. ALB. VANDRIESSCHE, Vooruitgangstraat, nr 1, te
St-Nikraas :
Uit vreeclzame clagen, door Dr. ALB. VANDRIESSCHE (BERTO VAN
KALDERKERKE). Brugge, 1920.
Eenige losse gedachten over de tering tot onderricht van het yolk en
filichtbesef der verantwoordelijken, door Dr. A. VANDRIESSCHE. Inleiding door Professor Dr. J. DENYS van de Hoogeschool van Leuven.
Brugge, 1920.

**
Ingekomen brief. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met den hieronder volgenden ingekomen brief :
Lidmaatschap der Academie. Verkiezingen
van 16 Juni 1920. — Goedkeuring. — Brief van
17 November, houdende goedkeuring door Z. M. den
Koning, van de hieronder volgende verkiezingen tot
briefwisselend lid der Academie :
Heer Dr. A. VAN HOONACKER, hoogleeraar bij de
Universiteit te Leuven, tot vervanging van den heer Jos.
Jacobs, tot werkend lid bevorderd ;
Heer Dr. FRANS DAELS, hoogleeraar bij de Univer
siteit te Gent, tot vervanging van den
heer. Lod.
Prof.Dr.
Scharpe, tot werkend lid bevorderd.
En van de verkiezing tot buitenlandsch eerelid van
.den heer Dr. Jos. SCHRIJNEN, hoogleeraar bij de Univer
siteit te Utrecht, tot vervanging van Prof. Dr. J. Verdam, overleden.
Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 0) Te Deum. — Brief van 3 November, waarbij
de Weled. Heer Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen de Academie verzoekt tot het Te Deum dat, ter
gelegenheid van het Patroonfeest des Konings, Maandag 15 November, 's middags, in de hoofdkerk van,
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'Sint-Baafs zal gezongen worden. — Hebben de plechtigheid bijgewoond de heeren Prof. A. DE CEULENEER,
Dr. A.-J -J. VANDEVELDE en Mejuffrouw VIRGINIE LoVELING. De heer Bestendige Secretaris liet zich verontschuldigen.
2°1 Comiteit voor het praalgraf Peter Benoit.
— Bij brieve van 20 October, werd de Koninklijke
Vlaamsche Academie uitgenoodigd tot de onthulling,
op Zondag 7 November, van het praalgraf opgericht te
Antwerpen, tot nagedachtenis van den grooten Meester.
— De heer 0. WATTEZ heeft aangenomen de Academie
bij deze plechtigheid te vertegenwoordigen.

3°) Solemneele mis voor de gesneuvelden voor
het Vaderland. Uitnoodiging vanwege den Generaal Opperbevelhebber van de plaats te Gent, voor het
Beheer der Academie, om die mis (in Sint-Pieterskerk,
op 2 November) bij te wonen. — De Bestendige Secretaris heeft de Academie bij die plechtigheid vertegenwoordigd.
4°) Verjaardag van de verlossing der stad
Gent van de Duitsche Bezetting. — De Academie
werd door den Generaal Opperbevelhebber van de
Plaats te Gent uitgenoodigd tot de plechtigheid, die te
dier gelegenheid, den 13 November, zal plaats hebben.
5°) Jaarboek voor 1921. — Voor dit yaarboek is
ingekomen het levensbericht van Jhr. FERDINAND VAN
DER HAEGHEN, binnenlandsch eerelid der Academie,
door Prof. J. MANSION.
Ingekomen prijsantwoord voor 1921.
-.ZEVISCHRJ
Den 13 November is ingekomen een
antwoord, met kenspreuk Piscator III, op de prijsvraag
hieronder, voor 1921 uitgeschreven : < Een verklarend
Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscheri j. (Voor de
gewestrwoorden wordt aanwijzingvan de streek vereischt.)
6°)
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Mededeelingen namens Commissidn.
1 0) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :

Zijn aanwezig de heeren : Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, Prof. A. DE CEULENEER, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, Dr. A. FIERENS, ledell, en Prof.
J. MANSION, lid-secretaris.
De Heer KAREL DE FLOU is verhinderd de vergadering bij
te wonen.
Aan de dagorde staat als tweede punt :
Lezing door den heer Mr. WILLEMS : De Arelsche Rederijkers-kamer van Sinte-Barbara en haar deken Jacob De Hondt (1467'1528). — De Rederijkers-kamer van Axel is verschenen op het
landjuweel te Gent in 1539. Haar naam is tot hiertoe onbekend.
De heer L. Willems onderstelt dat zij heette K Glide van SinkBarbara », Dit gilde heeft als deken gehad een pastoor van Axel
JACOB DE HONDT, wiens gedichten door den heer Nap. de Pauw
uitgegeven werden. Mr. L. Willems bespreekt deze gedichten
en maakt enkele verbeteringen op den tekst. Hij onderzoekt
de bronnen, en toont aan dat de Sproke der drie papegaaien door
J. DE HONDT uit het Latijn werd naverteld.
— De Commissie stelt voor deze mededeeling op te
nemen in de Verslagen en Mededeelingen. — Door de
Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF'
SEGERS, secretaris, legt verslag ter tafef over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Dr. LEO GOEMANS, voorzitter,
Prof. A. DE CEULENEER, Kan. AM. Joos,,
en G. SEGERS, lid-secretaris.

Kan. MUYLDERMANS,
OMER WATTEZ, leden,
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Aan de dagorde Staat :
Lezing door den heer OMER WATTEZ : Over tweetalig lager
vna'erzvijs in Brussel en voorsteden.— De heer WATTEZ spreekt over
het tweetalig onderwijs, dat hij in de plaats zou willen zien van
het bestaande stelsel der Fransche en Vlaamsche klassen in
Groot-Brussel.
Met dit stelsel gaat het Vlaamsch onderwijs elken dag
achteruit. De toestanden zijn ellendig. De Vlaamsche klassen
verdwijnen en in de Fransche klassen wordt bijna geen Vlaamsch
onderwijs gegeven. Alle dagen rijzen klachten op vanwege de
Vlamingen.
In het Brusselsch dagblad Het laatste Nieuzvs werd de
toestand scherp onderzocht in eene reeks artikelen. De heer
WATTEZ leest enkele dezer stukken, blijkbaar geschreven door
een man van het vak.
Verder deelt hij mede het antwoord van den Minister van.
Wetenschappen en Kunsten op eene vraag van volksvertegenwoordiger Doms nopens den toestand van de Fransche en
Vlaamsche klassen in Brussel en zijne omgeving.
De medegedeelde tafel werpt een helder licht over dien
ellendigen toestand. Hij is in de hoogste mate nadeelig voor de
Vlamingen, en het blijkt dat onze taal gansch op den achtergrond wordt gesteld in het Brusselsch onderwijs met zijn onvoldoende getal Vlaamsche klassen.
In plaats van die indeeling in Fransche en Vlaamsche klassen
zou de heer WATTEZ overal tweetalige klassen willen zien, omdat
bij de laatste volksoptelling de Brusselsche bevolking in meerderheld verklaard heeft tweetalig to zijn.
De wet op het gebruik der talen in bestuurlijke zaken maakt
van Groot-Brussel een . middenland », waar het bestuur tweetalig zal moeten zijn, in tegenstelling met de Vlaamsche en
Waalsche gewesten, waar het eentalig zal zijn.
De abnormale toestand van eene sterk gemengde bevolking
in Groot-Brussel vereischt abnormale maatregelen, n. 1. tweetalig
onderwijs, behalve voor de twee of drie eerste schooljaren, gedurende dewelke het kind min of meer behoorlijk zijne moedertaal
zal moeten leeren, die in het tweetalig onderwijs toch altijd overwegend zal blijven.
De heer WATTEZ geeft de punten, welke hij besproken heeft,
_pa overweging aan de leden der Commissie voor Onderwijs.
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De heer voorzitter stelt voor de lezing van den heer Wattez
in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. — Deze voordracht geeft aanleiding tot eene bespreking onder de leden der
Commissie. De voorzitter drukt den wensch uit, dat Spreker zijne
lezing zou aanvullen met een ontwerp over de wijze waarop het
tweetalig stelsel in Groot-Brussel zou dienen toegepast.
Het;voorstel omtrent die lezing wordt door de
Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
— De heer G. SEGERS wenscht Dr. HUGO VERRIEST,
namens de Commissie, hartelijk geluk naar aanleiding van zijn
tachtigsten verjaardag. Ook dankt hij hem voor de diensten, die
ons geacht medelid gedurende zijne lange loopbaan aan ons
onderwijs en aan de Nederlandsche letterkunde heeft bewezen.
— Op de Januari-vergadering der Commissie zal Kan. A.
-loos een voordracht houden over : Onze folklore in de school.
3°) Bij zondere Commissie voor de zaak Eupen.
— De heer SCHARPE, waarnemend secretaris, legt verslag ter tafel, over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden
Zijn aanwezig de heeren : Prof. LOD. SCHARPE, Prof. J.
MANSION en Dr. A. FIERENS. De heer Dr. LEO GOEMANS werd
uitgenoodigd om aan de beraadslaging deel te nemen.
Aan de dagorde staat :
Bespreking van de briefivisseling betrefende de zaak. — Voorbereiding van het antwoord to sturen aan den Heer Eersten Minister
to Brussel. — Professor Mansion geeft kennis van een ontwerp
van antwoord, ter terechtwijzing van de oppervlakkige en verkeerde voorstellingen in het schrijven van Generaal-Majoor Bahia;
hij neemt op zich dat antwoord bij te werken met nog enkele belangwekkende gegevens meer, zoodat het zou klaar zijn om aan
de Academie in de eerstkomende zitting voorgelegd te worden.
**
Comiteit van het Praalgraf Peter Benoit.
—Dehr0.
WATTEZ, afgevaardigde der Academie,
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geeft het hieronder volgende verslag over de plechtigheid :
Op Zondag 7 November 1920 had te Antwerpen op het
Kielkerkhof de onthulling plaats van het gedenkteeken voor
PETER BENOIT. Door den Bestendigen Secretaris der Koninklijke
Vlaamsche Academie aangeduid om deze te vertegenwoordigen
bij de plechtigheid, heb ik mij op gezegden dag naar Antwerpen,
begeven. Om It) 1/2 uren werden de uitgenoodigden ontvangen
op het stadhuis te Antwerpen door het inrichtingskomiteit onder
het voorzitterschap van den heer Wambach.
Daar waren tegenwoordig de heeren voorzitter en leden van,
den Antwerpschen provincie-raad en der bestendige deputatie;
de heer Mathieu, bestuurder van het muziekconservatorium te
Gent ; de afgevaardigden der Koninklijke Vlaamsche Academie,.
der Koninklijke Academie van Belgie en der Koninklijke Academie van Schoone Kunsten, enz., enz.
De heer E. Wambach stelde vervolgens aan Burgemeester
en Schepenen en leden van den gemeenteraad der stad Antwer
pen de uitgenoodigden voor. Hij bedankte voor de plechtige
ontvangst op 't stadhuis.
De heer burgemeester J. de Vos antwoordde op deze rede
en zegde gelukkig te zijn de Vlaamsche kunstenaars, geleerden
en vereerders van den grooten toondichter te mogen ontvangen
op den heugelijken dag der onthulling van het praalgraf van
Peter Benoit.
Daarna nam de heer Louis Franck, gemeenteraadslid,.
minister van kolonien, het woord en in eene schitterende improvisatie, ingegeven door de muurschilderingen van het stadhuis.
en het beiaardlied, dat op slag van i i uur op Antwerpen's toren
klonk, bracht hij hulde aan Peter Benoit en de Vlaamsche kunst..
Daarna reden de overheden met de uitgenoodigden naar de
begraafplaats van het Kiel.
Rondom het gedenkteeken schaarden dezen zich, omringd
door talrijke vlaggen van Antwerpsche genootschappen. De heer
Mathieu voerde de eerste het woord in naam van de Belgische
toondichters. Na hem hield de heer Wambach eene rede over
bet werk van den grooten Vlaamschen meester Peter Benoit en
zijne medewerkers, vooral dichter Emanuel Hiel, en in naam van
het inrichtingskomiteit verzocht de spreker het Antwerpsch stadsbestuur het gedenkteeken onder hare hoede te willen nemen. Op
lit oogenblik viel het doek van het beeld.
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De heer Burgemeester bedankte den heer Wambach en al
de aanwezigen voor het monument en voor de hulde aan Peter
Benoit. Toen hief een groep zangers met zware mannenstemmen, begeleid door een kwartet van koperspeeltuigen, onder de
leiding van meester Wambach het << Onze Vader » van Benoit
aan. Plechtig klonk dit godsdienstig stuk op de begraafplaats en
iedereen was diep geroerd. De vaandels wuivend deden daarna
de ronde van het praalgraf, bronzen beeld van den beeldhouwer
Pierre, voorstellende de zingende Maagd van Vlaanderen, beschermd door een genius.
Om half een uur was de echt Vlaamsche plechtigheid afgeloopen.
DAGORDE.
I .) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1921. — In geheime vergadering
gaat de Academie over tot de verkiezing van haar
Bestuurder en van haar Onderbestuurder voor het jaar
1921. — Tot stemopnemers worden aangewezen de
heeren Is. TEIRLINCK en Dr. GOEMANS. Worden met
eenparige stemmen verkozen :
tot bestuurder, de heer Prof. Dr. C.
tot onderbestuurder, de heer

LECOUTERE,

OMER WATTEZ.

— Deze verkiezing zal ter bekrachtiging aan Z. M.
den Koning worden voorgelegd.

2°) Lezing door den heer G. Segers : Dr. Matthias de Vries' eerste eeuwfeest. -- De heer SEGERS spreekt
eene lofrede uit op Professor M. DE VRIES, naar aanleiding van het eerste eeuwfeest van dezen grondlegger
van de wetenschappelijke beoefening van het Nederlandsch, buitenlandsch Eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Spreker huldigt DE VRIES beurtelings
als geleerde, als taalkundige, als lexicograaf; ook als
een onzer voornaamste letterkundigen. De heer SEGERS
wijst op de dankbaarheid, die onze taalgenooten, inzonderheid de Viamingen, den stichter van het < JVoorden-
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boek der Nederlandsche taal >> verschuldigd zijn. Hij geeft
een beknopt overzicht van dit werk, waarvan de eerste
aflevering in 1884 verscheen. Wij vernemen uit deze
voordracht hoever het met dit werk stond, wanneer
ons betreurd medelid, THEOFIEL COOPMAN, den 27 Juni
1901, ter plechtige zitting van de Koninklijke Vlaamsche Academie, over het « Woordenboek handelde,
hoever het was gevorderd, als in Augustus 1914 de
Wereldoorlog uitbrak, en wat sinds den Wapenstilstand tot op onze dagen van dit standaardwerk verscheen.
Ten slotte brengt de heer SEGERS hulde aan Professor DE VRIES, den warmen beminnaar onzer taal,
den voorstander der samenwerking van Vlamingen en
Nederlanders op taal- en letterkundig gebied.
Namens de Academie zegt de Bestendige Secretaris den heer SEGERS hartelijk dank voor de belangwekkende mededeelingen, die hij over MATTHIAS DE
VRIES gedaan heeft en stelt voor de voordracht van
den heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen op to
nemen. — Goedgekeurd.
**

Bij de laatste omvraag wordt het hieronder volgende punt besproken :
3°) Geneeskundige dienst bij het Leger. —
De heer SCHARPt vestigt de aandacht der Leden op
zekere zinsneden uit het Ontwerp van wet op het gebruik
der talen bij het Leger. In de Memorie van toelichting
dienaangaande aan de Kamer der Volksvertegenwoordigers (vergadering van 27 Februari 1913) door Minister
CH. DE BROQUEVILLE voorgelegd, lezen wij : « Verschei« dene malen reeds heeft de pers de Vlaamschonkun• digheid gebrandmerkt, die zekere geneesheeren aan
« den dag zouden leggen. Men heeft gezinspeeld op
• zekere gevallen waarin zieke Vlaamsche soldaten, die
« geen Fransch verstonden, behandeld zouden zijn ge-
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<< worden voor kwalen, andere dan die waaraan zij
• kelijk leden en zulks omdat de geneesheer, die hen
• verzorgde, geen Vlaamsch kende en hen niet grondig
« had kunnen ondervragen... De Regeering wil, dat al
<< de kinderen die de Natie haar toevertrouwt, op een
« gegeven oogenblik de meest oplettende zorgen genie« ten... en... dat een, in een hospitaal... liggende sol« daat... in zijne moedertaal kunne worden opgebeurd
« door een welwillend geneesheer. Met die gedachten
« en die gevoelens bezield, stelt de Regeering voor,
aan de geneesheeren, die bij den geneeskundigen
dienst van het Leger wenschen aangenomen te wor« den, een proef over de kennis der Vlaamsche taal te
« doen afleggen... Nochtans,:om de Vlaamsche bevolking
« alle waarborg betreffende het ernstige dezer proef te geven,
« zal de jury worden bijgestaan door een geneesheer, welken
de Minister op een driedubbele, door den VOORZITTER
• DER VLAAMSCHE ACADEMIE hem voorgelegde lijst, zal
« kiezen... ».
Dientengevolge werd, den 2 - Juli 1913,:de hieronder
volgende r wijziging aan de wets op het gebruik der
talen bij het Leger toegebracht :
Service de sante.
1o.
L'alinea 2 de l'article 5 de
la loi du 28 juin 1899, reorganisant notamment le personnel du service de sante de
l'armee, est complete comme
,suit :
ART.

« et qui comprend notam« went une epreuve pratique
« sur la cOnnaissance de la lan« gue flamande. Cette epreuve
• consistera en l'interrogation

Geneeskundige dienst.
ART.

1o.

Alinea 2 van artikel 5 der
wet van 28 Juni 1899, houdende namelijk nieuwe organisatie van het personeel van
den geneeskundigen dienst in
het leger, wordt aangevuld als
volgt :
« en bevattende namelijk
« een practische proef over de
« kennis der Vlaamsche taal.
« Deze proef zal bestaan uit
« het ondervragen van twee
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« de deux soldats flamands « zieke Vlaamsche soldaten
« malades ignorant le francais « die geen Fransch kennen en
« et souffrant respectivement « onderscheidenlijk aan een
« d'un mal interne et d'un « inwendige en een uitwendige
« mal externe. Le recipien- « kwaal lijden. De recipiendus
« zal gehouden zijn, in het
c daire aura a indiquer et a
« expliquer en flamand le trai- « Vlaamsch de te volgen be« handeling aan te duiden en
« tement a suivre.
« uit te leggen.
« Voor dezebijzondere proef
« Pour cette epreuve spe« ciale, le jury sera assiste d'un « zal de jury worden bijgestaan
« door een geneesheer, door
« medecin choisi par le Mi« den Minister gekozen op een
« nistre, dans une liste triple
« driedubbele lijst hem voor« presentee par le president de
l'Academie royale flaman- « gelegd door den voorzitter
« der Koninklijke Vlaamsche
« de. »
« Academie. »
Deze maatregel zal op i Ja
Cette mesure entrera en
nuari 1915 in werking treden.
vigueur le l er janvier 1915.
ID

Het spreekt vanzelf dat er in Januari 1915 daarvan
geen spraak kon zijn. Maar wij schrijven December 1920
en de wet moet nageleefd worden.
De heer SCHARPfr stelt voor dat een afvaardiging bij
den heer Minister van Oorlog zou gaan. Van die afvaardiging zouden de heeren Minister HELLEPUTTE, FRANS
VAN CAUWELAERT en Mr. LEONARD WILLEMS, leden der
Academie, deel uitmaken.
— De Academie sluit zich bij dat voorstel aan.
— De vergadering wordt te 3 1/2 uur gesloten.

DR.

MATTHIAS DE VRIES
1820-1920
DOOR

SEGERS
Werkend Lid cler Koninklijke Vlaamsche Academic.
GUSTAAF

Leve de eendracht tusschen
Belgie en Nederland.
M. DE VRIES.

Den 9en November van dit jaar was het eerie eeuw geleden,
dat MATTHIAS I)E VRIES te Haarlem geboren werd. Hij was
misschien de grootste geleerde, waarop de Nederlandsche taalwetmschap roem mag dragen ja, volgens de treffende uitdrukking Van Professor Verdam, was hij < de grondvester van de
wetenschappelijke beoefening van het Nederlandsch
DE VRIES was de stichter van het Woordenboek der Nederlandwhe Taal. Op het Zesde Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres, den i I den, I2 den en I3den September 180o te 's Hertogenbosch gehouden, riep de vrome man Gods zegen in over den
reuzenarbeid, die hem te wachten stand : « 0 mogt er hoogere
zegen op omen arbeid rusten ! Is de spraak het « zintuig
der retie -, de schoonste gave door God aan het menschdom
verleend, de kweeking en veredeling der taal is het nederig
dankoffer dat den sterveling betaamt (I) ,.
Door het tot stand brengen van liet Troordenboek der
Nederfandrche Taal hebben I)E VRIES en zijne medewerkers en
opvolgers, wellicht, op wetenschappelijk gebied, aan gaiisch den
Nederlandschen stani de grootste weldaad bewezen, waarin wij
ons iii den loop der ceuwen mochten verheugen. Op de eenheid
der gemeenschappelijke taal van Noord en Zuid heeft stellig geen
werk zoo krachtig, zoo zegenrijk ingewerkt. Niemand heeft onze
(I) Hantielingen, biz. 172.
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taal in al Karen weelderigen rijkdom zoozeer beheerscht; niemand
heeft de hooge waarde der moedertaal, in een nationaal en
pedagogisch opzicht, zoo heerlijk doen uitschijnen; geen buiten'ander had de Vlamingen zoo lief, geen hunner begreep onzer
taalstrijd zoo goed, heeft zooveel bijgedragen am de vriendschapsbanden, niet alleen tusschen de Vlamingen en de Nederlanders, maar tusschen Belgie en Nederland nauwer aan te
sluiten dan Professor DE VRIES. Hij was niet alleen een beroemd
taalkundige, maar ook een onzer welsprekendste redenaars en
tevens een onzer sierlijkste letterkundigen; men mag dus zonder
overdrijving zeggen, dat weinigen zoozeer ter verheerlijking
onzer dierbare moedertaal hebben bijgedragen. Voeg daar bij,
dat DE VRIES tot de reeks der eerste buitenlandsche eereleden
der Koninklijke Vlaamsche Academie behoorde, en dat hij aan
dit lidmaatschap den grootsten prijs hechtte, bewijst de hartelijke brief, lien hij vier dagen na zijne benoeming aan onze
Koninklijke Instelling schreef (I). Wij beschouwen het als een
Buren plicht hem op het eerste eeuwfeest zijner geboorte dankbaar te herdenken.
In de plechtige openbare vergadering van 27 Juni 1901 der
Koninklijke Vlaamsche Academie sprak de beer Bestuurder, ons
diep betreurd medelid Coopman, eene inerkwaardige redevoering
uit over het Woordenboek der Nederlandsche Thal (2). De geschiedenis der stichting van dit werk werd daarin verhaald, en de
lof werd aan hem, die het tot stand bracht, en aan alien, die er
hunne medewerking aan verleenden, niet karig toegemeten.
De hooge waarde van het Woordenboek werd in een helder
daglicht gesteld. Het lag niet op den weg van den heer Bestuurder,
DE VRIES als professor, als redenaar en letterkundige, als ijveraar
voor de moedertaal, breedvoerig te bestudeeren. Ik zal mij dus
veroorloven eenige trekken om het beeld van dezen buitengewonen
man te schetsen; tevens wensch ik een overzicht te geven van
wat het Woordenboek in Juni 1901 was, wanneer Coopman zijne
redevoering uitsprak. Enkele persoonlijke beschouwingen, aangaande den inhoud en de bewerking, zal ik mij veroorloven.

(t) Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. , blz.
, blz.
(2) Id., jaarg.
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was eerst en vooral geleerde, universiteitsprofessor,
Op eene vergadering van hoogleeraars onzer vier universiteiten vroeg onlangs een der redenaars aan de aanwezigen of zij
Duitsche of Fransche wetenschap verlangden. Zoo stel ik mij
den hoogleeraar niet voor. Volgens mijne opvatting neemt hij de
Duitsche. de Fransche en nog andere wetenschap in zich op;
maar indien hij het daarbij liet, zou hij, in den rechten zin des
woords, op den naam van harmonisch ontwikkeld man geene
aanspraak mogen maken, over welke verbazende stofmassa hij
ook mocht beschikken. Zeker zou hij althans, als professor,
weinig invloed op zijne studenten uitoefenen en tot het bevorderen der wetenschap zelf zou hij schier niets vermogen bij te
dragen. Hij moet de wetenschap, welke hij links en rechts in zich
opneemt, verwerken, zoodat zij geheel met hem vergroeit, zijn
persoonlijk eigendom wordt, deel uitmaakt van zijne personaliteit,
ja, zijne persoonlijke eigenschappen, zijn persoonlijk karakter
heeft aangenomen.
Van der Palm heeft daarover eene heerlijke bladzijde
geschreven. Hij spreekt over Elias Borger (i). Zet in dezes naam
MATTHIAS DE VRIES, en men zal eene der hoofdredenen kennen,
waarom hij zulken overwegenden invloed op de studie der
taalwetenschap uitoefende :
DE VRIES

« Het zijn dergelijke geesten alleen, door wie wetenschappen en
letteren niet maar den stand bliiven bewaren, dien zij bereikten,
maar met en door wie zij voorwaarts gaan, en hare grenzen wijder
uitzetten. En waariijk, het baat ons niet veel, of men, uit een schat
van belezenheid, nets meer aan het licht weet to brengen dan in de
gelezen boeken to vinden is; zou zelfs het edel vocht niet noodwendig tan geuren cn kracht verliezen, wanneer het slechts uit het eene
vat in het andere, al is het van verschillenden vorm, wordt overgegoten ? Het is de ffeltie, dic hetgeen uit boeken wordt opgezameld, in
zich, als lichtstralen, in een brandpunt vergadert, of in zich opneemt
als beken die in eenen rivierboezem samenvloeien : die nog meer doet
dan dit : die het aldus bijgebrachte zich eigen maakt, eerst samenvangt, of kleinst, als het ware, en versmelt als het gezonde voedsel
in het dierlijk lichaam, en dan het edel vocht door buizen en kanalen
verspreidt, om overal leven en wasdom voort te brengen. Zoo eerst
verkrijgen wij niet het gelezene en opgezamelde, onbekookt en onbearbeid en onverteerd, slechts in een afzichtiger gedaante terug, maar
(i) Geb.

1784, gest. 1820.
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keurigsten geest van hetzelve, bezwangerd, als het ware, en vruchtbaar gemaakt, door hetgeen de eigen geest des onderzoekers daaraan toevoegde, en van het zijne daaronder mengde, om nieuwe
gevolgen daaruit of te leiden, om vroegere of hedendaagsche dwalingen te bestrijden, en het gebied der eeuwige waarheid uit to breiden
of te bevestigen. Waartoe zou de werkzaamhcid der nijvere bijen ons
dienen, indien zij, azende op duizend bloemen, het sap, uit elk gezogen, ons teruggaven, gelijk zij het daaruit trokken ? maar daardoor
dat zij het in zich bewaren, en in zich bcarbeiden, en tot een nieuw
en heilzaam voorthrengsel verwerken, daardoor eerst leveren zij
ons honig » (I).
DE VRIES was een persoonlijk wetenschappelijk genie. Vandaar, ik herhaal het, een der voornaamste redenen van zijne
wetenschappelijke macht, van zijnen invloed als professor op
zijne leerlingen, als geleerde, als redenaar op ons alien.
De wereldberoemde Tacitus, sprak, negentien eeuwen geleden, over het beheerschen der wetenschap bijna in denzelfden
zin als Van der Palm. Ik erken zonder aanstellerij, dat ik den
Franschen tekst van Jean Louis Burnouf volg, waarvan een
Duitsche schrijver verklaart, dat doze vertaling der werken van
wellicht den grootsten aller geschiedschrijvers tot heden niet
word overtroffen (2). Ik onthoud inij dus dozen Franschen tekst
door eene Nederlandschc omwerking nog to verzwakken.

(I) Borgers Genie, biz.
(2) BURNOUF (JEAN LOUIS), beroemde Fransche philoloog, geboren in
1775, gestorven in 1844. g Unter seinen iibrigen Werken ist die Uebersetzung der Werke des Tacitus (6 B'° 1827-1833), zuletzt 1869 hervorzuhe4: ben, die bis jetzt noch nicht fibertrojen worden 1st *. (BROCKHAUS,
Conversations-Lexikon, IV, blz. 132.) Het uittreksel is ontleend aan Dialogue sur les 0, ateurs. Wel wordt beweerd, dat dit werk niet door Tacitus
geschreven werd. BURNOUF zegt daarover : g Je crois fermement, sans oser
pourtant affirmer, que le Dialogue est de Tacite, et que c'est son premier
C ouvrage. Il est digne a tous êgards de ce grand 6crivain ((Euvres cornplêtes de Tacite, traduites en francais, avec une introduction et des notes,
par J. L. BURNOUF. Paris, 1872, Introduction,) g Die Autorschaft der
C fiinften unter seinen Werken erscheinende Schrift, des Dialog-us de oratoc ribus ist bestritten, doch sprechen uberwiegende Grande ciafiir, dast die
4 dem jugendlichen, noch nicht mit eigenem fertigen Stil schreibenden Tacitus zuruckweisen is s. (BROCKHAUS, op. cit , xiv en 326.)
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Qu'on ne dise pas qu'il suffit de se faire Bonner au moment du
besoin une instruction speciale et restreinte a un seul sujet. D'abord,
nous n'usons pas d'un hien qui nous est prete comme s'il nous etait
propre; et c'est une chose extrémement differente de posseder ce
qu'on emploie ou bien de l'emprunter. Ensuite la variete meme des
connaissances nous fournit des beautes que nous ne cherchons pas;
lorsqu'on y pense le moms, elle eclate et frappe les regards. Et ce
n'est pas seulement l'auditeur eciaire par le savoir et le gout, c'est le
people méme qui est sensible a ce merite. Aussi d'unanimes eloges
proclament-ils aussitOt que celni qui parle a fait des etudes completes,
qu'il a parcouru tous les degres de l'eloquence, en un mot qu'il est
oratcur. Et je soutiens qu'on ne peut meriter, que jamais on ne
merita cc titre, qu'A one condition ; c'est que, pareil au guerrier qui
marche au combat pourvu de toutes ses acmes, on descende au Forum,
arme de toutes les sciences (x).

't Is bijna twintig eeuwen geleden, dat op den invloed der
voorbereidende studie, op de wetenschappelijke loopbaan werd
gewezen, en het werd, bij mijn weten althans, sindsdien niet
treffender gedaan.
Het wordt niet betwist, dat de afstamming van den kunstenaar, zijne eerste huiselijke opvoeding, de omgeving, waarin hij
zijne kinder- en jongelingsjaren doorbracht, zich zijn levenlang
doers gevoelen, en zelfs zeer dikwijIs de richting zijner kunst
bepalen.
De geschiedenis is daar om te bewijzen, dat dit insgelijks
waar is, wat de mannen betreft, die in de wetenschap uitblinken.
In dit opzicht mocht MATTHIAS DE VRIES zich bij uitstek
gelukkig achten. Zijn vader, Abraham de Vries, den 20 April 1775
te Amsterdam geboren, en den 3 November 1802, op zeven-entachtigjarigen ouderdom te Haarlem overleden, was een veelzijdig ontwikkeld roan, In het vaderlijk huis ademde de jeugdige
MATTHIAS de liefde tot de Nederlandsche taal, tot de ernstige
studie in; hij werd in den huiselijken tiring, gezamenlijk met
zijnen twee jaar ouderen broeder, Gerrit, door zijnen vader ter
academische loopbaan opgeleid. Eene eigenschap, die MATTHIAS
DE VRIES onderscheidde, en waaraan zijne heerlijke uitslagen in
het onderwijs, in de wetenschap, in ruime mate te danken zijn,
had hij van zijn vader gerfd. Geestdrift, medesleepende geestdrift,
(I) CEztvres completes de Tacite, blz. 704.
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kenmerkte zijne lessen, zijne academische redevoeringen, zijne
verslagen over de voorbereidende werkzaamheden van het.
Woordenboek, alles wat hij schreef, sprak of deed. Deze geestdrift
wist hij aan zijne leerlingen mede te deelen zij straalt door in al
zijne werken. Zonder deze geestdrift ware het Woordenboek der
Nederlandsche Taal nooit tot stand gekomen.
Welnu, Abraham de Vries legde diezelfde geestdrift aan den
dag in het nastreven van zijn ideaal. Bij hem stond de overtuiging
ankervast, dat Laurens Coster de wezenlijke uitvinder der boekdrukkunst was, en hoewel weinige geleerden zijne zijne hielden,
besteedde hij een groot gedeelte van zijn leven om de eer van
zijn vaderland op te houden. en dat met eene overredingskracht,
die waarlijk aanstekelijk werkt.
Roerend is de hulde, die de professor aan zijnen vader
bewees in zijne redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Leiden. In de Aula der
Universiteit, zoo beroemd om de historische herinneringen, die
er aan verbonden zijn, om de beroemde mannen, die zij te alien
tijde aan de wetenschap heeft geleverd, is het talrijke leeraarskorps, zijn de hoogste vertegenwoordigers van het bestuur, zijn
de honderden studenten vergaderd.
De Brie en dertigjarige geleerde, sinds vier jaar hoogleeraar,
reeds een sieraad der Nederlandsche wetenschap, spreekt eene
redevoering uit, die aller bewondering afdwingt. Wat zijne voordracht betreft, wordt hij door niemand overtroffen.
Onder de aanwezigen bevindt zich de tachtigjarige vader,
naast zijnen vijf en dertigjarigen zoon Gerrit, den jurist, die negen
jaar later een invloedrijk lid van een der eerbiedwaardigste
colleges van den lande, van den Raad van State, zou worden. Hun
zoon en broeder staat op het spreekgestoelte. Hij heeft over zijne
wetenschap gesproken hij heeft aan zijne oud-leeraars en collega's zijnen dank betuigd. De gansche vergadering is onder den
indruk dezer grootsche plechtigheid, dezer ongeevenaarde welsprekendheid.
De zoon_ richt zich tot zijnen vader :
« Is er iets, dat mijne vreugde op dezen dag verheft .tot een zalig
gevoel, het is uwe tegenwoordigheid, lieve Vader ! Als ik u aanzie
en in uwe trekken lees, wat er omgaat in uwe ziel, dan welt er een
stroom van aandoeningen in mijnen boezem op. Daar verrijst vO6r
mijne verbeelding mijn geheele leven, van mijne geboorte tot op
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heden, en het be'zat niet een enkelen dag, die niet doorweven is vanuwe teedere liefde, van uwe trouwe zorg, van uwen wijzen raad.
Maar het heilig gevoel van eerbied, van liefde, van dankbaarheid,het uit zich niet in woorden in het openbaar gesproken : het geeft
zich lucht in den huiselijken kring, of in de stille eenzaamheid, als
het voile gemoed zich uitstort voor Hem, die in het verborgen ziet.
Hij, de algocde God, heeft uwe gebeden verhoord, en uwe opofferende vaderlijke trouw met eene uitkomst bekroond, die uwen hoogen ouderdom met verkwikkenden zegen omstraalt. Want wellust
moet het U zijn voor het harte, U, die uw hoogste gcluk steeds irr
uwe kinderen steldet, nu gij uw beide zonen op een standpunt geplaatst ziet, waarop zij, door het betrachten uwer wijzc lessen, nuttig
werkzaam kunnen zijn voor het vaderland, dat wij door U leerdenliefhebben, voor de wetenschap, waarvoor gij ons gemoed in vurigen
ijver ontvlamdet. Wellust moot het U zijn voor het harte, den oudste
van ons beiden aan uwe zijde te zien, door het vertrouwen zijner
medeburgeren tot deelneming aan het staatsbestuur geroepen, en
den jongste te zien optreden om eene taak als deze te aanvaarden,
hier aan de Leidscbe hoogeschool, die gij steeds zoo hoog hebt
geeerd, die zoovelen uwer beste vrienden als hare sieraden telde,
wier roem onze onvergetelijke Kemper door den zijnen verhoogde.
De vreugde, in dit uur u geschonken, storte een zachten balsem inuw hart, nog bloedende van de wonde, die het verlies van een teerbeminden broeder u sloeg (1). De zegen, u genadig verleend, blijveuw deel tot in lengte van dagen. Uw raad en uwe leering blijven mij:
voorlichten in mijne nieuwe roeping ; uw vaderlijke zegen zij mij tot
bemoediging en steun ; uw gebed stijge voor mij op, dat het God
behage mij de krachten to verleenen, om de plichten, waartoe ik mij,
heden verbind, getrouw te vervullen (2) ».
(I) Jeronimo de Vries werd geboren te Amsterdam den 9 April 1777 en
stierf aldaar den I Juni 1853. Hij was een talentvol letterkundige. a Stond met
Bilderdijk in nauwe betrekking en pewees dezen groote diensten, vooral in
g het tijdvak van zijn ballingschap en onder de Fransche overheersching
(Biog-rafiAch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde,
door J. G. FREDERIKS en F. jos. VAN DEN BRANDEN, tweede omgewerkte
druk, blz. 857.) Hij was een boezemvriend van onzen Jan Frans Willems, en
onderhield met hem eene drukke briefwisseling. Zie Zeus uit de DichtProzawerken van Jan Frans Willems, door MAX ROOSES, uitgegeven door
bet Willemsfonds, en Brieven aan fan Frans Willems, uitgegeven doorJAN BOLS, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
(2) De Nederlandsche Taalkunde in Karen aard en hare .trekking.
Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Leiden, den 29 October 1853, door Dr. M. DE VRJES, Haarlem,
1851, blz. 117.
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Deze ontboezeming is in de hoogste mate karakterschetsend
voor DE VRIES, die gelijk Grimm, bij al zijne verbazende geleerdheid, tot het einde zijns levens, veel kinderlijks bleef behouden.

Den 28 April 1837 werd DE VRIES student te Leiden. Hij,
zoowel als zijn broeder Gerrit, waren typen van flinke, en tevens
rijkbegaafde studenten ; dit blijkt o. a. uit eenen brief van Jan
Frans Willems aan Jeronimo de Vries, broeder van Abraham
de Vries.
MATTHIAS promoveerde den 13 December 1843 in de letteren
hij werd leeraar aan het gymnasium der academiestad en zes jaar
later professor aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daar bleef
hij slechts vier jaren ; van 1853 tot 1891 was hij een sieraad der
aloude Leidsche hoogeschool.
De redevoeringen, die hij bij het aanvaarden dezer betrekkingen uitsprak, behooren, zoowel in een wetenschappelijk als in
een letterkundig opzicht, tot de heerlijkste meesterstukken onzer
taal. DE -VRIES vertoont zich daar reeds in al de pracht van zijn
talent. Reeds vroeger zegde ik, dat zijne macht, zijn invloed toe te
schrijven zijn aan zijne beheersching der wetenschap, ook aan de
manier, waardoor hij zich die heeft eigen gemaakt, aan zijne eerste
opvoeding, aan zijn karakter, dat zich bij hem, evenals bij alle
kunstenaars, in zijnen stijl lucht geeft. Buffon, in zijne beroemde
academische redevoering over den stijl, merkt zeer te recht aan,
dat slechts die werken, welke zich door de schoonheid van den
stijl onderscheiden, tot het nageslacht overgaan. De ondervinding
heeft dan ook bewezen, dat de uitstekendste geleerden door
hunnen stijl uitblinken, en ook dat hunne werken, niet het minst
door hunnen stijl de wetenschap bevorderen. Macaulay, Curtius
en Pasteur zijn niet minder beroemd als schrijvers, als letterkundigen, dan als geleerden. Evenzoo MATTHIAS DE VRIES. Ik ga
verder : hij is in den vollen zin des woords een kunstenaar, een
artist; ja een dichter, een onzer grootste dichters. Hier ook, gelijk
in vele andere opzichten, is hij nauw verwant met Jacob Grimm.
Nicolaas Beets, sprekende over den stichter van het Deutsches
WOrterbuch, en den verzamelaar der Kinder- and Hausnirchen,
haalt in zijn voortreffelijk opstel over Kinderboeken, Gesprek met
Crito, Eene voorlezing, de woorden van DE VRIES aan, welke de
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Nederlandsche geleerde in zijne Toespraak ter opening dei A/gemeeneVerg-adering der illaatschappi/ der livederlandsche Letterkunde
to Leiden; den 16 fimi 1864, ter nageaachtenis aan Grimm
wijdde (I) : « den man, in wien men, met zijn persoon en werken
« bekend, niet weet wat meer to bewonderen of de wonderfijne
« scherpzinnigheid ; of de duizclingwekkende geleerdheid of den
« echt dichterlijken geest of het poor/re/ell/4 karakter, of den kinder« liken zin, den een7,ond hi/ ,z,00 peel groots, of dc grootheid N /. zoo« veel eenvond »
Dat is DE VRIES zelf voOrtreffelijk geteekend. De Nederlandsche taalkundige spreekt ook over Grimm, namelijk in de
inleiding van het Woordenboek. Hij zet de reden uiteen, waarom
de Duitscher, wat de verklaring der woorden en uitdrukkingen
betreft, eene methode volgt, die gansch met het karakter van
den geleerde overeenkomt : Ongetwijfeld getuigt doze inrichting, gelijk alles wat Jacob Grimm sprak of schreef, van zijnen
dichterlijken geest. Men had niet anders kunnen verwachten van
den man, die al heeft hij geen enkel vers nagelaten, zeker een
van Duitschlands eerste dichters is geweest (2) >>..
De overeenkomst tusschen beide geleerden is inderdaad
treffend : evenals Grimm erkent DE VRIES het hooge nationaal
belang der moedertaal; evenals de Duitscher dringt de Nederlander diep in de geheimen der spraak, der volksspraak; evenals
Grimm, zoekt en ontdekt DE VRIES in het karakter der spraak
het karakter van het yolk; evenals hij, heeft hij zijne nasporingen
hoofdzakelijk aan de historische ontwikkeling der spraak gewijd,
en komt hij tot het besluit, dat altijd en overal de ontwikkeling
van een y olk gelijken tred houdt, met de ontwikkeling zijner
spraak, , dat de taal al de lotgevallen en wisselingen (volgde) die
> de tijd aan onze vaderen aanbracht; dat zij (beurtelings gerezen
(I) Jacob Grimm, geb. 1785, gest. 1863. Zijn Duitsche biograaf getuigt
van hem, wat geheel en al op M ATTHIAS DE VRIES toepasselijk is : Alle
• Werke Grimm's zeugen von einem machtigen Massen bezwingenden Fleiss,
grossartiger Gelehrsamkeit, tiefdringendem, ordnendem Verstand, von
• sicherm Gefiihl fur den Gang historischer Entwickelung and vom frisches, tern, ebenso kraftigem als zartem Sinn, ohne welche es niemals gelingt,
(BROCKHAUS,
• die Heinzlichkeiten des Sprachgeistes zu ergriinden
VII, blz. 65o.)
(2) Verscheidenheden meest op letterkundig gebied, door NICOLAAS'
BEETS, eerste deel, blz. 260.
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en gedaald), deelde in hunnen voorspoed en bloei, maar ook
« in hun teruggang en verval; en (dat) van alles wat in den loop
« der tijden ons y olk heeft gedaan en geleden, gedacht en gevoeld
« in haar (de taal) de onafwischbare sporen afgedrukt zijn ( I ) >>.
MATTHIAS DE VRIES is de wetenschappelijke broeder van
acob
Grimm, omdat hij, tevens een groot geleerde en een groot
J
dichter was. Hij is een groot dichter, een wezenlijk kunstenaar
om zijne rijke verbeelding, om zijn kinderlijken zin, en diep
gevoel. Ook om zijn beeldend vermogen, om zijn talent om zelfs
de meest abstracte zaken vast, scherp omlijnd, treffend gekleurd,
voor te stellen, te groepeeren, als levende wezens in onze onmiddellijke nabijheid te brengen.
Men zal dezen karaktertrek reeds in de aanhalingen hebben
opgemerkt; luistert welke hulde de professor aan Bilderdijk, den
koningsdichter, brengt :
Wees meester van de taal, gij zijt het van 't gemoed.
Ziedaar de uitspraak van Nederlands zanger bij uitnemendheid, van hem die het meesterschap der gemoederen met het meesterschap der taal in zeldzame mate vereenigde. Of was het niet
Bilderdijk, wiens bezielde stem met onweerstaanbare kracht het
gemoed aangreep, overmeesterde en in verrukking wegsleepte ? Zijt
gij koud voor recht en voor waarheid, hij spreekt : en een edel vuur
doorgloeit u de borst. Zijt gij verzonken in de genietingen der
wereld : daar klinkt zijn lied, en uwe ziel herneemt hare veerkracht.
Droomt gij u de rampen des tijds in zorgelooze kalmte weg : hij heft
de jammerklagt aan, en met angst schrikt gij op uit uwe rust. Of wel,
als gij wanhoopt aan het lot van uw vaderland hoor zijne prophetische stem, en blijde juicht gij der toekomst te gemoet. Elke gedachte,
die in zip hoofd woelt, dringt ook in uwen geest door; elke aandoening, die zijn hart doorstroomt, stort zich in uwe ziel over; en
hetzij hij u opwekt of ter nederslaat, hetzij hij u juichen doet of
treuren, altijd wordt u de bekentenis afgeperst : Ja, Bilderdijk was
meester van 't gemoed !
« En de taal ? Ook daarin was hij meester, geheel en al meester.
Ziet, hoe die onmetelijke schaCvan woorden, vormen en wendingen
hem steeds op zijn wenk ten dienste staat ; hoe hij ze steeds met
juisten blik uitkiest, buigt en plooit, verbindt of vaneenscheidt, of
wel nieuwe te voorschijn roept, en ongekende krachten doet werken;
hoe de telkens wisselende gedachte zich altijd vertoont in dat kleed,
(I) De Nederlandsche Taalkunde, u. s.
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,dat met hare fijnste wijzigingen het geestigst overeenstemt ; en dat
alles, niet met inspanning en afmatting, niet door den arbeid van het
verstiand met moeite en vlijt bijeengezocht (i), maar als door een
tooverwoord in het leven gerocpen. Twijfelt gij aan de voortreffc1 ijkheid onzer moedertaal, ziet gij wellicht met minachting op haar
neder, slaat de werken van Bilderdijk op, en ziet wat die taal in de
hand van een meester worden kan. Wat al weelderige rijkdom en
kwistige verscheidenheid, wat al forsche kracht en lenige buigzaamheld, wat al kloeke stoutheid en zoete liefelijkheid, wat al zinrijke
wijsheid en dartele luim, straalt en tintelt u daar op elke bladzijde
tegen. Uw twijfel is vervlogen, uwe minachting voor bewondering
geweken, en terwijl gij er trotsch op zijt, dat zulk eene taal ook de
uwe is, erkent gij het tevens volmondig, dat in het meesterschap der
taal nicmand Bilderdijk evenaarde ( 2) ».

Zelfs in zijne wetenschappelijke beschouwingen straalt de
artistieke, dichterlijke geest van DE VRIES door, treft ons zijne
beheersching over de stof enders vorm, staan wij in bewondering
voor zijnen rijken geest en zijn warm gemoed, voor zijne uitgebreide wetenschap en zijn diep, fijn gevoel, voor de helderheid
zijner voordracht, en de schoonheid van zijnen stiji.
DE TAAL IS HET BEELD VAN DEN MENSCH, DE TAAL IS
GANSCH HET VOLK :
0 Zoo is dan de taal eene hoogere gave, getuige van het goddelijke in den mensch, en, als uitdrukking zijner gedachten en gewaarwoordingen, ontvloeisel en afspiegeling tevens van zijnen geest en
zijne ziel. Daarin bestond reeds van den oorsprong of hare hooge
waarde, maar die waarde is door den loop des tijds, door de ontwikkeling van ons geslacht, nog oneindig verhoogd. Terwiji het
denken en gevoelen allengs door ruimere stof en veelzijdiger werking
zich oefende, vormde en veredelde, en van onbewust vermogen tot
het voile besef der wijsbegeerte rijpte, volgde de taal die ontwikkeling in evenredige mate, en nam aanhoudend toe in omvang en
diepte, in rijkdom en verscheidenheid, in kracht en beweging. Oorspronkelijk de schilderende uitdrukking der zinnelijke wereld, nam
(i)

....Geen ijdel kunstgewrocht,
Door arbeidzaam verstand met moeite en vlijt gezocht.
(BILDERDIJK, De Dieren.)
(2) De heerschappij over de taal, het beginsel der welsprekendhezd.
Redevoering- ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool to Groningen, den 28sten November 1849 uitgesproken door
Dr. M. DE VRIES. Groningen. De Waard, 1850.
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zij allengs den geheclen inhoud ook van het bovenzinnelijke in zich
op; elke ontdekking op het gebied der gedachte, elke ondcrvinding
in het rijk des gevoels goot zich in den taalstroom uit, om er harmonisch mede zamen te srnelten, en op hare beurt een nieuw beginscl
van ontwikkeling en leven te worden. Zoo is de taal de onbedriegelijke spiegel, waarin de geest, zoowel als de ziel niet van een
mensch, maar van het menschelijk geslacht, getrouwelijk en volkomen weerkaatst : in een woord de taal is het beeld van den mensch.
« Gclijk echter het beeld des menschen zich niet slechts in
onveranderlijke eenheid, maar ook vooral in duizendvormige verscheidenheid vertoont, zoo moest het beeld, waarin zich dat wezen
uitdrukte, die eenheid en die verscheidenheid gelijkelijk afspiegelen.
Vandaar het verschil der talen. Eene enkele mcnschelijke taal, voor
alien toereikende, is even ondcnkbaar als eene volstrekte gelijkheid
van inborst. Wel hebben alle talen een gemeenschappelijken grondslag, want het algemeene kenmcrk der mcnschheid was nooit of
nergens aan cenig starveling ontzegd. Maar zoo dikwijls zich in eene
afdeeling der menschen eene eigenaardige verscheidenheid openbaarde, van karaktcr, van gezindheid, van denkwijze; zoo dikwijls
zich eenc als afzonderlijk yolk van anderen afscheidde, en in luchtstreck, in lotgevallen, in ontwikkeling en beschaving, in behoeften
en begcerten van alle overigen verschildc, zoo dikwijls ontsprong
uit den menschelijken boezem, eene nieuwe of althans vernieuwde
taal, die van dat alles de getrouwe uitdrukking bevatte. Maar wat
spreek ik van verschillende volkeren en verschillende talen ? Kent
gij, in een en hetzclidc yolk, twee menschen, wier taal volkomen
dezelfde is ? Neen, even verscheiden als de mensch is in zijne veelsoortige vormen, even gewijzigd is het leven der taal, waarin zich
die vormen openbaren. Het gebruik heeft die bijzondere uitdrukking
van icdcrs eigenaardig karaktcr met den naam van stijl bestempeld,
en slechts aan de uiting van een geheel yolk den naam van taal
gelaten. Welnu, indien er waarheid is in het woord van den wijsgeer : de stiji is de mensch (1), niet minder waarheid is er in de
spreuk, die een broedervolk zich koos als_vaderlandsche leuze : de
taal is gansch het yolk (2) ».

(I) Dit woord van Buffon wordt dikwijls aangehaald. De beroemde man
zette in zijne redevoering bij zijn ontvangst in de Academie francaise de
stelling uiteen (1753), dat slechts werken, die in een schoonen stiji geschreven
zijn tot het nageslacht overgaan. Wetenschap, belangrijke feiten, zelfs
heid volstaan niet, Deze dingen liggen buiten den mensch : slechts de stiji
hoort hem toe : Ces chosen sont hors de l'homme, le style est l'homme méme
(2) De heerschappy over de taal.
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Wat ons hier vooral treft, is, dat zulke verheven zaken op
zulke duidelijke, heldere wijze worden verklaard. Dat is een
bewijs van de macht, van de beheersching der stof, welke den
redenaar kenmerkt. De treffende waarheden worden ook op aangename wijze voorgedragen. Wij smaken een wetenschappelijk,
en tevens een poetisch genot. Dit is te wijten aan het bekoorlijk
karakter, aan de poetische geaardheid, aan de bevallige personaliteit van den . man der wetenschap. Hij is een edel, deugdzaam
en geleerd mensch, Hij geeft ons zijne schoone persoonlijkheid
ten beste. Hij spreekt schoon over zaken, waar wij gaarne over
hooren spreken. Zulke stukken hoeven, nu meer dan ooit, onder
ieders oog, onder het oog der leerlingen en studenten gebracht te
worden. Zij zullen er een weinig geevenaard genoegen aan
smaken, en c ' est en profiler que de savoir s'y plaire.
De taalkundige weet als weinigen het belang der letterkunde
te waardeeren :
Letteren en taal ! twee woorden van den innigsten zamenhang
en nauwelijks van elkander te scheiden. Wat ware er van de laatste
zonder de cerste geworden ? Wat anders dan eene onbevallige,
boersche spraak, den naam van taal onwaardig ? Het was de kunst,
die de taal met haren adem bezielde ; die het zaad in haren schoot
deed ontkiemen tot vruchtbaren wasdom ; die haar vormde en veredelde, verrijkte en beschaafde, en haar verhief tot den hoogen rang,
dien zij onder hare zusteren bekleedt. De kunst, wier invloed zoo
krachtig werkte, dat somtijds het genie van een enkelen meester
voldoende was om de taal met nieuwe levensgeesten te doordringen (1) ».

Wanneer DE VRIES te Groningen als hoogleeraar optrad, was
hij slechts negen en twintig jaar oud. Wel is waar, bleef zijn hart
jong tot op zijnen ver gevorderden ouderdom; loch de lessen
van zulk een bewerktuigden professor, die zoo hoog boven de
studenten staat door zijne wetenschap, en zoo dicht bij hen is
door zijne jaren, door zijn gemoed, door zijn innerlijk levee,
(I) De redenaar doet verder het belang der letterkunde voor den taalvorscher uitschijnen. 4, Hem is het te doen, de taal in hare geschiedenis te
kennen, om te weten welke toestanden zij achtervolgens doorieefde. Daarom
ziet h#in iederen schrilver een getuige van zinen tijd, Een schoomwoorci,
een waardig tegenhanger van Grimm's: Elk woord heeft zline geschiedenis*.
Zie De Nederlandsche Taalkunde u. s.
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moeten als dauw op een klaverveld op die jonge gemoederen
gewerkt hebben. Nog eens, ik begrijp, ik voel den invloed van
DE VRIES op zijne studenten, op het onderricht van zijn vak, niet
alleen aan de hoogeschool, waar hij werkzaam was, maar zelfs
buiten zijn land, ja aan de gansche Nederlandsche taalwetenschap.
Hij richt zich rechtstreeks tot de studenten :
Met betrouwen richt ik het woord ook tot U, edele jongelingen,
die het sieraad zijt van deze hoogeschool. Hartverheffend is de
gedachte, dat gij alien, in den bloeitijd des levens, uit verschillende
oorden des vaderlands naar eene plaats zijt zamengevloeid, door
geene . andere begeerte gedreven dan de edelste, die den mensch kan
bezielen, de zucht naar vermeerdering uwer kennis, naar ontwikkeling van uw verstand, naar beschaving van uwen geest. En streelend
is mij het denkbeeld dat ook aan mij de eervolle taak is opgedragen
om U in het voldoen aan die begeerte behulpzaam te zijn. Welk
een rijk en heerlijk veld ligt daar voor onze blikken uitgestrekt !
De vaderlandsche taal, letteren en geschiedenis !... Waarlijk,
zoo ooit een leeraar recht had op algemeene belangstelling in de
hem toevertrouwde wetenschap te rekenen, mij is dat recht dubbel
verzekerd. Welaan dan, schenkt mij uw vertrouwen, en aanvaarden
wij moedig onze taak. Daartoe noodig ik U uit als een vriend, die
in al uw streven belang stelt, als een ouder medebroeder, die uwe
behoeften kent, en wien het nog niet vreemd geworden is in uw
midden te leven. Ik weet het, gij aarzelt niet die roepstem te volgen,
en gelijk ik mij bereid verklaar om van nu of aan mij geheel aan u
te wijden, zoo zult gij ook de verwachting niet beschamen, die ik van
U durf koesteren (1) >>.
****:

Men kan wel denken, dat de iiaam van Dr. MATTHIAS
dikwijls in mijne klasse uitgesproken werd, en op welke
wijze daarover werd gesproken, in ,welken zin zijne stukken
werden ontleed, die in de Bloemlezing voorkwamen, zal elkeen
beseffen. Ook wat de leerlingen over dezen man dachten, wat zij
voor hem voelden. De leerlingen denken en voelen overal gelijk
de leeraar denkt en .gevoelt.
In het jaar 1889 werd Dr. DE. VRIES ' veertigjarig jubileum,
als professor, in Nederland pleehtig gevierd. 1k sprak te dier
DE VRIES

(1) De hecrschappj over de taal, u. s.
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gelegenheid aan mijne leerlingen over den buitengewonen man,
en drukte op de onwaardeerbare diensten, die hij aan de Nederlandsche taalwetenschap had bewezen. Ik wenschte hem, in ons
aller naam, geluk, en ontving het volgend antwoord, dat tot nu
toe niet werd uitgegeven, en waarop thans meer dan ooit de aandacht client gevestigd :
« Leiden, 18 December 1889.
« WAARDE HEER EN VRIEND,

Van ganscher harte zeg ik U dank voor Uw vereerend en verplichtend schrijven bij het schoone jubelfeest dat ik onlangs mocht
vieren, en voor den hartelijken gelukwensch, daarin door U zoo
welwillend uitgedrukt. Bij al de bewijzen van belangstelling en
genegenheid, die ik op dien merkwaardigen gedenkdag mocht ontvangen, was het mij eene bijzondere vreugde ook zoovele welgemeende betuigingen van de Vlaamsche Broeders te mogen vernemen.
Eendrachtige samenwerking met de Vlamingen, in het belang onzer
gemeenschappelijke taal en letterkunde, bevestiging van de eenheid
der taal van Noord en Zuid, en daardoor bezieiing en verheffing der
Nederiandsche nationaliteit, dat is altijd een hoofddoel van mijn
streven geweest, en met de talrijke Vlaamsche broeders, in wier
vriendschap ik mij vroeger en later mocht verheugen, heb ik naar
vermogen getracht dit schoone doel te bereiken. Rijke zegen heeft
op onze pogingen gerust, en ooze eenheid is thans gegrondvest op
eene wijze, zooals in vroeger jaren niet te verwachten was, terwijl
het « Nederlandsch Woordenboek », het onderpand onzer vereeniging meer en meer begint te vervullcn. Dien heerlijken uitslag kan
ik niet dankbaar genoeg erkennen, en diep treffen mij de hartelijke
woorden, mij zoo welgemeend door Vlaamsche broeders toegesproken. Ook U, hooggcschatte Vriend, betuig ik mijn oprechten en diepgevoelden dank.
« Wat aan Uwen broedcrlijken gelukwensch voor mijn gevoel
nog hoogere aarde geeft, is de vriendelijke itistemming van uwe
lcerlingen, waarvan Uw schrijven zoo aandoenlijk getuigt. Dat is
voor mij een onschatbaar voorrecht van het jonger geslacht.
gend verzoek ik U uwen leerlingen in de klasse mijn oprechten dank
te willen betuigen voor hun hartelijken gelukwensch, en hun de
verzekering te geven, dat ik in hunne gevoelens een schoon voortecken zie voor de toekomst onzer taal en van onzen stam. Van het
jonger geslacht moet de kracht uitgaan om die toekomst to vestige!'
en te handhaven. Zeg hun, dat ik op hen reken, en vertrouw, dat zij
altijd de banier der vaderlandsche taal en letteren hoog zullen hot':
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den en met moedige toewijding de zaak der Vlaamsche Beweging
zullen verdedigen en handhaven. Dat zal tevens de duurzame bevestiging zijn der eenheid van Zuid en Noord OP TAAL- EN LETTERKUNDIG GEBIED.

(< Met deze gevoelens, Waardc Vriend, jegens U en jegens de
veelbelovende leerlingen der Normaalschool van Lier, bied ik U en
hun mijne beste wenschen aan, en met herhaalden dank blijf ik
steeds hoogachtend en vriendschappelijk.
Uw
M. DE VRIES >>.

Zoo sprak de bijna zeventigjarige professor, nadat hij veertig
jaren zijnen leerstoel van vaderlandsche taal- en letterkunde had
opgeluisterd. Men ziet het : de toon is nog even opgewekt, het
hart is nog even jong als toen hij, als negen en twintigjarige, « als.
de vriend der studenten, als hun oudere medebroeder » zijne
inwijdingsredevoering to Groningen uitsprak.
De man wijdde zijne zeldzame krachten aan de studie onzer
letteren, de beoefening onzer taal en den reuzenarbeid onzer taal-kundige lexicographie, totdat de wettelijk gestelde leeftijd een
einde maakte aan zij. n schitterend volbracht openbaar ambtelijk
leven, en hij met welverdiende onderscheiding van zijn hoog
leeraarsambt ontslagen werd den 2 5sten September 1891 (i).
Andermaal zond ik in naam mijner leerlingen, aan den ons
zoo sympathieken geleerde onze hartelijke gelukwenschen. Gelijk
uit zijn antwoord blijkt, leed hi; toen reeds aan de ziekte, die hem
ten grave zou sleeper. Geen jaar zou hij zijne rust mogen
genieten : en nog zou die rust, gelijk hij verhoopte, geene vol-strekte rust zijn; deze was voor den noesten werker ondenkbaar,.
De opgewekte 'toon van den professor, die zulk schitterend
verleden achter zich heeft, en wiens einde zoo nabij is, zal elkeen
treffen :
4 Leiden, 17 November 1891.
WAARDE HEER EN VRIEND,

Reeds veel eerder had ik U willen schrijven om U dank tezeggen voor Uwen zoo hartelijken brief van 7 October, maar eene
ongesteldheid heeft mij dat onmogelijk gemaakt. Kort na de ont
(1) Biographisch Woordenboek, U. S., b'z. f 56.
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:asthma aangetast, die mij eenige dagen bedlegerig maakte, en wet
allengs geweken is, doch zoo, dat ik nog lang mij slap gevoelde en
kracht noch lust had om mij aan 't schrijven te zetten. Nu ik mij
, daartoe weer in staat zie, is een mijner eerste brieven aan U gewijd,
'om U, Waarde Vriend, hartelijk te danken voor de lieve woorden,
mij door U toegesproken bij gelegenheid van mijn aftreden uit het
:Hoogleeraarsambt, dat ik 42 jaren lang ( 4 jaren te Groningen en
38 te Leiden) mocht bekleeden. Niet dankbaar genoeg kan ik al het
goede waardeeren, dat mij in mijn werkkring is te beurt gevallen,
en ik erken het als een grooten zegen met zooveel voldoening op de
vruchten van mijnen arbeid te mogen terugzien. De omstandig'heden hebben mij daarbij krachtig geholpen, en voor hetgeen ik zelf
misschien heb mogen verrichten tot verwezenlijking van mijn ideaal :
den bloei onzer Nederlandsche taal en de bevestiging der eenheid
van Zuid en Noord, OP HET GEBIED VAN TAAL EN LETTEREN, vind ik
ruime belooning in de hartelijke gevoelens van zoovele leerlingen
en vrienden, die mij van hunne genegenheid zoo dikwijls de treffenclste bewijzen hebben gegeven. Ook Uw brief getuigt van diezelfde
hooggewaardcerde gevoe:ens, en het is mij eene ware behoefte U in
.gedachten de hand te drukken en U nogmaals te danken voor dit
nieuwe blijk van Uwe vriendschappelijke gehechtheid.
De rust, die mij nu geschonken is door het ontslag uit mijn
ambt, zal, hoop ik, geen volstrekte rust Ajn, indien ten minste
mijne gezondheid het veroorlooft. Met den woordenboeksarbeid ga
ik naar mijn beste vermogen rustig voort, al gaat het werk niet
meer zoo vlug en gemakkelijk als vroeger in jeugdiger en gezonder
leeftijd. De laatste aflevering der A, die gij onlangs ontvangen hebt,
heeft U reeds doer zien, dat ik het afgeloopen jaar niet werkeloos
heb doorgebracht. Gelukkig dat ik thans, nu mijne loopbaan ten
einde spoedt, mij mag verheugen in de krachtige hulp, die ik ondervind van de ijverige jonge medewerkers, die nu met en nevens mij
werkzaam zijn. Nog in den loop van dit jaar zullen twee nieuwe,
afleveringen verschijnen eene van de 0 en eene van de G. De
eerste ligt reeds gereed, maar de uitgevers stellen de verspreiding
nog een pair weken uit, omdat zij het aardig vinden nu eens twee
- afleveringen te gelijk te laten verschijnen.
4 Wat gij mij schrijft omtrent uwe leerlingen, hunne belang- stelling in onze taal en letteren en hunne welwillende wenschen, mij
,te gelijk met de Uwe, door U zoo vriendelijk overgebracht, heeft mlj
innig verheugd. In de gezindheid van het jongere geslacht ligt de
toekomst van Nederland. Vooral in Vlaanderen is aller hoop op de
jeugd gevestigd om eenmaal voor goed de vaderlandsche zaak te
4doen zegevieren.
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<( Wel U, die met zooveel warmte en zooveel geestdrift Uwejongeren weet te bezielen.
Met ware hoogachting en vriendschap blijf ik steeds
Uw toegenegen
M. DE VRIES (I). >>

Het kan geenszins op mijnen weg liggen zelfs een beknopt
overzicht van de ongeevenaardige werkzaamheid van MATTHIAS
DE VRIES op taal-, letterkundig- en historischgebied te willen.
geven. In 1843, aldus op drie en twintigjarigen leeflijd. hetzelfde
jaar dat hij promoveerde, gaf hij het geestig blijspel Warenar vanHOOFT, met inleiding en aanteeketzingen uit, dat dezer dagen in
tal onzer steden met grooten bijval opgevoerd werd. DE VRIES,
bewerkte de twee eerste afleveringen van het illiddelnederlandsch
Woordenboek; — schreef verscheidene verslagen over de voorbereidende werkzaamheden der redaktie van het Woordenboekder Nederlandsche Taal, te zamen met Dr. L. W. Te Winkel : De
grondbeginselen der Nederlandsche Spelling; — gaf den Lekenspieget
van Boendale, met inleiding en glossmium uit; gezamenlijk
met Verwijs, Den Spiegel Ilistotiael van Maerlant; — sprak talrijke feestredenen uit, o. a. : De Vader des Vaderlands. Gedenkrede,
den to full 1884 in de Nieuwe Kerk le Delft, Aan Nicolaas Beets,.
15 September 1884 (ter gelegerihied der zeventigste verjaring van
den dichter); — .Feestrede bi de onthulling van het gedenkteeken
van Leiden' s onizet, den derden October 1884; — Toespraak
(1) De brief van 6 September IS85, waarin Professor DE VRIES in mijnerr
pennestrijd met Dr. Hansen over de Dietsche Beweging mij zoo krachtdadig
ter zijde trad, werd in het tijdschrift voor t opvoeding en onderwijs De Toe
komst afgedrukt. Ook in het levensbeeld, dat ik in het Jaarboek der Hon/Piklijke Vlaamsche Academie voor 1920 heb geplaatst, wordt daarover gesproken.
Het schrijven van 21 September 1890 kan ik niet in 't licht geven. DE;
VRIES spreekt daarin over mijne Vondelstudién, en overdrijft de waarde
daarvan al te zeer. Hij had dan ook de gev‘oonte de verdiensten van anderen
te overdrijven, gelijk men dit kan zien in zijde talrijke toespraken ter opening
der algemeene vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-kunde te Leiden, waarin hij de afgestorven leden herdacht. Het is overigenseene uitstekende eigenschap, niet alleen in het onderwij c, om belangrijke
uitslagen te verkrijgen. Niets werkt zoo neeidrukkend als in alles de zwartekanten te willen zien.
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de on/hulling van Jacob van Maerlants siandbeeld te Damme,
1862 (I), enz.
Het WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL was echter
het hoofdwerk van DE VRIES : daaraan heeft hij gedurende de
veertig laatste jaren van zijn leven zijne beste krachten gewijd.
Een reuzenarbeid, men mag het wel zeggen. Wat al wilskracht,
onbezweken cooed, ontembare geestdrift hij daaraan te koste
heeft gelegd, werd zelden geevenaard. Men weet, dat op ons
eerste taal- en letterkundig congres het tot stand brengen van
een Woordenboek werd voorgesteld. De verslagen van Snellaert
en Bormans en o. a. waren erg ontmoedigend. Volgens hen had
zulke onderneming weinig kans van slagen. In geheel anderen
toon was het verslag van professor David (2), een merkwaardig,
sierlijk geschreven stuk :
« Maer en hiermede ga ik over tot het tweede vraegstuk — is de
tyd gekomen om het werk van een algemeen tael- en letterkundig
woordenboek te ondernemen ? Deze vraeg, Mijne Heeren, meen ik
bevestigend te mogen beantwoorden. De vorderingen, welke de
linguistiek sinds eene halve eeuw gemaekt heeft, zijn zoo groot, dat
veel, ja zeer veel, wat in Weilands tijd nog duister, onoplosbaer
was, thans verklaerd, en op eene voldoende wijze uitgelegd worden
kan. Naest dit groote voordeel bezitten wij een ander van geen
minder belang, namelijk dat de meeste en beste voortbrengsels der
middeleeuwsche literatuer, vroeger niet voorhanden, maer verborgen in zeldzame en veelal gebrekkelijke handschriften, heden niet
(I) MATTHIAS DE VRIES, Verspreide Taalkundige opstellen, uitgekozen en herdrukt onder toezicht van Dr. S. G. DE VRIES, verschenen te
Leiden in 1894. De uitgever verklaart in het Voorbericht, dat zijn vader, kort
na zijn aftreden, een aantal van zijne opstellen over taalkunde, tot een bundel
vereenigd. opnieuw wilde uitgeven ; hij hoopte dat zij voor jongere vakgenooten nuttig konden zijn, hetzij om de daarin verkregen uitkomsten, hetzij om
den vorm waarin zij waren gekleed v. Wel een bewijs, dat MATTHIAS DE
VRIES het grootste belang aan den vorm hechtte.
(2) Proffessor DE VRIES brengt in de Inleiding kblz. XXV) van het
Woordenboek eene treffende hulde aan Professor David : c Den 24 Maart
1866 werd hij aan zijn gezegenden werkkring onttrukt. Zijn naam zal in eele
blijven, 7oolang de Nederlanders van Zuid en Noord hunne taal en hunne
geschiedenis liefhebben. Mij blijft zijne nagedachtenis dierbaar, ais die van
den trouwen bondgenoot, aan wiens diepe kennis en schrander oordeel ook
de zaak van het Wool denboek veel te danken heeft v.
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alleen door den druk gemeen zijn gemaekt, maer vergezeld gaen
van critische aenmerkingen en woordenlijsten, waerdoor de werken
der ouden met het meeste gemak kunnen benuttigd worden. De
bouwstoffen zijn dus grootendeels in gereedheid; wat zou ons dan
beletten de hand aen het werk te slaen, en onze poogingen te vereenigen, tot het daerstellen, tot het oprigten van een tael- en letterkundig gedenkstuk? De vrees toch van het onvoltooid te laten, moet
ons niet wederhouden. Het ligt in den aert van zulk werk dat het
nimmer volmaekt zij, maer altijd vatbaer blijve voor verder ontwikkeling en verbetering, wanneer het slechts ontworpen is en de
eerste grondslagen gelegd zijn » (I).

Ook aan den heer jozef Alberdinck-Thijm is het in ruime
mate te danken dat de zaak doorgedreven werd. Hij kenschetste
met een enkel woord de hoofdvereischte van het ontworpen
woordenboek, en omschreef het taalgebied, waarover het zich
zou uitstrekken :
c Dit Nederlandsch Woordenboek zij geene verzameling van
voorschriften, emaneerende van eene installing als die der Fransohe
Academie, ten Joel hebbende, op grond eener niet bewezene autoriteit, het gebruik van sommige woorden uit te sluiten, de aanvaarding van andere te gelasten. Neen, het zij in de eerste plaats eene
afspiegeling van de levende volkstaal .....
Maar men moet wel grenzen trekken, en waarom zou men
daarin niet eenigszins willekeurig te werk gaan ? Alle grenzen zijn
willekeurig, want het Hoog-duitsch is evenzeer verwant aan het
daarin overvloeiend plat-duitsch, als het plat-duitsch overgaat in
het in het in Holland en Belgie gesproken Nederlandsch maar wij
maken een woordenboek voor het yolk van de landen, die thans
door den naam van Holland en Belgie gescheiden, gerekend kunnen
worden Nederland uit te maken, voor de Nederlanden van Karel V,
voor de Nederlanden van koning Willem I; dat zijn de Nederlanden
die aanspraak hebben op een Woordenboek, omdat zij eene eigen
en eigenaardige letterkunde gevestigd hebben, eene eigen volkscharakteristiek en nationale beschaving wisten te ontwikkelen, en daardoor in enger verbintenis met elkander getreden, hooger rechten dan
hunne plat-duitsche geburen kunnen doen gelden op eene schatkamer
eener gemeenschappelijke taal (Thejuichingen). Konsequentie of geene
konsequentie, grenzen behooren er getrokkenIte worden, en dan stel

(t) Handelingen van het Tweede Nederlandsch Taal- en LetterkundigCony es te Amsterdam (t6, 18 Svtember 185o), blz. 109.

-901-ik voor om OtIS te bepalen BIJ DE STAATSOMKREITSEN VAN DE BEIDE
RIJKEt HOLLAND EN BELGIE ) (I).

Men weet, dat ten slotte Dr. M. DE VRIES en Dr. L. A.
de redaktie werden belast. Te Winkel stierf
reeds den 24. April 1868. Talrijke medewerkers stonden sinds
(lien Dr. DE VRIES ter zijde, en zetten na dezes dood het weik
ivoort.
In de Inleiding van het IToordenboek (blz. 14) werden de
grenzen van den tijd vastgesteld, waarvan bet den woordenschat
zou verklaren :
TE WINKEL met

Wilden wij dus aan ons gekozen beginsel getrouw blijven,
zonder door overdrijving de taal te verarmen, hare historische
rechten te miskennen, en de heilzame werking van het Woordenboek
le verzwakken ; dan moest de chronologische grens niet strikt bij
4-let tegenwoordige, noch zelfs bij den aanvang dezer eeuw getrokken
worden, maar moest zij zich verder achterwaarts uitstrekken. Wij
moesten een terminus a quo vaststellen, die den kring van het Woor,denboek tot den nieuweren tijd beperkte, maar Loch genoegzame
ruimte liet, om ook aan het vroegere, waar 't blijken mocht in het
belang der taal te zijn, eene verschuldigde plaats te verleenen. In
het ontwerp was voorgesteld het aanvangspunt te bepalen op of
, omtrent het jaar 1637. Het was in dat jaar dat de Statenvertaling
des Bijbels het licht zag, die op het Nederlandsche proza zulk
een beslissenden invloed gehad heeft; en kort daarop verschenen
Hooft's Nederlandsche Historien, die de ontwikkeling van dat proza,
in eene andere richting, niet minder krachtig bevorderden. Op het
gebied der poezie had de taal eene hoogte bereikt, waarop zij zich
-sedert niet even zeer heeft weten te handhaven. In zooverre was
dat tijdstip inderdaad niet ongelukkig gekozen. De ondervinding
-heeft ons echter geleerd, dat de gestelde grens niet te streng kon
worden gehandhaafd, maar eenige verruiming, of althans in de
practijk zooveel mogelijk onbekrompen toepassing behoefde. Het
tijdvak van de herleving onzer letteren, omstreeks 1580 tot op den
, bloeitijd van HOOFT is voor onze nationale ontwikkeling, ook uit een
(I) Deze inleiding, XCVI, in-fol. groot, geheel van de hand van Dr
DE VRIES, is zeer zeker een onzer wonderste meesterstukken van taalwetenschap. In het opzicht van den stijl is dit kapitaal stuk niet min merkwaardig.
1k beken, dat ik mid geweld moet aandoen om er niet talrijke brokken uit
aan te halen een drietal zal men mij ten goede houden, daar elkeen.moet
-overtuigd zijn dat zulke modellen den gunstigsten invloed op het onderricht
onzer taal zullen uitoefenen.
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Het levert een schat van woorden en vormen op, die van het uiterste
belang zijn voor de geschiedenis onzer taal, en waarvan clus met alle
zorg partij moet worden getrokken. Het was derhalve noodig, onzen
kring zooverre uit te breiden, dat ook aan de eerste jaren van het
Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden alle recht kon geschieden, en niets van hetgeen de geschriften uit lien tijd merkwaardigs,
behelzen, voor ons oogmerk verloren ging.
« Met deze zoo ruim genomen chronologische grens van het
gebied, dat het Woordenboek omvat, stellen wij, in overeenstemming met ons hoofddoel, de taal van den nieuweren tijd op den
voorgrond, zonder aan de rechtmatige eischen van den vroegeren
te kort te doen. De namen van Coornhert, Visscher en Spieghel van
Cats, Hooft, Vondel en Huygens, van Bredero, Coster en Starter,
van Zevecote, Poirters en zoovele andere sieraden van Noord ea
Zuid, nemen de eereplaats in, die hun toekomt. Elk hunner levert
zijne bijdrage tot den nationalen taalschat (1) ».

De woorden worden door omschrijving verklaard. Doch elke
omschrijying kan de beteekenis van een woord slechts bij benadering verklaren. Om er het voile licht op te doen schijnen, zijn
aanhalingen onmisbaar, voorbeelden, 'aan de werken van vaderlandsche schrijvers ontleend. De aanhalingen moeten talrijk zijn
en in volledige zinnen voorkomen :
Een woord op zich zelf genomen, is een bloote klank, eene
ijdele abstractie. Eerst in verbinding met andere woorden wordt het
de uitdrukking, het beeld eener gedachte. Om derhalve den zin en,
de kracht van een woord in waarheid te verklaren, moet men het
te beschouwen geven in den kring en in het verband, waarin bet
zijn wezen openbaart. Dat bereikt men door passende voorbeelden.
uit de dagelijksche spreektaal gegrepen, of uit geschriften aangebaald. Daar ziet men het woord in leven en werking. Met welke
andere woorden het pleegt samen te gaan, en met welke het afwisselt, welke wijzigingen van vorm het aanneemt, welke attributer.
er aan worden toegekend ; binnen welke grenzen de beteekenis,
enger of breeder opgevat, zich beweegt ; welke spelingen en schakeeringen 'het toelaat; kortom alles wat strekk en kan om het in al
zijne eigenaardigheid te doen kennen (2), dat vertoonen de gezamen
(I) Inleiding, XL.
(2) Bij het inzien der Vakwoordenlijsten, der werken over Gallicismen,.
Germanismen, Proeven van taalzuivering, enz., die ons als prijsantwoorden werden toegezonden, heb ik dikwijls betreurd dat de gewraakte woorcien.
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lijke citaten in een aanschouwelijk tafereel. De voorafgegane omschrijving heeft enkel de hoofdtrekken geschetst; de aanhalingem
en uitdrukkingen zonder meer door andere werden vervangen. Zelden worst
de beteekenis aldus geheel juist-weergegeven, worden de nuancen scherp aangeduid. Aldus dragen die werken niet in de mate tot uitbreiding van den taa1-schat, tot de taalzuivering bij, als wij dit zouden mogen verwachten. Zoover
als de Redacteurs van het Woordenboek der Nederlandsche 7'aal hoeven
de schrijvers van Vakwoordenboeken en I iioticons niet te gaan, wat de aan--balingen in volledige zinnen betreft ; doch ik raad alien aan de schrijvers van
De Keure van Hasebroeck, van het Waasch Idioticon, van het Zuid-Oostvlaandersch Itioticon na te volgen. DE VRIES spreekt over de bruikbaarheid,
over de leesbaarheid van zijn hoof lwerk. Ik, die een leek ben in zake middeleeuwsche geschiedenis, middelnederlandsch, en dialektstudie, sla deze werken na ; ik lees die als een boeiend vet haal en leer er veel. Dit ligt stellig
aan den inhoud doch ook ruimschoots aan den vorm en aan de ophelde-ringen in talrijke volledige zinnen, vooral volksspreuken. Zij worden dikwijls
in het Woordenboek aangehaald. Dit geeft mij de gelegenheid om de hoop uit
te drukken dat het Zuid-Oostvlaandersch Idioticon zoo spoedig mogelijk
afgedrukt worde; de Redacteurs van het Woordenboek zouden er eene
kostelijke mijn in vinden, om aan ons Vlaamsch taaleigen in al zijnen rijkdom,.
recht telaten wedervaren. Het Waasch Idioticon bevat tal van volksliedjes eniolkloristische bijdragen. Terloops haal ik hier een rijmken aan :
leken, bieken, Borgerhout,
Is er iemand op de straat,
Die kan zeggen sat ik lieg !
Wilde gij wetten voor een vlieg,
Wilde gij wetten voor een vaan,
Dat er vijf en twintig schreefkens staan?
Geschotelen, gemesten,
Gevijven, gezessen.
(Blz. 66.)
In mijn geboortedorp zingen de kinderen met eene lichte variante :
Ieken, bieken, berkenhout,
Is er eene man zou stout.,
Die kan zeggen, dat ik lieg!
Willen m' eens wette voor een vlieg,
Wille m' eens wette voor een zwaan,
Dat er vijf en twintig schrabbekens staan ?
Op de Keure van Hasebroeck vestig ik bijzonder de aandacht mijner
collega's van het Middelbaar Onderwijs, en ook van de letterkundigen, die
de kracht zouden voelen den historischen roman uit den grooten Vlaamschen,
tijd aan te durven.
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Zij schilderen voor het oog van den geest wat geene bepaling kan
uitdrukken en wat toch kenmerkend is voor het juiste begrip. Men
gevoelt, dat zij, om aan deze bestemming te voldoen, niet te karig
toegemeten mogen worden. Er moet verscheidenheid wezen om
iederen trek te doen opmerken, die tot de volledige voorstelling
behoort, en den waren aard des woords getrouw of te spiegelen.
Daarom moeten zij ook met oordeel en smaak gekozen zijn, altijd
duidelijk en treffend, best kort en puntig, geestig van inhoud en
zuiver van vorm. Zoo wordt aan de dorre woordverklaring leven
en frischheid bijgezet, en het geheel, nu met het licht van dichtkunst
en welsprekendheid bestraald, bevredigt niet alleen het verstand,
maar verheldert en veredelt het taalbewustzijn, en maakt een weldadigen indruk op het gemoed. Zoo verkrijgt tevens de letterkunde
Naar recht, en aan het talent der schrijvers, die van den rijkdom der
taal het voile gebruik wisten te maken, wordt rechtmatige hulde
bewezen (1)

In ons land werd er herhaaldelijk op gewezen, dat in het
met ons Vlaamsche taaleigen geene rekening genoeg
werd gehouden, en ook, dat de aanhalingen uit Vlaamsche
schrijvers te zeldzaam waren. Deze klachten waren bij den aanyang niet ongegrond. Het heeft stellig aan DE VRIES niet aan
pogingen ontbroken om het Vlaamsch materiaal uit te breiden.
Op het Vijfde Nederlandsch Congres, den I5 den en thden Augustus 1856 te Antwerpen gehouden, drukte hij met aandrang
op de noodzakelijkheid van Vlaamsche medewerking :
« Het verjongde Vlaanderen heeft immers menig sieraad der
letterkunde aan te wijzen, wiens werken aan het Woordenboek
groot gewin konden geven... En levert ook hier het praktische
« Leven geen overvloed van kunsttermen op ? Welaan dan,
« Vlamingen, neemt onze zaak met verhoogden ijver ter harte!
« Draagt vlijtig het uwe bij, opdat ook aan de Vlaamsche taal in
.« het Woordenboek recht worde gedaan. Des te meer zal het een
« gedenkteeken zijn onzer broederlijke eendracht (2). »
Reeds vroeger had de meester op het hooge belang van ons
taaleigen voor het Woordenboek gewezen. N'a te hebben verklaard,
dat in Vlaanderen de geschreven taal meer dan elders de afspieWoordenboek

(1) Inleiding, LX V.
(2) Tweede Verslag.

- 905 geling is van de gesprokene, en dat de gesprokene taal zich
minder in verspreide en versnipperde dialekten verliest dan in
Holland, maar meer aan het geheele yolk behoort, gaat hij voort :
En wat volgt hieruit voor de vereischten van het Woordenboek?
« Wat anders dan dat de levende taal van Zuidelijk-Nederland
« daarin eene bijzondere behartiging verdient, en dat, hoezeer
ons beginsel om idiotismen buiten te sluiten, natuurlijk even• zeer op Belgic van toepassing is, toch de rijke volkstaal der
• beide Vlaanderen zorgvuldig geraadpleegd en ter verrijking
« van den gemeenschappelijken taalschat aangewend, kan en
• moet worden, zonder vrees voor inconsequentie. Niet schaarsch
« zullen de voorbeelden zijn van woorden en vormen, uit die
« oorden verzameld, die voor het Noord-Nederlandsch eene
aanwinst of verbetering kunnen opleveren. Het Woordenboek
• zal het voertuig zijn, om ze ten Nool den van Schelde en Maas
« ingang te doen vinden (i). »
Waarlijk, zulke taal, in den mond van zulken meester, klinkt
(ins wat aangenamer in het oor dan wat wij zoo dikwijls van eigen
kiudgenooten moeten hooren : Een der dwalingen bij de NoordNedeilanders algemeen, is het geloof dat in Vlaanderen een
beschaafde spreektaal zou bestaan. Een groot deel van de
Zuid-Nederlandsche letterkunde van dezen tijd, hoe frisch en
krachtig ook, moet als eene doorloopende cacographie beschouwd worden.
1k vind wel eenig bezwaar in al deze bijzonderheden te
treden, wat het doel, de strekking en de bewerking van het
WoordeBboek betreft, maar dit overheetlijk werk, hetwelk zich iii
handen van alien zou moeten bevinden, wien het met de studie
onzer taal, met den bloei onzer letterkunde ernst is, is bier te
lande veel te weinig bekend. De omvang, en zelfs de titel schrikt
velen af; ik lieb de vaste hoop, dat ik er in zal slagen niet weinigen
bunne dwaling te doen inzien.
Het werk van DE VRIES en zijne medewerkers en opvolgers
is jets heel anders dan wat wij gewoon zijn een woordenboek te
4,
noemen. Wat is het clan ? Luistert :
4 Op den titel van een werk, aan de Nederlandsche Taal gewijd,
een vreemd woord te gebruiken, ging niet aan. Wij zouden het

(1) Viijde iVederl. Taal- en Letterkundig Congres, Handelingen,_
bk. i 2o.
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anders gaarne « Nederlandsch Taalmuseum » genoemd hebben. Dat
is de ware naam, die ons plan in zijn wezen en karakter schetst.
De naam is afkomstig van den heer Alberdingk-Thijm, die bij de
beraadslagingen in de beide eerste Congressen beter dan anderen
de bestemming voorzag van een Woordenboek, zooals de natie
behoefde. Hij wenschte eene schatkamer van al de rijkdommen
onzer moedersprake >, een « Nationaal Museum der taalvormen
Wij • hebben er eerlijk naar gestreefd den wensch te vervullen van
den man, die in enkele trekken zoo goed den weg had gewezen,
want die wensch was ons uit het hart gesproken. Een « Nederlandsch
Taalmuseum ». De naam moge menigeen vrcemd klinken, maar de
zaak zelve heeft aanspraak op de goedkeuring van al wie de hoogere
belangen van Nederland waardeert. Men richt musea op voor verschillende zaken van wetenschap en kunst, kostbare verzamelingen,
met zorg aangelegd en beheerd. Men heeft ze voor dieren, planten
en delfstoffen, voor oudheden, voor schilderijen, beeldhouwwerken,
enz. Men stelt ze open voor het publiek, om aan iederen begeerige
de gelegenheid te geven zich te goed te Coen aan lien rijkdom van leering en kunstgenot. Ea men zou dan geene schatkarner wijden aan het
dierbaarste wat de natie bezit, aan de taal, die wetenschap en kunst
zusterlijk vereenigt? de taal, die de ziel der natie », die gansch het
yolk » is, dat heerlijk erfdeel ons door onze vaderen nagelaten, het
merkteeken onzer zelfstandigheid, den spiegel van onzen eigen geest ;
de taal, die aan de wetenschap een onafzienbaar veld van kostelijke
kennis aanbiedt, en die zelve « een verheven, een uitmuntend kunst.stuk >> is, eene der opmerkelijkste uitingen van deli verheven kunstzin, het menschdom door den Vader Daarboven ingestort (2) !

Het Troordenboek is een wetenschappelijk werk, zeker; de
naam van den stichter en die zijner medeweikers moesteri daar
borg voor staan. Het is stellig een der heerlijkste werken, welke
de Nederlandsche wetenschap, misschien mag men zelfs zeggen
de wetenschap in gansch Europa heeft voortgebracht. Maar het
was het eenig, zelfs het hoofddoel van DE VRIES niet de wetenschap bevorderlijk te zijn. Hij legde deze verklaring zelf herhaalde
malen af. Den To September 1862 schreef hij, dat 4: hoezeer ook
.gezind om de eischen der wetenschap te bevredigen, hij, met dit
doel voor oogen, den moed niet zou gehad hebben om zich zulk
(t) Zie Handelingen van het Eerste Congres, blz. go, en van het
Tweede Congres, biz. 150. Verg. ook Dietsche Warande. VI, 47.
(2) Woorden van de heer Alberdingk Thijm, in Handelingen van het
Tweede Congres, blz. 144. Inleiding, LXX V.

9o7 -eenenarbeid en zooveel offers te getroosten. Het moet eene bron
-wezen, waaruit zich de geheele natie aan den levenden taalstroorn
laven kan » (I).
De geleerde bespreekt de mogelijkheid een volledig werk te
vervaardigen, dat ook de verouderde en gewestelijke woorden
bevatte, en het bezwaar der spelling gelukkig vereffende; dan
ware er, ja, een heerlijk gedenkstuk voor onzen nationalen roem
verheven; maar zouden ook de meest dringende behoeften van
het letterlievend publiek bevredigd zijn? Is het niet te denken,
dat een zoo uitgebreid werk, uit ettelijke lijvige kwartijnen
bestaande, slechts aan weinige bevoorrechten in handen zou
komen? Het zou eene goudmijn zijn voor geleerden, maar niet
eene bron waaruit zich de geheele natie aan den levenden taa1stroom kon laven. En juist hieraan wordt de behoefte het meest
atom gevoeld. Bij de besmetting, die dagelijks over de grenzen
binnen dringt, bij de algemeene onzekerheid in zoo menig punt
van taal en stijl, is voor het beschaafde publiek niets zoo
dringend noodzakelijk, als een practisch en bruikbaar woordenboek; niet om met oppermachtig gezag beslissende wetten op
te dringen, en de vrije keuze te belemmeren, maar om volledig,
ordelijk en duidelijk de schatten ten toon te spreiden, waarover
men bij die keuze kon beschikken (2). »
Het Woordenboek moet een wetenschappelijk werk, een
kunstwerk, en tevens een populair werk, in den verhevensten zin,
j 1, een leesboek zijn :
« Meer dan eens sprak ik van de lezers van het Woordenboek.
Het zou mij niet verwonderen, zoo die uitdrukking menigeen vreemd
in de ooren klonk. Wie iets in een Woordenboek opzoekt, nu, ja,
die leest er in, zoo ge wilt, maar dat is toch niet wat men in den
,eigenlijken zin door een lezer verstaat. En wie zal ooit op het denkbeeld komen, een woordenboek geregeld te lezen ? Zoo vraagt wellicht deze of gene, die over den aard en het doel van ons werk niet
heeft nagcdacht. Ik antwoord onbeschroomd : dat is toch wel degelijk de bestemming van het boek, door onze taalgenooten g-elezen te
Nvorden. Men bezoekt een museum, niet alleen, om bij eene bepaalde
(1) Zie COOPuAN, Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, in Verslagen en Mededeelinsen der Koninklijke Vlaamsche Academie, Jaargang
1901, blz. 618.
(2) fiandelingen van het Zevende Cong-res, blz. 125.
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gelegenheid een enkel voorwerp na te kijken, maar men vertoeft ereen tijdlang om op zijn gemak het geheel te overzien, de onderdeelert
van nabij te beschouwen, te vergelijken en te genieten. Waarom zotu
men niet hetzelfde doen in eene schatkamer der taal? Het boek staat
u ten dienste, zeker, wanneer gij jets hebt na te slaan, wanneer gij,
omtrent eenig punt van spelling, spraakkunst, beteekenis of afleiding,
eerie oogenblikkelijke inlichting verlangt. Maar daarmede heeft het
niet afgedaan. Het noodigt u ook uit tot eene minder vluchtige kennismaking. Het biedt u ruime stof aan tot gezette lezing, en die stop
is uwe aandacht overwaardig, want onze taal bevat een onuitputtelijken rijkdom van onschatbare leering voor ieder, die zich de moeitegetroosten wil er eenige oplettendheid aan te wijden. Meent iemand,
dat die lectuur, bij alle belangrijkheid der stof, toch niet anders dan,
dor en vervelend kan zijn, wij wagen het niet hem gerust te stellen.
Het meer of minder aantrekkelijke hangt of van den smaak, van het.
talent der schrijvers, en daaromtrent kunnen wij Been waarborg
geven. Wij kunnen slechts in oprechtheid verklaren, dat wij gepoogd,
hebben onze artikelen te bewerken in leesbaren vorm. Elk woord
zoodanig te behandelen, dat al die verklaringen, aanhalingen en
opmerkingen een samenhangend tafereel uitmaken, waarin de afzonderlijke trekkers; die achtereenvolgens worden geschetst, zich N'ereenigen tot een helder beeld ; ziedaar, watwij ons moesten.voorstel:en.
Zijn wij bij die poging niet al te ver beneden het peil van billijke
eischen gebleven, dan mogen wij hopen, dat het Woordenboek,
overeenstemming met de bedoeling, niet alleen bij voorkomencle
behoeften opgeslagen, maar ook wel eens gelezen zal worden (I ) v._

Dat is het.
Wat zal ik zeggen van de wetenschappelijke waarde van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal? Alleen dit : dat ik in
bewondering, ja, in eerbied opga — het woord is niet te sterk
voor de meesterlijke wijze, voor de logische orde, waarmede de
vaak uitgebreide artikelen verklaard worden, voor de keurige
schifting der verschillende beteekenissen, hoe uiteenloopend zij
ook zijn, voor de fijne nuanceering der talrijke schakeeringen,.
voor de citaten, waarvan elk eene schakeering opluistert, en niet
bet minst voor den meesterlijken stijl, waarin de artikelen zijn
opgesteld. Indien ik ergens eene echt Nederlandsche taal aantref,
zonder Hollandschen of Vlaamschen weerschijn, gelijk dit in een
wetenschappelijk werk betaamt, dan is het in het Woordenboek._
(1)

LXXXIV.
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« Gesproten uit de broederlijke vereeniging der Neder« landers van Noord en Zuid, is het van den aanvang of bestemd
geweest om te getuigen van de eenheid van spraak, die alle
• telgen van den Dietschen stam aan elkander snoert
Er is iets anders.
Bijna drie eeuwen geleden, « — lees ik in de Inleiding
schreef Jos Scaliger zijn bekend epigram,
getiteld : « Heeft iemand het strengste vonnis verdiend,
straf hem dan niet met dwang« — zoo luidt het ongeveer,
« arbeid in het tuchthuis, of in de mijnen; neen, laat hem
« woordenboeken schrijven, want alle mogelijke kwellingen zijn
<K in dat eke werk begrepen. » En thans, nu wij omtrent het
wezen der taal geheel anders zijn ingelicht, komen de schrijvers
van een woordenboek erkentelijk getuigen, dat die arbeid hun
eene ruime bron is geweest van waarachtig genot (2).
Niet alleen zijn wij daarvan overtuigd, wij gevoelen dit bij
het lezen van elke bladzijde, De heldhaftige vreugde, die de
kunstenaar bij het scheppen zijner werken gevoelt, heeft zich
ook van deze wetenschappelijke mannen meestergemaakt. Hun
blijde geest waait ons toe. En, om niets te verzwijgen van wat mij
op het hart ligt : niet alleen de man der wetenschap, de kunstenaar, spreekt tot mij door die artikelen ; maar ook de mensch, de
rijk ontwikkelde, edeldenkende, fijnvoelende mensch. Hij is diep
overtuigd ; hij komt ons nailer, hij meent het goed met ons.
Welke eigenaardige karaktertrekken de verschillende Redacteurs
ook mogen hebben, hoe scherp hunne wetenschappelijke en
artistieke personaliteit moge zijn, deze geest waait door het
gansche werk, en hij waait den lezer verfrisschend, veredelend
en verheffend toe. Het is de geest van MATTHIAS DE VRIES, die
in die medewerkers en opvolgers is gevaren en het gansche
werk bezielt.
In lexicorum compila-

<< tores

»

Inleiding, LXXXVIII.
(2)
LXXXVIII. Bol, de fameuze Bol, uit De Lotgevallen van
Klaasje Zevenster, geeft ons ook zijne diatribe tegen de woordenboeken ten
beste Met woordenboeken wordt taal, spelling, stijl, alles in 66n woord, tot
eene vervelende en noodlottige eenvormigheid gebracht ), zegt de dominee.
(Derde hoofdstuk.) Het is waar, de schrijver zelf noemt Bol een liefhebber
van paradoxen , en Jan ten Brinck noemt hem heel te recht een raisonneur.
(Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, blz. 618.)
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Zoo zal men begrijpen, dat, indien het lezen van Woordenboeken doorgaans een weinig verkwikkelijk werk is, het genot,
dat men bij de lezing van het werk van DE VRIES en zijne
opvolgers smaakt, zelden geevenaard wordt.
Het overgroot getal aanhalingen, het kruim onzer letterkunde sinds hare gouden eeuw tot op onze dagen, bevat eenen
schat van levenswijsheid en poezie, die er de waarde en aantrekkelijkheid niet weinig van verhoogt. Ons yolk leeft daarin
door de eeuwen heen.
Men heeft gezien, dat MATTHIAS DE VRIES zich geene moeite
ontzag om den Vlaamschen citatenschat uit te breiden, en de
latere Redacteurs zijn daarin nog verder gegaan dan de stichter.
Toch kon wellicht ons Vlaamsch volksleven en onze Vlaamsche
letterkunde aanzienlijker materiaal opleveren, al ware het maar
om de alzijdige beteekenis van sommige woorden en uitdrukkingen, die niet zelden ten onzent afwijkt van de Noordnederlandsche, nader te bepalen, iets, waarop overigens herhaalde
malen in het Woordenboek wordt gewezen.
Intusschen zijn wij, Vlamingen, de Redactie dankbaar om
de eer, die zij aan onzen Vlaamschen arbeid bewijst. Het is dan
ook onze plicht aan de gansche Redactie den tol onzer erkentelijkheid te betalen ; de Redacteurs, die DE VRIES zijn opgevolgd,
zijn, ieder in bet bijzonder, meesters in de taalwetenschap,
sieraden van onzen stam; zij hebben zich evenzeer door hunnen
opofferingsgeest, door hunne belangloosheid, als door hunne
wetenschap onderscheiden; gezamenlijk hebben zij ons een
wetenschappelijk werk geschonken, dat, ik herhaal het, in zijnen
aard, door geen ander, in onze taal wordt geevenaard.
Is eerie korte uitweiding mij bier geoorlooid? Een geleerde,
hoewel hij door den aard zijner wetenschap, door zijn temperament hemelsbreed met Dr. MATTHIAS DE VRIES verschilt, heeft
de treffendste overeenkomst met hem, wat beider verbazende
geleerdheid, hunne zorg voor een sierlijken stip en hunne aantrekkelijke persoonlijkheid betreft : ik bedoel den Franschen
geschiedschrijver AUGUSTIN THIERRY. Sinds mijne jeugd behooren Histoire de la conyuête de P Angleterre par les Normands,
Dix ans d' eludes historiques, Lettres sur Phistoire de France, Re'cits
des temps merovingiens, tot mijne lievelingsboeken. Om dezelfde
redenen als die van Dr. DE VRIES. De studieijver van Thierry
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(An de stof, die hij beilaildelen wilde, te beheerschen, werd
zelden geevenaard : de schoonheid van zijnen stijl en de
beminnelijkheid zijner persoonlijkheid zullen elkeen treffen

Au plus fort de l'hiver je faisais de longues seances dans les
gaieties glaciales de la rue de Richelieu, et plus tard, sous le soleil
d'ete, je courais, dans un meme jour, de Sainte-Genevieve a l'Arsenal, et de 1'Arsenal a l'Institut, dont la Bibliotheque, par une
faveur exceptionnelle, resta ouverte jusqu'a pres de cinq heures...
A force de devorer les longues pages in-folio, pour en extraire une
phrase et quelquefois un mot entre mille, mes yeux acquirent une
faculte qui m'etonna et dont it m'est impossible de rendre compte,
celle de lire, en quelque sorte, par intuition et de rencontrer presque
immediatement le passage qui devait m'interesser. La force vitale
semblait se porter toute entiere vers un seul point. Dans l'espêcc
d'extase qui m'absorbait interieurement, pendant que ma main
feuilletait le volume ou prenait des notes, je n'avais aucune conscience de ce qui se passait autour de moi. La table oil j'etais assis,
se garnissait ou se degarnissait de travailleurs. Les employes de la
bibliothêque et les curieux allaient et venaient par la salle je n'entendais rien, je ne voyais rien; je ne voyais que les apparitions
evoquees en moi par ma lecture (I) z.
De Fransche geschiedschrij ver kent de oud-Germaansche
taal, hij kent het belang der talen en dialecten, in een nationaal
en etnographisch opzicht, hij zegt dingen, die velen hier te lande
niet eens vermoeden, en die het ons, Vlamingen, aangenaam
is, in den mond van zulken gezaghebbenden Fransche historicus
te hooren :
Si j'avais pu connaitre et rencontrer l'abbe Velly, je lui aurais
conseille aussi respectueusement que possible d'echanger toutes ces
belles connaissances contre l'intelligence d'une douzaine de mots
germaniques. Mais, m'aurait vivement replique quelque dame
spirituelle du temps », est-ce que pour ecrire notre histoire, it ne
suffit pas de savoir notre langue ? ».

Sans doute notre langue suffit fileinement d noire histoire d'aujoud'hui,mais non tour icrire notre histoire d'autrefois. Si l'on remonte
jusqu'au regne de Saint Louis; it faut connaitre la langue de Saint
Louis, qui n'etait pas tout a fait la notre. Si l'on remonte jusqu'au
temps de Charlemagne, it faut connaitre la langue de Charlemagne.
(a) Dix Ans ce.giudes isistorigues par AUGUSTIN THIERRY, preface,

blz. 14.

Or, quelle etait cette langue? Voici ce que repondent les a.uteurs
contemporains : Il donna des noms aux mois dans son propre idiome,
car jusqu'A son temps les Franks les avaient desigues par des mots
en partie latins en partie barbares. Les mois eurent les noms
suivants Janvier wintarmanoth, — fevrier hornung (I), — mars, lentzinmanoth, avril ostarmanoth, — mai winnemanoth, — juin brachmanoth, — juillet hennimanoth, — aoilt aranmanoth, — sPptembre
wintumanoth, — octobre windumemanoth, — novembre herbistmanoth, — decembre heilagmanoth.

Louis le Dibonnaire n'est pas le dernier de nos rois qui ait Parli un
langage entierement itranger au nOtre. Dans la seconde moitie du
neuvieme siecle la langue de la Cour de France, sinon Celle du pays,
itait purement tudesque (2).
De groote geleerde hechtte aan den stijl evenveel belang als
aan den inhoud :
J'ai souvent ajoute, souvent retranche et fait de nombreuses
corrections, soit pour donner plus de relief aux circonstances du
recit, soit pour rendre le langage plus net et plus coolant,.. A mon
avis, toute composition historique est un travail d'art autant que
d'Oudition ; le soin de la forme et du style n'y est pas moins necessaire que la recherche et la critique des faits (3)

« Merry's geheele leven » — zegt Samuel Smiles, die dcn
< grooten Franschman terecht onder de helden van Self-Help,
« rangschikt, — (4 is een toonbeeld van volharding, ijver, zelf« beschaving en volkomen toewijding aan de wetenschap. Hij
« verloor er zijn gezicht, zijne gezondheid bij, .maar nimmer
zijne liefde tot de waarheid (4) ».
Nog 6ene aanhaling.
De schrijver van zoovele werken, die het verleden voor onze
oogen doen verrijzen, de wondere stijlist, de sympathieke
(I) In het Woordenboek der Nederlandsche Taal, Zesde deel, Zevende
aflevering. Kol. 1116, bewerkt door Dr. A. Beets, lees ik HORENMAAND,
znw. yr. Mnl. horen, hoermaert ; verg. hgd. h6remonat. Een naam voor
October, November en Februari, doch gewoonlijk voor Decemb er. Het eerste
lid wordt opgevat als hore ; dan is de bet. : slijkmaand.
(2) Lettres sur Hisloire de France, par AUGUSTIN THIERRY, Lettre III.
(3) Histoire de la Conquête de l'Angleterre par les Normands par
AUGUSTIN THIERRY. Avertissement pour la troisidme edition.
(4) Help u Zell, door SAMUEL SMILES. Naar het Engelsch, biz. 3o6.
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mensch, legt er ons zijne schoohe ziel bloot. Zijne prachtige verheerlijking van de studie, van het geluk, dat zij den armen lijder
heeft verschaft, moet de onverschilligsten ter harte gaan. DE
VRIES en AUGUSTIN THIERRY zijn niet alleen de luister van;
zij zijn eene weldaad voor het menschelijk geslacht, vooral in
onzen somberen tijd :
Si, comme je me plais a le croire, l'interet de la Science est
compte au hombre des grands interet nationaux, j'ai donne a mon
pays tout ce que lui donne le soldat muffle sur le champ de bataille.
Quelque soft la destinee de mes travaux, cet exemple, je l'espere, ne
sera pas perdu. ye voudrais qu'il servit ci combattre l'espece d'affaisK

semeltt moral qui est la maladie de la generation nouvelle; qu'il pan
ramener dans le droit chemin de la vie quelqu'une de ces dines inervies
qui se plaignent de manquer de foi, qui ne savent oit se prendre et vont
cherchant partout, sans le rencontrer nulle part, un objet de culte et de
devonement. Pourquoi se dire avec tant d'amertume, que dans le
monde constitue comme it est, it n'y a pas d'air pour toutes les poi-

trines, pas d'emploi pour toutes les intelligences? L'etude serieuse
et calme n'est elle pas la? et n'y a-t-il pas en elle un refuge, une
esperance, une carriere a la pollee de chacun de nous? Avec elle,
on traverse les mauvais jours sans en sentir le poids, on se fait a
soi-meme sa destinee, on use noblement sa vie. Voila ce que j'ai
fait et ce que je ferais encore, si j'avais a recommencer ma route; je
prendrais celle qui m'a conduit ou je suis. Aveugle, et souffrant sans
espoir et presque sans rel'ache, je puis rendre ce temoignage, qui de
ma part ne sera pas suspect : 11 y a au monde quelque chose qui
vaut mieux que les jouissances materielles, mieux que la fortune,
mieux que la sante elle-méme, c'est le devouement a la science (1) ».
Geleerden, stijlisten, menschen als MATTHIAS DE VRIES
als AUGUSTIN THIERRY moeten onze studenten leeren kennen
en lief hebben.

**
Nog een woord over het Woordenboek der Nederlandsche Tad.
is het aandeel dat MATTHIAS DE VRIES daar rechtstreeks
aan heeft gehad. Het eerste deel werd bewerkt door Dr. MATTHIAS DE VRIES en Dr. L. A. TE WINKEL. Deze laatste stied
reeds den 24 April 1868, zoodat bijna gansch het eerste deel
het werk van DE VRIES is.
Groot

(I) Dix Ans d'etudes historiques, par AUGUSTIN THIERRY, preface,
blz. 24.
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Wat verder van zijn hand is, deelen ons zijne opvolgers in
de Redactie mede. Zoo lezen wij in het Voorbericht van het
vierde deel
Dr. Cosyn en Dr. Verwijs hebben, order leiding vau Dr. DE
de eerste afleveringen bewerkt. Zij begonnen in 1871, en waren
in 1878 gevorderd tot het artikel Gelegenheid. Toen werd de arbeid
gestaakt Dr. Cosyn, benoemd tot hoogleeraar te Leiden, had andere
plichten te vervullen, en Dr. Verwijs moest om redenen van gezondheid de Redactie verlaten. Als eenig Redacteur overgebleven, ging
Dr. DE VRIES voort met de bewerking der letter A, en in 1882 mocht
hij het eerste deel ten einde brengen, waaraan eene Inleiding op het
geheele werk werd toegevoegd.
Eerst in 1885 verscheen eene nieuwc aflevering der G, bewerkt
door Dr. de Vries en Dr. Kluyver. Deze laatste was Binds 1882, aan
de Redactie verbonden, en om hem tot het voortzetten der G te
bekwamen, was Dr. de Vries genoodzaakt bet vervolg der A een
tijdlang te laten rusten....
Nadat Dr. de Vries aan drie afleveringen zijne medewerking
had verleend, kon hij in 1887 het vervolg der G overlaten aan zijn
helper (I) v.
VRIES,

Voorberichi van het Tae deel : 0-0ffiLikm :
Een groot aantal jaren is verloopen tusschen het oogenblik,
waarop dit deel werd begonnen en dat waarop het is voltooid. Van
de bewerkers, op den titel genoemd, zijn er reeds twee overleden en
va hen is de Vries. Den 9den Augustus 1892 hebben wij hem
ee
een van
verloren. Bij de aflevering, die een paar weken na zijn dood verscheen, voegden wij, een In Memoriam, waarin gezegd werd (2) :
« Hij wist sedert lang, dat hij de voltooiing van zijn werk niet
zou zien, maar hij ging steeds voort in de hoop en in de overtuiging,
dat zijne leerlingen het zouden ten einde brengen.
« Mocht het ons gegeven zijn die hoop te vervullen! De herinnering aan onzen geliefden meester zal ons bemoedigen.
« Eene uitweiding over zijne verdiensten zou in dit korte Voorbericht misplaatst, bovenal onnoodig wezen. De verdiensten van
DE VRIES zijn gehuldigd, en beter nog zullen zij in het oog vallen,
wanneer het verloop van den tijd ons wat verder van hem zal hebben
verwijderd.
Van dit tiende deel is de grootste heift bewerkt door hem en
Verwijs tusschen de jaren 1869 eu 1876; zij voltooiden negen afle(t) Woordenboek, Vic deel, 1889, Voorbericht.
(a) Woordenboek,
deel, O. Ooilam, 1893, Voorbericht.
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veritigen, en kwamen tot Ottderrichten. Het is bekend, dat noch de
heer Cosijn, die in 1877 tot hoogleeraar werd benoemd, noch Verwijs,
wiens levee ten einde ging, verder aan de redactie kon deelnemen.
DE VRIES moest terugkeeren tot de letter A, en toen hij nauwelijks
aan het Tweede Deel was begonnen, moest hij in 1883 zijn tijd
beschikbaar stellen voor de onderrichting van een jongeren medewerker (x) ).

Voorbericht van het

Iweede

deel. Feyste Stuk.

(AKANT-

BERISPELIJK) :

Op 31 Maart 1882 voltooide DE VRIES de Inleiding, die aan het
eerste deel werd toegevoegd, maar reeds in 1881 had hij de eerste
aflevering van het tweede deel doen verschijnen. In dezen tijd was
hij geheel zonder huip, en van daar dan ook dat de tweede aflevering
eerst in 1884 gereedkwam.
Intusschen had hij een medewerker gekregen, die onder zijne
leiding de G voortzette, en ten gevolge daarvan werd de arbeid aan
het tweede deel alwederom vertraagd. De derde aflevering verscheen
in 1889, toen de gezondheid van DE VRIES reeds bij herhaling was
geschokt, maar nog vond hij kracht om voort te gaan, en in 1891,
een jaar voor zijn overlijden, verscheen ook nog de vierde aflevering,
loopende tot ARGWAAN (I)
Dankbaar herinneren wij ons op dit eeuwfeest van Dr. DE
VRIEs'geboorte, het onweerdeerbaar goede, dat wij aan wijlen
het eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie, den Stichter
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, den Ridder in de
Leopoldsorde, een der edelste vertegenwoordigers der Nederlandsche Taalwetenschap, der Nederlandsche Letterkunde en
zelfs van den Nederlandschen stam verschuldigd zijn. Wij
huldigen Dr. DE VRIES om zijne warme belangstelling in onzen
taalstrijd, dien weinige Nederlanders zoo goed begrepen als hij ;
wij huldigen in hem den vriend van Vlaanderen, van Belgie,
den diep overtuigden voorstander van de hartelijke, vriendschappelijke betrekkingen tusschen de Belgen en de Nederlanders, die een onzer uitstekendste officieren, Kolonel de Bray,
onlangs onze broeders van het Noorden noemde, met wie hij
hand in hand wenscht samen te gaan; en wien een onzer
medeburgers zulke roerende hulde bracht om de liefderijke
(t) Woordenboek, tweede deel, Eerste Stuk (AKANT-BERBPEujx),
1898, Voorbericht,
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hulp die zij tijdens de bange dagen der vijandelijke bezetting
aan honderd duizenden uitgeweken Belgen brachten (I). Wij
huldigen Professor DE VRIES om de ontboezeming, waarmede
hij zijne toespraak bij de onthulling van Jacob van Maerlants
standbeeld te Damme, in 1862 besloot (2) :
« Maar, bedrieg ik mij, of heeft het feest, dat wij heden vieren,
nog een dieper zin, nog een schooner beteekenis ? Is het een feest
voor Vlaanderen alleen, of voor het geheele Nederland, voor het
Noorden zoowel als voor het Zuiden ? Ja, zoo is het. Want de groote
Vlaming, dien wij hier vereeren, behoort niet enkel aan u, Belgen,
hij behoort ook aan ons, Bataven ; hij behoort aan den Dietschen
stam, waaruit wij alien ontsproten. Hij sprak de taal, die nog leeft
en bloeit in ons aller hart. Zijne stem werd niet alleen gehoord aan
dc oevers der Schelde, maar weerklonk aan de boorden van Maas
en Rijn. De beginselen, door hem gepredikt, het zijn dezelfde, waaraan Holland, niet minder dan Vlaanderen, zijnen roem en zijne
grootheid had te danken De geest, die zijne werken bezielt, straalt
en tintelt op elk blad van het gedenkboek van Neerlands letterkunde.
Daarom wordt zijn naam ook ginds in eere gehouden als die van den
Vader der Dietsche dichteren algader en is hem, ook ginds, in
de uitgave zijner geschriften, een waardig gedenkteeken gesticht.
Daarom is dit feest een feest voor geheel Nederland. Wel heeft de
macht der staatsstormen ons van elkander gescheiden, maar dertig
jaren zijn over die scheiding heengegaan en de « (Jude veeten zijn
vergeten ». Al wonen de broeders niet meer in een huis, eendrachtig
vervolgen zij hunnen weg. Belgie en Noord-Nederland zijn meer dan
ooit in trouwe vriendschap verbonden. Welaan dan, van dien geest
zij ook de plechtigheid van heden getuige en onderpand. Met het
oog op een grootsch verleden, vernieuwen wij het besluit, om gezamenlijk naar eene grootsche toekomst te streven. Aan den voet van
het standbeeld van Maerlant heeft Vlaanderen aan Holland de hand
gereikt; Holland beantwoordt van harte dien handdruk, en eenparig
verheffen wij den kreet : « Leve de eendracht tusschen Belgie en
Nederland ).
(i) Brief aan het dagblad La Libre Belgique. Nummer van 3o Juni
192o.
(2) Zie : Nederland als vriend der Belgen, door GUSTAVE JASPAERS.

TWEETALIG LAGER ONDERWIJS
VOOR

BRUSSEL EN VOORSTEDEN,
door OMER WATTEZ,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In eene der laatste zittingen onzer Commissie werd door ons
geacht medelid, den heer GUSTAAF SEGERS, eene lezing gehouden over moedertaal, voertaal bij het lager onderwi/s. Het zal niet
noodig zijn te zeggen dat elk schoolman van de waarheid dier
stelling overtuigd is, die in alle beschaafde landen als algemeene
regel geldt.
Toch opperde ik de vraag of in Brussel en zijne omgeving, en
in sommige dorpen aan de taalgrens, daarvan niet mocht afge,weken worden in 't belang der tweetalige, of laten wij liever
zeggen, zeer gemengde bevolking.
In Brussel en voorsteden wonen vele Vlamingen, meer Vlamingen dan Walen ; doch moest men hun vragen — en de
besturen doen dat — in welke taal hunne kinderen goed moeten
onderwezen worden, men mag er zeker van zijn, dat zij zouden
antwoorden : in het Fransch. Daarbij denken zij het volgende :
Vlaamch kunnen onze kinderen al; zij spreken het thuis, en met
Fransch moeten zij hier hun brood verdienen. Want daar komt
het op aan bij de meeste menschen, die geen paedagogen zijn :
met welke taal is hier iets te bekomen? Welke taal moet ik goed
kunnen lezen en schrijven?
Nu, de openbare besturen, en naar hun voorbeeld, de handel
en de nijverheid hebben het er, in de hoofdstad vooral, zoo naar
aangelegd, dat er zonder het Fransch weinig te bekomen en te
verdienen is. Daarom veronachtzamen de Vlamingen in die plaatsen hun eigen taal, kennen ze meestal niet dan onder den vorm
van dialect, kunnen ze zelfs maar weinig lezen, en nog minder
schrijven, en verkiezen dan voor hunne kinderen opleiding en
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onderwijs in eene vreemde taal, die zij dan meestal ook niet
voldoende leeren. Daaruit ontstaat bij de volksklasse die
Belgische taal, die men « Beulemansch » heet.
Uit dien abnormalen toestand trekken de verfranschers het
voordeel, dat de taalverbastering den achteruitgang van het
Vlaamsch onderwijs bewerkt, ja, het zelfs onmogelijk maakt.
Dat noemt men het stelsel van de vrijheid van den huisvader,
waarvan alle vijanden onzer taal hardnekkige voorstanders
blijken te zijn.
De vrijheid van den huisvader bestaat hierin, dat hij voor
het onderwijs zijner kinderen de taal zal verkiezen, die hem door
besturen en schoolinrichtingen en abnormale toestanden wordt
opgedrongen.
Nog altijd is de methode van het oude Rome voor Gallie
in zwang, die hierin bestond : « La terreur et la faveur furent
employees simultanement pour romaniser la province » (i). Zoo
werd Gallie verlatijnscht, zoo wil men thans Belgie verfranschen.
Tegen abnormale toestanden, moeten wel abnormale maatregelen worden getroffen om aan eene bevolking, met verbastering bedreigd, dienst te kunnen bewijzen. Ik bedoel tweetalig
onderzvijs voor iedereen, voor eene gemengde bevolking van Vlamingen en Walen, gelijk te Brussel en voorsteden van de lagere
school te beginnen, behalve de twee of drie eerste jaren, opdat
iedereen er in staat zou zijn de twee talen te gebruiken, lezen en
schrijven, het Nederlandsch, zoowel als het Fransch.
Het lager onderwijs zou dus zijn wat het voor ons, Vlamingen,
in vele gestichten van middelbaar onderwijs is geweest en nog is
in de Vlaamsche gewesten : het eene vak in het Nederlandscri,
het andere in het Fransch, met afwisseling voor de achtereenvolgende studiejaren. Waar de bevolking ovencegend Vlaamsch
of Waalsch is, zou dit onpwdagogische stelsel niet worden toegepast. De kleine minderheid heeft zich maar te schikken naar de
groote meerderheid en de vrijheid van den huisvader moet wijken
voor het algemeen belang, tenzij die huisvader zelf het onderwijs
zijner kinderen inricht en betaalt, en het niet vergt van openbare
besturen. In dit geval is hij volkomen vrij.
(I) PETIT DE JULLEVILLE, Notions gene'rales sur (es orzkines et sur
Phistoire de la lang-ue fr an _raise.
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Wij, Vlamingen, hebben bij een tweetalig stelsel, ingezien de
toestanden in de hoofdstad en omgeving, alles te winnen. Dan
zullen de Vlaamsche kinderen ten minste in scholen zitten waar
zij iets van eigen taal zullen leeren, wat nu het geval niet is. De
toestand in Groot-Brussel, wat het Vlaamsch onderwijs betreft,
is erbarmelijk en verergert van dag tot dag. De huisvaders
verkiezen Fransch onderwijs, men weet om welke reden; men
dient ze Fransch en niets dan Fransch op voor hunne kinderen,
al kende en sprak hunne moeder te huis niets dan Vlaamsch. Zoo
passen de besturen in Groot-Brussel den stelregel toe : moedertaal, voertaal bay het lager onderwijs. Men heeft de besturen daarop
opmerkzaam gemaakt. Zij antwoorden : de ouders vragen het.
Bladen en pwdagogische tijdschriften klaagden over dien
toestand. De Vlaamschgezinden slaakten kreten van verontwaardiging; maar de besturen bleven doof. De heele bevolking van
Brussel en voorsteden wordt stelselmatig verfranscht. Met boos
opzet wordt de Vlaming verbasterd. Met « gunsten en met
bedreiging » leidt men hen naar de ontaarding. Elk jaar vermindert in Groot-Brussel in de scholen het getal Vlaamsche klassen,
welke alleen nog in zeker getal in enkele grensgemeenten van
Brussel bestaan.
Ik voeg hier bij de tafel, onlangs medegedeeld aan den heer
volksvertegenwoordiger Doms door den minister van kunsten en
wetenschappen; en de nota, erbij gevoegd door het Brusselsch
blad Het laatste Nieuws, waarin nu en dan door een vakman de
erbarmelijke toestanden van het Brusselsch onderwijs voor de
Vlaming-en worden blootgelegd.
VRAAG

van den heer Doms :

De heer minister gelieve mij te zeggen welk het aantal Vlaamsche, tweetalige en Waalsche klassen is in de gemeentelijke, aangenomen en aanneembare scholen te Anderlecht, Audergem, Berchem,
Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Jette, Koekelberg, Laken, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Oode, Sint-Gillis, Sint-LambrechtsWoluwe, Ukkel, Vilvoorde, Vorst, Boschvoorde en Watermaal.
ANTWOORD :

Het achtbare lid vindt

de gevraagde inlichtingen in

volgende tabel.
Opgave van Vlaamsche, tweetalige en Waalsche klassen in de
gemeentelijke, aangenomen en gesubsidieerde private scholen van de
volgende gemeenten :
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Vl. kl.
Gemeenten
Anderlecht
Audergem
St-Agathe-Berchem
Brussel
Etterbee
Evere
Vorst
Elsene
St-Pieters-Jette
Koekelberg
Laken
St-Jans-Molenbeek
St-Gillis
St-Joost-ten-Oode
Schaarbeek
Ukkel
Vilvoorde
Watermaal-Boschvoorde
St-Lambrechts-Woluwe
St-Pieters-Woluwe

Tw. Id.

W. U.

g. a. ges. g. a. ges. g. a. ges.

104 — 29 — — 13 87 — 15
— _ 13 — _
5 — ii
5—4——
1———
394 — 174
51 43 —
94——_
5—33—3
20
— — 5 81 — 5
— — — 170 — 65
—
17 — —
5
I - 3
19 — 7 2
— — 16 43 — Do 56 — 15
97 — 38 —
43 — 8
— — ----___ __. 124 — 39
_ _ _ .___ — 66 — io
— — ___ 194 — 79
20 - 22 45 — — 12 — II
.- - 37 — 24 2
8—5
9—3
—
6 — 2 - 13 6
8 2 — 2 I - ___ __. -

ONZE NOTA. - Als men de optelling maakt komt men tot den verbijsterenden uitslag, dat voor de overwegende Vlaamsche bevolking
van Brussel en omstreken er slechts 513 Vlaamsche tegen 1715 Waalsche klassen zijn. Van de 234 zoogenaamd tweetalige klassen zullen
we dan nog niet spreken, hoewel de Brusselsche tweetaligheid niet
moeilijk te rangschikken vast : ze is namelijk niet veel minder dan
uitsluitend en alleen Fransch! Om zich een denkbeeld te vormen van
de wijze waarop het verstand, den geest en het denkvermogen der
kleine Vlamingen verknoeid worden in Brussel en voorsteden, weze
het voldoende op te merken, dat er te Elsene, St-Gillis, Schaarbeek
en St-Joost-ten-Oode nog geen schijn van Vlaamsche klas bestaat, dat
er in de stad Brussel zelf maar een enkele Vlaamsche klas is aangegeven, zeker voor de rariteit ! De toestand is te ongezond, laten we
maar zeggen te anti-demokratisch en anti-vaderlandsch om nog
langer geduld te worden.
Wij hopen dan ook, dat er eindelijk naar praktische middelen zal
uitgezien worden, om de Vlaamsche schoolkinderen te Brussel en
omstreken niet langer geestelijk te laten verstompen.
(Laatste Nieuws, Brussel).
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Een ander artikel, in hetzelfde nieuwsblad, onlangs verschenen, is getiteld : Moedertaal Onderwijstaal. Artikel 21 der
wet op 't lager onderwijs wordt er in besproken. De schrijver licht
ons in over de wijze waarop in Groot-Brussel dit veelbesproken
artikel der wet wordt toegepast. Daaruit kunnen wij leeren hoe
de wet wordt verkracht ten nadeele van de Vlamingen en van
hunne taal. De vrijheid van den huisvader bestaat eenvoudig
hierin, dat hij op alle wijzen aangespoord wordt om te verlangen
dat zijn kind Fransch zou leeren, Fransch alleen.
Schoolhoofden, onderwijzend persooneel, schoolcomiteiten,
<< amities francaises » van alien aard, drukken den huisvader op
het hart, dat het Fransch leeren niet kan gebeuren, tenzij in eene
Fransche klasse, waar niets anders dan Fransch wordt geleerd.
Dit komt alles overeen met wat ik hooger zegde.
Die soort van recruteering van Vlaamsche kinderen, bestemd
voor de verfransching, gebeurt dagelijks. Alles is in Groot-Brussel
werkzaam om de taal der Vlamingen uit te roeien.
Een officieel stuk, uitgaande van het bestuur der stad
Brussel : « Enquéte sur Pemploi des langues francaise et flamande
dans l'agglome'ratthn bruxelloise, » beroemt er zich op dat het
Nederlandsch te Brussel beschouwd wordt als eene vreemde
taal, dat het yolk er niets spreekt dan zijn « patois, » een mengelmoes van Brabantsch dialect en Fransch, en volstrekt wars is
van letterkundig Nederlandsch. De heeren der « enqu'ete
zeggen niet gansch de waarheid, 't is te zeggen : er wordt niet
bijgevoegd, dat de openbare besturen alles in 't werk stellen, dat
zij alles doen om het yolk in die meening te houden, om het
afkeerig te maken van den beschaafden vorm zijner eigen taal, en
volstrekt weigeren degelijk onderwijs in die taal te geven.
Dat officieel stuk werd gestuurd in 1917 aan den Duitschen
kanselier, als protest tegen de taalverordeningen van den gouverneur-generaal van het bezette Belgie.
Het bezadigde Vlaamsch nieuwsblad Het Nieuws van den
Dag (17-5-19) noemde het een stuk waar « schromelijk veel op
• te zeggen valt, en dat van het begin tot het einde is opgesteld
« met de vurige begeerte het Vlaamsch op den achtergrond te
« schuiven ».
Laten wij maar vrank zeggen nit to roeicn.
Daarvan vinden wij, onder andere, het bewijs in de verdwijning van de Vlaamsche klassen, die in Brussel zelf zoo goed als
niet meer bestaan. Ziet maar eens op de bijgaande tafel.
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be Vlamingen willen nu op de Vlaamsche ouders werken en
vragen dat deze Vlaamsch onderwijs zouden verlangen in Vlaamsche klassen, waarin dan toch ook Fransch zou geleerd worden.
Als het zoo is dan zijn die zoogenaamde Vlaamsche klassen
tweetalige klassen, en de Fransche klassen blijven uitsluitend
Fransch. Daarop steun ik om overal en voor iedereen tweetalige
klassen te vragen.
De meerderheid der Brusselsche bevolking is tweetalig,
spreekt twee talen; zij heeft het door de volksoptelling verklaard.
Wij wenschen dus dat die bevolking in de twee talen in alle
openbare scholen worde onderwezen om ze behoorlijk te kunnen
lezen en schrijven, en dat de thans bestaande, zoogenaamde
Waalsche en Vlaamsche klassen, afgeschaft worden.
November 1920.

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

414. BIEREN : GHEBIERT ZIJN.
Beteekent, inzonderheid met het oog op zeker privilegie
van de stad Oostende te alien tijde van bier voorzien te zijn :
Fr. « Furnir (la vale) de cervoises, tellement que ung chascun en
seroit souffissamment pourveu» (Op. ut infra, blz. 105, uit eene
akte van 20 Mei 1504). Ook nog « Voorsien ende stojeren van
goeden drynckelicken biere », zooals hieronder :
Ed. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz. Io8 : Dat indien
dezelve pachter negligent ende inne ghebreke ware dese stede te
voorsiene ende te stofferene van goeden drynckelicken biere, ende dat
nochtans de stede vander Nieupoort wel ghebiert waere, zo zoude
dezelve pachtere ghehoudenwesen te betaelene
(5 Febr. 1515 s.)
Id., id., blz. io8 « Hoewel men niet bevinden en zoude, dat
ten tyden als deze stede onghebiert es ghezyn, de stede vander
Nieupoort ghebiert es gheweest » (Id,)
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415.

ANTIFFENARE.

Naar het Latijn ANTIPHONARIUM. Men lette op de hieronder volgende beschrijving van zulk boek :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Damme, Charters, oud n r 366,
voorloopig blauw n r 2371 : K Eenen gheheelen antiffenare in tween
bouken, te wetene een zomerdeel ende een winterdeel ; jnde welke
twee bouken staen zal een comune sanctorum alle de ymnen
te vesperen ende te lauden, ende alle de sanctorum die men ghecostumeert ende gheploghen heift te houdene inde kerke van ...,
met haren propren zanghen ende ymnen elc in zine stele daert
behooren zal zonder eenich require te zoukene vanden eenen bouke
inden anderen. » (Aktevan 19 December 1433.)

4 16. — ENEN GHELYC DOEN.
Beteekent Hem voldoen, Hem recht doen, Vergoeding,
Voldoening geven. Zie bij Verdam, v° Gelijc 40, II, kol. 1241,
alwaar een enkel voorbeeld uit een oorkonde van 23 Maart 1529
o. s. Hier volgt er een ander' uit een register van 1467 - 1473
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche van Brugge, Register
n r 828, of Ferieboek » van 1 46 7- 1 473, fol. 1 Jan f. Obrechts Yvoryen, oud xxv jaer, partyen niet bestaende, zeide by eerie dat ...
Zeide voord. dat by daer by ende an was (I), Baer de weduwe Aernoud Zanghers zeide in huer doodbedde (2) : Rycquaerd, doed uwer
zuster ghelyc. Ghy hebt de gehecle handelinghe van mynen goede
Moedere, zyt te vrelanghe ghehadt ». Ende Rycquaerd zeide
den (3) : myn zustere ende is zullen tsamen tbeste doen Ende
heift voord der moedre ghehoord zegghen, dat Rycquaerd een fel
man was. Ende weet ooc wel dat Rycquaerd alle de handelinghe
hadde vanden goede ende de moeder niet. Anders en weet hij niet.
Zie ook : Goa bescheedt doen.

(I) DAER BY ENDE AN ZIJN == Tegenwoordig zijn.

Op haar doodbed, Op haar sterfbed. Twee
voorbeelden bij Verdam, v° Dootbedde en een v o Dodebedde.
(3) TE YREDEN ZYN = Gerust zyn (Er niet mede bekommerd zijn).
Zyt te vreden
bij de West-Vlamingen Stel uw herte gerust.
(2) IN HUER DOODBEDDE

- 924 417. — GOED BESCHEEDT DOEN.
Iemand GOED BESCHEEDT DOEN is Hem geven waarop hij
recht heeft, Hem recht doen, recht laten wedervaren. Vgl. bij
Verdam, Bescheit II :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Register n r 828, of
zeide
4 Ferieboek » van 1467-1473, fol. lij « Gillis vanden Hemine
by eede dat hy daer by was ten tiden als de weduwe Aernoud
Zanghers berecht was, ende hoorde dat zoe zeide toot Rycquaerde
hueren zone : . Rycquaerd, doed uwer zustren goed bescheedt, dat
begheeric an hu 0. Doen zeide Rycquaert toot zynder moedere :
« Moeder, zyt te vreden, ic hope ic zal zo doen als dat mijn zuster
. wel te vreden wesen zal ». Anders ne weet hy niet ».
418. BROUCK.
Is niet door jachere te vertalen, maar wel door Prairie. Over
zie men bij Verdam, Broec 1 0, en bij De Bo, vis Broek
en Broekagie.
D. Berten, Cout. des Seigneuries enclavees Vieuxbourg Gand,
blz. 184 : « Item, dat niemant naer halfmaerte en zal vermoghen
zijne peerden te dryven in ander lieden meersschen ofte broucken,
up de boete van ... » (1501.)
BROEC,

419. — DIEVELS JAERGHETIJDE en CLOPPEN.
Men zie over die uitdrukking ons Gloss. Invent. Archives
Bruges, blz. 55-56. In den hieronder volgenden tekst, beteekent
CLOPPEN niet « Leven maken, Zooveel mogelijk leven maken >›,
zooals Verdam meent (v o Cloppen, III, kol. 1586), maar wel
Kleppen (Fr. Tinter), De Klokken luiden (nl. fr. : a toute vole'e):
Belgisch Museum, VI, blz. 188 :
Wie dat ontsiet den dondersiach,
Clapper jeghen al dat hi mach ...

Van dat si luden in een ongheweerte dat zy heeten Dievels
iaerghetyde », leest men in Inv. Arch. Bruges, Introd., blz. 122.
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is <, de Nederlandsche Taal en
Tretenschap le bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsclz,
van nieuwe zverken over Natuur- of Geneeskundige Welenschappen,
over Rechlweleodheid en over het Vale van den higenieur a.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handed
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendik e commissie
voor Nieuzvere Taal- en Letterkunde. Na kennisneming van de
uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of niet
laten drukken van de aangeboden werken.
+ .
+ *

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaanische
Liederen onder het y olk to verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Vcademie 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 :
hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, detail tot het uitgeven van Inge,
zonden werken op het gebied der Nederiandsche taalkunde;
hetzij tot het uitgeven van Middeinederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieite bijbeivertaiing, bijbeiverkiaring, ze'deleer, catecnese,
homiletiek, hagiographic, ascetiek, geestelijke iiederen en gedichten, ordensregeien
c) hetzij tot het bekostigen van wetenscnappciijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven ais de onder littera a en c genoemde,
noodzakelijk worden bevondcn
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen uitgaven in den card van de .onder littera b en c genoemde

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 tUdruinite, het beste
work, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

19 20-19 21.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

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.

Belanghebbenden worden verTocht, twee exempla.
van
hun werk of werken, naar den Bestendigen Secreren
taris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent — (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),

te zenden.
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Ten gevolge van verschillende ornstandigheden, die
den Bestendigen Secretaris, — evenmin den Drukker der
Academie, — geenszins to last kunn en gelegd worden, kan
het December-verslag 1920 enkel in de eerste dagen van
Mei 1921 verschijnen.

1NHOUD.
952
1 0) Ni erslag over de December-vergadering
2°) Zaak Rape?)
• 943
959
3°) Et ymologis.ch kleingoed, door Prof. J. VERCOULL1E . . .
4°) Dichter P. Van Langendonck, door Dr. AUG. VERM1' ,• ,,EN 962
965
5°) ilmsterdamsche Scheisjes nit Vondels werk, dr G. SEGERS
6°) De Axelsche Rederiykersgilde van ,S'inte Barbara en haar
Deken j. De Hondt (14 87-152 9), door M r WILLEMS.
973
7°) Kleine verscheidenheden :
Nr 420. Beteren .• Schapen beteren, door Row. GAILLIARD 992
8°) William Morris, door OIOER WATTEZ
993
1007
9°) Aynehild, door OMER WATTEZ
10°) Kleine verscheidenheden :
1015
X., 421. Een Negheen, door EDW. GAILLIARD
Nr 422. Dyngheleken vooght, door Id
N' 423. Ghdiende, door Id.
10 1:7)
Nr 424. Mender made Menden ghelde, door Id.. . . 10
Nr 425. Uutsteken eene vane nuIsteken, door Id. . • 10.17
door Id.
. 1017
Nr 426. Zijrr handl doen
1018
Nr 427. Gheneghen, Ghehuldigh, door Id.
To18
Nr 428. Devolaris, door Id
IOU)
Nr 429. Dienen met even, door Id
1019
N., 43o. Galghe, door Id
1019
101
N' 431. Gheduerigh, door Id.
door Id.
1020
z:a
Nr 432. Clopping& of Buching/le,
1021
I 1°) Vlaamsche Van Eyck-Dag op Donderdag 21 October 1 920
12°) De Lipka [der Gebroeders Van Eyck op de Ontrvikkeling
der Schilderkunst, door Prof. Dr. A. DE CEULENEER . 1035
13°) Ifet Lam Gods en de Rol der Kum/ in de Maalschapplf,
1045
door JuraAAN DE VRIENDT
4') Het Lam Gods der Gebroeders Van Eyck, door E. H. AERTS
CL-511
15°) Register : Laken
1127
Woordregister
1132
Perso11111

Vergadering van 15 December 1920.

lijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE,
onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris ;
de heeren : Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Ran. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AM. Joos,
Is. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, 014hR WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende
leden
de heer Dr. FIERENS, briefwisselend lid.
De heeren KAREL DE FLOU, Dr. HUGO VERRIEST,
Mr. LEONARD WILLEMS en J. JACOBS, werkende leden,
en Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid, hebben
laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij to
wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
November-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
* * 31*
Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de
Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan
de Academie aangeboden :
Door de Regeering
Royaume (le Belgique. Ministere de I'Industrie, du Travail et du
1Zavitaillement. Le Travail industriel aux Etats-Unis. Rapports de la
Mission d'Enquete. Tomes I-II. Bruxelles, 1920.
Id. Inspection du Travail et Service de haute surveillance des
ëtablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Rafifiorts annuels de l'inspection du Travail. tome annee (1919). Bruxelles, 1920.
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Bibliotheque de la Faculte de Philosophic et Lettres de l'Uni-versa& de Liege. Fasc. XXV. Plaute. Les Captifs. Texte revu avec
apparat critique, introduction, ti'aduction litti3raire et commentaire par
J. P. WALTZING, Professeur a l'Universite et Menthre de l'Academie
royale de Belgique. Liege-Paris, 1920.
Carte giologique de la Belgique, a l'áchelle du 160.000m e. 12 feui 11 es.
Woordenbeek der Nederlandsche Taal. Zevende deel, Il d e afl.
Kat-Kapuczjn, bewerkt door Dr. A. BEETS.

Tijdschriften. — Arbeidsblad, N rs 19-20, 1920. — Bibliographie de
Belgique. partie : Livres et Pêriocliqzies nouveaux. 4 5e annee, N os 2-4
(169-528) et Table alPhabêtique (I - CXIV). — Revue Nêo-scolastique de
Philosophie, Novembre 1920.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publication :
jaarverslagen 1919 van de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige
Publication en van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. 's Gravenhage, 1920.
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitgegeven
door Dr. P. C. MOLHUYSEN. Vierde deel 18 Febr. 1682-8 Fehr. 1725.
's Gravenhage, 1920.
Door het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, te Rotterdam :
Verslag der voordrachten van Leden van het Genootschap. Bundels
LVI (Winters 1914-1920).
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, te
Sint-Niklaas :
Annalen, 1920.
Door de « Academie Royale d'Archeologie de Belgique >>,

werpen :
Bulletin, I - II, 1920. - Annales, 6e serie, t.

te Ant-

1e-2e livr.

Door de « Societe de Litterature wallonne te Luik :
Annuaire, 1920.
Door Prof. Dr. C. LECOUTERE, bestuurder der Academie voor
het jaar 1921 :
Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch, door Dr. C. P. F. LECOUTERE, Hoogleeraar in de Nederlandsche Philologie, te Leuven. Tweede, omgewerkte druk, met atheeldingen en taalkaarten. Brussel, 1921.
Door Prof. Dr. J.. W. MULLER, buitenlandsch eerelid :
Levensbericht van y. Verdam, door J. W. MULLER. Leiden, 1920.
(Overgedrukt uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1919-1920.)

- 927 Toespraak ter opening van de Algenzeene Jaarlijksche Vergaclering
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, den
9cien yuni 1920, gehouden door den voorzitter J. W. MULLER. Leiden,
1920. (Herdrukt uit de Handelingen van de Maatschappij, 1919-1920.)
Aernozas en Everaerts Broeders. (Door J MuLLER.) , Overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
Dl. XXIX, ad. x en 2.)
Door den hecr KANT. VAN CAENEGHEM, ccrc-schoolopziener, to
Aalter :
Ecn bundel stukken bctrekking hcbbende op de inrichting en
werking van den eerstcn Vlaamschen Katholieken Landsbond. 189o1897. Deze stukken sullen hun plaats vinden in de nog uit te geven
deelen van dc Bibliographic van den Vlaamschen Taalstrzjcl.
Door den E. H. A. GEEREBAERT S. J., St-Michielscollege, te
Brussel :
Livius.XXl e boek. De oorlog tegen Hannibal. 1. Van Saguntum tot
de Trebia, vertaald door A. GEEREBAERT S. J. Standaard-Bibliotheek.
Brussel, 1920.
Door den heer P. GEYL, LIT. D., tc Londen :
Holland and Belgium. Their common history and their relations.
Three lectures given at University college, London, on February 1o,
17 and 24, 1920, by P. GEYL, LIT. D., professor of Dutsch studies in
the University of London. Leiden, 1920.
Door den beer HERMAN RONSE, bestuurder der Staatstuinbouwschool, te Gent :
De Kleine Tuinbouwer, O r 2, 1920.
Door den beer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris :
Histoire et genealogie de la Famille de Hemptinne, par 1'Abb6
A. DE RIEMAECKER. Gand, 1894.
Chartes et Documents concernant la famille van Vaernewyck.
I re partie : Xe siecle a 1400. Gand, 1899.
Le Chartrier de la !liaison de Diesbach. Gand, 1889.
Dictionariunz Ambrosii postremo 11701C supra onznes hactenus editiones magna omnis generis vocum accessione A. V... Una cum
Onomastico sive proprium nominum, serie numerosissima. Cum Cas.
z. j.
Maiest. gratia et Privilegio.
Het Oude Oostende en .gijz,zè Driejarige Belegering (1601-1604). Opkonzst, Bloei en Ondergang, met de beroerten der XVl e eeuw, door
EDW. VLIETINCK. Met teekeningen, plattegronden, zichten, ens. x897,
Oostende.
Oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven van wege de
Koninklijke Academie van Wetenschappcn. Eerste afdeeling tot het
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einde van het Hollandsche Huis, bewerkt door Mr. L. PH. C. VAN DEN
BERGH. 2 dln. Amsterdam, 's Gravenhage, 1868-1873.
Chronique et Cartulaire de l'abbaye de Bergues-Saint-Winoc de
l'ordre de Saint-Benoit, par le R. P. ALEXANDRE PRUVOST de la Cornpagnie de Jesus, membre de plusieurs societes savantes de Belgique
et de France. 2, parties, Bruges, 1875-1878.
Het Recht Domaniael van Syne Alajesteyt in desert Hertoghdomrne
van Brabant... By cm gevoeght door den Greffier der sciver Camere
D. F. MARTINEZ. Brussel. 1692.
Sigilla Comitum Flandrice et inscriptiones diplomatum ab its editorum cum expositione historica OLIVARI VREDE juris-Consulti Brug...
Brugis Flandrorum, 1639.
Cartulaire de l' Abbaye de Saint Pierre de Loo, de l'Ordre de Saint
Augustin, 1093-1794, publie par LEOPOLD VAN HOLLEBEKE, attache
aux Archives generales du Royaume. Bruxelles, 1870.
Chronica monasterii Sancti Andreae, juxta Brugas, ordinis Sancti
Benedicti ab ARNULPHO GOETHALS, ejusdem monasterii monacho
conscripta, nunc primum accurate e codice bibliothecae Brugensis
cruta. Edidit W. H. JAcoBus WHALE. Brugis, 1868.
Cartulaire de l'abbaye d'Eename, publie par CHARLES PIOT, archiviste general adjoint du Royaume, membre de l'Academie royale de
Belgique et de la Commission royale d'Histoire. Bruges, 1881.
Troubles religicux du Xvie sicle dans la Flandre maritime, 15601570. Documents originaux par ED. DE COUSSEMAKER. Bruges, 1876,
Twee dln.
Cartulaire cl'Ostende. Texte original avec notes et additions, precede
dune introduction historique, par ED. VLIETINCK, avocat. Anvers,
191o.
Lisseweghe, son Eglise et son Abbaye, par LEOPOLD VAN HOLLEBEKE. Bruges, 1863.
Geschiedenis van ltliddelburg in Vlaenderen, door KAREL VERSCHELDE, bouwkundige, werkend lid der Maetschappij 0 La Societe
d'Emulation », to Brugge. Brugge, 1867.
Inventaires des objets d'art qui ornent les iglises et les etablissements
publics de la Flandre occidentale, dresses par des commissions officielles
et prcédis, ,d'une Introduction ou Précis de l'Histoire de l'Art dans cette
Province. Par ALEXANDRE COUVEZ. Bruges, 1852.
Historia aliquot martyrum anglorum maxime octodecim CartusiaffOr11111 sub rege Henrico Octavo, ob fidei confessionem et summi Pontificis Jura vindicanda interemptorum, a V. Patre Domno MAURITIO
CHAUNCY, Monstrolii, 1888.
Résumé historique de la Numismatique brugeoise par ALPH. DE
SCHODT, president de la Societe Royale de Numismatique, membre
d'honneur des Societes d'Emulation et d'Archeologie de Bruges, etc,
Bruges, 1888.
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Vente des Collections : j oh. W. Stefillanik d' Amsterdam C hoz P. H.
Delacourt d'Anvers, J. I. Boas Berg d' Amsterdam. Amsterdam, 1905.
Vente. Bibliotheque Chev. Gust. van Havre d'Anvers. Pre
partie. Id.
Histoire de la Magistrature brugeoise par M. L. GILLIODTS-VAN
SEVEREN, archivists de la ville de Bruges, membre de la Cowin-ii,sion
Royale d'Histoire. Bruges, IS88.
La refornze des huntanites anciennes et modernes. Rapport presente
au congres international d'expansion economique mondiale de Mons,
par M. DE CELT LENEER, Professeur a l'Universite de Gand, Membre
du Conseil de perfectionnement de l'enseig-nement moyen. Bruxelles,
1905.
Caveaux avec peintures iiiurales, decouverts au cinteti'ere de l'eglise
Notre-Dame rr Bruges les 25 Noventbre 1895 et 29 janvier 1896. Notice
descriptive par JULES COLENS, conservateur des archives Ce 1'Etat.
Bruges, 1896.
Gaspar de la Torre, XXX/Hu prêveit de Notre-Dame a Bruges. Son
Testament. par le Chanoine A. C. DE SCHREVEI,. Id. 189.2.
yean Brit°, prototypograt:le brugeois. Conference donnee aux
membres de la Societe d'archeol(4,-ie de Bruges, par le Chanoine
HENI ROMMEL, le march 5 Avril 1898. Id. 1898.
Jean le Breton. Prototypographe _Francais. ( James Weale.) S. 1. n. d.
Geschiedeuis der gemeente Berehem door J. B. STOCKMANS, archivaris der gemeente. Antwerpen, 1896.
Regles cz sztivre dans l'Etude des nonts de lieux, par EDGAR DE
MARNEFFE, Extrait du Bulletin du Mi me Congres Historique et Archeologique tenu a Malines en 1897. Malines, 1898.
Les remaniements de la ltirarchie episcopate et les sacres efiiscopaux
en Belgique an AI/Xme sicle, avec de courtes notes blographiques sur les
prilatssacres durant cette periode, par le Chanoine E. REMBRY. Bruges,
1904.

L'eglise Saint Jean a Bruges. Ses tombcs polychrontecs. Notice historique et archeologique accompagnee do quatre planches, dont trois
hors texte, par JULES CoLENs, conservateur des archives de l'Etat.
Id. 1894.
yaerboek dcr Koninklijke Glide van Sint Sebastiaen, to Brugge
(door Dr. Is. DE MEYER). Id. 1859.
Geschiedenis van Gheluee door EMIEL Huts, secretaris cler
gemeente. Kortrijk, z. j.
Cartularium van kerk en armendisch van Sint Michiels. Met tafel
en aanteekeningen uitgegeven door KAREL DE FI,ou. Brugge, 1896.
Histoire du Sêminaire de Bruges par A. C. DE SCHREVEL, licencie en theologic de l'Universite catholique de Louvain, secretaire de
sa Grandeur Mgr. l'Eveque de Bruges, chanoine titulaire de la cathe"drale de Saint Sauveur. Tome I : premiere partie. Bruges, 1895. Tome
: Documents. Id. 1883.
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Vredius (Olivier de TVrec). Notice biographiqu, par le Baron
BETHUNE, Membre effectif de la Socfet Royale de Numismatiquc.

Bruxelles, 1898.
Het ressort van Mechelen of de Gescl:iedenis der Geineenten Heist-opden-Berg, Boisscho!, Hallaer en Ges‘tel, door LODEN:VI K LIEKENS.
2e (Icel. Heist-op-den-Berg, 1903.
Francois-Joseph de Mulder, le dernier esclavebrugeois. Sa captivite,
so delivrance, son retour a Bruges, par le Chanoine E. REMBRY. Avec
one phototypie clu tableau de j. GAREMYN, represcntant le debarquement de De Mulder a Dunkerque. Bruges, 1905.
Saint Ignace de Loyala a Bruges. Une page d' histoire locale, par le
Chanoine E. REMBRY. Id. 1898.
Un livre de Raison, par ALFRED RONSE. Id. 1898.
Spelling in de Brugsche Stadsrekening van 1302 ten ow-bore van een
iniddelvlaamsche spraakkunst, door A U G . VAN SPEYBROUCK, lid van de
Academia gli Arcadi te Rome. Id. 1887.
SCHARPE (L.) - Sunte Elizabetten legende. (0 verged ruk t uit Leuvensche Bijdragen.) Lier, z j.
SCHARPE (L.) — De Rovere's sPel van Quicunzque volt salvus csse.
1. Tekst. (Id.) Lier, z. j.
Geschiedenis en Beschrijving der gemeente Westendc-ter-Zee, bij
Nieuwpoort, door ROBRECHT DF, BE'AUCOURT VAN NOORTVELDE, SChrljTer van verscheidene geschiedkundige Weaen. ( Met verscheidene
teekeningen in den tekst ) Oostende, 1898.
Vocabulaire des noms wallons d'animaux. de plantcs et de mineraux, par CH. GRANDGAGNAGE. Liege, 1857.
Vocabulaire des poissardes du pays de Liege (Liege, Verviers, Spa,
Malmédy), par ALBIN BODY. Liege, 1871.
Inventaire analytique des archives de la chapelle du St.-Sang a
Bruges, precede dune Notice historique sur la chapelle, par JOSEPH CUVELIER, docteur en sciences historiques, conservateur-adjoint des
Archives de l'Etat a Bruges. Bruges, 1900.
De taal der militaire strafrechtsfileging in Belgie, door ALFRED DE.
GROOTE, Substituut-Krijgsauditeur VOOI Oost-Vlaanderen en H.enegouw. Antwerpen, 1908.
Justice Militaire. La langue des Plaidoiries et des Riquisitoires,
par ALFRED DE GROOTE, Substitut des Auditeurs militaires de la
Flandre Orientale et du Hainaut. Bruxelles, 19o8.
L'Eglise paroissiale de Sainte-Anne au métier de Straten (SaintAndri-lez-Bruges). Obituaire du seizieme siecle publie par le Baron
ALB. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, docteur en droit. Bruges, 1895.
Uit een Hs. der Stadsboekerij te Brugge, door L. SCHARPE, Commies-opsteller in het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Lier,
1896.
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(L. SCHARPL) - Oztde Gebedenboeken. Z. pl. of j.
Het Mirakelbeeld van Onze Lieve VI-ouzo vereerd in Sint janskerk te
Poperinghe. Brugge, 1899.
cst-i1 rte 2 Z. pl. o. j.
(120Nsl, ALFRED., tt
Repertorium van de Artikels betrekking hebbende op de Germaanse/be Philologie. in de Be/gische Tipischriften verschenen tot 31 December 1900, door MARTEN RUDELSHEINI, DOCtOr ill de Germaansche
Philologie, Antwerpen. Liege. 1903.
Le tontbeau de Jacob van Haerlant it Damme, par le 13,,, JEAN
DE BETHUNE-DE-VILLERS. Bruxelles, 1889.
Proeve cener critiek op het Woordenbock van Kiliaan, door A. KLUYVER. 's-Gravenhage, 1884.
Ouiste rekening dcr stad Antwerpen (1324). Medegedeeld door
F. H. -MERTENS. Utrecht, 1857.
Pokringhe en Omstreken tijdens de godsdiensrmrocrLn der XVIe
ecuw of den geuzentijd, door- J. OPDEDRINCK, onderpastoor te Poperinghe, werkend lid van het Geschiedkundig Genoot >chap <<Le Comite
flamand de France ». Brugge, 1898.
Documents concernant le metier des orfevrcs a Bruges, publics par
J. M. E. FEYS, chevalier de 1'Ordre de Leopold, prolesseur a l'Athenee
Royal de Bruges. Bruges, 1880.
Une page d'Histoire d e l'ancien couvent des FE. .11ineurs Capucins
de 131, 1(CS, par le R. P. CELESTIN DE WERVICQ. Bruges, 1867.
Open brief aan den hoer Visart, burgemeester der stall Brugge door
Mr. ODILON PERIER, advocaat. Gent, 1886.
Environs de la ville de Bruges. I. Le Beverhoutsveld, sitrte dans la
commune d'Oedelem, par A. VAN SPEYBROUCK. Bruges, 1885.
De oude Brugsche Bouwtrant en de Vlaamsche Renaissance door
ARTHUR VAN DE VELDE, met teekeningen van HENDRIK VAN HULLE.
Brugge, 1901.
Notice sur le Projet de Restazwation de la Porte des Baudets a Bruges. Z. pl. of j. (Bruges, 1898.)
Fr. de Potter en Dr. H. Clack's. Ter ge/eenheid hunner benoeming
in de Koninklijke J7aarnsche Academic en het aanbieden van hurt portret.
Feestrede ult!.,resproken den 22 November 1886, door A. SIFFER. Gent,
1887.
Geschiedenis van 0. L. Vrouzc van Viven. Heerlijkheid, Kapel,
Wonderbeeld, Proostdie, Kerk, Pastorie, Kloosters, Parochie, door
A. VAN BECELAERE, eersten proost te
Rousselaere, z. j.
Discours prononcê par Monsieur ADOLPHE DE VRIERE, dans la
seance de son installation comme President Academie Royale des
Beaux-Arts de Bruges, le 7 fivrier 1841, precede de la harangue prononcee d cette occasion par Monsieur VINCENT COPPIETERS, m3mbre de la
Jointe academique, faisant fonction de president. Bruges, s. d.
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Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden die :tit
het Arabisch, Hebreente,sch, Chaldeett7csch, Persisch en Turksch afkonzstig zijn door R. Doz y , hooglecraar te Leiden. 's-Gravcnhagc, Leiden,
Arnhem, 1867,
Vlaemsche C017111lissie. lnstelling, Beraedslagingen, Verslag, Officieele oorkonden, onder toezicht van leden der Commissie uitgeg even.
Brussel, 1859.
L" college de Saint-Louis (de Bruges ) , et ses agresseurs deviant
l'opinion publique. Fevrier 1859. Bruges.
Reparations des eglises dans la Flandre maritinte apres les Troubles
religieux du XVIe Siecle, par M. IGNACE DE COUSSEMAKER. (Extrait
des Annales du Comite flamand de France ».) Dunkerque, 1888.
Etude sur les privileges, lois et coutumes de la ville de Bailleul, par
M. IGNACE DE COUSSEMAKER. (Id.) 1887.
rocabulaire liegeois des serruriers, par JACQUEMIN. Liege, 1880.
Haven van Brugge en van Blankenbergho. Verslag over de Zee- en
Binnenscheepvaart in 1886. Brugge.
DL Koninklijke Vlaamsche Academie voo:- Taal- en Letterkunde,
verkromd doer Prof. Dr. Tan ten Brink, en anti-eriti.sch weer kaarsrecht
hersteld door Dr. J. NOLET DE BRA.UWERF, VAN STEELAND. Gent,
1887.
Breidel-Conzmissie. Algetneene Rek,iting 1I juti 1890. Brugge.
Hans Mentlinc, door MEDARD VERKEST. Tongeren, 1905,
Aspects de la preuve testintoniale en Flandre aux XIII . et X/ Ve
siecles, par JULES LAMEERE, membre de l'Acad6mic Royale de Belgique. Bruxelles, 19c7.
XXX gezangen voor congregatien, door P. BUSSCHAERT, pr. Brugge, 187o.
Stad _Brugge. V ijfde groat festival ingericl:t door het Muziekcomiteit van West-Vlaanderen, met ondersteuning van Stoats- Provincie- en
Stads-bestuur op 19 en 20 Oogst 1878, am 31 f2ure. Brugge, z. j.
Handleiding tot het onderzefifs der aanvankelijke muziekleer bij middel der liederso7fege van Em. Hiel en L. van Gheluze,,e, door L. VAN
GHELUWE, Afgevaardigde van den Staat voor het toezicht der Muziekscholen van Belgie, Bestuurder van het Conservatorium te Brugge.
Tweede uitgaaf. Bt ugge, I8SI. •
• Het Afrikaansch. Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche
taal in Zuid-Afrika. door D. C. HESSELING. Uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden ». Leiden,
1899.
JEHAN DE BRUGES. (ALFRED DE SMET.)
a pas de langue
mande. Bruxelles, 1889.
Beschriiving van den opgank, vuortgank en ondergank der Brugsc7wn
koophandel,.... Door d'Heer ende Mre PATRICE BEAUCOURT, Heere
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Brugge, 1775.
Catalogue du Musée de l' Aeath'inie de Bruges. Notices et descriptions
avec monogrammes, etc. par W. H. JAMES WEALE, membre correspondant de la Commission Royale des Monuments etc. Bruges-Loncites, 1861.
15 juin au 15 septembre 1902. Exposition des Primitifsflamands et
,d' Art ancien. Bruges. Premier e section : Tableaux. Catalogue.
Muse royal d antiquate et d'armures. Catalogue de la collection
Poids et tie mesures par RAYMOND SERRURE, Redacteur du Bulletin
mensuel de Numismatique et d' Archologie. Bruxelles, 1883
Hotel de Gruuthuuse. Exposition d' Art Ancien. Guide (i'n visiteur.
Bruges, 1905.
Le Menuisier pratique, contenant la maniere do dêbiter les bois,
.des modeles d'ozils perfectionnés, un traite du chantournage, des assemblages, des joints, des travaux ordinaires et courants, des modHes pour
êvaluer les travaux de in -nuiserie et en dresser les Memoires par ET.
LANOA, Architecte, et DELAMARRE, Menuisier. Paris, s. d.
The Bells of Notre Dante of firuges. By the Rev. MicnAEL P. Hore
GAN, Cheeseburn Grange, Stamfordham, Newcastle-on-Tyne. London and Leamington, 1804.
Etude sur le mot Pasqueie, nom genêrique de la chanson wallonne.
Liege, IF67
Handboek van den slotmaker. Brussel, 1854.
Histoire de Wenduyne-sur-Aler, dej5uis les temps les plus recule,s jusqu'ei nos "'ours, par EUGENE RocHH, suivie d'une Note sur l'ancienne
topographie de Wenduyue. pat- L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Arch iviste
de la \Tulle de Bruges. Bruges, 1892.
Panorama der bekende kerkdienaers van Onze Lieve Vrouw, te
Irugge, door den Kanonik G. F. TANGHE. Brugge, 1864.
La langue verte. Dictionnaire d' Argot et des principales locutions
populaires par JEAN LA RUE, precede d'une Histoire de l' Argot par
CLEMENT CASCIANI. Paris, s. d.
Exposition de Bruges 1837. Notice des ouvrages de Pein.`nre„S'culplure, Architecture, Gravure, Ciselure, Lithographie et Dessin, exposis au
salon ouvert Par Académie Ro yale de Peinture, Sculpture et Architccture pour lencouragenient des Beaux-Arts, le 24 SePtembre 1837. Bruges.
Oorkondenboek der graafschappen (elre en Zutfen tot op den slag.
van Woeringen, 5 Juni 1.288, door Mr. L. A. J. W. Baron SLOET. oudofficier der Staten van Gelderland. 's Gravenhage, 1872-1876.
Inventaire analytique et chronologique des archives d la vale de
Saint-Trond par FRANCOIS STRAVEN, docteur en Philosophic et Lettres. Saint-Trond, 1886-1899. Au Tome III manquent la 3 m e livraison
et les suivantes.)
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Verder nog een twintigtal catalogussen van boekhandelaars en
boekverkoopingen uit Noord- en Zuid-Nederla2d.
Door de Rcdactie :
Hageland. GeBulletinphilologique et historique, fl 9, 192a.
TUdschrift der Gemeentebesturen, nrs
afl.
denkscltriften,
kleine Vlanting, Dec. 19w.
12, 192o. — Tooneelgids, n r 7, 6 e jaar.

Ruildienst. Tegen ruiling van de V erslag-en en
heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afieveringen van de gewone tijdschriften ontvangen :

Mededeelingen

Llekorf, nr II, 1920. — De 0 fivoeder, n r 31-33, 1920. — De Schooln r 14-16, 1920. - St.-Cassianusblad, n r 12, 1920. - Studien,Dee.
Novembre 1920. - Dietsche Warande en
1920. - La vie dioc,csa
Belfort, 11r II, 1920.

gids,

Ingekomen boek.
demie is ingekomen :

Voor de Bockerij der Aca-

Croyances.
Le calendrier populaire -a, ,allon. Us et coutztmes.
Files,
Paerinages. — Processions; Tours; Marches et Clievauch-ees.
Ducasses et Kermesses. — Fetes populaires. — Ripailles et Plats traditionnels. — Hag iog raphie wallonne. Commc'inorations. — Conf reries,
Gil des et Corporations. — RemLWes populaires. — lEtetorolog ie. — _Pastes
populaires. — Dictions, conzplainz,tes et Enfantines, etc. Etude de Folklore, par RODOLPHE DE WARSAGE. 1920. Anvers. '

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-'921j
werden de hieronder volgende boeken ingezonden :
Door den heer E. AMTER, Vlamingstr. 51, te Leuven :
AMTER (E.). — Dc Geestjes in ons. Vow' grooten uit Set bedrijf der
kleinen. (nr 195 der uitgaven van het Davidsfonds.) Brugge, 1920.
Door den heer ALFONS VERKOYEN, Prinsenplein 19, te Leopoldsburg :
Hugo Vredig, een Roman door ALF. VERKOYEN. (Handschrift,
ex.).

if: **

De heer Dr. A. Fierens, briefwisselend lid
der Academie, tot ridder in de Leopoldsorde
benoemd. Bij Koninklijk Besluit van 24 November, werd onze geachte Collega de heer Dr. A.
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FIERENS, leeraar aan het Koninklijk Atheneum te
Brussel, tot ridden in de 1 _eopoldsorde henoemd.
Het Bestuur wenscht hem geluk met die onderscheiding. (Tociztichiiirn.)

Mededeelingen aan de Academie, bij de
laatste omvraag te doen, — De heer Bestuur-

der vestigt de heel hijzondere aandacht (ler Leden
op het bericht, onderaan de eerste bladzijde van de
uitnoodiging voor de December-verg-adering, geplaatst. ()m den regelmatigen gang der zaken te
verzekeren, is het no, )dzakelijk dat het Bestuur,
'0"0"/' tit' p (v:,;(7(icrinA), schrifieli:ik in kennis gesteld
worde met de mededeelingen of voorstellen, van
welken aard ook, door Leden aan de Academie
voor te drag-en. De Bestuurder spreekt den wensch
uit dat, in het vervolg, g-enoemcl bericht niet uit het
oog
6 verloren worde.
Mededeelingen namens Commission.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer Prof.
J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende
verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.

Zijn. aanwezig de lieeren : Kan. AM. joos, voorzitter, EDW.
GAILLIARD, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Is. TEIRLINUK, Prof. Dr. J.
MANSION, leden, en Prof. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Vervanging van den heer Lecouiere, gedurende zijn bestuurs"tzar, als lid der Commissie voor het Salsmans-Fonds.

— 936
Art. 5 van het Reolement van het Saisma ns-F;mds (zie
jaarbock, 1912, blz. 140) luidt als volgt : ( Wordt een lid der
• Commissie van bebeer tot bestuurder der Academie benoemd,
• clan zal door de Commissie die hem heeft a fgevaardigd, voor
• zijn bestuursjaar, een ander lid worden aangewezen — Het
is thans het geval met den beer LEcouTERE, die onze Cominissie
bij genoenid Fonds vertegenwoordigt. Er client dos in zijn ververvanging voorzien. Wordt aangewezen de beer Dr. Leo
- GOEM ANS.
b] Etymologisch Illeingoed, door Prof. J. VERCOU LI E.
— Voortzetting : aat, oo/ — kooiker — roopaard —

daar zat het hem — kat rot; -oot , Eng. oatc, is een Anglo-Friesch woord, waarvan de
Ndl. vorm cat' zou zijn. Het behoort weliicht bij On.
= buil, zweer, en verder
klier, (boom)knoest, Ohd. en
bij etter.
Spreker vraagt om de beliandeling van linker, koolker, uit te
stellen wegens aan te vullen documentatie.
Roopaaid is met de bijvortnen rapaard en rappaart een
vervorming van raw/mart, Fr. renrpart.
Daar ,aal het hon is dezelfde constructie als war` wee/
waarin het pronomen-onderwerp tweetnaal voorkomt, Bens in
enclvtischen onbeklemtoonden vorm, daarna in absolutes beklemtoonden vorm.
Kat rot is ontleetid van Zuidromaansch (-adroit(' vierlooper.
Lariefarie bevat de aanduiding van den eersteu (la-re) en
van den tweeden kerktoon (fa-re).
C .1 KLEINE VERSCHEIDENHEDEN, door den heer EDW. GAILLIARD
medegedeeld : De Donckermessen. Teksten uit de i6 de en 17de eeuw.
Begeeren (het verlangen uitspreken). 'l'ekst uit 1397, —
— Geren
Gewoonheyt, Gewoonte « Costume » of ongeschreven wet. 1571 en
1578. — Savoor, Chavoir, vervormd. uit Fr. Sauvoir. 1539 en 1692.
—Broodzack (Beclelzak). 1 471. —Bezwaren met kinde(zwanger maken).
1546. — De zegels in d'hand hebben. — zijnbi... 1412 — Gaende
ende staende= Sensuum et intellectus compos. 15 49 , 1561, 1571, 1600
enz. — *Route. Te lezen : goude. — *Huushouc. Te lezen : huuszouc.
Enen sine hander Vervullen = Voldoening geven. 1348. — Haestichede
(Haestige sieckte). 1513 en 1547. — Gote : Waterloop ofte gote. 1656.
— Bewaeren de g-hetijden. 1496.
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De Commissie stelt voor beide reeksen mededeelingen in de
Verslagen en illededeelingen op te nemen.
— Door de Academie in pleno vergaderd wordt dit
voorstel aangenomen.
Bestendige Commissie voor Nieuwere
2° ^
Taal- en Letterkunde. — De heer OMER WATTEZ,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, Dr. A. VERMEYLEN,
leden, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Lezing door den heer Prof. A. VER.MEVLEN : Dichter
Prosper van Langendonck. — De heer VERMEYLEN houdt eene
voordracht over PROSPER VAN LANGENDONCK en zijn week. —
De Commissie verzoekt hem zijne voordracht te willen schrijven
om ze in de Verslagen en illededeeling-en te kunnen opnernen.
b] Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS : Anzsterdainsche
scheisen /tit Vondel's werken. — De heer SEGERS leest eene verhandeling waarin hij voornamelijk het schilderend vermogen van
JOOST VAN DEN VONDEL staaft, door talrijke uittreksels uit de
werken van den grooten dichter.
De Commissie spreekt den wensch uit dat de lezing van
M. SEGERS insgelijks in de Verslagen en illededeelingen zal opgenomen wol den.
— De Academie in pleno vergaderd keurt de
genomen beslissingen goed.
30) Commissie voor Rekendienst. (Het Bestuur,.
met de heeren Kan. AM. Joos, Prof. J. VERCOULLIE en
Mr. LEONARD WILLEMS.) — Rekenin g over het dienstjaar 1919. — De Commissie heeft den 14 December
vergadering gehouden. Waren aanwezig de heeren :Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend bestuurder,.

- 93 8 EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, Kan. AM. JOOS
en Prof. J. VERCOULLIE, leden.
De Bestendige Secretaris gaf lezing van de algemeene rekening door hem voor het jaar 1919 opgemaakt : deze werd door de Commissie goedgekeurd.

4°) Bijzondere Commissie voor de Zaak
Eupen. — De heer Prof. Dr. L. SCHARPE, waarnemend
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heel en : Prof. Dr. L. SCHARPI% Prof. Dr.
j. MANSION, Dr. A. FIERENS, leden, en de beer Dr. LEO GOEMANS, hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat :
Be.spreking van de briefwisseling betreffende de zaak. — Voorbereiding van het antwoord to sturen aan den Heer Eersten _Minister,
le Brussel. — Mededeeling van het ontzverp aan de Academie.
Het antwoord op het betoog van den heer Luitenant-Generaal BALTIA, opgesteld door Prof. Dr. J. MANSION, met benuttiging van de wenken en gegevens door de andere leden, wordt
goedgekeurd. De vergadering zal vcrzocht worden, na kennisneming, dit antwoord in de Verslagen en Mededeelingen te laten
opnemen.
— Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

DAGORDE.
i o) Salsmans-Fonds. Wetenschappelijke reis.
— Verslag van den heer R. PARMENTIER, stadsarchivaris te Brugge, over de reis door hem, op kosten van
het Fonds, naar Frankrijk gedaan. (Tot de eerstvolgende
vergadering verschoven.)
2°) Salsmans - Fonds. — De Bestendige Commissie
voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde stelt voor
den heer Dr. LEO GOEMANS aan te wijzen om, den heer
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Dr. C. LECOUTERE, gedurende zijn bestuurdersjaar, bij
de Commissie van Beheer van het Salsmans-Fonds te
vervang-en.
(Goedgekeurd.)
31 Fonds « Pro Academia ». Dit Fonds weed
opgericht den 5 Augustus 1908, met het doel gelden
hijeen te brengen tot het stichten van fondsen ten bate
der Koninklijke Vlaamsche Academie. De werkingen
van het Fonds werden bij het uitbreken van den oorlog
geschorst. Thans stelt de Bestendige Secretaris voor die,
met januari aanstaande, te hernemen. Zoo de heeren Leden daarmede vrede hebben, zal derhalve met Januari,
a] elk lid maandelijks een frank van zijn presentiegeld laten aftrekken ;
b] bij het aanvaarden van het lidmaatschap eener
bestendige commissie, afstand does van het presentiegeld der eerst bijgewoonde commissie-vergadering.
c] Elk nieuw benoemd lid der Academie zal het
bedrag in de kas storten van het verschuldigde presentiegeld voor de eerste gewone maandelijksche vergadering, die hij zal bijwonen.
— (Dit voorstel wordt met eenparigheid aangenomen.)
4°) Wetenschappelijke werken in handschrift.
Men
leest in het verslag over de November-vergadering van.
de Academie Royale de Belgique, Klas van WetenschapLe Ministre des
pen (Staatsblad, 1920, biz. 9337) :
• Sciences et des Arts prie l'Academie de lui presenter
• une liste de dix noms pour la constitution d'un Comite
« de lecture, appele a classer les manuscrits d'ouvrages ,
« scientifiques, dont la guerre a empechê la publication et qui
paraitraient dignes d'etre Publiês sous le patronage du
« Gouvernement ».
VOORSTEL DOOR DEN BESTENDIGEN SECRETARIS. -

— De Academie stelt de heeren Staatsminister
Volksvertegenwoordiger FR. VAN CAU-

HELLEPUTTE,

- 9+0 -WELAERT en Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend
bestuurcler, aan, om bij den heer Minister om inlichtingen te gaan.

5°) Voorwaardelijke bekroning van prijsantwoorden in Juni 11. — De bekroonde stukken modem
uiterlijk 10 December aan de Academie wooden teruggezxnden. — Op hun verzoek, wordt aan de heeren ALFONS
MOORTGAT, kapelmeester te Tieghem (Gennanisnten), en
QUICKE, bestuurder der Midclelbare School, te
Boom (Lakenwevertj), tot 10 Maart 1921 voor het weder-inleveren van hun stuk uitstel verleend.

6°) Wedstrij den voor 1921. Ingekomen prijsantwoord. — Op de vraag : « Eene verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij », werd een
antwoord ingezonden, onder kenspreuk : Piscator III.
— Worden tot leden van den keurraad aangesteld de
heeren Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. C. LECOUTERE
en Prof. Dr. L. SCHARPE.
7°) Staatsprij skamp Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. VEERTIENDE TIJDVAK : 1918-1919-1920. — BENOEMING VAN
DE JURY. - Om te voldoen aan de voorschriften van de
Koninklijke Besluiten van so Maart 1914 (zie yaarboek
voor 1919-1920, blzz. 189-192) en van 28 Augustus
1919 (zie Id., blzz. 1 92-193), doet de Koninklijke Vlaamsche Academie, aan den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de hieronder volgende voordracht van
een dubbele lijst van vijf leden : In de Academie, de heeren
Prof. Dr. C. LECOUTERE, OMER WATTEZ, Prof. Dr.
J. MANSION, Prof. Dr. L. SCHARPE, Prof. Dr. A. VER- •
MEYLEN, Dr. JULIUS PERSYN en Dr. A. FIERENS.
Builen de Academie, de heeren ELEBAERS, MULS en VAN
DEN OEVER.
8°) Lezing door den heer Omer Wattez : De
Oudgermaansche heldensage in de nieuwere Engelsche letter-

94 1 --kunde : Morris. — Spreker houdt eene lezing
over den Engelschen dichter, schilder en taalgeleerde
WILLIAM MORRIS, met John Ruskin, eene der grootste
en schoonste figuren in de nieuwere Engelsche letteren.
Morris herinnert ons aan Chaucer, den dichter der
Canterbury Tales wat betreft voorstelling en uitbeelding
van personen en tooneelen, en sedert Milton heeft niemand als Morris zulke prachtige epische poe'zie in het
Engelsch geschreven.
Hij schreef zijn werk in het Engelsch der XV e eeuw,
vooral zijn prozawerk, en bezat eenen woordenschat,
zoo aanzienlijk als lien van Spenser. Morris is romantieker en sedert Walter Scott werken zulke romantische
tafereelen den Engelschen lezer niet meer voorgetooverd. Morris schreef tal van werken over kunst, uit een
sociaal oogpunt beschouwd. Hij vertaalde de Odyssea en
de ./Eneis in verzen. Zijn hoofdwerk is echter The Story of
Sigurd the V olsung , een heldendicht in vier boeken,
veertig hoofdstukken en ongeveer tien duizend verzen
in anapaestische maat. Morris voelde zich aangedreven
tot het dichten van dit grootsche werk, nadat hij met
een Noorsch geleerde, M. Erikr Magnusson, de saga's
van het Noorden, de I sIslandsche heldendichten en de
Edda-zangen had vertaald.
In de voorrede van The VOlsunga Saga wordt aan
het Engelsche y olk voorgehouden hoe zij weinig kennen
van de geschiedenis en de letteren hunner voorvaderen
nit het Noorden; maar daarentegen veel weten over de
geschiedenis van Griekenland en Rome. Daar wordt ook
gezegd door Morris, dat de goschiedenis van Sigurd zou
moeten zijn voor de volkeren van het Noorden wat de
geschiedenis van Troje was voor het Zuiden, en hij
voegt er bij dat het Gudrun-lied een der schoonste
gedichten is, welke bestaan en dat elk yolk er her op
zou wezen het to bezitten.
De beer WATTEZ ontleedt vervolgens bet heldendicht van Morris in zijne onderdeelen, stelt de voor-
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naamste tafereelen in 't Licht en vestigt de aandacht op
de grootsche beeldspraak van den dichter. Daarna doet
hij uitschijnen den invloed, welken de poezie uit het
Noorden heeft gehad op de latere literatuur in de Scandinavische landen, in de Rijnlanden en in Engeland,
invloed die zich niet alleen deed gevoelen in de lettered,
maar ook in de beeldende kunsten en in de bouwkunst
der Middeleeuwen.
De Karolingische beschaving der Rijnlanden heeft niet
alleen verwerkt wat uit Athene en Rome kwam, maar
ook wat uit het Noorden en 't Westen kwam, van Germanen en Kelten, en die beschaving is de onze geworden. Tit Naar werden de literaturen van 't Noorden
geboren, de eene na de andere. I jsland heeft de oudste
gedenkstukken bewaard van wat -eens de algemeene taal
der oude Germanen was.
Gelijk William Morris deed voor de Engelschen,
zet de beer WATTEZ de Vlamingen, yolk van denzelfden oorsprong als de Engelschen aan dit niet te vergeten, en te weerstaan aan degenen, die ons uitsluitend
zouden willen naar den geest gevoed zien met « Culture
latine ›>.
Iedereen zal deze wel naar waarde schatten, zoo
besluit de lezer, maar dit is geene reden om onze eigen
tradition te miskennen en onder de voeten te trappen
de kultuur, die op eigen bodem ontstond.
— De waarnemende bestuurder wenscht den beer
WATTEZ geluk over zijn zoo boeiende lezing en stelt

voor die in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
(Toejuichingen.)
— De vergadering wordt te vier uur gesloten.

ZAAK EUPEN.

Brief, namens de Koninklijke Vlaamsche Academie, aan den Heer Eersten Minister te
Brussel gestuurd, als antwoord op het betoog
van den Heer Luitenant-Generaal Baltia, in
zake het Vlaamsch karakter der volkstaal
te Eupen.

In haar brief van 27 Februari 11. aan den Heer
Eersten Minister gericht, had de Academie met klem
van redenen betoogd dat de volkstaal in het gebied
van Ewen Nederlandsch is, en doen uitkomen hoe
wenschelijk het bijgevolg zou zijn, Onderwijs en Bestuur aldaar overeenkomstig dit felt in te richten. Als
antwoord op ons schrijven, heeft de gouverneur Luit.Generaal BALTIA, Hooge Commissaris des Konings,
aan den Heer Minister eenen brief laten geworden,
waarin hij de stelling door de Academie verdedigd,
tracht te weerleggen door eene reeks argumenten van
practischen, taalkundigen en historischen aard.
Tegenover dit betoog van L t -Generaal BALTIA
moet de Academie tot haar spijt bevestigen, dat zij bij
haar eerst ingenomen standpunt blijft; met de opvattingen van den Heer Hoogen Commissaris kan ze het
onmogelijk eens worden, daar zij aan de door hem
gebezigde argumenten niet de minste bewijskracht kan
toekennen.
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I.
Onder het hoofd « Arguments linguistiques > verdedigt Lt -Gen. BALTIA de volgende stelling
Te Eupen is de volkstaal in den grond gelijk met
die van Aken; ze is Hoogduitsch en enkele uit het
Vlaamsch overgenomen woorden of woordvormen doen
aan het Hoogduitsch karakter van den tongval niets af.
Deze beweringen worden gestaafd :
i° door de getuigenis van dorpsgeleerden uit de
streek (des e'rudits de la region d' Euften);
2° door verklaring-en van leden van den Hoogen
Raad als vertegenwoordigers van de openbare meening
in het district Eupen;
3° door uittreksels uit een enkel boek, H. RITTER,

Rheinisches Grenzland;
4° door een paar woorden en taalvormen uit het
Eupensch dialect.
Hiertegen moet de Academie doen opmerken dat
de vraag, of de Eupensche tongval tot de Hoogduitsche
dan wel tot de Nederlandsche taal behoort eene wetenschappelike vraag is, niet zulk eene, die door de openbare meening of door leden van plaatselijke letterkundige societeiten kan opgelost worden. Wat te Eupen of
elders onwetenden en onbevoegden over wetenschappelijke vragen mogen denken, onze rot als Academie
brengt het juist merle dat wij dwalingen bestrijden en
ongeleerden voorlichten. Wij moeten hen dus op het
feit opmerkzaam maken, dat er eene taalwetenschap
bestaat en dat de wetenschappelijke methode het middel
verschaft om taalkundige vragen op te lossen, waarmee
de openbare meening geen raad weet.
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Er wordt door ons dus uitsluitend gesteund op wetenschappelijke bewijsgronden, ontleend aan werken van
gezaghebbende geleerden uit Duitschland, Holland en
Belgie. Ten overvloecle zullen wij aantoonen, dat de
door Lt-Gen. BALTIA ingeroepen getuigenissen, o. a. die
van H. RITTER, als men ze in hun waar daglicht stelt,
verre van voor onze stelling ongunstig te zijn, de juistheid er van bewijzen of bevestigen.
A. — Het boek van H. Ritter.
Verschenen in de reeks Deutsche Erde, Bucher der
waarvan het het derde deel uitmaakt, is het
Rheinisches Grenzland van H. RITTER (Berlin 1912),
niets anders dan een in letterkundigen stijl geschreven
reisgids, een Baedeker met bellettristische strekking. Dat
het in politiek opzicht den zuiversten pangermanistischen geest ademt, hoeft nauwelijks betoogd. Men zie
b. v. zijn pleidooi voor de annexatie van onzijdig Moresnet (blz. 300-302), zijne verachting voor alles wat niet
Duitsch is, zijne geringschattende uitlatingen over
Belgie, « ein kiinstlich geschaffenes Gebilde (blz. 302).
De schrijver gewaagt van geen enkelen wetenschappelijkeri titel, hij is - zeldzamerwijze voor een Duitscher
noch Doctor noch Professor; zijne historische en
aardrijkskundige kennis reikt niet ver. Voor hem is alles
wat aan Duitschland grenst « die Provinz Limburg »;
het nude hertogdom Limburg weet hij van de huidige provincien Belgisch en Hollandsch Limburg- niet te onderscheiden (blz. 302). Vooral op taalkundig gebied geeft
hij blijk van zijne onwetendheid. Het boek krielt van
tegenspraken en ongerijmdheden, waar taalkundige
vragen aangeraakt worden. Na op blz. 231 erkend te
hebben dat de volkstaal van Eupen wezenlijk (wesentlick) van die van Aken verschilt, beweert hij op biz. 232
dat ze 4 in ihrem Grundstamm » met deze laatste gelijk
is. Op dezelfde bladzij wordt de Eupensche tongval met
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dien van Aubel, Welkenraedt, enz. gelijkgesteld, en dat
alles wordt door hem « Deutsch » g-enoemd. Het
Eupensch heeft de karakteristieke consonanten van
het Nederduitsch (veriellen tegenover erzdhlen, make
tegenover machen). « Die flamische Form vieler Worte
ist fast unverdndert erhalten geblieben » (blz. 233). Voorbeelden : steer/ en talrijke andere. Na al deze
tegenstrijdige, mededeelingen is het niet wonder dat
H. RITTER niet weet te besluiten. Hij drukt den wensch
uit dat een Germanist eens de dankbare taak op zich
moge nemen, de verschillende taalelementen in het
Eupensch en in de andere dialecten van den linker
Rijnoever te ontleden en te beschrijven (blz. 233).
Het kan ons niet anders dan in hooge mate bevreemden dat tegenover het welgestaafde standpunt der
Academie, die verschillende Germanisten en dialectologen van naam telt, de opvattingen van een pangermanistischen commis-voyageur ingeroepen worden. Hier
past werkelijk het woord fiaradoxaal.
B. — De uittreksels uit H. Ritter.
Lt-Gen. BALTIA deelt in zijn antwoord een paar
citaten uit het boek van H. RITTER mee, waaruit zou
blijken dat het Eupensch Hoogduitsch is. Wie het ook
zij die deze uittreksels aan den heer Gouverneur heeft
verschaft, hij is ofwel geheel onbekwaam Duitsch te
lezen en te verstaan, ofwel pleegt hij willens en wetens
eene vervalsching.

le uillreksel : Driiben spricht man Plattdeutsch,
das sich von dem der Aachener Legend nur lurch
reichlicher eingestreute fldmische Brocken unterscheidet » (H. RITTER, blz. 526). Drithen beteekent hier niet
N. 0. der Provinz Lie/lick, zooals in het schrijven van
Lt -Gen. BALTIA bij wijze van commentaar bijgevoegd
wordt, maar daar Binder in den /rein. De schrijver
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beschrijft het gezelschap waarmee hij van Bleiberg naar
Aubel reist. De verschillende groepjes spreken ieder
wat anders : die ginder de bedoelde soort Plattdeutsch ; zijn buurvrouw kent alleen Vlaamsch en een
weinig Fransch; achter hem zitten er een paar in
't Waalsch te praten. — Van welk belang is dit voor
de taalkwestie te Eupen?
2e uiltreksel: « Die in Aubel schon im 65. Jahrgange
erscheinende Zeitung ist berechnet fur die vom Kantonsorte each der deutschen Grenze hin liegenden 13 reindeutschen DOrfer, deren Sprache der des angrenzenden
deutschen Gebietes gleich ist und nur bier und da etwas
mehr eingeschleppte flamische Brocken als diese zeibt »
(H. RITTER blz. 527-528; in het schrijven van Lt-Gen.
BALTIA niet volkomen juist afgedrukt).
Deze uitspraak over de taal van dertien Belgische
dorpan is niet van H. RITTER, maar zij geeft de opvatting weer van den redacteur der Fliegende Taube, een
Duitsch-Belgisch krantje te Aubel uitgegeven. Het
klinkt ongelooflijk een dorpsjournalist uit een achterhoek van Oud-Limburg wordt hier aan de Academie
voorgehouden als autoriteit in moeilijke dialectvragen!
Wie jaren van zijn !even aan dialectologie, aan historische
studie van Nederlandsch en Duitsch gewijd heeft, moet
hier onderdoen voor een sa.ntjesverkoo per (zie H. RITTER
blz. 527) die tevens krantenschrijver is : risuin teneatis!
Evenmin als RITTER, kan de Aubelsche journalist
geen tegenspraak vermijden. Voor hem is de taal van
Eupen Duitsch. Nochtans leest men op blz. 528 : « die
Volkssprache von Maastricht und Eupen klingt ziemlich gleichartig — Is Eupensch Nederlandsch of is
Maastrichtsch Duitsch?

C. — Eenige stalen van het Eupensch dialect.
In het bock van H. RITTER is niet alles zonder
waarde. Hoe Duitschgezind hij ook moge wezen, toch
deelt hij eenige onvervalschte staaltjes mee van de
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Eupensche volkstaal. Deze heeft hij aan goede bronnen
ontleend; o. a. is de heele lijst spreekwoorden door hem
aangehaald letterlijk overgenomen uit het WOrterbuch
der Euyiener Sj5rache van Tonnar en Evers. Deze uittreksels bewijzen juist afdoende wat overigens alle taalgeleerden weten, nl. dat het Eupensch Limburgsch is
en geen Hoogduitsch. In de aangehaalde woordenlijsten,
spreekwoordelijke gezegden, liedjes, enz. is geen enkel
woord te vinden dat onze stelling tegenspreekt. Niet
alleen is de vorm van alley Nederlandsch of ten minste
Nederduitsch (d. w. z. niet-Hoogduitsch), b. v. : verlellen,

make(n), geheel, steert,
setuige, haag, verbaasd,
schepsel, schalhever, kermen, luisteren, 0m/rent, 5looi,
zuiver, zonder weerga,..; maar de woordenschat vertoont hoopen woorden die bepaald Nederlandsch en
niet Hoogduitsch zijn, als : deesem, rude,
bom

bodem), musch, merel, dek
novenant, moues...

dikwifls), kallen,

Dat enkele dezer woorden te Aken of Keulen
bekend ziin, doet aan onze bewering niets af. Waar
RITTER, in plaats van verwarde en zichzelf tegensprekende uitlatingen over dialectologie uiteen te zetten, het
echte en tastbare materiaal voorlegt, dan bevestigt zijn
boek op schitterende wijze, hetgeen ieder onbevooroordeeld deskundige reeds land weet, ni. dat de Eupensche
tongval met het Hoogduitsch niets gemeens heeft maar
integendeel bij de Oost-Limburgsche dialecten der
Nederlandsche taal moet gerekend worden,

II.
« Les exemj5les cites dans ?annexe de la lettre de
Acade'mze, — zegt Lt-Gen. BALTIA, - son/ contredits
far de plus probants :
(i) « Tons les mots renfermant les sons st el sch ne
se promo/1cent pas comme st et sch en fiamand, maisbien
cht et ch comme en allemand (Stahl Schule, etc...)
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De uitspraak (fra.) ch voor s in de sl-verbindingen
en in sch is eigen aan talrijke Nederlandsche dialecten.
Voor st heerscht deze uitspraak in geheel Hollandsch
Limburg; dezelfde klank voor sch wordt aangetroffen in
de helft van Belgisch Limburg, te Leuven, te Brussel.
Naar deze redeneering zouden alle deze plaatsen
Duitsch zijn.
(2) Dans la conjugaison des verbes a la 2e fiersonne du singulier la forme du a e'le conserve'e ; elle a
e'le supfirime'e en flamand ».
Ndl. du is bewaard in een groot gedeelte van Belgisch en in geheel Hollandsch Limburg-. — Zijn dan
Maastricht, Valkenburg, Sittard, Roermond, enz. Duitsche gemeenten?
(3) La lerminaison ie (jirovincie, static) qui se rencontre dans les mots e'irangers emAloye's en flamand,
n' exisle pas dans le patois local qui prononce j5rovin',
station, etc... ».
De hier aangehaalde vreemde administratiewoorden
niet volkswoorden zullen wel in het Eupensch aan
het Duitsch ontleend zijn. Maar hoe kan het antlers in
eene streek waar nog voor kort geheel het beheer
Duitsch was ? En welke waarde hebben zulke vreemde
termen voor de dialectbegrenzing? Trouwens gansch
Holland door zegt men siati<m.
(4) « Quclqucs mots du patois local fl. ik, all. ich,
Eupen ceck, enz. ».
ich, sch, ecch met ch voor ooclz voor ook zijn
algemeen Limburg,ch en deze vormen worden tot
Tienen toe gehoord. Deze stad zal dus Duitsch zijn !
woar (ndl. was), geg-angen (ndl. gegaan) komen te
Maastricht voor ; naas (ndl. noes) is in geheel Limburg
(lood) bestond reeds in het Middelnederverbreid
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landsch als bli. Dat back (niet baach) en aaj5 (niet aft) Eupensche vormen zijn, zal men moeten blijven gelooven
zoolang niet bewezen is, dat de Eupenaars A. TONNAR
en W. EVERS hun WOrlerbuch der Eupencr Sp7 ache
geschreven hebben zonder kennis van hunne eigen taal.
Of het y olk to Eupen werkelijk zegt flicht, staTeere,
725/Vick moet nog nagegaan worden ; in elk geval
bewijzen zulke « eingeschleOte HOCHDEUTSCHE Brokken » niets tegenover de overweldigende meerderheid
van zuiver Nederlandsche woorden, die in het dialect
voorhanden zijn. Te Hasselt zegt men ich ik, mich mij,
auch ook, uch u, hitse hitte, niksnutser in den zin van
hgd. Nichisnutzer. — Wie echter zou durven beweren
dat de hoofdstad van Limburg Duitsch van taal is?
Over deze en andere eigenaardigheden der Limburgsche dialecten vindt men gegevens bij :
J. VAN GINNEKEN, Handboek der Nederlandsche
taal I, Nijmegen 1913.
HOUBEN, Het dialect der stad Maastricht, Maastricht 1905.
RUTTEN, Bj.drage lot cen Haspengouwsch Idiolicon,
Antwerpen 1890.
GROOTAERS, Het dialect van Tongeren (Leuvensche
Bijdragen, VIII-IX).
TONNAR and EVERS, WOrterbuch der EVener
S.trache, Eupen 1899; enz., enz.
Al deze werken zijn wetenschappelijke studien,
welker waarde oneindig hooger staat dan die van het
dilettantische gepraat van H. RITTER.

Welke zijn de uitspraken van de wetenschap aang-aande de onderscheiding tusschen Nederlandsch en
Duitsch en inzonderheid aangaande de plaats van het-

Eupensch dialect?

- 95 I Het verschil tusschen Hoog- en Nederduitsch en,
met het oog op de Rijnstreek, tusschen Hoogduitsch en
Nederlandsch, worth bepaald door de klankverschuiving
(hgd. Laulverschiebung), inzonderheid door den overgang van t tot z (ndl. 1!)d, hgd. zeit).
De scheidingslijn tusschen de twee gebieden is
bekend als BENRATHER LINIE. Deze loopt ten Oosten
van Eupen en ten Westen van Aken Eupen is dus
Nederlandsch, Aken Hoogduitsch.
Zie hier eenige uittreksels uit wetenschappelijke
werken over deze vraag.
A. — In Duitschland.
Prof. 0. BEHAGHEL, hoogleeraar to Giessen, behandelt de zaak in zijne Geschichte der deutschen Strachey
3e uitgave in 1911 verschenen in het eerste deel van den
Grundriss der ,o-ernzanischenlologie van H. PAUL.
Aan genoemden Grundriss hebben de eerste taalkundige
specialiteiten uit Duitschland en Oostenrijk, deels ook
uit Holland en Engeland meegewerkt. Men leest aldaar
op blz. q.o . « Die Schehiung zwischen Niederdeutsch
and Ilochdeutsch bezeichnet eine ungefahr von West
nach Ost gerichtete Linie, die von Wenker den Namen
BENRATHER LINIE erhalten hat. Sie beginnt an der
franzOsischen Grenze [d. w. z. aan de taalgrens tusschen
Fransch en Germaansch] von Limburg [Limbourg bij Verviers], gent um Eupen herum, das niederdeutsch bleibt..., zieht westlich vorbei an Aachen... enz. »
Aken is dus Hoogduitsch, Eupen niet.
Dr. WENKER, bewerker van den Sprach&las des
deulschen Reiches, verklaart dat de Benrather linie
tusschen Eupen en Aken loopt (zie Bijlage van onzen
eersten brief).
Ook specialiteiten in het EuØensch zelf, A. TONNAR
en W. EVERS leggen in het WOrlerbuch der Euy5ener
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Sprache nadruk op de overeenkomsten tusschen het
Eupensch en het Oud- of Nieuw-Nederlandsch (zie
vorigen brief, bijlage).
Bij deze namen zijn te voegen die van Prof.
BRAUNE, F. WREDE, 0. BREMER, W. WILMANNS, die
in talrijke werken en opstellen hunne instemming- met
de hierboven uiteengezette voorstelling hebben doen
kennen. Geen enkel geleerde in Duitschland zou durven
beweren dat te Eupen Hoogduitsch gesproken wordt.
Zoo zegt Prof. FRINGS, hoogleeraar te Bonn : Das
Eupener Gebiet siidlich Aachen und auf stidlicherer
Breite als KOln, hat bekanntlich KEINE LAUTVERSCHIEBUNG. Es gehOrte eben politisch weder zu KOin noch zu
sondern zum Herzogtum Limburg und den
spanisch-Osterreichischen Niederlanden » (Paulu.Braune's Beitr. blz. 562 [1917]). leder student weet
dat keine Lautverschiebung beteekent bui1en het Hoog-

duilsch taalgebied.
Wanneer Duitsche geleerden, tegen hun eigen
belang in, bekennen dat Eupen noch historisch noch
taalkundig gesproken Duitsch gebied is, dan verdienen
ze wel ons vertrouwen.
B. — In Holland.
Prof. J. SCHRIJNEN, hoogleeraar te Utrecht, geboren
Limburger en uitstekende kenner der Oostelijke dialecten van het Nederlandsch, heeft in verschillende opstellen
de Benrather linie bestudeerd. In 1909 deelde hij het
resultant zijner persoonlijke nasporingen merle in de
Leuvensche BJdragen (VIII, blz. 25 9 vlg.). Hij betuigt
aldaar uitdrukkelijk : « Nederduitsch blijven Gemmenich, Moresnet-Kapel... EUPEN en Membach. Hoogduitsch zijn Aken, Burtscheid... » (t. a. p. blz. 260).
J. VAN GINNENEN en J. ENDEPOLS bespreken in
hun boek be regenb00 0 kleuren van .Nederlands taal
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(Nijmegen 1917) de honderden schakeering en van de
Nederlandsche dialecten. Na de aanrakingspunten tusschen het Limburgsch en het Hoogduitsch uitvoerig
besproken te hebbera besluiten de schrijvers als volgt :
Niettegenstaande deze overeenkomsten, verschillen in
andere opzichten de Limburgsche dialecten en het
Duitsch zoo stork, dat er op het oogenblik van een eenheld Beene sprake sneer kan zijn. Bijna het geheele
Limburgsche taalgebied is door de Benrather linie en
de normaal-linie scherp afgescheiden van de Duitsche
dialecten » (t. a. pl. biz. 74).
Men kan hiertegen niet doen Belden, dat van Ginneken en Endepols voor hurt eigen belang als Nederlanders spreken. Zij erkennen volmondig dat Vaals,
Simpelveld enz. (in Holl. Limburg) Duitsch zijn, daar

len Oesten van de Benrather linie ligw en.
C. — In Belgid.
Prof. G. KURTH, eene autoriteit op historisch en
philologisch gebied, erkende het Nederlandsch karakter
van de volkstaal te Gernmenich, Aubel, enz. Dat die
zelfde KURTH voor de uitbreiding van het Hoogduitsch
ijverde, is ons wel bekend. Lt-Gen. BALTIA vindt het
paradoxaal » dat we zijne getuigenis inroepen, aangezien hij eene heel andere richting toegedaan was dan de
onze. Onze houding is zoo zonderling niet, want wat de
FEITEN betreft is onze opvatting dezelfde als de zijne.
KURTH ijverde voor de nandhaving van de Duitsche
taal in de gewesten van Luxemburg, waar het volksdialect werkelijk Hoogduitsch is. En voor deze BelgischDuitsche beweging had hij steun gezocht in de enkele
dorpen van Oud-Limburg, waar het Hoogduitsch als
schrijftaal binnengedrongen was. Maar het kon hem niet
ontgaan dat in deze streek de taal eigenlijk Nederlandsch
en niet Hoogduitsch is en dat heeft hij ook volmondig
erkend. Kan nu deze vroegere vriendschappelijke hou-
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ding van KURTH tegenover Duitschland en de Duitsche
cultuur tegen ons op den huidigen dag worden opgeworpen ? Zou KURTH heden niet de eerste zijn om ze te verloochenen, zooals al wie hem in de laatste dagen zijns
levens van nabij zag, kan getuigen dat hij ze in 1915
veroordeelde? Wat voor den oorlog voor eene onschuldige letterkundige liefhebberij kon doorgaan, zou nu
moeten heeten, de germanisatie in de hand werken en
den vijand in de kaart spelen. Nooit zou de groote
vaderlander die KURTH was, na 1914 voor zulk een spel
te vinden geweest zijn. Van onzen kant moeten wij het
zonderling vinden dat Duitschgezindheid ons als vaderlandsliefde wordt voorgehouden. KURTH kon in 1899 nog
illusies hebben over Duitschland dat L t-Gen. BALTIA
in 192o handelt alsof hijzelf die illusies koestert is ons
onbegrijpelijk.
Prof. LANGOHR (Tongeren), een grondig onderlegde
kenner van de Oostelijke grens verklaart : << La ligne de
Benrath separait et separe encore la terre limbourgeoise
flamande du territoire linguistique haut-allemand » (A
noire frontiere de l' _Est, Liege 1920, blz. g). Le canton
d'Eupen et Moresnet-neutre noemt hij une contree...
en realite flamande, superficiellement allemandisee... »
(Ibid., blz. io). Het Nederlandsch heet in de streek Brabantsch en Limburgsch (Brobensch, Lemmergisch), wat
duidelijk naar het Westen, niet naar Duitschland wijst
(blz. 1o).
Daar Eupen tot 1813 tot het hertogdom Limburg,
dus tot Belgie behoord heeft, zou het waarlijk wonder
zijn dat het in taal jets anders dan Limburgsch was.
Over deze historische feiten is men het overal eens. Zie
BRINGS, Paul u. Braune's Beitr. blz. 562, hierboven; LANGOHR, t. a, p. blz. 4, 5 volg.
Hoe nu verklaard dat plaatselijke c geleerden » en
notabelen van Eupen van hun dialect eene voorstelling
geven, die regelrecht in strijd is met de uitkomsten der
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wetenschap? Hierop geeft H. RITTER een zeer aannemelijk antwoord. Uberall verdirbt die hochdeutsche
Schriftsprache die einheimische Mundart, nehmen die
rein mundartlich sprechenden Familien ab und macht
rich ein hasslicher Mischmasch aus alter Volkssprache
und verdorbenem, mundartlich umgewandeltem Hochdeutsch bemerkbar ) (Rheinisches GrenTland, blz. 233).
Blijkbaar hebben vijftig jaren Pruisische germanisatie
hun spoor achtergelaten. Of de berichtgevers van
Lt -Gen. BALTIA lien « ha.sslichen Mischmasch » als
het waar Eupensch beschouwen of niet, is ons niet
bekend. Maar wij beschikken over genoeg betrouwbare
stof om met alle beslistheid en zonder iemand te ontzien
onze meening staande te houden : de volkstaal is le

Eupen Nederlandsch, niet Hoog-durtsch.
IV.
Welke practische besluitselen vallen er nu uit de
boven uiteengezette feiten of te leiden? L t -Gen. BALTIA
is zoo goed ons op het verschil tusschen volksdialect en
cultuurtaal aandachtig te maken. « Il ne faut pas faire
confusion entre ftatois et lanp,ue, travers dans lequel
tombe l'Academie ). De cultuurtaal is te Eupen, zooals
in geheel Duitschland, tot hiertoe het Hoogduitsch
geweest en, naar de heer Hooge Commissaris ons medethelt, wenscht de bevolking hierin geene verandering
gebracht te zien. Wij zijn niet bevoegd om over de
wenschen der inwoners van den kreits Eupen te oordeelen en in elk geval verlangen wij niet dat het Nederlandsch met Pruisische dwangmaatregelen worde opgedrongen aan eene bevolking, die er afkeerig van is. Maar
aangezien het Fransch in Malrnedy onmiddellijk ingevoerd werd op grond van de bevinding dat de volkstaal
daar Waalsch is, hoewel te Mal medy juist gelijk te Eupen
het Duitsch tot voor korten tijd de eenige cultuurtaal
was in de school, in de kerk, in het bestuur; aangezien
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er dus groote overeenkomst bestaat tusschen de taaltoestanden in de twee jongst aangeworven gebieden,
vragen wij ons af, of de rol die het Fransch te Malmedy
moet spelen om de toenadering tusschen het nieuwe
gebied en het Belgische vaderland te bewerken, of
deze rol te Eupen niet in dezelfde rnaat en op dezelfde
wijze kan vervuld worden door het Nederlandsch.
Gelijk het Fransch, is het Nederlandsch eene nationale
taal; het beantwoordt te Eupen aan de volkstaal gelijk
het Fransch aan het Waalsch te Malmedy. « La langue litteraire, — zegt prof. A. COUNSON, - qui est bar
elle-ineme... la plus capable de refouler et d'evincer les
patois est Celle qui a la meme grammaire que ces patois :,c'est la langue litteraire neerlandaise pour les patois
flamands, comme c'est langue francaise pour les
patois picards, wallons, lorrains. I1 faut promouvoir la
langue neerlandaise... enz. (La question des lanoues en
Beloique, Gand, Impr. Plantijn, p. 9). Het gezond verstand eischt dus dat het Nederlandsch de cultuurtaal
wordt in Eupen evenals in al de andere Nederlandschsprekende gewesten van ons land. Bestaan er dan
ernstige redenen om deze nationale taal, de taal van de
meerderheid der Belgen ook te Eupen tot de rol van
Asschepoester te verwijzen en haar achter het Fransch,
achter het Duitsch als eene minderwaardige te stellen?
Moeten de Nederlandsch-sprekenden van Eupen gaan
gelooven dat het aanleeren van hunne eigen taal eene
luxe is, die ze zich eerst zullen mogen veroorlooven
nadat zij het Duitsch, de taal onzer vijanden, en het
Fransch, eene voor hen alleszins vreemde taal, zullen
machtig geworden zijn?
Een orgaan als de GaTette de Liege, die zeker
niemand van overdreven flamingantisme zal verdenken,
deed voor kort opmerken in een artikel « Les bons
comptes font les bons amis », dat Eupen in het verleden
zuiver Nederlandsch was. « La langue officielle d'Eupen,
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etait le brabancon (I), le plus pur dialecte thiois, it etait
enseigne dans les ecoles, usite dans les actes publics et
prives ». Waarom dus nu het Nederlandsch gebannen ?
« Rien ne s'opposerait a l'enseignement de nos deux
langues nationales dans le cercle d'Eupen, — zoo gaat de
schrij ver voort—. La pedagogie, l'histoire, l'ethnographie
y trouveraient leur compte. Ce serait meme une prudence bien entendue, car Pegalite actuelle que l'on
attribue a l'allemand n'est qu'une occasion donnee aux
pang-ermanistes ..... de revendiquer non seulement le
pays d'Eupen mais aussi bien la frontiere de l'Est de la
Belgique » (GaTelle de Liege, 28-29 November 1920).
Het is dus geen bekrompen schoolvosserij als wij de
Eupensche bevolking, als Nederlandsch-sprekend, voor
het Vlaamsche taalgebied opeischen, maar veeleer
bezielt ons eene diepe vaderlandsche overtuiging.
Wij bevestigen het eens te meer met nadruk, wij
vragen geene dwangmaatregelen voor onze opvatting;
maar evenmin kunnen wij dulden dat les-en ons dwang
wordt uitgeoetend. Wil of kan men het Hoogduitsch
niet verbannen, men sluite dan ten minste het Nederlandsch niet buiten. De Nederlandsche taal behoort in
den kreits Eupen de eerste plaats te hebben; laten, zooals ons verzekerd wordt, de tijdsomstandigheden niet
toe, haar deze te verleenen, hieruit volgt nog geenszins
dat zij met de allerlaatste plaats genoegen zou moeten
nemen en zich gedwee als eene indringster laten verbannen. Waar den Vlamingen thans zoo dikwijls, en zoo
zeer ten onrechte, eene onvaderlandsche houding wordt
verweten, moeten wij hier doen opmerken dat ons

(I) Dit is onnauwkeurig, daar te Eupen Limburgsch gesproken wordt.
Maar zooals boven opgemerkt, heet de taal in den volksmond Brabantsch.
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ditmaal zulk een verwijt geenszins kan treffen. Eupen
loopt gevaar een brandpunt van Duitschgezindheid en
vijandigheid tegen Belgie te zullen zijn en te blijven ,
alles wat de betrekkingen met Duitschland begunstigt,
werkt in deze richting. Wij zijn het in elk geval niet,
die dezen toestand trachten te bestendigen door tegen
de taalfeiten, tegen de geschiedenis, tegen het gezond
verstand in, de Hoogduitsche taal in bescherming te
nemen.
Gent, 31 December
De Onderbestuurder,
OMER WATTEZ.

1920.

De Bestuurder,
Dr. C. LECOUTERE.

De Verslaggever,
Prof. Dr. J. MANSION.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

ETYMOLOGISCH KLEINGOED
DOOR
Prof. J. VERCOULLIE,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academic.

AAT, 00T.
A(7/_, oot is in vele Ndl. dial., ook in de vormen ate en ote,
de naam van de Wilde haver of vloghaver. In het Groot Woordenboek vindt men het woord als oot, waar ook de verschillende
vormen opgegeven worden, die men echter op hun alphabetische
plants niet aantreft.
Voorts leest men er : <, Van de verschillende vormen
moet ate de oorspronkelijke zijn Waarschijnlijk is dit ate hetzelfde woord als ags. dta eng. oat( s). »
Dat is blijkbaar een vergissing. De oorspronkelijk Nederlandsche vorm moet eete zijn, daar aan Ags. a Ndl. scherplange
c beantwoordt. Ate, aai zijn dan Friesche vormen, en ote, oot
verbeelden een uitspraak aot(e) daarvan.
Het woord is dus Anglo-Friesch. De et rmologie is onbekend.
Skeat gist dat het bij den Idg. V eid = zwellen, waarbij,
kan behooren. Dit wint aan waarschijnlijkheid, als men let op
= zweer, buil.
On. ei = klier. (boom)knoest, Ohd. en Mhd.

ROOPAARD.
Roopaard = scheepsaffuit, met bijvorm rolpaard. Daarvan
zegt Van Wijk, i. v. roopaard : « 't Synonieme rolpaard zal wellicht de ojidere vorm zijn ». Ik schreef in mijn Etym. Wdbk. :
« Roopaard, o., met bijvormen 2. rampaard en rolpaard : oorspr.
onb. ». Dat komt me nu onbegrijpelijk voor, daar een der drip
aangehaalde vormen, nl. 2. rampaard, me de juiste oplossing
moest aan de hand doer. Rampaard immers is Prov. rampar(d),
Fr. rempart = wal, van rampara, remparer = beschutten, versterken. Het vertoont zich in 't Hgd. als rampert, rap(p)ert, De. rabert,
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Zw. rapper/. Het Port. zegt daarvoor reparo, dat zoowel
wal als scheepsaffuit beteekent. De beteekenisontwikkeling wordt
duidelijk, als men op den vorm van het scheepsaffuit let. Roopaani en rolpaard zijn plan volksetvmologische vervormingen.
Er zijn in Europa twee zeetalen, de Germaansche, juister
de Anglo-Friesche van de Noordzee, en de Romaansch-Grieksche van de Middellandsche Zee; beide hebben aan 'malkaar
ontleeningen gedaan (I).

DAAR ZAT HET HEM.
Van dit hem zegt het Groot Woordenboek, i. v. hij A 1.0 :
men kan er bij denken aan een denkbeeldig persoon die *als
voorwerp wordt gedacht ». Ik kan me noch bij dit, noch bij de
andere aldaar aangehaalde voorbeelden, zoo een persoon voorstellen. Voor mij staat deze wending op een lijn met wat weet
'k ik, 't is te zeggen dat het pronouns-onderwerp tweemaal uitgedrukt wordt, een eerste maal in enclytischen toonloozen vorm,
een tweede maal in absolutes beklemtoonden vorm.
Onze Vlaamsche dialecten dulden geen beklemtoond pronomen onmiddellijk sevens het werkwoord. Van daar hoort men
voor beklemtoond ik zal, overal 'k zal 'k ik, met een pro- en
enclytisch 'k, eer het beklemtoonde ik verschijnt. Zoo in den
(eerste j zeer
3den persoon Wvl. jc gaaf-en-hij, Oostvl.
zal-cm-hid: Dit
e, em is het demonstr.
tort), Brab.-Antw.
den, denz ; vergelijk Wvl. isten hij — / Daar het onz.
pron. 't geen beklemtoonde vormen bezit, gebruikt men daarvoor de beklemtoonde vormen van 11,1. Zoo zegt men voor
beklemtoond, ha zal in het Gentsch zal-e-j-ij, en zoo is in het
zit hem daar of in daar zit 't hem, hem (eigenlijk dciii) te beschouwen als beklemtoonden vorm van 't.

KATROL.
Dit woord wordt algemeen als een vorming van kat beschouwd; zoo ook Van Wijk, die aarzelt tusschen een samenstelling kat-rol en een aft van hater. Ik stelde 't in mijn Etym.
Wdbk. gelijk met Wvl. katrol = kater. Maar beide Wvl. woorden
zijn niet dezelfde; wel is kater katrol, maar het blok heet hatrolle.
(I) Cf. een mededeeling van mij aan M. Sabbe in zijn Dierkennis en
Diersage bij Vondel, Antwerpen, 1917, biz. 84.
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Nu vie/ ik eens bij treval, in H [- MIES LE Roux, Les Fax du
foraille, Paris, Plon, op den volgenden volzin :
cirque et la
L'ensemble de l'appareil est fire par une cadrolle de poulies (blz. 158) Er is spraak van het spanners van het koord der
koordedansers,
Daarmee was de Romaansche oorsprong van ham/ ontdekt. Maar wat is cad/vile en wat beteekent het ? Het lijkt een
Zuidromaansche afleiding van Lat. quaiuor= vier te zijn en te
beteekenen take/ of vierlooper, Fr. palan, en het zou dus weer een
zeewoord zijn, aan de Middellandsche-Zeetaal ontleend. Maar,
waar ik ook zocht, er was nergens jets te ontdekken. Aileen het
Prov. rare/lo blok en Sp. cuadernal vierschijfsblok gelijken
er (

LARIEFARIE.

Van dit woord zegt het Grp )(A Woordenb(
dat het stellig
geen samenstelling is met lane B, d. lavir onbeduidend
gepraat, van welks oorsprong niets met zekerheid te zeggen is.
Voor Van Wijk, die lariefarie niet geeft, is /aria waarschijnlijk
,(momatopoetisch. Ik wees reeds in mijn Etym. Wdbk. op een
citaat dat bij WEIGAND, i. v. larifari, voorkornt en volledig luidt
als volgt : « ina I5 jh. bei Fichard Archly 3, 204 : dry sungen sic
(Bruder Konrad and 0.17C A7onne) die messe terribilis la re fa re
ut in cucelsis
Voor Weigand schijnen we dus hier een worming met
muzieknoten te hebben. Maar als men opmerkt in welk tekstverband die hier voorkomen, denkt men aan den kerkzang en
men vindt dan zonder moeite dat /a re de aanduiding is van den
eersten kerktoon of Dorischen modus (dominante /a, finale re)
en fa re van den tweeden kerktoon of hvpodorischen modus
((lominante la, finale 7-c).
Larie en lariefarie kunnen onafhankelijk van inekaar gevormd zijn; lane kan ook uit lariefarie geabstraheerd zijn, dat
men als een snort van verdubbeling gevoelde.
Dat is lane of lariefarie zal dan oorspronkelijk wel beteekend
hebben : Dat is al zoo onverstaanbaar als een Latijnsch kerkliedje.
Het is overbodig er aan te herinneren dat in 't It. /a re fir
gezangtonen zijn, die ons in bet bekende loci fir. van Hertog
Jan I tegenklinken, -- of dat re-fiz-la-re een oude aanduiding
is van re.

DICHTER

PROSPER VAN LANGENDONCK
DOOR

Prof. Dr.

AUG. VERMEYLEN,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Op 7 November 11. is PROSPER VAN LANGENDONCK gestory en. In afwachtng dat van hem een vollediger beeld ontworpen
worde, willen we hier in enkele woorden den man gedenken,
die met zijn niet zeer omvangrijk werk zoo onschatbaar veel
voor de ontwikkeling van de Vlaamsche letterkunde en den
Vlaamschen geest beteekent.
Hij was geboren op 15 Maart 1862, enkele jaren dus na
Albrecht Rodenbach (1856) en Pol de Mont (1857) in Vlaanderen, Jacques Perk, Willem Kloos en Helene Swarth (1859)
in Holland. Hij komt wellicht het dichtst te staan bij Helene
Swarth, die toen in Belgie verbleef : eenige verwantschap met
haar zal hij bij 't begin van zijn loopbaan wel gevoeld hebben,
meer dan met de hem eerst later bekend geworden dichters
Perk en Kloos.
De eerste verzen die hij in zijn bundel van 'goo opnam
dagteekenen van 1883. In de volgende jaren liet hij gedichten
en enkele kritische opstellen in de « Nederlandsche Dicht- en
Kunsthalle verschijnen. Die werden gewoonlijk eerst door hem
voorgelezen in het Brusselsch kunstgenootschap De Distel >>,
waar hij grooten invloed op jongere geesten verkreeg, en tot hun
vorming zeer veel bijdroeg. Zijn voornaamste kritische daad, in
dien tijd, was het aandeel dat hij nam in den pennetwist
tusschen Max Rooses en Pol de Mont. Max Rooses verweet
Pol de Mont, dat hij nietige stof tot onderwerp van zijn gedichten koos, en den vorm koesterde om den willle van den vorm
zelf; Pol de Mont beweerde integendeel, dat poezie niets te
maken had met wat men doorgaans verheven onderwerpen
noemt. Van Langendonck mengde zich in den strijd en bewees

- 963 -

dat 'wider standpunt eenzijdig en eng was. Zijn opvatting van
pa)izie was van den beginne of op hechten en breeden grondslag
gebouwd. Zoo was hij aangewezen om in zake beschouwing der
dichtkunst door de jongeren als leidsman erkend te warden ; en
then in 1802 (< Van Nu en Straks » gesticht werd, nam hij plaats
in de redactie. Hij, de rijpere geest, wist waar we naartoe
moesten : hij was de eerste om duidelijk in te zien en te zeggen,
dat onze omhoog-groeiend met heel ons herwordend
yolk, en met benuttiging van al wat het buitenland ons geven
ton, in hoofdzaak zich weer aansluiten moest bit de Vlaamsche
traditie van Albrecht Rodenbach en Guido Gezelle. Hij, in de
eerste plaats, heeft de nieuwe beweging haar gezonde ontwikkeling verzekerd. 1k herinner me, met welk een begrijpende
liefde hij ingezonden werk keurde, aandachtig speurend naar
het minste teeken van oprechtheid en oorspronkelijkheid, om
geen enkelen scheut leven verloren te laten gaan. En er hoorde
wel eenige moed toe, om in :< Van Nu en Straks » zoo eenvon(lig te Moen, wat hij zijn plicht achtte : VAN LANGENDONCK
was katholiek, ambtenaar van de kathalicke regeering, terwij1
zijn vrienden anion revolutionair vuur lieten uitslaan. Dat die
hem erg in opspraak kunden brengen, dant- heeft hij zich nooit
om bekreund,
die edele natuur kende geen kleinzieligen
angst om zijn ( miniddellijke belangen, waar het een ideaal gold.
Niet zeer vele gedichten heeft hij voortgebracht, maar er is
er geen dat niet het kenmerk der noodzakelijkheid draagt.
Alen is dan ook telkens verbaasd, als men zijn werk weer ter
hand neemt, er zulk een verscheidenheid en averal zulk een
in aan te treffen. Ik zoo hier alleen willen aanduiden, wat v•dgens mij de voornaamste eigenaardighe':d van
uitmaakt. VAN LAN,,ENDoNcK is het, die naast Helene Swarth
aan het Vlaamsche vers (lien innerlijken rijkdom, die vastheid
en (lie zuiverheid van den uitbeeldenden vorm gegeven heeft,
die in Holland door Jacques Perk en Willem Kloos vein )verd
werden, -- in een tijd dat er nog geen merkbare invloed nit-ging van (len miskcnden en haast vergeten Guido Gezelle. Maar
bij VAN LANi iENDONCK strekt die innerlijke rijkdom, die vastheid en zuiverheid van den vorin tot uiting aan cen ni(:uwe
wereld van aandoeningen. VAN LAN(iENDONCK is de eerste
geweest, die in het Vlaamsche vers sommige geestes- en
gemoedstoestanden van den modernen Europeeschen mensch
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h.eeft . weergegeven : den mensch, die in zich eeuwen van
beschaving draagt, het worstelperk geworden is van alle tegenstrijdigheden, die niet meer voelen kan zonder er bij te denken,
en twijfelt, en lijdt in zijn gedachten, van binnen verscheurd, en
hakend toch naar zekerheid, — den mensch in wien ongekende
mogelijkheden zijn opengegaan, wiens hevig verlangen een
nieuwen cosmos vullen wil, en toch, hoe granter dat verlangen,
des te pijnlijker zijn onmacht voelt. Dat is het drama dat in het
werk van VAN LANGENDONCK kan gevolgd worden, een drama
van schrijnende smart, waarboven altijd, ongetaand, de fiere
waardigheid van zijn innerlijkste ziel blijft staan. En dat zich
nooit dan in schoonheid uitspreken kon. Want het is een
wonder hoe daar, tot in de minste onderdeelen, de wereld van
de zinnen, de wereld van het hart en de wereld van den geest
ineenluiden. Wat ook het uitgangspunt van het gedicht zijn mag,
werkelijkheid van natuurindruk, warmte van het gemoed, lichten-donker van de gedachte spelen er steeds door elkander,
onafscheidbaar verbonden. In ieder vers hoort ge altijd de stem
van een volledig mensch.
In dat zwakke gestel, zoo aangrijpencl menschelijk in zijn
sarnengesteldheid, leefdc diep-in een school', edel wezen, dat
steeds onaangefast bleef, en waarva.n dat Hein boekje verzen
een onvergankelijk monument is.

AMSTERDAMSCHE SCHETSJES
UIT VONDELS WERK,
door
GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academic.

Elkeen weet dat de gelegenheidsdichten een niet onaanzienlijk de& van Vondels werk uitmaken. Het aaiital zijner
opdrachten, huwelijks- en lijkdichten is groat. Geene blijde of
droeve gebeurtenis mocht zijne nabestaanden of vrienden overkomen, of hij wijdde er zijn liedje , aan. Voor alles wat op
politick en artistiek terrein, niet alleen te Amsterdam, zijne
weonstede, maar in Nederland, zelfs in Europa voorviel, had hij
een open clog-, zo(z)dat men zonder overdrijving mag zeggen, dat
hij, die de personen en feiten, door Vondel bezongen, goed zou
kennen, het in de wereldgeschiedenis al heel ver zou gebracht
hebben.
Het plaatselijk levee te Amsterdam, het zoo bedrijvige
Amsterdam der zeventiende eeuw, kan men bezwaarlijk aanschuuwelijker, zelfs vollediger clan in Vendels werk leeren kennen.
Hij beschrijft de personen en plaatsen; hij verhaalt de feiten; hij
duct nicer : hij schildert. Wel is hij prat op Amsterdam; wel gaat
hij op in den roem der wereldstad; wel bezingt hij, met medesleepende geestdrift, de Nederlandsche zeehelden; inaar hij is
en hlijft Vlaming, Antwerpenaar van afkomst, van temperament;
hij is cen der eigenaardigste, der karakteristiekste vertegenwoordigers der groote Antwerpsche Sc11i1derscho()1 : hij is de eigen
breeder van Rupees.
Dit Vlaamsch, Antwerpsch koloriet zal elkeen op de talercelen treffen, die ik hier ophang; your mij zijn het Met alleen
letterkundige meesterstukkeii ik vestig er ook de aandacht onzer
leeraars op, daar hunne pedagogische waardc zekien gevenaard
wordt. De tafereelen zijn aan het Amsterdam der zeventiende
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eeuw ontleend. Een enkel maakt uitzondering : het Eskuriaal
Filips II liet dit gebouw oprichten ter herinnering aan de overwinning, in 1557 door de Spanjaarden op de Franschen behaald.
Het gebouw heeft den vorm van cenen rooster : de overwinning •
werd op den feestdag van den heihgen Laurentius behaald, die op
eenen rooster gemarteld werd.
Daar rijst een groot gevaart, een hemelhooge kerk,
De wereld door geroemd, het achtste .‘onderwerk,
In 't vlek Eskuriaal, gelegen weinig mon
Van 't koninklijk Madrid; de pracht der trotsche moron
Uitheemsche wandelaars als voor het voorhoofd slaat;
't Zij 't oog in 't meesterstuk van binnen woolen gaat,

(I) Eskztriaal (El Esc:or/40 is de naam van het paleis en klooster
San-Lorenzo el Real, in de Spaansche provincie Madrid, 48 kilometers van
doze stall, 1 100 meters boven den zeespiegel, in de onmiddellijke nabijheid
van het vlek Eskuriaal. Het werd ingevolge eene gelofte van Filips II, ter
gelegenheid van den slag van Sint-Ouintijn (10 Augustus 1557) tusschen de
jaren I 563- 158 4 , door Juan-Bautista van Toledo en Juan van Herreragebouwd,
en . Been ander paleis evenaart het in grootte en pracht ,. Het is 240 meters
lang en 190 meters breed, en heeft 7 torens en 15 poorten. Het dient terzelfdertijd tot paleis en tot klooster met 200 colon. Het gansche gebouw is uit
zware granietblokken opgebouwd. De hoofdkerk, naar het plan der Sint-Peterskerk to Rome, heeft, buiten het hoofdaltaar, under den indrukwekkenden,
honderd vijftig meters hoogen koepel, 48 altaren on 2 orgels. Alen bewondort
er prachtige fresko's van Giordano, Carduchi, Pellegrini on andere Italiaansche
meesters. Links en rechts heeft men twee groote biddende groepen in
verguld brons; zij stellen Karel V en Filips II, met hunne gemalinnen en
bloedverwanten voor. Onder het hoofdaltaar b:‘vindt zich do begraafplaats
van het Koninklijke Huis. De deur is in verguld brons, de vloer in jaspis en
manner, de koepel in brons. Het prachtig, achthoekig oratorium, Pantheon
genaamd, bevat een ;root met diamanten en andere edelsteenen versierd
kruisbeeld. In de gangen zijn 28 zwart marineren kisten met de laatste
overblijfsels der Spaansche koningen en koninginnen sedert Karel V, ter
uitzondering van Filips V en Ferdinand VII, die to Madrid begraven zijn.
bibliotheek werd door Filips II aangelegd : zij bevat kostelijke handschriften uit de Arabische letterkunde. Het koninklijk paleis, in eenen
zijvleugel, is niet groot, doch prachtig versierd. De voornaamste gedeelten
zijn de kamers, waarin Filips bijna als een monnik leefde, zijn bidstoel, zijn
werkkabinet, de kamer waarin hij stierf. Het heerlijkste kunstwerk van het
Eskuriaal is een levensgroote Christ's aan het kruis, in marmer, door
Benvenuto Cellini. 'hie Brockhaus' Konversallons-Lexikon, VI, 242.
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Of buiten : d'een verheft de stoffe na 't bedaren,
En d'ander looft de kunst en geest der kunstenaren.
Wat schatten : 't Oosten geeft van paarlen en gesteent;
Wat rijkdom jaar op jaar de westerkust verleent,
Wat zilver en rood goud, ten mijnen uitgegraven,
Filippe's goudzucht zwelgt met spilling veler slaven,
Dat dijt hier voedsel toe, tot heugnis van den slag,
Waarin de Lelievorst zijn adel sneven zag.
Sint Laurens, om 't geloof, geroost op gloenden rooster,
Hier zijn autaren heeft en rijkgezegend klooster.
De Koning zijn paleis, 't welk een ding slechts ontbeert,
Dat namelijk de poort geen zorgen buiten keert (i).

Van Madrid naar Amsterdam.
In het jaar 1655 was deze stad tot toppunt van macht en
handelsgrootheid gestegen. In dit jaar word het schoone stadhuis ingehuldigd, ingewijel zou Vondel zeggen, dat men nu nog
op den Dam bewondert, en thans tot kouinklijk paleis client.
Vondel vervaardigde te dezer gelegenheid een zijner prachtigste lierzangen. Hij is niet minder clan 138o verzen ling : zijn
schilderend vermogen komt zeiden treffender nit; het krielt van
stadsgezichten, die men waant in werkelijkheid vO6r zich te
zien. — De drukte der kooplie op de Beurs :
Hier wordt Merkuur gediend, gevierd en aangebeen
Met zijnen slangestok en vleuglen can de hielen,
Hier zweet het koopmansbrein, gepropt van rachten, kielen,
Papieren, wisselkanse, en winste en beurskrakeel,
En -winnige en verlies : elk grijpt naar 't beste dcel
In schipbreuk, haverij, verzekert kist en pakken,
En bergt zijn have en 't lijf op kisten en op wrakken.
De weiflende Fortuin smijt bundling 's werelds hoed
Te grabbel in den drang. De rijkdom stijft den moed
Des koopmans, door het lot zoo rijk hem b)egevallen,
Dan steigeren, urn strijd de gevels, poort en wallen,
En torens, hemelhoog. De Staat- en burgerdracht
Getuigen van 'is geluk door schattingen en pracht.
Gewinzucht propt de breede en lange galerijen,
(i) Geboorteklok van 11 :11/cnt van Xassau, ecrstgeboren zoon der
doorluchtigste prinsen Frederik Hendrik en Amelia, door Gods genade
prinsen van Oranje, Geboren met de zon, den 27 van Mei 1626, in
's Gravenhage.

— y68 —
een korf vol bijen
Die brommen in 't vierkant,
En uitgelezen geur, gewonnen op het veld (I).

In een ander gedicht : Zeemagaz:z7n hangt de dichter ons
een niet min treffend tafereel op van de bedrijvigheid en de
handelsgrootheid van Amsterdam
Al wat ons dreigde is in zijn waterschulp gekropen.
De wereld is nu veil : men valle alom aan 't koopen
En aan 't verkoopen, aan 't bevrachten. Werkt en wint.
Nu pakt, nu zakt, en slaaft en draaft, en wceft en spirit,
En schrijft en wrijft : de nacht is tot geen rust geboren.
Krioelt, en woelt, en vliegt : de schrijfpen tusschen d'ooren.
De Warmoesstraat, de Darn, de lange nieuwe Dijk,
En 't Water, huis bij huis, de winkels worden rijk.
De lakenreederij ziet andren in de kaarten,
En slijt haar fijne stof en wol op alle vaarten.
De kruidenier verteert een gansch Oostindisch huis.
De zijdewinkel ruischt gelijk een voile shits
Van trekgetouwen en van goude passernenten.
De rentenier besteedt zijn geld op hooger renters.
De Beurs valt veel te nauw. De Wisselbank vertelt (2)
Een schat van Krezus aan 't gereedu wisselgeld.
De Waag is afgemat van waren of te wegen,
En roept om arbeidsvoik tot aan den hals verlegen.
De Spaansche Zilvervloot wordt hier aan geld vermunt,
In 't aanzien van den haat, die niemand zegen gunt.
Nieuw Nederland (3) bezaait, belooft ons rnacht van koren.
Een ander Polen schijnt voor Holland daar geboren.
De Geldersman, en Sticht, en Ijssel, Maas en Waal,
En Rijn, en Merwe, en Eems, de steden allemaal,
Gedijen bij den oogst der Zeevaart. Alle menschen
Begroeten Amsterdam (4).
*

(I) Inwijding- van het Stadhuis t'Anzsterdanz. Toegeeigend aan de
EE. Heeren Burgemeesteren en Regeerderen derzelve Stede. 1655.
(2) Vertelt, telt nit.
(3) Nieuw-Nederland, de volksplanting, in Noord-Amerika, waarin
Nieuw-Amsterdam (later New- York was gelegen, en dat toen aan Nederland
behoorde). Zie De Werken van J. Van den Vondel, uitgegeven door
Mr' J. Van Lennep. Herzien en bijgewerkt door H. J. W. Unger, 1657-166o, blz. 72.
(4) Zeenzagaz0z. Gebouwd op Kattenburg t' Amsterdam. Aan de
Weledele en Mogende Heeren Zeeraden ter Admiraliteit in de gemelde state.
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Awi/di/rti- verscheen in 1615; Zeeinao,:* in 1658. De man
(He deze heerlijkc lierzangen schreef, was in dit laatste jaar een
en zeventig jaar oud: de dichter, die zoo fier was op den rijkdom van zijne stad, kampte met broodsgebrek, en was suppoost
bij de Bank van Leering. Mag hij niet als cell t ype van burgerzin aangehaald worden ?
Op het Damplein is het yooral druk; dit plein, zegt Vondel,.
wijkt zelfs Sint Markusplaats (te Venetie), ja, zelfs het Veld van
Mars, niet, hetwelk no(htans zoo befaamd bij de Ouden was.
Het eene taferecA volgt op het andere.
De Amsterdamsche Heeren, Wethouderen en Raad,
bekommerd met regeeren , wandelen op en af. De kooplie
vernemen daar p()Iitiek meuws :
Hier is de wandelstreek van Amsterdamsche Heeren,
Wethouderen en Raad, bekommerd met regeeren
En deftig staatsgesprek. De koopman luistert hier
Naar luchten uit der zee en zamelt uit papier
Den zin der letteren van overal gcschreven.
Dan valt, dais rijst de merkt. Hier is een schip geb1,2.ven,
En girder een beland, dat met Turkije sloeg,
En roofgaleien brandde of binnen Tunis joeg,
En 't roof nest uit Algiers, nooit zat van 't schepeplonderen,
Dan hoort men hier van 't V con oorlogsman opdonderen,
Of vloten uit de State of van de Spaansche kust :
Darn groeit het koopmanshart, nu zeker en gerust
zijne bekommeringe, en dankt Gods weer en winden,
bij storm zoo menig schip verslinden (i).
En -waatren,

Ili t ,,ptrekken der Stadswacht :
trckt de Stads-soldaat
tr:Inni,lslag ter \yacht naar 't wachthuis toe, en staat
s`Wachmeesters oog ten dienst, hij zelf ontvangt de leuze,
Het woird der nachtwacht, van des Burgemeesters keuze,
En orde tot een merk en veiligheid der wacht,
alle misverstand te schuwen in der nacht.
De vlijt en hezigheid der burgerambtenaren,
Die ieder hunnen plicht bekleeden en bewaren,
Vermeerdert bier den zwerm van 't Raadhuis af en aan.
Hier wacht de burgerij, bier oefent zij hair vaan,
Dc wapens en 't gewcer (2).
(I)
(2) Id.
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De koopers en verkoopers, de sjouwers. Het tafereel is mijns
inziens uitstekend geslaagd :
Hoe luchtig kan men nu op 't rnerktveld adem scheppen,
En ieder 's werkdags zich op zulk eon ruimte reppen,
In alle stallingen en inkoop en verkoop ;
Daar yolk en burgerdrang en huisman, in den hoop
Vast veilen, loven, bien, en afslaan en besteden,
Verkochte waren lawn op burrien en sleden,
Of torsen op den hals, of onder hunnen arm,
Of kruien op het rad. Geen wakkre bijenzwarm
Is drokker op het veld, en in de honigkorven,
Wanneer de boekweit bloeit, die dood lag en gestorven,
In d'aarde, eer klont en zon en dauw haar leven schenkt,
En naar dien eedlen gear de honigzuigers wenkt (i).

Ook de nieuwsgierigheid van het y olk, de toeloop om de
bruidegoms en de bruiden te monsteren, de praat- en bedilzucht
der volksmenigte geven aanleiding tot een levendig en kleurig
tafereeltje. In dit opzicht, denk ik, verschilt onze Antwerpsche
en Brusselsche volksklas weinig met de Amsterdamsche nit
Vondels dagen :
Hier leest men de geboOn
Der ondertrouwden af, die op den zondagstoon
Naar hnnne trouwboei treén, met onverzaad verlangen,
Terwijl de drang des yolks en toeloop vast de wangen
Der bloode bruiden verft bij 't op en nedergaan
Van 't Raadhuis naar hun straat, bestrooid met pallemblaith,
En goude looveren door eene straat van menschen,
Die 't nieuwgetrouwde paar den schoot vol zegen wenschen;
Of wegen onderling de bruid en bruidegom,
Te rijk, te vrek, te lang, te kort, te wijs, te dom (2).

Tout comme chez nous.
Den 18 Juni, 166o deed de Prins van Oranje een rit door
de stad, dien Vondel in een zijner schoonste gedichten beschreef ; neen, ik kan er niet genoeg op drukken, schilderde. De,
prins, in 1650, acht dagen na den dood van zijnen vader geboren, was tien jaar oud. Hij zou in 1688 zijnen schoonvader
onttronen, het hoofd der Triple Alliance, een der beroemdste
vorsten der wereldgeschiedenis worden. Vondel was drie
(I) Inzeniding.
(2) Id.
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zeventig jaar oud, en nog altijd werkzaam aan de Bank van
Leening. Mij dunkt, ik zie den kloeken grijsaard den schitterenden stoet gadeslaan, terwip hij zich tusschen den volksdrom
bevindt. Het prinselijk kind, geescorteerd door de burgervendels
van De Graaf, Waveren en '.Pulp, de groote burgemeesters uit
dien grooten tijd, draaft voorbij. Het gedicht heeft eene lichte
klassieke tint: de Ridderschap van Troje zijn natuurlijk de
Amsterdamsche ruiters.
De Ridderschap van Troje wordt herboren,
En oefent zich langs onzen Amstelstroom ;
Daar zit zij op, en noopt het paard met sporen,
Het brieschend paard, gewend naar roede en toom
Te luisteren in 't steken der trompette ;
Prins Willem draaft alle Amstelridders voor,
Verbonden aan Graafs Standerd en Elornette.
Heer Waveren en Tu1p bewaren 't spoor
Des Prinsen, als geoefende manhaften.
Zoo volgen zij de straten van de stad,
Pe cingels en de schaduwrijke graften,
Langs huizen, volgepropt van weelde en schat,
Door wolken van veel duizend burgerijen
En Bataviers van Zuid en Noord vergaard.
Zoo plag de zon alle oogen te verblijen,
Als jonge Oranje, op zijn schuimbekkend paard,
Een schooner dag den sterfelijken menschen
Hier toevoert, en zijn grootvaars naam ververscht,
Op 't juichende geschal van zooveel menschen,
Te dicht opeengedrongen en geperst.
Lang leef Oranje, en handhaaf 't recht der Staten,
De vrijheid en de rust van 't vaderland,
Ten schimp van al, die Hollands welvaart paten,
Zoo blink hij, als in goud een diamant.
De Ridderschap lost hierop haar pistolen,
Is 't voorspel goed, hoe kan het hoogtijd dolen? (1)

Nog een tafereel : een binnenzicht.
Peter Rooms, Heer van Arelanderveen, die « um te zien
wat vreemd is en uitheemsch, om de zeden, het yolk en tongen
t' onderscheiden », Londen en Parijs had bezocht, hoopt
« zijne bruid te kennen door een merk, dat hem gebiedt zijn
(I) De Ridderschap van Amsterdam onder Zijne Koninklijke Haogfield Willem van Oranje, prins van Oranje en Nassau enz.
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trouw en jeugd aan de edele Beatrix Adriana van Schalckwyck op te dragen (1). Met die gedachten spoedt hij vurig
naar de kerk...
Daar komt Beat:-ix met haar moeder aangetreden,
Gelijk een morgenstond, cn vocrt den morgenstraal
In 't voorhoofd, en een glans van schoonheid en van zeden,
Het blonde haar om 'f hoofd, de lelie en de roos,
Vol "evens en vol geurs, op lippen, mond en kaken,
Getuigen hoe Natuur den morgenstond verkoos
Tot voorbeeld, om door deze een edel hart te blaken.
Zij hoeft geen tooisel, noch Been uiterlijke pracht
Van rijk borduursel, • noch gesteente, noch gewaden :
Dees schoonheid, rijk genoeg, en in haar voile kracht,
Dit lichaam, schoon van leest, ontleent hier geen sieraden.
Maar als zij voor 't altaar godvruchtig nederknielt,
Zich zegent met Gods kruis en toegevouwe handen,
Haar oogen staat op God, die al 't geschapen zielt (2),
En d'oogen schooner dan de zilvren lampen branden ;
Dan schijnt ze hem geen mensch, maar eer een Serafijn,
0 sterfelijke menschen,
Wiens gloed zijn hart ontvonkt.
Waar ben ik ? wie verschijnt mij bier in dezen schijn,
Gewis een Zaligheid op d'aarde om na te wenschen? ,
Zoo spreekt hij, en een galm van 't heilig kerkgewelf
Schijnt hem, alleen en stil, te luisteren (3) in d'ooren :
<< Dat is 11W halve ziel, dat is de liefste zelf,
Uw vrijheerschap door 't lot des hemels toebeschoren.
Nn staat hij, als verrukt, vereenigt zijn gebeen
Met haar gebed en zang, en edele manieren,
Hij wierookt Gode in 't harte, omdat hem dees verscheen,
Die alle harten trekt, en ketent aan haar zwieren.
Zij rijst eerbiediglijk, ten leste aan 's moeders zij,
En scheidt van bier, en daalt van d'ingewijde trappen,
Vol aandachts, onverzaad van 't feest en jaargetij,
Gevolgd van 's Rijks baron op 't spoor van hare stappen.

Had ik het recht niet te zeggen, dat Vondel een der eigenaardigste, der karakteristiekste figures uit de Antwerpsche
derschool is?
(I) Ter Brill/vete van den hoogen edelen gestrengen beer Peter Noams,
baron des H. R. Rijks, heere van Arelandervcen, en de hoog edele
Duffer Beatrix Adriana, Stam van Schalckwyk.
(2) Zielt : bezielt.
(3) Luisteren : fluisteren.

DE

AXELSCHE REDERIJKERSGILDE
VAN SINTE-BARBARA
EN HAAR DEKEN JACOB DE HONDT
(1487-1529)
door Mr.

LEONARD WILLEMS,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Reeds op het einde der 15 de eeuw bestond te Axel een
rederijkersgilde over wier ontstaan en verdere geschiedenis wij
bitter weinig bescheiden bezitten.
Wij weten dat zij in 1496 deelnam aan het groat landjuweel
van Antwerpen (I).
Wij weten ook dat zij op 20 April 1539 deelnam aan het
refereinfeest door de Fontaine te Gent ingericht en eenige weken
nadien aan het luisterrijk landjuweel van i Juni.
De Refereinen int vroede, int zotte, int amoieuse door Axel
voorgedra o-en, werden in 1539 door Joos Lambrecht in zijn bundel
Refen'vnen (2) gedrukt, evenals opgenomen word in den bundel
AS'pelen van Si nne van den zelfden uitgever (1539) het spel door
Axel vertoond.
Bekend is het dat zoowel op dit refereinfeest als op het
landjuweel, niet min can 19 Kamers naar den prijs mededongen,
inaar de eigenlijke namen van een gedeelte der concurreerende
genootschappen zijn ons niet bekend : de uitgever Joos Lam(I) Be/g. Ilfus., I, 150. Zij kwam met het twaalfde lot aan de beurt om
te spelen : zij vertoonde dat (}odt menschelick vleesch ontfinck > en won
twee schalen en een rozenhoed (bl. 152).
(2) In den herdruk van de Vlaamsche Biblinphilcn (1877), door
Heremans bezorgd, zijn de refereinen van Axel te vinden bl. 3o, 90 en I so.
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brecht heeft zich vergenoegd bij het werk door iedere Kamer
ingeleverd, vooraan te stellen de stad waar de rhetorica gevestigd
was, en hare kenspreuk.
Zoo lezen wij bij hem :
Brussel : « Om beters wille ». Bedoeld wordt de Kamer
het Boek.
Brugge : « Mijn werk is heymelick ».
Bedoeld wordt de
Kamer van den Heyligen Geest.
Thielt : « Gebloeyt int wilde ». — Bedoeld wordt de gilde
van Sint-Jan-Baptiste, bijgenaamd de Roos.
Enz., enz.
Volgens A. de Vlaminck ( Vaderl. Mus. 11863], V, 88) zijn er
van de 19 Kamers, 13 wier namen ons van elders bekend zijn :
zoo dat wij daar in staat zijn de bij Lambrecht ontbrekende
inlichtingen aan te vullen.
Er blijven echter, volgens dien geleerde, een. 6-tal Kamers
over, wier kenspreuk vaststaat, doch waarvan de naam ontbreekt.
In alphabetische volgorde zijn het : Axel -- Caprijcke (I) —
Edingen (Henegouwen) — Meesen — Nieukerke — Tienen
(Braband) (2).
Sedert 1863 zijn er nog enkele van die namen aan het licht
gekomen, zooals blijkt uit de bibliographische beschrijving, welke
de Bibliotheca Belgica (voce Spelen van Sinne) van het werk van
j. Lambrecht geeft. Volgens de schrijvers der Bibliotheca zou de
Axelsche Kamer den naam dragen van De vier melkstoopen :
Hunne bron geven zij niet op. Maar het lijdt geen twijfel dat dit
niet anders kan zijn dan de bijnaam der rhetorica.
De kenspreuk van Axel was « Godt onlcommer eicx herte ».
In de volgende bladzijden wordt door mij eene poring aangewend om achter den eigenlijken naam van de Axelsche Kamer
(I) In de lijst der aanwezige Kamers, welke voorkomt in de G2schied.
Letterk., II4 , 466, schrijft Jonckbloet CamerzYcke!
(2) Wie het zich gemakkelijk heeft gemaakt, is prof. Heremans, welke
in den herdruk van 1877 (inleid. II) de tabel der 19 Kamers volgender wijze
opstelt : « Op den bepaalden dag verschenen. 19 Kamers : Leffinghe, met
kenspreuk Altoos doende. Brugge, met kenspreuk..... ». De lezer heeft
dan maar elders te gaan zoeken welke Kamers dit wel mogen zijn!
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te komen en ter loops het een en ander over hare werkzaamheden mede te deelen : hoofdzakelijk over Jacob de Hondt,
deken der rhetorica.
*
**

In zijn Middel-Nederlandschc gedichten, II, 313-421, heeft
de beer Nap. de Pauw uittreksels medegedeeld uit een handschriftelijke Kroniek van Vlaanderen, in het eerste kwart der
'o de eeuw samengesteld door zekeren Jacob de Hondt (Jacobus
Canis), pastoor van Axel.
De kroniek op zichzelf is het uitgeven niet waard : enkele
plaatselijke berichten daargelaten, bevat zij niets anders dan
mededeelingen die ons van elders beter bekend zijn. Maar
tusschen zijn historisch proza in, heeft de Hondt allerlei gedichten van hem ingelascht en van een anderen Axelschen pastoor,
Anthonis Stalin (1430-1475). En het zijn deze stukken welke de
beer de Pauw uitgegeven heeft.
Jacob de Hondt, te Axel geboren 1487, werd door Marie van
den Berghe, vrouwe van Axel (gestorven 1500) met de kapelrij
van Axel begiftigd. In 1510 werd hij tot priester gewijd : hij was
tevens organist der kerk. In 1516 woont hij te Brussel de feestelijkheden bij van de 19 de bijeenkomst van bet kapittel van bet
Gulden Vlies. Daarenboven, volgens eerie mededeeling van Nap.
de Pauw (bl. 315) zou hij « van 1517 tot 1519 deken zijn geweest
van de glide van SS. Sebastiaen en Barbele »
Zeer beleefd wensch ik den beer de Pauw te doers opmerken dat deze laatste inlichting stellig verkeerd is. Wel is
waar wordt in een aanmerking, door den uitgever medegedeeld,
gesproken van « maken de tabernakele van der ghulden Sente
Sebastiaen ende Sente Barbele». Maar nu is het de vraag of door
dit « ghulden » bedoeld wordt een enkelvoud of een meervoud.
De beer de Pauw schijnt dit als enkelvoud te willen opvatten :
maar zeer zeker wordt een meervoud bedoeld; want in dit zelfde
stuk is er sprake van Jan van Dijcke, deken van St.-Sebastiaen,
alsook van Jan de Bil en Pieter de Neve, bezorgers dier gi lee;
(I) De datum van de Hondt's dood is onbekend. Maar in de inleidin g op
zijne kroniek (bl. 317) zegt hij dat hij stof verzameld heeft tot 1529 : Hij w as
dus toen nog zeker in leven. (Aliqua collegi, in hanc formam redegi incipiendo ab anno Domini... XV c XXIX). Zijn kroniek gaat echter niet
verder dan 1526.
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en verder van heer (= priester) Jacob de Hondt, deken van SinteBarbara, van heer Jan Lauwaert en Willem Lauwaert, bezorgers.
dier glide.
Wij vernemen ook dat in I5I9 de deken van St.-Sebastiaan
Jacob Neuyt heette, en de deken van Sinte-Barbara Arent de
Poertere.
Er zijn dus twee verschillende reeksen van dekenen en van
bezorgers. Diensvolgens twee verschillende gilden. Jacob de
Hondt was in 1517 en 1518 deken van Sinte-Barbara. Nooit is hij
deken van St.-Sebastiaan geweest.
St.-Sebastiaan te Axel, evenals overal elders, was de gilde
der schutters.
Maar welk was de werkkring van Sinte-Barbara? Ik gis dat
het antwoord hierop moet luiden : dit was de gilde der Axelsche
rederijkers. En de kenspreuk van deze gilde was, zooals Joos
Lambrecht ons mededeelt, « Godt ontcommer elcx herte ».
Om ons tot Vlaanderen te bepalen, hebben wij gezien dat de
Souvereine Kamer te Gent een outer had van Sinte-Barbara en.
deze Heilige als hare patrones viqrde. Wij hebben verder rhetorica's van Sinte-Barbara te Sint-Pieter bij Gent, te Kortrijk, te
Veurne, te Meenen, te Roesselaere, te Belle en op nog andere
plaatsen van Vlaanderen.
Wij mogen dus gerust aannemen dat Sinte Barbara ook de
patrones der rederijkers van Axel is geweest. Dit des te meer daar
iemand als J. de Hondt, een van de weinigen die in dit dorp aan
letterkunde deden, natuurlijk lid van de rederijkersgilde moet
zijn geweest en dat hij de aangewezen man was om er als deken
der rhetorica op te treden.
Het valt zeer te betreuren dat de Hondt ons in zijne kroniek
niet laat weten op welken datum de gilde van Sinte-Barbara
werd gesticht, noch aan welke wedstrijden zij deel heeft genomen
noch hoe ten harent de werkzaamheden ingericht werden.
Volgaarne zouden wij het grootste gedeelte van zijne Kroniek van Vlaanderen missen, zoo hij maar aan de plaatselijke
geschiedenis van Axel een ruimer aandeel had geschonken.
**

Vergis ik me niet, dan heeft de Hondt de meeste van zijne
gedichten in zijne Sinte-Barbara-Gilde voorgedragen en ongetwijfeld heeft hij meer dan eens zijne gildebroeders hartelijk
doen lachen.
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Tijdens een uitstapje te Brugge, is de Hondt een kerinistent
gaan. bezoeken : hij heeft een dockespel » bijgewoond en
vertelt nu aan zijne medeleden wat hij daar al merkwaardigs te
zien kreeg (nr LXXV) :
Ic sach eens te Brugghe in een dockespel
Twee scimminkelen (1) dobbelen, dat weet is wel.
Al waren zij scimminkelen, zij en waren niet dwaes :
Zij kenden wel quater-trove (I) voer sincke-haes (2).
Doen ghevielt, alsoo my dochte,
Dat ze om haer kanse vochten.
Zij hadden knijven op haren rug ghegort;
Daer gaefsi malcanderen menighen hort (3),
So dat die eene sceen wesen doot ;
Maer zij en hadde van den live gheenen noot.
Dit gaf mij wonder harde zeere
Dat men alzoo mochte beesten leeren.
Ic sach een paert, zij hu becant,
Dat over een tafele door een houp (4) spranck,
Die twee starcke mannen te samen ltilden.
Het spranck er duere alzoo dicke alst wilde.
Daarna ghinckt op eenen solder ten steegher (5) uppe
Ende quam weder neder al zonder gluppen (6).

Terloops zij hier aangemerkt dat Verdam dockespel weergeeft
door <, poppenspel, poppenkast, marionnettenspel ». En het
schijnt dat het Mned.-Duitsch dockespel, en het 0 H D. Tockenspil
doze beteekenis hebben. (Ik heb de zaak niet verder onderzocht.)
(I) Apen.
(2) De verschillende teerlingworpen droegen in het Mid.-Nederl.
Fransche benamingen : , deus-aes, sijs enz. — Sincke-aes staat bij
Verdam niet aangeteekend. Kiliaan kent cinck int spel (bedoeld wordt
het dobbelspel) pentas Vocab. cop.: sinck, quinio Quatertroie
entbreekt ook bij Verdam. 1k onderstel dat dit beteekent een worp van
viermaal (quater) drie (trois). Toch zeker niet quarante-trois ?
(3) Steek.
(4) Hoepel, dit laatste woord nieuw-Nederlandsch.
(5) Trap.
(6) Niet bij Verdam aangeteekend. Misschien glupen = verschrikken?
Waarschijnlijk staat het gelijk met nieuw Nederlandschglippen uitglij den.
De vraag is of gluppen en glupen etymologisch niet het zelfde woord zijn.
Duch 0. Eng. schijnt dit tegen te spreken. •
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Doch klaarblijkelijk geldt deze omschrijving niet voor den tekst
van de Hondt. De nauwkeurige beschrijving van hetgeen hij te
zien kreeg, laat ons toe het woord beter te bepalen : Blijkbaar
bedoelt de Hondt hierdoor hetgeen wij thans een « cirkus
van gedresseerde dieren » zouden noemen. Nicolaas Beets
gebruikt in zijn Camera Obscura het woord beestenspel, maar
bedoelt hierbij meer bizonder eene mcnagerie.
Hoe wij het woord dienen te interpreteeren in de twee
voorbeelden bij Verdam aangehaald (het zijn uittreksels uit
rekeningen) staat niet vast. Ik ben eerder geneigd in het dockespel,
dat de peer van Blois ging bijwonen, een cirkus te zien (zooals
bij de Hondt) en niet een poppenkast. Het is bekend dat zij die
met getemde beeren of gedresseerde apen rondzwierven, bij den
adel in de middeleeuwsche kasteelen steeds goed onthaald
werden.
De overgroote meerderheid van de Hondt's gedichtjes zijn
half Latijn, half Vlaamsch : hij schijnt in het mengelen van
beide talen in een en denzelfden volzin een bizonder behagen te
hebben. geschept :
Blz. 322.

0 Martine, mi vicine,
Mildelic scynct ons den wijn ;

Lava lotum repentine,
Spoelt den pot ende loopt om wijn.

Nichil erit de Martino
Daer goede ghesellekijns sijn,
Cum festum sit sine VI110.
Laet ons altoos vrolic sijn
Quia vita parent ducat;
Laet ons leven sonder sorghen

Periat qui crastina curat.
Wij en hebben gheenen morgen :

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum
Sic vita nostra JUBILAT in potzt vinorunt
In taberna veniens,
Daer goede ghesellekijns sijn

Potare vinum recens,
si op den Rijn.
Si quis me sepeliret
Nullus mecum fret;

Al ,p ies

Al waer die weerelt mijn.

N. de Pauw drukt
-wel degeli* iubilat.

maar zooals ik gistte, heeft het hs.
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Hij drukt wics , en dit ten onrechte — want zoo die
woorden vaneen gescheiden worden, moot men schrijven rues
hetgeen overigens blijkt uit de herhaling dezer verzen welke
voorkomt in stuk XXVIII (bl. 339) :
Quid valet vita presens
Al zonder blide zijn?
Potare (I) vinum recens
Al wyes hij op den Rijn.
Si quis nos sepeliret
nullus nobiscum iret :
Dat is ons liedeken.

Het aangehaalde versje geeft ons een tamelijk trouw beeld
van 's dichters inborst : hij doet zich aan ons voor als een
Pater Goeleven, liefhebber van een goed potje bier en een goed
glaasje wijn. Overigens cen vroom man, die gaarne moraliseert :
hij waarschuwt ons tegen de vrouwen, tegen de kaarten, de
teerlingen, enz. Hij bestrijdt alle mogelijke ondeugden. Doch
waar het een lekkere brok geldt of een flinke teug van uit het
patersvaatje, daartegen is hij niet bestand... en hij bekent het
volmondig.
Hij brengt het zelfs zoo ver dat hij, uit loutere pocherij,
dingen schrijft die hij zeker niet meent :
Bl. 369.

Qui bona vina bibit
Paradisum tutus ibit (2).

Of wel aan het einde van een Latijnsch stukje, te lang om
hier in zijn geheel opgenomen te worden :
Bl. 325. Magi's quam eccleszas diligo tabernam :
Illam nullo tempore sprevi, neque spernam
Donee sanctos angelos venientes cernam
Cantantes pro ebriis Requiem eternam!
(I) De Pauw leest portare : zoo staat wel in het hs., maar onder de r
komt een punt voor dat in vele middeleeuwsche hss. als doorhalingsteeken
geldt.
(2) Zeer zeker heeft J. de Hondt het Vlaamsch gedicht gelezen, uitgegeven door N. de Pauw, Mid. Gedichten, t. I, H. 645, de deucht van den
wine :
Ic segghe dat goeden wijn sekerlike
Brinct die ziele in hemelrike.
Waar de Vlaamsche dichter het zelfde betoogt als onze Axelsche
pastoor.
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Laat ons hopes dat de brave man zich vergenoegde zulke
dingen in zijn schrijfboek neer te pennen, en dat hij in zijne
sermoenen aan zijne parochianen eene andere klok liet hooren!
Ziehier nog een leuk versje, in een ander genre, dat uit zijn
pen vloeide :
Bl. 368.

Als die mans te vesperen gaen

(Hoc est in senectute)
Ende paerden alleene te water gaen

Sine servitute,
Ende lichtewijfs (I) spinnen bij den colen

Panem sic lucrantes
Ende scoelmeesters selden in scolen

Scolares non curantes :
So hebben dese viere — so wij ghewaghen

In recta veritate
—(iheleden al haer beste daghen

Gum jocunditatc.
jammer is het dat wij bij het lezen van de weinige welgeslaagde stukjes, die bij de Hondt te vinden zijn, zoo vaak in ons
genot gestoord worden door verzen die het tegendeel zeggen van
hetgeen wij verwachten. Nochtans verwittigt ons de heer de
Pauw dat hij het autographon zelf van den dichter te zijner
beschikking heeft gehad. De copist, van wien wij in onze critische
uitgaven den grooten zondebok plegen te maken, kan bier dus
niet aansprakelijk gesteld worden. Maar dan moet die de Hondt
toch zeker een echte specialist zijn geweest van den lapsus calami
— zoo dacht ik bij mij zelven — ten zij natuurlijk de uitgever zijn
handschrift niet juist heeft afgedrukt.
Ik had bij het lezen allerlei verbeteringen ex conjectura op
den rand van mijn exemplaar opgeteekend. Toen ik echter van
den eigenaar van het handschrift, den heer advocaat Ladislas van
Hoorebeke, inzage vroeg en verkreeg van de plaatsen die mij
verdacht voorkwamen, bleek het dat omtrent acht tienden der
verbeteringen die ik aan den tekst wilde toebrengen, zich eigenlijk in het hs. bevonden — al bleek het dan ook dat de Hondt
zich meer dan Bens aan een lapsus calami bezondigde.
(I) In een woord in hs. — Bij de Pauw, in twee woorden : een verandering die volslagen onnoodig is.

981 —
Eenige voorbeelden mogen hier, tot staving mijner gezegden volgen.
In het zelfde reeds aangehaalde stukje XXVIII, lezen
wij nog :
Laet alle zorghe (I) lijden
letari nos volumus.
Festum Bacchi colimus

Zoo het hs. In de gedrukte uitgave staat :
hetgeen op deze plaats onzin is.

non

volumus,

In een ander stuk (XLVI, bl. 351) lezen wij :
lc wiste een hues daer men ontfinck
iJiultos egenorunz.
Men arberchder (2) al dat quam en ghinc
Pro Deo celorum.
Doe quammer een dief, die stal een dint,
Quod (3) tulit ad forum.
Hij was gevaen datti er (4) om hint
Gum collo ad forum.
Recht cesseert [wine regneert
Ubicumque locorum
Symonie regiert] (5) clergie wert besceert
In honestate morum.

Een tegenhanger van bovengemeld
wij bl. 373

wiessi

wies hi, vinden

Menich es nochtans harde rijcke
Et bene pros_peratur
Eert avont es so essijt quite -Sic tune infortunatur.

Zoo het hs., dat hier onberispelijk is : de Pauw drukt es sip.
Zoo men de woorden vaneen scheidt moet het ilatuurlijk zijn :
es hit.
(I) hs. Bij de Pauw : zorghen.
(2)arberchder staat voor harberchder, met de in het Vlaamsch gewone
athetese der h = herbergder er. Bij de Pauw : arbeithder. Ik rnoet bekennen dat ik hier de juiste lezing niet gevonden had en den tekst eerst dan
begreep, toen ik het hs. onder de oogen kreeg.
(3) de Pauw : quia, dat hier min past.
(4) Het hs. heeft hier datter, natuurlijk een lapsus calami van de Hondt.
(5) De verzen tusschen haakjes overgeslagen door den heer de Pauw.
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Lees verder XLV, vs. 21 : Men brincter spijs >> met het hs.;
de Pauw : « men brincte spijs ».
XLVI, vs. 52 : mall jam principantur x, met het hs.; de
Pauw : « principatur ».
LXXIX, vs. 1, vlg. :
Ten boort (I) nyemans te commen in den choor
Divina dum cantantur.

Met het hs.; de Pauw leest « cantatur ».
Lees in de Historische gedichten (bl. 388) het versje dat
ender het Gentsche yolk verspreid werd, anno 1452 :
0 Ghent, Ghent scone
Dune (2) zijst niet weert een croone

Want du (3) zults di laten hoonen
Ten zij datti regiert Lieven Boone.

Het historisch lied van 1455 over Lieven Boone, dat de
Hondt (bl. 390) mededeelt (het ontbreekt bij P. Fredericq, Historische lica'cren) is zooals wij uit het woord « carmen » (lied)
kunnen verwachten, een strophisch gedicht : de strophe is
gebouwd op het schema : a, a, b, c, c, b.-- Bij de Pauw wordt
het ten onrechte in doorloopenden tekst gedrukt : het zijn echter
3 strophen van 6 verzen.
Ik meen dat het in de bedoeling ligt van den heer de Pauw
nog een aanhangsel te laten verschijnen op de 2 deelen MiddelNederl. gedichten door hem uitgegeven : vele van de door hem
medegedeelde stukken verdienen ruimschoots van naderbij nog
bestudeerd te worden, zooals ik in latere opstellen uitvoerig
aantoonen zal. In alle gevalle wat de Hondt's gedichten betreft,
is een nalezing hier, dunkt mij, gewenscht : de door mij aangehaalde voorbeelden zullen volstaan om te bewijzen dat een
nieuwe collatie van het hs. zich opdringt.
De interpunctie van de uitgave laat hier en daar ook te
wenschen o
veilo
r Op menige plaats komt het mij voor dat de
(I) = behoort.
(2) hs. Den (zoo ook de Pauw).
.(3) hs. « di (id. de Pauw).
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heer de Pauw zijn tekst anders verstaat dan ik. Een gedeelte van
die verkeerde interpunctie is overigens misschien aan drukfouten
te wijten.
Met aandachtig te lezen zal de lezer meestal verbeteren
hetgeen te verbeteren is. Zoo b. v. N. 361 uitg.
Zij zijn ziender hooghen blent;
Verloren zij, die zij waren ghescent ;

Lees natuurlijk :

verloren zij die,.....

B. v. bl. 387 de komma's op het einde van vs. I, 5, 7 moeten
weg : de zin loopt door..... enz.
Maar er zijn ook gevallen waar het twijfelachtig is hoe de
interpunctie gesteld moet worden en waar ik mij moeielijk met
de interpunctie van den beer de Pauw vereenigen kan.
Een voorbeeld bl. 363 :
0 moeder ende maghet van ons lieden, helpt
Discoort, verdriet in elcker wise.

Letterlijk genomen, schijnt onze brave pastoor bier zoo
onbeschaamd te zijn geweest om zich tot de Moeder-Maagd te
wenden ten einde van Haar te verkrijgen dat zij << discoort ende
verdriet » in elker wise zou helpen. En dit ware van zijnentwege
heel kras; en dit heeft hij stellig niet bedoeld.
Maar moet er niet gelezen worden :
0 moeder ende maghet, van ons li[eiden helpt
Discoort, verdriet in elker wise.

= « helpt discoort en verdriet... zich van ons 7 ,erwijderen » Liden
beteekent eigenlijk in het Mid.-Ned. voorbilgaan (bet simplex
bestaat in ons Nedcrlanclsch niet meer, maar wel o7)erlijden,
overleden) en bij uitbreiding zich verwijderen ; hetgeen voorbijgaat
en zich voort blijft bewegen, natuurlijk, verwijdert zich.
Voorbeelden : Hs. Bijbelvertaling van 1348, Evang. Matth.
26, 3() : « Heere, Tide deze kelc van nochtan niet als ic wille,
maar alstu... Als vertaling der vulgaat : « transeat a me calix
ista », hier letterlijk weergegeven : « dat deze kelk zich van mij
verwijdere... »
Ruusbroec V, 212 : e V ader , en mach dese kelct van mi niet
liden, ic en salve drinken, soo ghescie dijn wille. »
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Deze teksten toonen aan dat in het Mid.-Ned. een kelk van
iemand « liden » kan. Dan kunnen natuurlijk op dezelfde wijze :
« discoort ende verdriet van iemand liden ».
Ik houd het ervoor dat de Hondt zich juist tot de MoederMaagd heeft gewend opdat dit geschieden zou.
Er staat in het hs. wel lieden maar ik verdenk onzen pastoor
zich Bens te meer aan ten lapsus te hebben bezondigd.
Zooals uit mijne aanhalingen blijkt, heeft de heer de Pauw
in den regel de Latijnsche verzen, midden in de Nederlandsche
gedichten, afgedrukt naar het hs. Maar in enkele gevallen heeft
hij goed gevonden het Dietsch gedeelte alleen te publiceeren
zonder de Latijnsche toevoegsels. Hij zegt het overigens in zijne
inleiding (hi. 316) : « Ik geef al zijne Nederlandsche rijmdichten,
dock den Latijnschen tekst daar alleen waa, het noodig is ». Op
zichzelf genomen is deze handelswijze zeer verstaanbaar. Doch
zijn er een paar gedichten waar wij den Latijnschen tekst nu
moeten missen, en waar deze, naar mijne meening, niet mocht
weggecijferd worden.
Zoo b. v. nr XXV, een gedicht waar ik enkele verkeerde
conjecturen had geinaakt, omdat ik de volgorde der gedachten
niet goed begreep, en dat ik enkel een onvolledigen tekst onder
de oogen had.
Het hs. luidt :
Tes recht, tgheeft redene ende bet behouft
In morzim honestate
Die eenen goeden vrient heeft, dat hine prouft
In necessitate.
Vintine (I) ghetrauwe, tes recht dat hine minne
Cum omni dilzgentia,
Want ghetrauwe vrienden die zijn nu dinne
In assistencza.
Ghetrauwe vrienden moeten nu dolen
Ubicumque locorunz.
Sij zijn verdreven huuter stolen
Invidza illalorunz.
Tes claghelic, verdrietelic dat se zijn verdreven
_lush" et recti corde.

(I) Its. Vinten — natuurlijk een lapsus calarni van de Hondt.
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Ic duclite noch dat God zal wreken
In infernal/ sorde
Ghetrauwe herte en brac (I) noyt broot,
Want God versiet altoos in der noot.
Ghetrauwe herte en brae noyt broot
In necessitate.
Sijt ghetrauwe, al hebdijs noot (2)
Pro Christi* bon/tate.
God die sal hu daglicxs gheven
Panem cotidiallUm
Daer ghij soetelic suit moghen op Leven
Servando corpus sanunz.
Voort sal hu gheven dat eewich broot,
Panem angelorzinz,
Dat tontfane in der laetster noot
Pro regno celorum.
Die vrienden zijn ter noot, ter doot
fill sunt veraces;
Maer dyes ofgaen in sulker noot
sunt fallaces.
Die menighe scijnt goet vrient altoos
Ad mensam dum vocatur,
Maer ter noot es hij trauweloos
Cum Ci nilzil dater.
Warachtig vrient int jeghenspoet
.Fidelis approbatur ;
Die hulpe gheeft alst wel es noot
A Deo commendatur.

Schrap uit dit stuk de Latijnsche verzen, zooa]s de heer Nap.
de Pauw het doet, en heele gedeelten van het gedicht zullen,
naar mijn oordeel, volkomen onverstaanbaar worden.
De zelfde opmerking geldt voor cen paar andere nummers,
waar insgelijks het Latijn ter zijde wordt gelaten. Zoo b. v.
stuk LXIII, cen zoogenaarnd glosselied, dat grootendeels onverstaanbaar geworden is doordien de Pauw den Latijnschen tekst
weglaat, waarvan het Nederlansch slechts de glosse is.

(I)
ontbrak.
(2) Zoo hs. — Bij de Pauw : broot.
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J. de Hondt voelde wel dat hij geen dichter was door God's
genade. Rijmen is voor hem niets anders dan tijdverdrijf, zoo
verzekert hij ons herhaaldelijk in 't Latijn en in 't Nederlandsch.
Zijn eenig doel is hiermede ledigheid en verveling te verjagen :
Blz. 326.

Jacobus Canis hec collegit
Et in formam hanc redegit
Ne vacaret ocio

Of nog :
Blz. 363.

Blz. 396.

Blz. 345.

Istud Canis sic dictavit
Et in scriptis sic formavit
Ne vacaret ocio
In suo sacerdotio.
Quia ocia dant vicia
Fugias (I) ergo procul ilia.
Magno labore collegi
Et in unum opusculum redegi
Amore audientium (2)
Ne vacarem ocio
In meo sacerdotio,
Quare ocia
Dant vicia.
Dit hebbic ghedicht ende ghescreven
Aill0 re

clericorum

Omdattic niet ledich zoude wezen

In honestate morum.
Blz. 341.

Omdat ic niet ledich en soude zijn
So hebbic dit aldus gedicht :
Som eyst Duytsch, SOM eyst Latijn :

Huut houden rtjme hebbict shesticht.
Blz. 359.

Omdat ic niet ledich en soude wezen
Zoo heb ic dit gedicht ende ghescreven.

Blz. 345.

Dit hebbic gheraept huut vele boucken
Bidt voer mij in alle houcken.

(I) Bij de Pauw « Jugias (?) ». Ik meen in het hs. een
lezen. De verbetering ligt overigens voor de hand
(2) Dus wel om voorgedragen te worden.

F te kunnen
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Deze bekentenis
dat hij geraapt heeft uit « vele boeken
— brengt mij tot het laatste punt dat ik nog wensch te bespreken :
namelijk de bronnen van Jacob de Hondt.
Herhaaldelijk komt in zijn handschrift den naam van
Boetius voor : Hij heeft er heele Latijnsche brokken van uitgeschreven. Of hij echter de Vlaamsche vertaling van Boetius heeft
gekend welke in 1485 te Gent bij Arent de Keysere is verschenen,
heb ik niet verder onderzocht : ik veronderstel van ja.
Hier en daar meen ik in zijne gedichten een reminiscentie
te hooren van Antonis de Roovere 1482), maar van de « vele
boeken » die hij gebruikt heeft, is, vrees ik, slechts weinig overgebleven : ik sta onder den indruk dat de modellen, die hij in
zijne half-Latijnsche, half-Duitsche gedichten volgde, verloren
zijn. geraapt.
Het gedicht over « de Deught 7 ,an den wine », waarover ik
hooger gesproken heb (hi. 979), daargelaten, ben ik nog in staat
op een tweede bron te wijzen — ik bedoel de bron van het
Latijnsche verhaaltje n r XVI (bl. 331).
Ziehier den tekst van J. de Hondt :
Legitur quod quidam Brugensis habuit tres phytacos, diversa
ydeomata loquentes, quorum unus loquebatur teutonicum, alter gallicum, tercius latinum. Contigit quod iste Brugensis peregre profectus
erat, uxore sua domo manente, et continuo quidam juvenis accessit
ad cam, qui earn in ulnis accipiens et concubuit cum ea. Hoc videns
primus phytacus, qui loquebatur teutonicum, [et] dixit
Dat en betaemt niet eender goeder vrauwen
Hama man te dome alsulke ontrauwen.
Et tixor mariti, hoc audiens, timens ut faceret paiam marito suo,
occidit cum.
Hoc videns alter phytacus, qui loquebatur gallicum, dixit in
gallico
Sub caritate
Par Diu le dite veritate !
Et uxor, quc hoc intelligebat, statim cum occidit, timens quod
palam faceret suo marito de incontinentia, co invito.
Tercius, videns quod ambo consocii sui occisi fuerant pro veritate et fidelitate, timens eciam sic occidi, decibat in Latino :
Audi, vide, tace,
Si to vis vivere pace!

- 988 Et iste non fuit occisus.

Hierop volgen eenige Dietsche en Latijnsche verzen; en
dan komt het slot :
Istam parabolam audivi sic narrare,
Idcirco volui sic latinizare.

Men gelieve op te merken dat het verhaaltje dat de Hondt
ons hier doet, in het Dietsch nog bestaat in een gedicht van
82 verzen : Het komt voor in een der van Hulthemsche hss. te
Brussel (I) en werd door Serrure uitgegeven in zijn Vaderlandsch
Museum, I (1855), bl. 47-5o. De titel luidt :
Dits ecn exempel vrayen
Betekent bi drie papegayen.

Tusschen den Latijnschen tekst en het Dietsch gedicht, is er
menig verschil. En wij zouden bijna genoopt zijn te gelooven dat
De Hondt een andere Nederlandsche bewerking heeft gekend
dan deze die wij bezitten, ware het niet dat hij ons verzekert dat
hij deze grap eenvoudig heeft hooren vertellen (audivi narrare).
Het geheugen van den verteller zal hem dan misschien hier
en daar in den steek gelaten hebben, en uit eigen beweging heeft
hij er wellicht ook het een en ander aan toegevoegd.
Zoo bij voorbeeld, is bij De Hondt het verhaal te Brugge
gelocaliseerd (quidam Brugensis), terwijl er, in het Dietsch, van
Brugge geen sprake is.
Volgens het gedicht bezit een goet man » drie papegaaien.
Dese man hadde sijn herte ghekeert
Ten voghelen, ende heeft hem ghekeert
Te sprekene redelike wale
Elc een (2) sonderlike tale :
Deen sprac provinciaeles, die ander latzjn,
Die derde fransoys .....

Zooals wij gezien hebben spreekt bij de Hondt de eerste
papegaai Dietsch (tationicum), de tweede Fransch (gallicum
135 (biz. 139).
(2) Het Brusselsch hs. heeft : eelken (de dobbele e op een verkeerde
plaats aangebracht). Serrure stelt voor te lezen elken. Deze conjectuur houdt
geen steek.
(I) MOM, UebCrSiCht Ilr
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maar wij zullen zien dat het ook proven(,aalsch is) en de derde
Latijn.
De goet man gaat op refs, en nu komt pen « clerc in
het huis « die de voghele wilde sien », wij raden wat er
met de eegade gebeurt....
Mettien helsdise elide custe...
Niet wel en wetic wat hem (I) luste.

De eerste vogel die « desen toer » gezien heeft, kan niet
nalaten zijn Fransch eens te luchten
On fayt tort nostre sinjoer!

roept hij uit.
Bij De Hondt verstaat de vrouw de verschillende talen, Welke
door de papegaaien worden gesproken.
In het Dietsch echter heeft zij telkenmale eene vertaling
noodig en de « clerc » belast zich hiermede.
,

Vrouwe, dese voghel seit al slecht,
Dat wi sinen here doen onrecht ».
— , Ay mi ! » seit si, « soe 'g enic gheonteert,
Leeft hi als mijn here keert.

De vrouw besluit hierop den eersten papegaai te dooden, ()in
zich van een gevaarlijken getuige te ontmaken.
De tweede papegaai kan nu zijne verontwaardiging niet
verkroppen. In zijn provencaalsch roept hij uit :
Pour dire la veritate
Est mort nostre Irate!

De klerk belast zich deze snuggere opmerking van ouzel)
papegaai aan de vrouwe te vertolken.
Natuurlijk is nu de dood de straf voor zijne onbetamelijke
houding.
De derde papegaai (een filosoof, zoo het schijnt) laat zich
die les ten nutte strekken en in zijn Latijn roept hij uit :
Audi, vide, tace,
Si to vis vivere pace!
(1)

hun.
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En deze wijze conclusie doet den klerk hartelijk lachen :
Vrouwe, » seit hi, « dese derde
Voghel moet hebben verde (I)
— Ay mi! », seit si, wat seit hi dan?
— « Ic segt u, vrouwe, als is best can :
Die met ghemake Leven wille,
« Hore, sic ende swig he stille I ,
Die vrouwe sprac :
Ghi segghet waer,
Van mi en (2) verliest hi sijn lijf dit jaer !
<K

De Latijnsche uitroep van den derden papegaai is dezelfde
bij De Hondt. En de conclusie van het verhaal komt overeen.
Men gelieve op te merken dat veri tate , en /rate geen Fransche
rijmen zijn en dat bier wel degelijk door « provinciales » het
Provencaalsch bedoeld wordt. Bij De Hondt spreekt de tweede
papegaai gallicum (Fransch), maar hij ook zegt veritate — zoo dus
ook Provencaalsch.
Natuurlijk neem ik het Provencaalsch der beide papegaaien
niet voor mijne rekening. Zooals wij in het plat Vlaamsch zeggen :
het is Provencaalsch « met haar op
« Pour dire » zou moeten luiden « por dire enz.
Terloops nog eene opmerking : Het feit dat in beide
verhalen de taal van Zuid-Frankrijk gesproken wordt, lijkt mij wet
een bewijs dat dit sprookje uit het Fransch stamt : Een Nederlander zou, denk ik, aan Provencaalsch voor zijne papegaaien
niet gedacht hebben.
Ik heb echter in de Recuals de fabliaux dit vertelsel niet
teruggevonden : hetgeen niet wil zeggen dat het niet te vinden.
is : maar de Gentsche Bibliotheek is voor onderzoekingen van
dien card zeer slecht ingericht.
Een uitgebreid onderzoek, ingesteld door iemand die goed
op de hoogte is der literatuur uit het einde der_ I5de eeuw en het
begin der I6de, zou waarschijnlijk nog enkele andere bronnen
voor de Hondt's gedichten doen ontdekken.
Maar ik meen niet dat men op schitterende uitslagen rekenen
mag.
**
(I) = vrede.
(2) De negatie door mij ingevoegd : zij dunkt mij onontbeerlijk. Het
geeft geen zin aan de vrouw te doen zeggen dat zij dien papegaai in dit jaar
nog vermoorden zal.
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Uit een zuiver esthetisch en literair oogpunt zijn J. de
Flondt's gedichten geene groote aanwinst voor onze letterkunde.
En niet te min zijn zij geenszins van belang ontbloot en moeten
wij den heer de Pauw zeer dankbaar wezen onze aandacht er op
gevestigd te hebben.
Gedichten uit het eerste kwart der 'O de eeuw bezitten wij
slcchts in kleinen getalle en het weinige dat bewaard gebleven is,
komt uit de Rederijkerskamers der groote steden of is van
onbekenden oorsprong.
Werk dat voorgedragen werd in de rhetorica's van het
platteland bezaten wij om zoo te zeggen geen. En nochtans
wisten wij door het Theatre villageois van E. Vander Straeten
welke groote belangstelling in de letterkunde er op vele kleinere
plaatsen te vinden was; hoe aldaar voor het tooneel in 't bizonder geijverd werd en hoe vlijtig factors, dekenen en gildebroeders
zich oefenden in het referein-maken en in liederen-wedstrijden.
Hoe het er eigenlijk toeging was onbekend, en van het
voorgedragen werk scheen schier alles verloren.
Doch dank zij de uitgave van den beer de Pauw bezitten wij
thans een voorbeeld van hetgeen op het platteland voorgedragen
werd. En nu mogen wij zeggen ab uno disce omnes
Dc indruk, dien wij verkrijgen, is geenszins ongunstig. Jaren
geleden placht men over het middeleeuwsch tijdvak te spreken
als « de donkere nacht der middeleeuwen ». En zeker hebben wij
sindsdien in menig opzicht op allerlei gebied groote vorderingen
eremaakt.
Maar of heden ten dage in Vlaamsche dorpen de belangstelling in de letterkunde nog even groot zou zijn?... Of er van
daar uit werken te verwachten zijn, even merkwaardig als de
gedichten van J. de Hondt? Wie zou dit beslist dun-en bevestigen ?
Ik althans betwijfel het ten zeerste !...
Hof-ter-Meere, November 1920.

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

420 — BETEREN : Schapen beteren.
Onder nr 369, hebben wij, op blz. 472, een tekst opgenomen, waarin er spraak is van meer schaepen up den upstal
« der selver prochie (Destelbergen) ghebeteert thebbene dan... ».
Dit ghebeteert hebben wij door het woord sic laten volgen, alsof
er, naar onze meening, ghebetert diende gelezen.
De heer Herman Ronse, bestuurder der Hofbouwschool te
Gent, doet ons opmerken dat bedoeld woord niet met beteren,
klemtoon op be, — maar met een woord beTEren, klemtoon op te,
in verband hoeft gebracht. En hij wijst op tcercn, teren = bij
Kiliaan Repaistre, manger, waarvan beTEren zou gevormd zijn.
De beteekenis Laten Brazen blijft echter onaangeroerd.
Wij bedanken gaarne den 'leer Ronse voor zijne mede.
deeling. Thans evenwel zijn wij wat wij best vroeger hadden
gedaan — het oorspronkelijk stuk (Register Destelbergen, nr 522,
fol. 62) op het Staatsarchief te Gent te rade gegaan : zonderling
genoeg, er staat aldaar GEVETEERT geschreven, niet GEBETEERT. En diezelfde lezing komt terug, in hetzelfde stuk, fol. 63,
in een vonnis dat uitgesproken werd, niet tegen Pierre Voet »,
zooals gezegd wordt in Cout. des Seigneuries enclavees dans le,
Vieuxbourg de Gand, blz. 165, maar wel tegen zekeren « Pieter
Vaet », die verder « Pieter vander Vaet » genoemd wordt.
Wat echter GEVETEERT is, vanwaar het woord voorkomt,
weten wij niet. Alleen zij er hier op gewezen, dat genoemd stuk
zeer duidelijk en met zorg geschreven is en dat er van een verkeerde lezing geen spraak zijn kan. Naar andere voorbeelden
hebben wij in genoemd register vruchteloos gezocht, alsook in de
Registers nr 521 en 523 van het Staatsarchief alsboven.
EDW. GA ILLIA RD.

WILLIAM MORRIS.
flE OUD-GERMAANSCHE HELDENSAGE
IN DE

NIEUWERE ENGELSCHE LETTEREN,
door OMER WATTEZ,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Ik wil U spreken, hooggeachte heeren Voorzitter en Leden
der Academie, over WILLIAM MORRIS, eene der grootste figuren in de geschiedenis der nieuwere Engelsche letteren. Hij was
dichter, schilder, taalgeleerde, en heeft veel geschreven over
kunst, beschouwd nit een sociaal oogpunt. Geboren in 1834,
stierf hij te Londen in 18Q0. Het werk, door hem nagelaten, is
aanzienlijk, en staat in waarde zoo hoog als dat van John Ruskin, zijn tijdgenoot, en geestverwant in menig opzicht.
John Ruskin, de grootmeester van het Engelsche proza in
de voorgaande eeuw; WILLIAM MORRIS, de vorst der epische
poezie in hetzelfde tijdvak en, sedert Milton, de grootste der
Engelsche epische dichters. Al de geschiedschrijvers der Engelsche letteren zijn het Bens om hem te noemen : een voortreffelijk
schilder met de taal ; de eenige dichter, die sedert Chaucer in
zijn beroemde Canto-bun' Tales, zoo levendig personen CH tooneelen met het woord kon malen en uitbeelden.
Luisteren wij naar eenige getuigenissen :
his pictorial
'K power — the power of bringing a person or a scene fully and
« adequately before one's eyes by the aid of words alone
• is as great as that of Chaucer. Clearness, strenght, music,
picturesqueness and easy flow are the chief characteristics
« of Morris's style 0). >,
(I) Prof.
literature.

ME[KLEJOHN,

The Eneish language. Grammar, is-tory,
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geweest. Hij zegt van den dichter der Canterbury Tales :
Thou, my master still,
Whatever feet have climbed Parnassus' hill.

Dat Chaucer zijn meester is geweest, bewijst hij door zijne
prachtige reeks verhalende gedichten The Earthly Paradise.
*

**

Over de taal van MORRIS werd destijds veel gekibbeld,
getwist. In zijne prozawerken schreef hij Engelsch, gelijk het in
de 15 e eeuw werd geschreven.
— « In all his prose works he used a dialect which may be
described as English prose of the fifteenth century, strongly
dashed with Scandinavianism — a dialect which, like Spenser's,
offended pedants ands purists as « no language », but which
was exactly suited for the purpose (i). »
Pedanten en puristen zijn overal en in alle tijden dezelfde.
Gevoelloos voor schoonheid in kunst en letteren, vatten zij niet
dat de dichter zich de taal schept of kiest, die hij voor zijn
onderwerp noodig acht. Zoo deed in Engeland WILLIAM MORRIS, zoo deden hier Charles De Coster voor zijne Lekende de
Tliyl Ulenspiegel en Gezelle voor zijn dichtwerk.
— « MORRIS'S stores of language are as rich as Spenser's;
and he has much the same copious and musical flow of poetic
words and phrases (2). »
Zeggen wij dat het voor den kunstkenner een genot is
Morris' dichtwerk zoowel als zijn proza te lezen, al zij het dan
ook Engelsch uit de XVe eeuw, of herinnert de vorm aan
Chaucer, die in de veertiende eeuw leefde. Het is een genot dat
werk te lezen voor de taal alleen. Bij MORRIS is het Engelsch
eene echt Germaansche taal, verre verwijderd van het koopmans-Engelsch van onzen tijd in de « newspapers », en het
verwaterde Engelsch uit de « magazines ».
(I) Prof. SA1NTSBURY, A short history of English
(2) Prof. MEIKLEJOHN, The English Language.

literature.
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En wat nu den inhoud betreft : WILLIAM MORRIS is een
romantieker, doch geen romantisch romantieker gelijk Byron.
Hij is een klassiek romantieker, gelijk Shakespeare. Hij weet
zelfs beter dan deze zijne passie in te toomen. Kunst is bij hem
geen passie, gelijk een der « tachtigers -) in Nederland zei, maar
bezonken passie », gelijk Adama van Scheltema verbeterde.
Het romantism van MORRIS gelijkt meer op dat van Scott in
zijn gedichten : The Lay of the last Minstrel, The Lady of the
Lake, dan op dat van Byron.
— « On the whole, there is perhaps no poet of the century,
since Scott, who has given such a volume of Romantic pleasure
to his readers as WILLIAM MORRIS, while there is also none
who at his own best is his superior in individualit y and poignancy of charm. ›)
Zeggen wij vluchtig een woord over het deel van het werk
van WILLIAM MORRIS, datgene dat hem niet werd ingegeven
door de Oud-Germaansche sage, de IJslandsche poezie. Wij
spraken zooeven van The Earthly Paradise. Het boek bestaat
uit vier en twintig verhalende gedichten, twaalf van klassieken,
twaalf van romantieken oorsprong. In dit boek komt reeds zijne
voorliefde voor de poezie van het Noorden te voorschijn. Het
stuk The Lovers of Gudrun is het beste van den bundel, zoowel
wat den vorm als den inhoud betreft.

MORRIS vertaalde in verzen de Odyssca en de /Eneis. Het
was een vrije vertaling naar Homeros en Virgilius, die minder
de philologen beviel dan de estheten en dichtlievende lezers.
Hij bewerkte in verzen The Tale of Beowulf, het Angelsaksische lieldendicht, afstammend van de Noorsche sage, gelijk
ook eeuwen later de Middelhoogduitsche epen Der Niblunge NOV
en Gudrun. In 1873 verscheen Love is enough, dat minder bijval
genoot dan The Earthly Paradise. Toen keerde MORRIS voor
goed terug tot de poetische wereld van het Noorden. In 1869
begon hij, met de medehulp van een Noorsch geleerde : Eirikr
Magnusson, een reeks vertalingen uit het IJslandsch. Er verschenen achtereenvolgens : The Story of Grettir the Strong en The
Velsunga Saga, en in 1877 het meesterlijk epos The Story of Sigurd
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the VO.hung and the Fall of the Niblungs. Het bestaat uit vier
boeken I Sigmund, II .Reg in, III Brynhild, IV Gudrun. Het is
verdeeld in hoofdstukken of zangen, veertig in getal. Het getal
verzen schat ik op ongeveer tiers duizend. De uitgave, die ik bezit,
een zesde druk, verschenen in 1808 geeft op den rand der
bladzijden het getal verzen niet aan, gelijk het souls voor schooluitgaven wordt gedaan.
Tusschen dichtwerken staan er op de lijst der werken van
WILLIAM MORRIS tal van proza-werken over kunst, letteren, en
wat we nu noemen sociologic. MORRIS was van deze moderne
wetenschap een der eerste beoefenaars in Engeland. Stippen wij
aan onder zijne werken in proza : The Sundering Flood, The
Water of the wondrous Isles, The Well at the Worlds End, The
Story of the glittering Plain, Hopes and Fears for Art, Art and the
Beauty of the Earth.
Het is mijn doel niet dat werk van MORRIS to bespreken, zei
ik hooger. Ik zal mij ook niet ophouden bij zijn sociaal streven op
het einde zijner loopbaan; zijn socialism, dat meer poetisch dan
politisch was. Toch wil ik er even op wijzen, omdat in zijn epos
dat streven zich lucht geeft. Ik haal de woorden aan van een
Engelsch schrijver over doze strekking bij MORRIS :
« Spiritual questions, betraying a profound interest in the
destinies of humanity, certainly foreign to the mere story-teller.
The typical saviour, as conceived by the elder Northmen, is
treated in the spirit of the moderns; and it is unquestionably an
actual fact that henceforwarth MORRIS became every year more
absorbed in social reform. To him the evils of commercialism
were revealed through their effects in the degradation of the art, and
his own efforts were largely directed towards the revival of honest
and independent craftmanship. However frankly we acknowledge the strange lack of moral and spiritual imagination in his
outlook, it cannot for one moment be denied that the socialism,
so eloquently upheld by WILLIAM MORRIS, was eminently practical and essentially altruistic. Personnally he had nothing to
gain by reform, yet he devoted himself with enthusiasm to an
ideal of public welfare, stirred by human suffering (2).
**
(1) Longmans, Green and Co, London.
(2) W. F. COLLIER, History of English

literature.
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Dit gezegd wil ik me nu bijzonder bezighouden de aandacht
mijner hooggeachte toehoorders te vestigen op het streven van
WILLIAM Momus om in Engeland de oude littcratuur van het
Noorden bekend te waken.
Hoort wat er staat in de inleiding van de Vas/Ingo' Simi
the story of the V61sungs and the Niblungs, with certain songs
from the elder Edda, translated from the Icelandic b y Eirikr
(Magnusson and WirLIA.vm Mifizizis Ik vortall den tekst; liij is
belangrijk gcnoeg opdat alle .. !;eletterd,' Vlamin4en hem louden
leven en onthouden
— Het zou betamen your een y olk van het Noorden, wiens taal,
wetten en gewoonten voor het grootste en bests dccl aan een
Noorschen stain zijn ontsproten, dat het Noorden zou zijn voor dat
y olk, zoo niet cen heilig land, dan toch ten minste een oord dat meer
wordt vereerd dan om het even welk deel van de wereld daarbuiten;
een land, bewoond door de afstammelingen der voorvaderen, wier
geloof en daden immer de belangstelling zullen wekken en die ook
altijd in eere zullen gehouden worden. De eene oorzaak na de
andere heeft nochtans me&geholpen om onze aandacht te vestigen op
klassieke menschcn en landen ten koste van onze eigen geschiedenis.
Wat volkerenkamp betreft, elke schooljongen kent de geschiedenis
van Marathon en Salamis, terwijl het zou moeilijk zijn er een te
vinden, die nicer zou weten, als hij het zelfs weet, dan de namen van
de heldenkampen van Hafrsfirth en Sticklestead.Taal en geschiedenis
van Griekenland en Rome, wetten en godsdiensten, zijn altijd gehouden geworden als deel uitmakend van de onmisbare kennis van een
welopgevoed mensch; doch geene moeite geeft men zich om hem in
te wijzen in de geschiedenis en de kennis van eigen taal en yolk.
Zelfs de Engelschman, die Alfred, Bede en Caedmon zoo goed kent
als Plato, Cicero, Casa of Pericles, zou moeilijk kunnen antwoorden,
werd hij ondcrvraagd over de groote volkeren van welke wij afstammen : de krijgstochten van Harold Haarfagrc of Sint Olaf, de wikingkoninkrijken in de westersche eilanden, die thans Groot-Britanie
zijn, de nedcrzetting op IJsland of die van Normandie. De kennis van
al deze dingen zou kleiner zijn dan zij is, ware het niet, dat er een
land is gebleven, waar de oude leering toevlucht vond en in leven
werd gehouden. In Engeland, Duitschland en het oyerige van
Europa, wat overbleef van de tradition of heidensche tijden, is op
duizenden wijzen door vreernden invloed veranderd, gelijk de volkeren zelven in hunne taal, door den invloed van het vreemde bloed;
toch IJsland heeft de oude taai behouden, die eens de algemeene taal
was van de volkeren in het Noorden en het bewaarde alzoo de groote
schatten van vertelsel en verdichtsel, die nu traagzaam doch eens te
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meer de gemeene erfenis van hunne nakomelingen worden. De
echtheid van die monumenten, de zorg eraan besteed, de literaire
schoonheden ervan ; het afwisselend en sterke leven, getoond in
vertelling en geschiedenis, en het bewaren van de oude taal, karakter
en overlevering — een afgezonderd y olk als de IJslanders waren, —
alles heeft zich vereenigd om tot waarde te maken wat Ijsland voor
ons behield. Niet voor 177o, toen bisschop Percy Mallet's Northern
Antiquities vertaalde, was bier jets bekend over IJs l andsch en zijne
letterkunde. Alleen in het I aatste deel dezer eeuw werd dat bestudeerd
en in de korte boekenlijst, aan het einde van dit werk, zal men zien
het weinige dat tot nog toe gedaan werd. Het wordt nochtans met
den dag duidelijker, en dit voor een immer aangroeiend getal menschen, hoe uiterst belangrijk IJslandsch is als woordenschat voor de
Engelsch-sprekende volkeren en hoe zijne legende, lied en vertelling,
een echte mijn is van edele gevoelens en aantrekkelijke schoonheid
en hooger mannelijk leven. Datgene wat gedaan werd, laten wij
hopen, dat het maar een begin is van eene groote wedergeboorte, die
aan onze taal en letteren zal teruggeven al hetgeen lichtzinnigheid en
onwetendheid ons lieftallig uitnoodigen te vernietigen.

Zoo wordt er ernstig gesproken tot het Engelsch yolk in de
inleiding van de Vasunga Saga van MORRIS en Magnusson.
De belangrijkheid ervan zal ons, Vlamingen, niet ontsnappen,
vooral als onze aandacht op het Noorden wordt gevestigd door
een man als WILLIAM MORRIS, een kolos der Engelsche lettenen, door zijn Noorschen medewerker Magnusson, en door
Mr. Halliday Sparling, die de uitgave van 't bock bezorgde.
De vertalers zeggen nog het volgende in de << Translator's
preface », die op de « Introduction » in het bock volgt. Hier
gaat het over de waarde van de Sage van Sigurd. Wij deelen
het onvertaald mede :
— « In conclusion, we must again say how strange it seems
to us, that this Volsung Tale which is in fact an unversified
poem, should never before have been translated into English.
For this is the Great Story of the North, which should be to all
our race what the Tale of Troy was to the Greeks. ,>
En op een andere plaats : — « the first Lay of Gudrun,
the most complete and the most beautiful of all the Eddaic
poems a poem that any age or language may count among its,
most precious possessions ».
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De vertaling van de Vasunga Saga door MORRIS en Magnusson is in proza. En welk proza ? Zuiver Engelsch, waarin
minder woorden van Latijnschen oorsprong zijn aan to treffen
dan bij andere groote schrijvers. Het is sprookjestaal, kinderlijk
eenvoudig, doch sprekend van beteekenis en krachtig van uitdrukking, zooals alle primitieve letteren of beeldende kunsten.
Het is hier echter geene onwetendheid noch onmaclit, die aan
den vorm die naiefheid geeft, doch groote kunst en meesterlijk
bezit van het onderwerp. Men gevoelt het dadelijk : MORRIS
door zijn onderwerp bezield. Hij spreekt in een voorzang nog
eens tot het Engelsche yolk :
0 hearken, ye who speak the English tongue,
How in a waste land ages long ago,
The very heart of the North bloomed into song
After long brooding o'er his tale and woe!
Hearken, and marvel how it might be so
That such a sweetness so well crowned could he
Betwixt the ice-hills and the cold grey sea.

En nu eenige regelen uit MoRius' proza. Het is de aanvang
hoofdstuk XX : Si.;7trd's meeting with Brynhild on the
mountain
« By long roads rides Sigurd till he comes at the last
upon to Hindfeld and wends his way south to the land of the
Franks; and he sees before him on the fell a great light, as of fire
burning, and flaming up even unto the heavens; and when lie
came thereto, lo a shield-hung castle before him, and a banner
on the topmost thereof : into the castle went Sigurd, and saw one
lying there asleep, and all-armed. Therewith he takes the helm
from off the head of him, and sees that it is no man, but a
woman; and she was clad in a by my as closely set on her as
though it had grown to her flesh; so he rent it from the collar
downwards ; ant then the sleeves thereof, and ever the sword bit
on it as if it were cloth. »
VaT,

Op de drie-en-veertig hoofdstukken der VOlsunga Saga, in
proza vertaald, met hier en daar eenige strophen, die het oorspronkelijke, wat den vorm betreft, zoo veel mogelijk nabijkomen,
sours een geheele hoofdstuk als b. v. XXXI in verzen, volgen
enkele zangen uit de oudere Edda :
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Certain songs from the elder Edda, which deal with the story
of the Voisungs. Hier treffen wij aan brokstukken uit de liederen.
van Helgi, Sigurd, Brynhild, Atli en Gudrun, meest alle in verzen,
met hier en daar een samenvatting in proza, gelijk in de latere
Duitsche vertaling der Edda door Hugo Gering (I). Leerrijk is
het de twee bewerkingen te vergelijken, de Engelsche en de
Duitsche. Aan het einde van MORRIS ' Velsunga Saga staat eene
lijst van tien bladzijden, in twee kolommen gedrukt, van al
hetgeen in het Engelsch werd geschreven of vertaald over OudIJslandsche letteren, boeken of artikelen in tijdschriften, over
land en yolk. Dat is veel minder dan hetgeen in Duitschland en
de Scandinavische landen werd uitgegeven over dit onderwerp,
dat in onze Vlaamsche letterkundige beweging zoo weinig wordt
aangeraakt, meest om reden van onbekendheid daarmede of
bij gebrek aan belangstelling.
In onze Vlaamsche letteren is er inderdaad weinig werk aan
te stippen, dat zija ontstaan te danken heeft aan den invloed der
letteren van het Noorden. Dat weinige kan in enkele regels
medegedeeld worden : Gedichten van Blommaert, de vertaling
der vier ecrste zangen van het Ne7 ,clingen-lied door Max Rooses,
de vertaling van Beowulf door ons geacht medelid Dr. Simons, enkele stukken in het dichtwerk van Pol de Mont en
in dat van Rodenbach, die Gudrun dichtte; Starkadd van
Hegenscheidt, en als ik er mijn cigen nederig werk mag bijvoegen : Germaansche Beelden nit de Heldensagen en Germaansche
Balladen, waarover mij destijds aanmoedigend werd geschreven,
in ons land door Dr. Max Rooses en Prof. Vercoullie en in
Nederland door Prof. J. Te Winkel en Dr. J.-B. Schepers, die
Bragi heeft gedicht. Van anderc zijde werd het beschouwd als
« pangermanism ». Doch daar stap ik over.
Ik ben gelukkig geweest bij WILLIAM MORRIS dezelfde
,gedachten aan te treffen als degene door mij uitgedrukt in de
inleiding voor mijne Germaansche beelden, alhoewel ik mij geenszins op dezelfde lijn wil stellen als de eposdichter van The Story
of Sigurd the VolsunA,-.

(r) HUGO GERING, Die Lieder der sogenannten diteren Edda, nebst
einen Anhang die mythischen and heroischen Erzdhlungen der Snorra
Edda.
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Doch over bibliographie hebben wij het hier niet; ook niet
over talenstudie; wel over kultuur en esthetiek van het Noorden.
Omtrent dit punt wil ik nog aanhalen wat WILLIAM MORRIS and
Magnusson in hun « Translators' preface » voor de Viilsunga
Saga zeggen. Ik deel het ook onvertaald merle :
<< In offering to the reader this translation of the most
complete and dramatic form of the great Epic of the North, we
lay no claim to special critical insight, nor do we care to deal at
all with vexed questions, but are content to abide by existing
authorities, doing our utmost to make our rendering close and
acurate, and, if it may be so, at the same time, not over prosaic :
it is to the lover of poetry and nature, rather than to the student,
that we appeal to enjoy and wonder at this great work, now for
the first time, strange to sa y , translated into English. »
Dat het WILLIAM MORRIS meer te doen was voor de literaire en esthetische waarde van de letterkunst van het Noorden
dan zuiver om taalwetenschap, blijkt vooral uit zijn later werk.
Zijne vertalingen uit het IJslandsch gaven hem zijn epos in,
grootsch van op-vatting, zooals er geen enkel episch werk in de
Europeesche literatuur gedurende de XIX e eeuw werd geschrey en, en wat den vorm betreft « clothed in a swinging anapaestic
metre on which he had stamped his own individuality, and
admirably suited to the subject, » zegt prof. Saintsbury, hoogleeraar te Edinburg (1).
En nog dit over de grootschheid van het onderwerp der
sage : « it should have inspired WILLIAM MORRIS in producing
the one great English epic of the century ; and Richard Wagner
in the mightiest among his musicdramas », zegt ons de uitgever
der rilsunga Saga, Mr. Halliday Sparling, in de inleiding van,
zes en dertig bladzijden, Welke de « Translator's preface » voorafgaat.
MORRIS ' heldendicht lezen is bij het begin nog al zwaar ;
het is eene studio, ter oorzaak van de vele woorden, ontleend
aan het Oud-IJslandsch en het Angel-Saksisch, die den Germanist echter niet vreemd zijn, als hij eenigszins thuis is in de
taal van den oorspronkelijken Beowulf, in Chaucer's Canterbury
Tales, in hoogergenoemde gedichten van Walter Scott, en eenige
kennis bezit van Scandinavische talen. Dan is het eene ver(I) G. SAINTSBURY ; 0. C.
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voering voor den geest die rollende, vloeiende anapcesten van
MORRIS te lezen en zich de beelden onophoudend te laten
voortooveren, die met duizenden in de drie honderd en vijftig
bladzijden van het epos, in de zinnen als in de samengestelde
woorden van de taal van MORRIS, als het ware zijn opeengestapeld :
Now gone is the summer season and the harvest of the year,
And amid the winter weather the deeds of the Niblungs wear;
But nought is their joyance worsened, or their mirth-tide waxen less,
Though the swooping mountain tempest howl round their ridge ness,
Thoug a house of the windy battle their streeted burg be grown,
Though the heaped-up, huddled cloud-drift be their very hall-roof's crown,
Though the rivers bear the burden, and the Rime-Gods grip and strive,
And the snow in the mirky midnoon across the lealand drive.

Het anapoestisch metrum, gelijk Saintsbury zegt, dient
wonderwel bij het onderwerp, en schijnt mij toe als nog beter
gepast voor het epos dan eene bewerking in Grieksche hexameters. De steigerende anapcestus schikt zich bijzonder good voor
de schildering van den Walkuren-rit, de jacht der sneeuwstormen, de tochten der wikings over de wiegende golven der
noorderlijke zeeen; levendiger is hij dan, in hexameters, de
zwaarder vallende dactylus.
In het eerste boek van het epos, Szkinuna' geheeten, wordt
ons geschilderd de woon van koning Volsung, waar het huwelijk
wordt gevierd van Signy, zijne dochter, met Siggeir, koning der
Goten. Dan volgen : de tocht der Volsungs naar Gothland en de
val van koning Volsung, de dood van al de zijnen, behalve
Sigmund, Signy's zoon, die in het wilde woud verblijft, de
geboorte van Sinfjotli, de dood van Sigmund en zijne begrafenis
aan de zeekust, op een eiland der zeekoningen, de geduchte
wikings der noordelijke zeeen.
In het tweede boek Regin lezen wij de geboorte van Sigurd,
zoon van Sigmund en Hjordis. Sigurd wordt opgevoed door
Regin, den smid, die hem zijn ambacht leert, hem vertelt over
zijn geslacht en hem inwijdt in allerlei kunsten :
The smithying sword and war-coat; the carving runes aright
The tongues of many countries, and soft speech for men's delight;
The dealing with the harp-strings, and the winding ways of song.
So wise of heart waxed Sigmund, and of body wondrous strong.
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Hij bezit het paard Greyfell, gift van Odin, en Regin vertelt
hem van den goudschat, die sinds aloude tijden vervloekt was.
Sigurd smeedt het zwaard Wrath, dat woede of geweld beteekent. Hij rijdt naar de brandende heide. Onderweg verslaat hij
Fafnir, de gevaarlijke slang, doodt Regin, den stoker van alle
kwaad, neemt den schat van den Alf Andvari en gaat Brynhild
wekken op de vlammende Walkuren-rots Hindfell, waar zij lag
te slapen, gestraft door Alvader Odin of Wodan voor hare ongehoorzaamheid (1).
In bock III, Brunhild geheeten, hebben wij eerst den droom
van Gudrun, Giuki's dochter, en vender de daden van Sigurd,
zijn verblijf bij de Niblungs of Nevelingen en zijn treurig einde.
Sigurd trekt ten strijde, verwerft eer en roem, loch drinkt den
beker, hem door Chrimhild gereikt, en bedwelmd huwt hij
Gudrun, nadat hij Brynhild trouw had beloofd. Vervolgens gaat
hij, niet meer bewust zijnde wat hij doet, met de Nevelingen
om Brynhild te werven voor Gunnar, zoon van Giuki. Hierop
volgt de strijd tusschen de twee koninginnen. Gunnar spreekt
met Brynhild, die groote smart draagt en wraak verzint. Sigurd
wordt vermoord door Guttorm, aangestookt door Gunnar, Brynhilds echtgenoot, en zijn broeder Hogni. Groot is Gudruns lijden
en zij klaagt bitter. Hier heeft MORRIS een van de schoonste
zangen uit de Edda verwerkt, geheeten het eerste Lied van
Gudrun. Brynhild sterft in den laatsten tang, na voorzegd te
hebben wat er zal gebeuren.
In het laatste bock Gudrun wordt Gunnar's zuster de vrouw
van Atli, in welken de commentatoren der Noorsche heldenliederen den Hunnenkoning Attila willen zien. De Nevelingen
worden uitgenoodigd aan het hof van Attila en Gudrun. Daar
heeft de groote slachting plaats; bladzijden zooals weinig in een
epos werden geschreven, « furchtbar prachtig », gelijk gezegd
word van het Nevelingen-lied. Dat is het einde van de Vasunga
Saga en ook van het epos van WILLIAM MORRIS. Dat is het
reuzenonderwerp, dat hij heeft aangedurfd en uitgewerkt op
meesterlijke wijze, na eerst met Magnusson de Vasunga Saga
en andere Noorsche heldenliederen vertaald te hebben.
** *
(I) Deze episode heb ik bewerkt in hexameters en voeg ze, als toonbeeld
van de Oudgermaansche heldensage, bij mijne lezing.
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Die stof had men sedert de Middeleeuwen niet meer met
de tooverroede der groote kunst aangeroerd. Die sagen werden
al vroeg uit het Noorden door de Scando-Goten tot aan de
Kaspische zee gevoerd; de Angel-Saksers brachten ze naar
't Westen, waar zij verwerkt werden in BeOzculf. In latere eeuwen
komen zij te voorschijn in twee groote Middelhoogduitsche heldendichten, hooger genoemd, in tal van epische gewrochten in
de Europeesche letteren van lateren tijd : de Fritjofv-Saga van
Tegner, de werken van Hebbel, Jordan en Wagner, tot bij ens
toe in Gudrun van Rodenbach en Starkaddvan Hegenscheidt, in
Godenschemerin,;,- van M. Emants. Wij vinden die Noorsche
sagenstof niet alleen in de letteren, maar in de beeldende kunsten
van geheel het Noorden en het -Westen, in de bouwkunst, de
beeldhouwkunst, de schilderkkunst. Leest daaromtrent de werken
van H. A. Guerber : Noorsche Miithen ult de Edda's en de sagen
en Mjithen en Legenden nit de Middeleeuzven. Leest al wat de
sagenvorschers daarover hebben geschreven, te beginnen van de
gebroeders Grimm (I), en hunne tijdgenooten tot aan Sophus
Bugge (2) en de schaar geleerden van onzen tijd. Doch om
sagenvorsching is het hier minder te does dan om den invloed der
sage op de kultuur der Gerrnaansche volkeren. Wij vinden dien
invloed tot zelfs in Shakespeare. Het is mij onbekend of er
daarvan ooit eene studie werd gemaakt; dock het is treffend
b. v. hoe in Macbeth de bereiding der heksensoep en de moord
van koning Duncan gelijken op de bereiding van den heksenschotel en den moord van Sigurd in zijne kamer in de Noorsche
sage, en niet op jacht, gelijk in het Nevelingen-lied.
Heeft Shakespeare of hebben degenen aan welke men zijne
werken toeschrijft, Bacon of anderen, de Noorsche sagen
gekend ? Waarschijnlijk wel. De vloed der « Renaissance » is
over de sagen van het Noorden gegolfd en heeft ze langen tijd
overstelpt. Zelfs Shakespeare, die zich aan andere bronnen had
gelaafd dan die van 't Zuiden, werd vergeten. De humanisten
waren het Noorden vijandig. Het licht kon van daar niet komen.
De Romantiekers haalden Shakespeare weerom be even; de Middeleeuwen kwamen weer naar omhoog, en met de kunst en
(1) Die Deutsche Heldensage en andere werken.
(2) Studier over de Wordiske Gude-or Heltensagn.s . Oprindelse. Christiania, 88 -1 889, en andere werken.
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letteren uit de Middeleeuwen kwamen ook die van 't NOorden,
het oude Noorden weerom te voorschijn. Herder zette het week
van bisschop Percy voort. Lessing sprak over Shakespeare.
Gcethe roemde den grooten. Engelschman en riep uit : « Shakespeare and kein. Ende ». Scott deed in Engeland de middeleeuwsche ridderwereld herleven. WILLIAM MORRIS wekte de helden
der saga's op. Jorgensen beroemde er zich onlangs op, dat
de Denen zich kinderen der wikings en der sage gevoelden, en
zich daardoor bevrijd hebben van opslorping door Duitschland.
Dat alles kan. men Romantism noemen of verdichtsel. Doch
verdichtsel is kunst. De Ilias, de Odyssea, de Legende van Troje
zijn ook verdichtsels; maar het is kunst en kunst wekt leven. Het
'is de vrucht van de kultuur van een ras of een. yolk. Jets anders
ziet de estheet, de literator er niet in. Het moge den geschiedschrijver, den wijsgeer of den politicos behagen er wapenen uit te
smeden voor ideologie of strijd, imperialistischen strijd, gelijk het
meer gebeurde, en gelijk thans hier nog gebeurt met de « culture
latine », van welke men aan ons, Vlamingen, meer dan ooit de
alleenzaligmakende wijsheid en schoonheid wil opdringen.
Wij herhalen het voor de zooveelste maal; wij onderschatten niet de waarde der Latijnsche kultuur, maar de pioniers dier
beschaving bewijzen in ons land maar al te dikwijls, dat zij geene
andere kennen, of geene andere willen erkennen. Want het zijn
geene onwetenden die ons in ons geestclijk streven bekampen,,
willen ontaarden of vervreemden van onzen oorsprong, het zijn
meestal hooggeleerden, welke ons in ons eigen land geene
plaats zouden gunnen, indien zij er de macht toe hadden. Doch
dewijI zij die macht niet bezitten, pogen zij ons op te Leiden en
te drillen naar hun goeddunken, uitsluitend op te voeden met
culture latine ›>. Er zijn nog andere kulturen, die de onze
hielpen vormen.
De studie van den Germanist bepaalt zich niet tot de taalkunde en de opsporing van bronnen. zij strekt zich uit over de
heele kultuur der volkeren van het Noorden : hunne taal, hunne
kunst, hunne letteren, hunne folklore, hunne tradition, zeden
en -gewoonten. En die volkeren zijn Engelschen, Nederlanders,
Scandinaviers, en niet alleen de Duitschers. Wij, Vlamingen,
behooren ook tot den Germaanschen tak van het Indo-Euro,
peesch ras. De kultuur der Germaansche volkeren mag ons niet
vreemd blijven. Wij willen niet ontaarden.
4<
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Men mag voor zijn eigen yolk wenschen wat WILLIAM
MORRIS wenschte voor het Engelsche yolk, namelijk, dat het
ook het land, het leven en de Baden zou kennen der volkereii
van Welke het afstamt (I). Beweren dat onze kultuur uitsluitend
Latijnsch moet zijn, of dat zij yroeger uitsluitend Latijnsch is
geweest, is bewijzen dat men de geschiedenis onzer beschaving
weinig kent. Zeker is ons een groot deel uit wat men noemt de
Middellandsche beschaving gekomen, uit Athene en Rome
vooral doch er is ons ook een deel uit de Arabische beschaving gekomen, dat wij in de wetenschappen, zelfs in de letteren kunnen opsporen. Er is ons een grooter deel nit het
Noorden gekomen met de volkeren, die zich hier hebben
neergezet, en die onze voorvaderen zijn. Onze beschaving, de
Karolingische, de Germaansch-Christelijke beschaving, die elementen uit de hoogergenaamde beschavingen in zich heeft
opgenomen. Werd in de streken van den Rijn, de bakermat der
Kan)lingers, niet de sagenstof van het Noorden, zoowel als die
der Kelten en der Romanen tot epos verwerkt, in een tijdvak van
bloei, zooals geen enkele literatuur in Europa er een heeft
gekend. Er heeft zich in de landen aan den Rijn, van zijnen
oorsprong in de bergen tot aan zijne monding, in de hooge
landen als in de lage landen bij de zee, eene beschaving gevormd,
die niet uitsluitend « culture latine » was, gelijk slecht ingelichte
geschiedschrijvers dachten. Zij is begonnen met Karel den
Groote, en men zou ze beter de Rijnlandsche of Frankische of
Karolingische beschaving heeten dan de Latijnsche. De Franken
zijn er de verbreiders van geweest, en voor hen moesten. de
Romeinen wijken. Ofschoon die Frankische kultuur zich eerst in
't Latijn openbaarde, toch deed zij zich ook kennen in de yolkstaal; ze nam elernenten op zoo goed van 't Noorden als van
't Zuiden. De abdijen in de Rijn- en Maaslanden zaten vol
monniken van ons eigen ras, die 't oor leenden aan wat het yolk
vertelde. Noemen wij slechts de abdijen van Sint-Gallen en
Fulda, die ons het Walthari-lied en het Hildebrandslied hebben
geschonken. Wat uit het Noorden kwam, het heidensche Noorden, werd door de monniken verwerkt en kreeg eene Christelijke
(1) Een verheugend feit is de inrichting, aan de Gentsche Hoogeschoot
in de faculteit der Germaansche philologie, van een leergang van Oudnoorsch
door prof. Bley.
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tint. Men kan het nagaan in den He//and, in Der Niblunge Not, in
Gudrun en in menig ander werk. De literaturen van 't Noorden
waren geboren. Neen, alles was niet « culture latine >> in de
Middeleeuwen. De Siegfriedsage, de Gudrunsage, de Reinaertsage, de Faustsage, de legende van Uilenspiegel, vele van onze
liederen en sprookjes, onze middeleeuwsche mystieke kunst en
letteren komen niet van Rome noch van Athene, noch van de
Saracenen, maar zijn kultuur van eigen bodem, evenals onze
bouwkunst en onze bceldhouwkunst, onze glasschilderkunst, zelfs
onze meerstemmige muziek. Allen behelzen elementen uit hetZuiden, omdat de volkeren uit het Zuiden, in het mildere
klimaat condom de Middellandsche zee, ons zijn vt"_)Or geweest
in de geschiedenis. Doch wat wij van die volkeren geleerd
hebben, hebben wij verwerkt en hebben op dat werk den
Stempel gesteld der Christelijk-Germaansche beschaving, die
de onze geworden is. Dat kan toch niet alles <: culture latine »
worden geheeten.
Niemand wil aan die kultuur afbreuk doen. Wij geven haat
de eer, die haar toekomt; maar het is Beene reden om onze
eigen kultuur te miskennen of onder de voeten te trappers. Omdat
wij ons naar 't Zuiden voelen aangetrokken, moeten wij 't Noorden niet verloochenen.
6 December 1920.

BRYNHILD.
Een beeld uit de Oudnoorsche sagen, in hexameters
bewerkt

door OMER WATTEZ.

Rustende staat op de steenrots
Brynhild, de schitt'rende schildmaagd,
Heilvol de helden heschouwend
hij 't koene kampen op 't slagveld.
't Pantser geprangd om de lenden,
gevleugeld de helm om de slapen,
Leunend op 't schemerend schild,
v6Or zich houdend de spere,
Staat zij, statig, bewond'rend
aan to staren het schouwspel,
Hoog in de lucht zieh ontvouwend,
ook in de diepte ter dalen.
Rijdend op bricschende rossen
• varen de wilde Walkuren
Snel door 't geluchte, waar drijven
de logge gevaarten der wolken.
Naar het Walhalla (1) voeren
zij lijken van helden die vielen.
Boven de bloedige velden
stijgen zij stormend ter hoogte.
Hemel en aarderijk dreunen
van 't klinken en 't klett'ren der wapens.
't Woedend geschceuw in den strijd,
daarhoven de schallende juichzang,
Zegevierend gezongen
door Wodans wakk're Walkuren,
Doen de echo's ter diepte
en tegen de rotsen weergalmen.
(1) Spreekt uit : Walhalla.
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Boven het zwichtende zwerk
verdwijnt de stoet in den hoogen.
Strijden is uit, en allengskens
sterft het gewoel en 't gewriemel
Diep in het dal, en dc rust
en de stilte heerschen op 't slagveld.
Mijmerend blijft nog de schildmaagd
staan als een beeld op den bergtop.
Zachtekens zinkt in het westen
de zonne, bemalend de rotsen,
Ver in der bergen verschiet,
met vurigen, bloedig co weerglans.
Langzaam claalt dan het nachtfloers,
terwijl op den top van de steenrots
Steeds nog het scheem'rende beeld staat,
— 't beeld van de mijm'rencle schildmaagd,
Wodans verkoren Walkure,
... tot alles zich hult in het duister.
Blakende bliksems verlichten
het zwartc wolkengevaarte;
't Aardrijk davert en dreunt
van het raat'len en rollen des donders.
Razend woeden de winden,
verkonden het komen van Wodan.
Lift het \Valhalla, den burg,
de woning van wonne en \veelde,
Die de Walkurcn en helden
in 't bijzijn der Asen genieten,
Brengt Alvader aan Brynhild,.
zijn dochter, een treurige tijding.
Plcchtig besloten de Goden,
op 't nijdig verlangen van Fricka,
't Heldengeslacht van de Welsings
gevoelig to staan in hun hoogmoed.
Siegmund, jcugdige held
van den stam, door Wodan verkoren,
Moet door het zwaard in het kampen
bezwijken. De jager der wouden,
Grimmige Hunding, vervolgt hem
en daagt hem ten bloedigen kampstrijd.
Dood'lijk getroffen, zal Siegmund
vallen, ofschoon hij nu Balming,
Zwaard van de Goden bezit,
door Wodan den Welsings geschonken.
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Zulks komt Wodan berichten,
bevelende Brynhild, de schildmaagd,
't Lijk van jeugdigen Siegmund
naar 't Walhalla te brengen.
Brynhild is pijnlijk getroffen
bij 't hooren der woorden van Wodan,
Smeekt hem tegen den vijand
den jeugdigen held te beschermen,
Hem te behouden in vrede
voor Sieglind, zijn teederbeminde.
Wodan verwijt nog aan Brynhild
haar medegevoel met de menschen,
't Lot aan het leven beschoren.
De wil der Asen geschiede!
Niettegenstaande voelt Wodan,
dat hij ze teederlijk liefheeft,
Brynhild, zijn bloeiende dochter,
de schoonste, getrouwste Walkure
Onder degenen die 't strijden
der helden bezielen, de dooden
Voeren tot wonnig herleven
bij d'Asen in 't weel'drig Walhalla.
Zal hij voor Brynhild mishagen
aan Fricka, zijn grillige gade ?
Zal hij Siegmund, den Welsing,
in 't leven behouden, bcschermen
Tegen den wil der Asen ?
Gehoorzaam zij Brynhild den Goden!
Wodan omhelst zijne dochter,
ze zoenend op 't zonnige voorhoofd,
Blank als de lelie in 't veld,
die bloeit op den stengel, den slanken.
Weerom woeden de winden,
wen Wodan verdwijnt in de wolken,
Varende naar het Walhalla,
weeld'rigen burg van de Goden.
Brynhild daalt van de steenrots,
stijgende stout op haar strijdros,
Rijdt snel henen om Siegmund
en Sieglind te zoeken in 't oerwoud.
Zacht op het mossige bed
rust Sieglind, en wakende buigt zich

Siegmund, zc tceder beschouwend,
over zijn slapende liefstc.
Brynhild gevoelt ails cen your
in het harte dc liefde der menschen,
Welk' in haar leven d'onschuld'ge
dochtcr der Goden nooit kende.
Brynhild is stille genaderd
tot Siegmund en doet hem ecn teeken.
Beide verwijd'ren zich snel
om de slapende braid niet te storen.
Siegmund van Brynhild verncemt,
dat zij hem bij Wodan most voeren,
Waar hij met Goden en helden
lekkeren merle zal drinken.
Siegmund hegrijpt haar niet,
en hij vraagt of zijn teedere Sieglind
Hem vergezelt, (loch Brynhild,
verrast, geeft Siegmund tot antwoord :
Neen! daar komen de helden
allcen. En Siegmund : 'k Heb liever
Steeds bij mijn Sieglind te blijven,
waar we gezellig hier wonen.
Brynhild verdwijnt en is treurig,
bcdenkend het bittcre noodlot.
Siegmund ombelst zijn beminde,
die op het mosbed nog sluimert,
Neemt clan zijn slagzwaard en trekt
in het ocrwoud zingend ter jacht uit,
Innig verheugd in het leven,
dat schonk hem zijn schoonste gaven :
Vrijheid, vrede, geluk,
die hij smaakt in den bloei van zijn jaren.
Hunding, de grimmige jager,
die wraakzucht en nijd in het hart draagt,
Rijst in zijn roestige rusting,
op zoek haar den jeugdigcn Siegmund.
Lange duurt niet het zoeken
of het komt op cen vreeselijk treffen.
Woedend bespringen elkander
de beide geweldige kampers,
S laan met de blinkende zwaarden
op klinkende pantsers en schilden.
Siegmund zal , sneven .door Hunding;
zoo luidde 't besluit van de Goden...
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vurig, gezwind ter hulpe,
Valt met geweld op den jager
om hem met haar spies te vellen.
Eensklaps breekt in de wolken
d'orkaan los. Wodan, verschijnend,
Valt met zijn speer in hun midden,
beheerschend den woedenden kampstrijd.
Weerloos wordt de schildmaagd,
weerloos insg'lijks de Welsing.
A
Balming, het vreeselijk zwaard,
dat de Welsings van Wodan ontvingen,
Brcekt plots in stukken en Siegmund
ligt daar, zieltogend, ter aarde...
Wodan verheft zich ten hemel,
en Hunding, vcrschrikt, is verdwenen.
Weenende staat daar de schildmaagd
't lijk van den held t' aanschouwen.
Zorgzaam neemt ze de stukken
van 't zwaard, bewaart ze voor Sieglind,
'Vie ze de smart'lijke tijding
van Siegmund's dood komt brengen.
Sieglind verzonk in gesnik,
toen Brynhild het sterven haar meldde.
Hoe was het moog'lijk, dat Siegmund,
de dappere held, kon bezwijken ?
Hij, die het zwaard der Goden,
Balming, had gekregen ?
Brynhild Vertroostte de droeve
met hart'lijke, za/vende woorden
Zeggende dat zij een zoon
eerlang het leven zou schenken
Die, eens groot, noch de menschen
zou vreezen, noch vreeze zou kennen;
Die met zijn krachtigen arm
Balming, het zwaard, zou hersmeden,
Snoodheid bloedig zou wreken,
den booze met dood zoude straffen,
Koning zou zijn op de wereld,
gevierd om zijn mood en zijn stoerheid.
Plots'ling verdwijnt nu de schildmaagd,
latend de treurende Sieglind,
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Eenzaam zoekend in 't oerwoud
't lijk van rampzaligen Siegmund.
Vrucht'loos zoekt de bedrukte.
Toen nauwlijks de held was gevallen,
Daald' een Walkure ter plaatse
en voerde hem heen op haar strijdros,
Pijlsnel klievend de wolken,
ten hoogen naar 't weidsche Valhalla.
Stormend door weer en door winden,
verschijnen weer de Walkuren,
Stijgend ter steile rotsklip,
nimmer door menschen betreden.
Brieschende rennen de rossen
en spattende springen de vonken,
Schitt'rend als sterren, uit steenklomp
en ijzer. Schett'rende schallen,
Trillen in 't luchtruim de kreten
schril nit de borst der Walkuren,
Welke bestijgen de rotsen,
waar zij Wodan verwachten,
Heerschcr van hemel en aarde,
velke zijn wil zal doen kennen.
Donder en bliksem verkonden
zijn vaart door de lucht en de wolken.
Brynhild, die Siegmund beschermde,
komt hij strenge bestraffen,
Zij, ongehoorzaam en stout,
weerstond de bevelen der Goden.
Nooit meer voert ze gevallene
helden in Wodans Walhalla.
Nooit meer schcnkt ze den helden
in gouden schalen den medc.
Uit het weeldig \Valhalla
wordt ze voor eeuwig verhannen.
Schamele hutten der menschen
krijgt ze voortaan tot schuilplaats.
Eenzaam zwervend op aarde,
zal zij den eersten behooren,
op den weg zal ontmoeten
Dien
en die z' als slavinne zal houdeii
Dat is de straffe voor Brynhild,
verlatene dochter der Goden.
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Wen de Walkuren 't vernemen,
bestijgen ze bang hare rosscn,
Ulen door wolken en werpen
haar . schrille krcten ter winden;
Kreten van angst en ontzetting
en nijpende vrees, die ze slaken.
Brynhild, gelaten, gevoelde
de woorden als wonden, die branden.
Treurig en tranend richt ze
de sprekende blikken tot Wodan.
Niets kon hem echter bewegen,
noch woorden, noch weenen, noch smarten.
Rotsvast zijn de besluiten
der Asen en onwederroep'lijk.
Brynhild vraagt als een gunste
door vlammen omgeven te worden,
Hoog als een wand. Op een rots
zou zc slapen en willen verwijlen,
Tot er een ridder zou dagen,
die vuur noch gevaren zou vreezen,
Haar zou bevrijden ter plants,
die geen zwak'ling zou durven te naad'ren.
Wodan, geroerd in het hart
door de taal van de smeekende schildmaagd.Keurt haar waardig dier gunst,
en herkende de dochter der Goden.
't Stormt in zijn ziel als hij Brynhild
nu leidt naar de rotsige bergspits,
Waar met haar schild en Naar speer
en den helm en het schitterend pantser,
.
Wodan ze zachte neerlegt
op de hoogste der rotsen te rusten.
Teeder aanschouwt hij zijn kind
in zoet en zalig herdenken.
Schoon als een beeld ligt ze daar
in haar sluimer, de jeugdige schildmaagd
Wodan, verheffend zijn speer,
roept Loki, den leider der vlammen...
Stijgend uit kolken en kloven
verheft zich het laaien ten hemel,
Vormend om Brynhild, de schildmaagd,
hoog eenen brandenden ringmuur.
Weer bij het woeden der winden
Wodan verdwijnt in de wolken,
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Blikkend nog even ter bergspits,
wellend omringd door den vuurgloed,
Waar nu de schildmaagd zal rusten,
Brynhild, de dochter der Goden,
Wachtend op Siegfried den held,
Komend om haar te bevrijden,
Kennend gevaar noch vrees,
die voor haar door de vlammen zal varen,
Haar door zijn woord zal wekken,
den zoen op haar mond zal drukken,
Haar met zich mecle zal voeren
en zijne gade zal Nvorden.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN,
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TA AL- EN LETTERKUNDE.

421. — EEN NEGHEEN.

In den tekst hieronder wijzen de woorden

EEN NEGHEEN Op

de Latijnsche formule Testis unus testis nullus. De « belastynghe:
de beschuldiging door een persoon uitgebracht, « es niet te
weghene dient niet in aanmerking genomen, moet van geen
d. w. z. de vordering, de
gewicht zijn, want «
aanspraak, door een enkelen persoon, geldt niet in rechte. De
tekst volgt :
EEN NEGHEEN >> :

Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Pi oostsche van Brugge,
Register n r 828, of Ferieboek » van 1467 tot 1473, fol. iiij vo « e
lien dupliquieren de voors. ver-werers dat zy van aldien niet en
weten encle en zal niet bliken ; encle men heift, te nicer stonden, wel
bevonden dat een persoon den andren in zyne jeghewordichede
belastede, claer omme by looch, encle dat by anzegghere niet dacr
omme bi justicie ghepugnei t was, dat ghevallen hebbcnde also wel
in crime als in civile, zoot wel hier gliescien zoude moghen. Want
nyd, hatye ende afjonstichede zyn wilen de ghone die cause zyn van
andren te bedervene zonder cause. zo te duchten es dat hierin ghescien zoude moeten. Ende ne es niet te weghene de belastynghe van
eenen persoon, want een ftegiteelt vermet in rechte. Concluderende...
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Fr. Avoid judiciaire, zegt de heer D. Berten. : 't Is Hij die
aan iemand, aan een kloosterling b. v., « mits dat hem vooghde
behoufde », door de Wet wordt toegevoegd om een zaak,een
geding, voor de wet te voeren. Verdam heet hem Proces-voogd.
Vgl. met de drie teksten aldaar aangehaald en, tot nadere uitlegging, met LEECKE BISTAENDEN VOOGHT uit ons Gloss. inv. Arch.
Bruges, blz. 16Q en 664.
D. Berten, Cout. Seigneurie Saint-Pierre-lez-Gaud, blz. 8o-81:
Dat voor ons comrnen es ... her Roegeerden Draeyere, religieus,
muenc ende als pietanchier vanden cloestere van Sente Pieters,
metgaders eenen dyngheleken vuoght hem in dese navolghende wetteleke saken ghegheven te wette, mids dat hem vooghde behoufde...
(1430
423. — GHEHENDE:
BUTEN DER GHEHENDE VAN DRIE MYLEN is hctzelfde als
Buiten den afstand van drie mijlen. Het woord wordt in die uitdrukking als zelfstandig naamwoord gebruikt. Vergelijk met Gehende, als bijwoord, bij Verdam; ook een voorbeeld hieronder :
Archief der stad Brugge, Hallegeboden 1513-30, fol. xviij K . Dat
niemende en gheoorlove tmesch ende vulichede, datmen daghelicx.
binnen deser stede, zo wel inde meschpaerken daer toe gheordon-,
neirt als anderssins achter de strate gadert, buten der ghehende van,
drie mijlen deser stede te voerne ..., ten fijne dat tland hier ontrent'
deser stede'gheleghen te bet zoude moghen ghemescht ende ghevet'
worden ... Nu es waer ende ghebuert daghelicx, dat diversche personen, wonachtich vive, vj, vij, viij mijlen ghehende deser stede
RONTOMME ENDE GHEHENDE : Binnen der mile rontomme ende
ghehende der stede... van Ypre beteekent In den omtrek van eene:
mijl rondom de stad Iperen :

L Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 642 : u Dat binnen
der mile rontomme ende ghehende der stede ende scependom van.
Ypre, niement, wie by zy, en zal voortaen moghen doen eenighe
neeringhe, negociacie ofte ambochten, dan alleenlic
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4 24 . — 'MENDER MAETE THENDEN GHELDE.
Franche mestere francs deniers, zegt de heer D. Berten in
zijne vertaling. Bovenstaande uitdrukking is nog onder het yolk
,gekend en van dagelijksch gebruik. In den tekst hieronder,
alwaar er spraak is van de verkooping of verhuring van een leen,
is de eigenlijke beteekenis, dat er vanwege den trooper of verhuurder zooveel geld zal geteld worden als er grond geleverd
wordt :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg de Gand, blz. 268 : o Soo wanneer
dat eennich leen verhuert of-te vercocht wordt thender maete thenden
ghelde, zonder verclaers van oudde (Ate nyeuwe ma ete, zoo verstaet
men

(1563.)

Wij vragen ons af, of het Fr. Au denier la de/tree, door La
Curne de Sainte-Palaye, v° Denier aangehaald, niet een Fransche
vorm is van onze uitdrukking.
425 . — UUTSTEKEN : Een vane uutsteken.
Door UUTSTEKEN (UITSTEKEN) wordt hieronder gewezen op
het Uithangen, op het Hijsschen van een vaandel of vlag; fr.
Arborer. In het Vlaamsche land, is dit woord van aigemeen
gebruik en is Hijsschen zoovcel als onbekend. Men zie nl. bij
Met Insteken, dat in onzen tekst tegelijk voorkomt,
De Bo.
wordt het Intrekken van het uitgestoken vaandel bedoeld.
W. H. James Weale, Les Eglises Doyenne Dixmude, Documents,
blz. 9 : Betaelt den gravemakere, vander kermesse vane uut ende
in te stekene, iiij s. » (1489.)

426. — ZIJN HANDT DOEN VAN...
Verdam, v . Ha nt, Ill e deel, kol. 91; haalt een enkel voorbeeld aan van de uitdrukking SINE HANT DOEN VAN IET, =
Zijne hand van iets afhouden, ook Geen aanspraak op jets
maken. Een ander voorbeeld volgt :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register n r 828, of Ferieboek » van 1467-1473, fol. xiiij : Dat
Salaerdin van Ghistele wel ende wettelicke beclaecht es, van..., omme
gheruumdt thebbene ende zyn handt ghedaen vander rechter heltscheede. van zesse ghemeten...
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4 2 7 . — GHENEGHEN, GHEHULDICH.
MEER GHENEGHEN ZIJN TE beteekent Meer genegen zijn
voor, Meer genegenheid hebben voor, in den zin van Voorliefde
hebben voor... Fr. Prefe'rer (Avoir des preferences. Men vergelijke met GENEIGET bij Verdam.
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche van Brugge, Register
n r 828, of « Ferieboek van 1467-1473, fol. 1 : Lysbette, de weduwe
Pieter f. Jans Maes..., oud lxxij jaer, zeide voord, raids dat zoe daer
daghelicx converseirde, dat de weduwe Aernoud Zanghers sneer
gheneghen was te Rijcquaerds waerd (haren zoon) dan te huerer
dochter ende dede huerer dochtcr vele onghenouchten... »

Met dezelfde beteekenis zei men ENEN MEER GHEHULDICH
zuN ; bij Verdam GEHOUDICH Genegen, Goedgezind, Goedgun stig :
Id., id., Reg. id., fol. 1 : « Cornelye, de weduwe Adriaens
Clercx..., oud xl jaer..., zeide by eede dat...; heift voord ghehoren
zegghen der weduwe Aernoud Zanghers also huer dochtre, dat zoe
meer ghehuldich was den zuene dan der dochtre, nochtans claechde
zoe datse eenighe cateylen hadde onder Rijcquaerd (den zoon), die
zoe niet ghecrighen en conste. Anders ne weet zoe niet. »

De twee getuigenissen hierboven worden, ten gunste van
den verweerder als volgt uitgelegd :
Id., id., Reg. id., fol. clj : « 'Want elc dienaer es ghehuldich den
ghonen daer hij daghelicx proffijt ende bate of heeft... Biden welken
de deposicie vanden voors. oorconden niet en behoort te commene
ter prejudicie vanden voors. verwerere noch ten voordeele vander
voors. weduwe, aenghezien dat de voors. twee oorconden dagheliex zijn over de voors. weduwe ter stede ende plaetse daer zoe te
doene heift.

428. — DEVOTARIS.

Is gevormd uit het Fr. De'vot en wijst op Vrome (christehjk,
godsdienstig) persoon; Fr. Personne pieuse.
Staatsarchief te Brugge, n r 11554 of Rekening 4: van Onser
Vrauwen Kercke in Ardemburch » van 1569-1570, liij « sDonderdaechs ten langhen ommeghanghe deser kercke tHaenkinswerve
by den Schyndt, met twee schepenen deser stede, met noch divers-
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wech vanden ommeghanghe helpen draghen ende convoyeeren... *
rnetgaders bewys ende betalinghe te doene van
Fol. liij v°
tappoz t ende offerande byden devotarissen ghedaen... »

429. — DIENEN MET enen.
Iii den gewonen ziri van Dienen (In iemands dienst zijn),
Fr. S'vvir (cornme domestiquo). DIENEN MET enen is Bij hem in
dienst zijn :
Staatsirchief te Brugge, Fonds Proostsche van Brugge, Register
n r 828, of Ferieboek » van 1467-1473, fol. xcv v° : . Ic Loy Zuerijnc;
priestere, prochipape van Jabbeke, certifiere bi deser cedule, dat is
was bi daer een huwelic gheordinert, ghesloten ende belooft was
tusschen Adriaen f. Jacop Blanckaei ts, of een zijde, ende Claren
fa Gheeraerd I3iens, over ander zijde. Fade aldaer int sluten vanden
huwelicke, zo beloofden ende ghaven Willem vanden Berghe ende
Jane zijn wijf, Adriaen Blaiickaert met Claren huerliedere nichten,
in huwelick, ter cause van dat Glare met hemlieden xiiij jaren giedient
hadde ende gheene huere ontfanghen, een stele te ‘vetene land, huusen ende bomen...

430. — GALGHE.
Dat woord schijnt te wijzen op den Klokstoel, ook Stoel
(De Bo), of Klokkestoel, d. i. op het houten gestel waar eene
klok in hangt ; fr. Beffroi.
W. H. James Weale, Les eglises Doyenne Dixmude, Documents, blz. 37 : Metsgaeders de gha7ghe van de zelve groote clocke
te rechten ende in de middele te bringhen, die wel drye vinghers up
.deen zijde naest dheenen boort stout... » Dixmude, 1570.)

43 1 • GHEDUERICH.
Spr. Van groote Arlen 7'1771 muelenen », d. w. z. de zware
stukken, de K. grondstukken daarvan, wijst GHEDUER1CH =
duurzaam, um zoo te zeggen op bestendig zijn, Fr. avoir un
caractere de <, permanence , de durabilit6; derhalve wordt door
de uitdrukking hierboven gewezen, op de stukken van een molen,
die alleen aan kleine herstellingskosten onderhevig zijn :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 174 : a Inde daghelicxsch nootsakelicke cleene refectie vanden huusen, muelenen...,
ende in groote nootsakelicke reparacie ande huusen die de leenen.
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inuelenen, die gheduerich syn, moet (de weduwe) daerof doogheri
tvierde sonder meer. (155o.)

432 . — CLOPPYNGHE OF BUISSCHYNGHE.
De tekst hieronder heeft tot vrij zonderlinge uitleggingen
aanleiding gegeven. Laten wij diem wat nailer verklaren.
D. Berten, Cout. Seigneurie Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 158
c Den xxvij en Novembre xvc xxxv, was Willem Balsaert gheinterdi.ceert zyn huusen staende op de Cleve niet te verhueren eenighe
onghezuwede fiersoonen of onheerlyck huus houdende, daer duere
cloppynghe of buisschynghe ghebueren mochte, op peyne van ghepuniert te werden ter discretie van schepenen. »
Heel die tekst komt uit op het verbod, huizen « staende op
te verhuren aan jonge dochters of aan lieden die
« onheerlyck huus » houden, waaruit er rumoer zou kunnen
ontstaan.
de Cleye »

* ONGHEZUWEDE persoonew is voorzeker ON6IIEHUWEDE personen te lezen en zal aldus niets te maken hebben met personnes n'ayant pas ,baye' /cur droll d' issue ;).
ONHEERLYCK (ONEERLYCK) HUUS HO -UDEN wijSt op het
houden van Quack, onrea'etycke aide onbchoorlicke herberghe, of
Onnutte herberghe, ook nog Bedeck herberthe, waarover bijzonderheden in onze Keure van Hazebroek, II, 70, 80-82, — en
dus niet op tenir un train de iiiaison inconPenant .>.
Wat CLOPPYNGHE OF BUISSCHYNGHE betreft, daardoor is .
niet te verstaan, « des bruits de martelage on tapage assourdissant ».
Liever is het gerucht bedoeld b. v. door lieden gemaakt um (in
zulke huizen) binnen gelaten te worden en de ergernis die daaruit voor de geburen zou spruiten. CLOPPEN is : met kracht slaan
Op :eene deur; naar De Bo, BUISCHEN : een hevige slag met
gedruisch o. a. op een deur geven. Het herhaaldelijk en met
geweld aankloppen is evenwel de bedoeling. Zie ook Verdam,
v° Buiisschen.
EDW. GAILLIARD,
(I) Variante : Afeztlenbalcken.

VLAAMSCHE

VAN EVCK-DAG
OP
DONDERDAG,

21 OCTOBER 1920

Te I o uur verg-aderen de heeren Leden in
'het eeresalon der Academie.
Ziin aanwezig- de heeren : Prof. Dr. C. LECOU'FERE, onderbestuurder, waarnemend bestuurder,
en EDW. GAii_LI A-RD, bestendige secretaris;
de heeren : Dr. L. SimoNs, Prof. Dr. AD. DE
CET' LEN EER , G S' I AAF SEGEIZS , Kan. Dr. JAC.
U YLDER MANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE, Kan.
AMAAT JOOS, Dr. HuGo VERRIEST, IS. TEIRLINCK,
Dr. LEO GOIATht ANS, DRIER WATTEZ, Prof. Dr. LOD.
SCHARI4-,, Prof. J. VERCOULLIE en Mr. LEONARD
WILLEMS, werkende leden;
Juffrouw MARIE BELPATRE en de heer Dr. A.
FIERENS, briefwisselende leden;
en de heer Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid (i).
(I) Hebben zich laten verontschuldigen de heeren Prof. Dr. J. MANSION en Prof. Dr. A. VERMEVLEN, werkende leden; Juffrouw VIRGINIF,
LOVELING en de heeren A. DE COCK, Dr. MAURITS SABBE en Dr. FRAN S.
DAELS, briefwisselende leden.
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Zijn ook aldaar aanwezig de Z. E. Vicarisgeneraal DE BOCK, aartsdiaken, als vertegenwoordiger van Z. D. H. Mgr. SEGER S, bisschop van
Gent; de heeren volksvertegenwoordigers ARTH.
BUYSSE en ALF. SIFFER, uit Gent, HAM-MAN, uit
Oostende, en HENDRIK HEYMAN, uit Sint-Niklaas;
VAN ZELE, oud-senator; Prof. CAM. DE BRU V NE,
schepen der stad Gent ; Eerw. L. AERTS, pastoor
te Heppen (Limburg, en JULIAAN DE VRIENDT,
bestuurder der Academie van Schoone Kunsten te
Antwerpen, feestredenaars.

Te I o I / 2 uur, warden genoemde heeren door
het Bestuur, voorafgegaan door den pedel der
Academie, naar de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het bureel: Prof. Dr. C.
LECOUTERE, waarnemend bestuurder, de heeren
Prof. A. DE CEULENEER, L. AERTS en JULIAAN DE
VRIENDT, also Ok EDW. GAILLIARD, bestendige
secretaris.
Zijn verder nog aanwezig de heeren : Alb. de
Smet, voorzitter der Melomanen, te Gent;
lir.
M. Basse, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum;
Oscar Bauwens, eere-algemeen opziener van Brug-E. H. Fr. Cap, pastoor van
gen en Wegen;
Sint-Antonius te Sint-Amandsberg;
E. H. Alb.
Castille, onderpastoor van 0.-L.-V. Sint-Pieters; —
Dr. Arth. Claeys, hoogleeraar, te Sint-Amandsberg-,
— E. P. Claeys Buthiaert, S. J., leeraar aan het SintHendrik Coppejans, glasschilBarbaracolleg-e;
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Arth. Criel,
Jos. Cornelis, kunstschilder;
der;
L. E. de Bont, bureeloverste;
R.
handelaar;
de Brouwere, leeraar aan het College te Ronse;
E.P. Dechamps, S. J.,
G. de Bruycker, handelaar;
leeraar aan het Sint-Barbaracolleg-e;
E. H. N. de
Cleene, missionnaris van Scheut; —J. de Decker, vreJ. B. de Feyter, bestuurderechter te Temsche;
der te Sleidinge; — Dr. Deheegher,igeneesheer;
V. de Lille, uitgever te
C. de Jans, ingenieur;
de
Mulder, notaris;
Z. E.
Maldegem ; --Kan. de Munck, leeraar aan het Seminaries • De
Dr. H. de Poorter, te
Neef, tooneelkundig-e ;
J.
de
Pourquoi,
handelaar ;
Em. de
Isegem ;
Sorg-her, eere-leeraar aan de Normaalschool;
Maurits, de Vaere,
H. de Tracy, kunstschilder;
conducteur van Bruggen en Wegen; — Is. de
E. H. Des.
Vreese, burgemeester te Vinderhoute;
E. H. Fr. de
de Wulf, onderpastoor te Brugge;
Dr. Juliaan Filliers,
Wolf, pastoor te Mooregem ;
Jules Gheysens,
geneesheer te Petegem (Deinze);
schoolopziener te Drongen; — Glorie, ingenieur
E. H. Rich. Goethals, onderpastoor;
te Brugge;
Dr. Jef. Goossenaerts, leeraar aan het Koninklijk
E. P. Henricus, der KarmelietenAthenaeum ;
G. Hodiirn, raadsheer aan het Hof
Discalsen ;
van Beroep; — Jan Kint, te Sint-Niklaas; — E. H.
Lamotte, pastoor te Schauburg (Limburg) ; —
Karel Lateur, beeldhouwer te Brugge; — Dr. L.
Lava, geneesheer; -- E. H. J. Leyman, onderpasEd. Loos, studie-prefect aan het Athetoor;
num te Antwerpen; — L. Loos, hoofdschoolop-
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ziener van het schoolgebied Aalst; — E. H. Mariman, bestuurder te Sint-Lievens-Houthem, — G.
Maryssael, te Brugge; — Eerw. Paters Minderbroeders Recolletten; Maurits Neirinckx, te Ledeberg; — E. H. A. Raman, bestuurder der JongensCouvent Rognormaalschool te Sint-Niklaas;
Dom.
Roggen,
leeraar aan
man, to Zeveneecken ;
Leon Sarteel, kunsthet Koninklijk Athen ae um ;
schilder; — Alb. Savery s, kunstschilder te Deinze;
Eerz. Broeder Arnold Seeldrayers, leeraar aan
het Sint-Amandsgesticht, met verschillende zijner
leerlingen; — B. Seeuws, te Petegem (Deinze); —
W. Suffer, drukker der Academie; — P. Soens,
bestuurder van het Hospitaal te Oudenaarde; —
E. H. Fercl. Spittaels, leeraar aan de Jongens-normaalschool te Sint-Niklaas ; — Z. E. Kan. Standaert,
leeraar aan het Seminarie; — Leo Uytenhove,
Dr. Fern. van den Berghe, g-eneeskunstschilder;
E.
H.
Aug.
van de Putte, pastoor te
heer;
Leo van der Haeghen, leeraar
Landskouter;
aan het Conservatorium ; — J. E. van de Velde,
F.
apotheker; — P. van de Vyvere, te Brugge;
van de Wattyne, burgemeester te Bassevelde;
J. van Driessche, kloosterbestuurder te Wetteren;
D. van Hove, opziener van den bijzonderen dienst
der plantenziekten bij het Ministerie van Landbouw; — 0. van Kets, onderwijzer te Drongen;.
— O. van Malleghem, oud-advocaat-generaal ;
J. van Werveke, onderarchivaris der stad Gent;
G. Verbeke, provinciaal bouwmeester te Brugge;
— Th. Vergaelen, bediende; — Th. Vermeire,
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kunstbeeldhouwer te Meirelbeket — Jos. Vermeulen, steenbakker te Meirelbeke; \ierwilghen,
raadsheer bij het Hof van Beroep; — J. Vi g ene, vrederechter te Sint-Amandsberg; — Vierin, bouwmeester te Brugge; — E. H. Arth. Vuylsteke, onderpastoor van S.-Walburg-a te Brugge; — Ferd. \Villaert,
kunstschilder; — Joz. Wille, ingenieur te Somergem; — - Th. Wylleman, greffier bij de Rechthank;
Ook
hieronder volgende heeren reporters
Ph. de Munnvnck, voor Het I -o/k; K. Lvhaert, voor
De G cid(
r-1,amiz,tacht ; Ad. Fordevn, voor De
k9aiidaard ; Franz Bundervoet, voor Schelde ;•
G. Colle, voor Le _/))/vi pt
hiic, en Mej. Putte, voor
La _Mane/ re & crab'. — Verder een groot getal
dames en juffrouwen.
Van\vege verschiilende personen heeft het Bestuur der Academie hericht ontvangen dat het hun
spijt den 1767am sche n I 'all Ey ck-ria,;, niet te kunnen
bijwonen. Het zijn de \veled. neer J. Destree, minister van wetenschappen en kunsten, die schrijft
V6or enkele dag-en heb ik I 'an Eyck vereerd
in 't Fransch, 't is waar ; maar ik hen met het
Vlaamsch niet genoeg vertrouwd, c)m hem opnieuw in deze taal te kunnen vereeren... ;
E. Anseele, minister van openhare xverken ; —
A. de la Kethulle, eerste voorzitter van het Hof van
Beroep; — Am. Casier, senator; — Ridder de
Ghellinck d'Elseghem, senator; — E. de Kerchove
d'Ousselghem, senator; — Graaf 't Kint de Roodenbeke, senator; — Joz. Libbrecht, senator; —
A. Ligy,' senator; — V. Begerem, volksvertegen-
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woordiger; — Ad. Buyl, volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement Oostende; — D. Cnudde,
volksvertegenwoordiger ; — Aug. I luyshauwer,
volksvertegenwoordiger ; — J. Maenhout, volksvertegenwoordiger te Lemberghe; Marck, yolksvertegenwoordiger te Antwerpen; — Dr. A. Peel,
volksvertegenwoordiger te Kortrijk; — L. Pussemier, volksvertegenwoordiger te Eecloo; — luitenant-generaal Delobbe, bevelhebber van de eerste
luitenant-generaal Lambert;
krijgsomschrijving ;
— generaal-major Delfosse ; generaal Tack; —
Maurits Lippens, gouverneur der provincie OostThanderen ; — Em. Braun, burg-emeester der stad
Gent en volksvertegenwoordiger ; — E. P. Joz.
Salsmans, stichter van het Salsmans- Romis, te Leuven; — Mevrouw Merghelynck, weduwe van Jhr.
Arthur Merghelynck, die aan de Academie het
Beauvoorde- kasteel met zijn prachtige kunstverzameling-en bij uitersten wil vermaakte; — P. Bruggeman, beambte; — Em. Claus, kunstschilder te
Astene; Eg. de Backer, apotheker; — aartspriester M. de Baets, vicaris-generaal van Z. D. H.
Mgr. den Bisschop van Gent; — Rod. de Saegher,
advocaat; Edler Hansen, leeraar aan het Koninklijk Athen ae um te Antwerpen; — M. Heins, gemeente-secretaris ; Joz. Inghels, griffier der
Provincie Oost-Vlaanderen; -- Six, medebestuurder
van het Rijksmuseum van schilderijen te Amsterdam; — Arth. van der Linden, lid van de Bestendige Deputatie der provincie Oost-Vlaanderen; —
kapitein-commandant van Seghbroeck, te Brussel;
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Em. \\Tambach, bestuurder van het Koninklijk
Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen.
If*

\vaarnernende bestuurder opent de verg-adering met een hartelijken groet aan al de aanwezigen.
Het feest wordt opgeluisterd door een muzikale uitvoering, door de Kunstafdeeling van oude
rnuziek der Koninklijke Maatschappij De Melon/a/len, onder de talentvolle leiding van den heer
A.RscHoDr, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium te Gent. De heer ALB. DE SME r, voorzitter
der liciomanen, heeft, te dezer gelegenheid, met
de meeste bereidwilligheid de oude speeltuigen
van zijn rijke verzameling ten dienste der Academie gesteld, onder andere een prachtige klavecimbel met lieve schilderingen uit de XVIIe eeuw :
hem zij daarvoor de heste dank van onze Koninklijke Instelling betuig-d.
Hier volgt het programma der vergadering.

= PROGRAMMA
Ave :liar ia, vow- gcniengd koor, zonder ,. begeiciding

JAC. ARCA1)ELT.

1514-57.

I()) Verklaring van een voorname bijzonderheid
van het tafereel Het Lam Gods, door Eerw. Heer AERTS,

pastoor te Hcppen (Limburg).
Largo der sonata in B groote terts, voor
viola di gamba en klavecimbel, door den
Heer ARSCHODT en Mejuffrouw GOOSSENS.

J. B. LCEILLET.
Gent, 1650-172o.

- 1028 Allegro con brio der sonata in D groote torts,
voor kleine viola en klavecimbel, door den
Heer H. GADEYNE en Mejuffroircv GoosSENS ..............

J. B. LGOLLET.

2°) De invloed der gebroeders Van Eyck op de
ontwikkeling der Schilderkunst, door Prof. AD. Dr CELTLENI:E R.
Sonata voor drie in D groote terts, voor
kleine viola di gamba en klavecimbel.
Lento expressivo.
Allegro giocoso

J. B. LCEILLET.

3°) Over Vlaamsche kunst, door den Heer juLTANN
bestuurder der Koninklijke Academie van
Schoone Kunsten, te Antwerpen.

DE VRIENDT,

Verzuclzting, voor gemengd koor en Havecimbel .

ROL. DE LASSUS.
Bergen, 1520-94.

Van het muzikaal gedeelte van het feest was
Mejuffer MARIE BELPAIRE, ons geeerd briefwisselend lid, zoo goed een zeer interessante beoordeeling ter beschikking van het Bestuur te stellen;
daarin heeft zij echter ook de drie sprekers begrepen, zoodat wij niet beter kunnen doen dan haar
stuk hieronder op te nemen :
EEN ONVERGETELI}KE DAG.
Hoogtijd was het in Vlaanderen : de blijde intrede te
Gent van een onzer kostbaarste kunststukken in zijn geheel
heroverd, het Lam Gods der VAN EYCKEN, de summa in
kleur van heel onzen katholieken godsdienst. Dit Vlaamsche feest zou nu in 't Vlaamsch gevierd worden. De
Academie, in de hoofdstad van Vlaanderen gevestigd, had
de zaak in handen genomen, en of zij erin slaagde den
triomf der gebroeders-schilders op te luisteren!
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Zeer juist hal zij gevoeld dat de kunst een is, al vindt
,zij hare uiting onder drie vormen : de bevleugelde taal der
muziek, die van 't menschelijk woord, die van de uitbeelding in kleur of steen. Daarom werd in het keurig zaaltje
.Louis XV, waar de feestzittingen der Vlaamsche Academie
plaats nemen, eerst het woord gegeven aan de muziek.
Rein, luchtig, etherisch klonk het ineens : het Ave
Maria van ARCADELT (1514-1557), a capella, zonder steen
Aran begeleiding, alleen een stemmen-gebouw, zooals de
meesters der zestiende eeuw dat zoo goed wisten .aan te
leggen stemmen als klankzuilen, waarop de anderen
berusten om te stijgen, in omstrengeling van klanken, en
eindelijk te sluiten in de omhelzing van 't akkoord. De
« ogivale toonkunst » zou men die school kunnen noemen,
want gelijk de lijnen onzer kathedralen schieten die klanken
ten hooge, in lenige reinheid, en onimoeten als de voegen
van 't gewelf in 't eind-akkoord der vereeniging met het
opperste doel : God.
In religieuze aandacht werd dit stuk aangelioord en
bracht eene stemming over 't geheel, gaf het eerie wijding
die niet meer moest wijken.
Mij werd enkel gevraagd het muzikaal gedeelte • te
beoordeelen, maar hoe zou ik het kunnen laten bier den
held van 't feest te noemen, den Zeer Eerw. Heer AERTS,
pastoor van Heppen, die als de apostel, de verkonder, de
vertolker vooral is opgetreden van 't meesterwerk der
gebroeders VAN EYCK In korte woorden gaf hij de stof van
betoog dat hij 's namiddags, voor 't tafereel zelf, zou
uiteenzetten en dat bij de twee uren al de aanwezigen zou
boeien.
Toen hij zweeg, hieven weer hemelsche klanken aan.
Ditmaal van speeltuigen, oude, archaiek, ons terugvoerend
naar lang verleden tijden, tijden vol bekoring door het
omfloersende van, 't verleden zelf : Largo eener sonate van
LOEILLET (Gent 1650-1720). Oh! wat zwol de boezem,
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wat voelde men zich innig en wellig aangedaan bij die zoete
klanken vol streeling en melodij, zachte toovering en als
zegenende emotie. Volkomen kweten de artistes zich van
hunne taak Mejufv. GOOSSENS aan de klavecimbel, de
Heer ARSCHODT met de viola di gamba.
De klank van die ouie instrumenten alleen verplaatst
u in een andere wereld, met meer rust en innigheid. Daarna,
opgewckt en sprinkelend om zoo to spreken, de lustige
tonen van een Allegro con brio van denzelfden LOEILLET.
Eene gelukkige gedachte mag het heeten de muziek van
dien Gentschen meester gekozen to hebben voordit Vlaamsch
feest bij uitnemendheid. Niet dat de klanken kenmerkend
vlaamsch waren, of de compositie van den zelfden tijd als
de vervaardigers van het beroemde Lam Gods. De muziek
is, in hare evolutie, van veel lateren datum als de andere
kunsten; haar middeneeuwsche tijd neemt plaats slechts in
de XVI e eeuw, met meesters zooals PALESTRINA, ROL DE
LASSES, enz. LOEILLET is van latere jaren en vond juist
een gepast kader in het zaaltje waar zijne stukken klonken.
Weer de zelfde volkornenheid van uitvoering in dit allegro,
waar de kleine viola Hj kwam, gespeeld door den Heer
GADEYNE, eene oude kennis voor degenen die het geluk
hadden hem op het front to hooren, in 't orkest door de
zorgen onzer geliefde Koningin bijeengebracht.
Professor A. DE CEULENEER sprak daarop van den
invloed der gebroeders Van Dyck op de ontwikkeling
van de Sclzilderkunst. De invloed van Giotto, zegt
bleef tot Italie beperkt, tervvij1 die van de gebroeders Van
Eyck tot alle landen en tot alle kunstscholen doordrong.,
Als denker staat Hubrecht boven zijn broer ; Jan is echter
als schilder veelzijdiger en brengt meesterstukken voort in
al de vakken van zijn kunst ; beiden, door de verbeteringen
aan de schilderkunst toegebracht, molten als baanbrekers
beschouwd worden : de eenvoudige achtergronden van
vroeger hebben zi) door zeer fijn afgeteekende gebouwen
vervangen en door landschappen, die aan hun gewrochten
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een bijzonder Leven bijzetten. Zij weten de perspectief zoo
natuurlijk weer te geven. dat hun schilderijen een echte
werkelijkheid vertoonen De olieverf hebben de gebroedersVan Eyck eigenlijk niet uitgevonden ; zij zijii evenwel
daartoe gekomen, kleuren en olie te mengen met een vernis,.
waarvan de juiste samenstelling ons met bekend is, maar
waardoor hun werken goed droogden en ook de kleuren
hun frischheid behielden, zoodanig dat zij ons nog voorkomen alsof zij pas geschilderd waren.
Daarna viel weer de muziek in : eene sonate van
LOEILLET, voor drie instrumenten, met Lento expressivo
en Allegro giocoso. Weer een feest voor het oor.
Last not least stond een jeugdige grijsaard op : deHeer JULIAAN DE VRIENDT, krachtig, kernachtig, in eene
taal vol geestdrift hulde brengende .44._zn de meesters die
zijne jeugd hebben gevormd, de onsterfelijke gebroeders die
ook toonbeeld waren voor de moderne gebroeders, het
doel aatiwijzend van de kunst die God moot verheerlijken
en den medemensch stichten.
Lang is bet geleden zei de heer DE VRIENDT - :
twee kunstenaars, gebroeders, Hubrecht en Jan waren in
hun werkhuis te Gent ieverig bezig. Aan eene gewichtige
samenstelling waren zij vverkzaam : de Aanbidding vanhet Lain. Hubrecht mocht het einde niet zien zijner
grootsche onderneming. Het kunstwerk werd door Jan
voltooid. De menigte bleef samengedrongen staan voor het
voltrokken meesterstuk, vol eerbied en bewondering. Vijf
eeuwen zijn sinds vervlogen en de schepping der gebroeders.
Van Eyck staat daar nog in al hare frischheid en pracht.
Het vlaamsche ras is niet materialistisch, bet is gevoelig:
voor de werkelijkheid, maar ook voor bet bovennatuurlijke.
De kunst moet nationaal zijn, de uitdrukking van den
geest eens y olks, schoonheid uit het y olk en voor het yolk.
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De geest der twee oude meesters beheersche den arbeid
onzer kunstenaren opdat zij schoonheid zouden scheppen
tot glanzende toekomst van ons herwordende Vlaanderen.
Een koor van ROL. DE LASSUS sloot de plechtigheid,
met de zelfde keurigheid uitgevoerd door de kunstafdeeling
der Melonzanen, met dezelfde ingetogenheid afgeluisterd
door de verrukte aanwezigen.
Wezenlijk een onvergetelijke dag, een gezegende dag

Onder de levendigste toejuichingen van de
toehoorders, bedankte Prof. Dr. C. LECOUTERE de
heeren hoogambtenaren voor hun gewaardeerde
tegenwoordigheid op onzen Viciainschen Van Eyckdag. Tevens sprak hij een woord van innigen dank
uit voor de talrijke aanwezigen die zelfs van verre
waren gekomen, en voor de vele dames en juffrouwen die het feest hadden bijgewoond. Allen noodigde hij ten slotte uit, tot de bijeenkomst van den
namiddag, te 2 z 2 uur, in de hoofdkerk van SintBaafs.
De vergadering werd te 1

2

uur gesloten.
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IN SINT-BAAFSKERK,
te 2 1/2 uur.
De vergadering wordt voorgezeten dtc,or Z. D._
H. Mgr. SEGHERS, bisschop van Gent, in het
bijwezen van de heeren van het Bestuur en de Leden der Academie, waarbij zich Juffrouw Virg-!nie
Loveling, briefwisseiend lid, gevoegd heeft.
Buiten de heeren die de morgenvergadering
hebben bijgewoond, zijn thans nog aanwezig, de
heeren : Staatsminister Al. van de Vyvere, yolksvertegenwoordiger voor het arrondissement Thielt ;
— van Cauwenbergh, volksvertegenwoordiger te
Lier ; — Z. E. de Baets, vicaris generaal van het
Bisdom ; — H. de Kerchove d'Exaerde, arrondissements-commissaris; — Hub. Verwilghen, arrondissements-commissaris te Sint-Niklaas; — Cyr.
Buysse, letterkundige te Afsnee; — Al. Callant,
letterkundig-e; — P. Campers, leeraar aan de Normaalschool; — F. H. Gabriel Celis, letterkundige;
— Fr. Coppejans, kunstschilder ; Z. E. Kan.
Coppens; -- J. de Bceuf, meubelmaker; — Kan.
De Ruyver; — E. H. Goubert, leeraar aan het
Sint-Jorisg-esticht; — Dr. A. Roegiers, bestuurder
der Staats Middelbare Normaalschool; — Dr.
Roelens, burgemeester te Rupelmonde, oud-provincieraadslid ; — C. van Caeneghem, eere-schoolopziener te Aalter; — van de Weyer, hoogleeraar
te Leuven ; — J. van Hecke, toonkundige; — Alf.
van Overbeke, dagbladschrijver; Jos. van Over-
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beke, advocaat. — Op die vergadering waren
verder, buiten een paar honderd andere belang-stellenden, een aantal dames en juffrouwen aanwezig.
Pastoor AERTS komt aan het woord. Met aandoening spreekt hij over het prachtige kunstwerk,
waarvoor wij thans vergaderd staan. Hij is van
meening, dat op het middelpaneel niet God de
Vader, maar God de Zoon verheerlijkt staat, tusschen zijn Goddelijke Moeder en den Evangelist
Sint-Jan, en verdedigt zijn stelsel met oprechte
overtuig-ing. Ten slotte beschrijft hij het meesterstuk tot in zijn minste bijzonderheden en verwekt
bij zijne aanhoorders bewondering en veneering
voor de Gebroeders van Eyck, de onsterfelijke
scheppers van het Lam Gods.
't Was ruim 4 I/ 2 uur, toen de vergadering
uiteenging. Pastoor AERTS, die onvermoeibaar
scheen, had bij de twee uur met vuur en gloed
over het Lam Gods gesproken.
De dag van 21 n October zal steeds voor de
Koninklijke Vlaamsche Academie een groote, een
onvergetelijke dag mogen heeten!

DE INVLOED
DER

GEBROEDERS VAN EYCK
OP DE

ONTWIKKELING DER SCHILDERKUNST,
door Prof. Dr. A.

DE CEULENEER,

-werkend Lid der

Nu wij weder op vrijen grond in zijn heerlijke vollediglieid
het onsterfelijke veelluik van het Lain Gods mogen bewonderen,
dank zij het kraclitig aandringen op het vreclescongres van
Versailles van Staatsminister VAN DEN HEUVEL, vervult
Koninklijke Vlaamsche Academie enkel een Vaderlandschen
plicht met de GEBROEDERS VAN EYCK_ te verheerlijken en dit in
de taal die de hunne was en de onze gebleven is.

de

Om den kunstinvloed dei van Eycks met juistheid te kunnen
waardeeren en hoogschatten, client de toestand der schilderkunst'
op het einde der veertiencle en in 't begin der vijftiende eeuw in
't kort uiteengezet.
De eerste Renaissance loopt in Italie alsdan bijna op Naar
einde. Giotto, door zijn muurschilderingen te Assisie en in de
Arena heeft heel en al met het byzantinisme van vroeger afgebroken en de kunst tot natuurlijkheid teruggebracht. Zijne
leerlingen en navolgers gaan zijn kunstrichting in, verbeteren,
ontwikkelen ze, en zoo ontstaan die wereldberoemde frescos van
Lorenzetti, Orca.gna, Masaccio en de schilderingen van
Campo Santo.
Bet muurschilderen is in Italie overheerschend en zoo
blijft schilderkunst aan bouwkunst gebonden.
Paneelschilderingen zijn betrekkelijk zeldzaam, maar
kunstenaar die alleen op bestelling werkt, weet vooraf
plaats zijne schilderij zal innenien.
het

de

welke •
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(1270) en de Majesta van Duccio (1311) zijn nog niet bezield
door den verjongenden geest die rnet Giotto zal ontstaan.
Hier in 't Noorden bestaat zulke ontwikkeling niet. Ons
vochtig klimaat kan het versieren der kerkwanden met schilderingen niet begunstigen en de weinige kunstwerken tot ons gekomen, kunnen naast de Italiaansche frescos met in aanmerking
gebracht worden. De beste zijn wel die van de kapittelzaal der
Bijlohe te Gent, uit de tweede helft der I4 de eeuw r). De geboorte•
Christi, in het Oude Vleeschhuis te Gent, schilderde Nabur Martins in 1448, dus na den dood der van Eycks. Als oudste paneelschildering kan men vermelden de Rijve van Sint Odila (1292),bewaard in de kerk van Kerniel nabij Borgloon. Zij heeft echter
nog zeer geringe kunstwaarde. De voornaamste paneelschilderingen zijn de luiken van het altaarblad van Champnol (nu in
het Museum van Dijon) van de hand van den Yperling Melchior
Broederlam (1399). Jacob van Baerze, van Dendermonde, ontwierp het retabel voor Philips den Stoute en was er de beeld-houwer van. (2)
Het werk van Broederlam is wel geen meesterstuk maar het
is voor de kunstgeschiedenis van het hoogste belang. Broederlarn
was voor Vlaanderen wat Cimabue en Duccio voor Italie waren ;_
de van Eycks, wat Giotto voor Italie, met dit verschil dat de
invloed van Giotto beperkt bleef tot Italie, terwijl die der
gebroeders van Eyck tot alle landen en alle kunstscholen zou
doordringen.
Het opkomen der gemeenten brengt de schilderkunst ook.
buiten de kloostel s en weldra ontstaan in vele steden de SintLukasgilden. Te Gent was ze reeds in 1355 volkomen ingericht.
Onze muurschilderingen en paneelen kunnen die van Italieniet evenaren; onze miniaturisten integendeel, begunstigd door
boning Karel V (1364-1380) en door zijn broeders, den hertog
van Berry (1340-1316) en Philips den Stoute (1342-1404), brengen
(I) Van Lokeren dateert ze ten onrechte uit de eerste helft der dertiende
eeuw.
(2) Bij het zien der meesterwerken van van Baerze in het kloosfer der
Byloke te Gent, droeg Philips de Stoute aan van Baerze op, het altaarblad te'
vervaardigen en Broederlarn schilderde in olieverf er de luiken van en ook
de beeldjes door van Baerze gebeeldhouwd.
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de aandacht te vestigen op Jan van Brugge, de gebroeders Limburg (Janneken en Polleken), Maelvel en Jacob Coene van
Brugge.
Zoo was de toestand als de geniale gebroeders van Eyck
met hun onvergankelijk werk beginnen. Hun !even, vooral dat
van Huibrecht, is ons weinig bekend. De kennis hunner levensbijzonderheden hebben wij vooral te danken aan de grondige
opzoekingen van den betreurden James Weale, buitenlandsch
eerelid onzer Academie.
Beide van Eycks werden geboren te Maeseyck of te
Aldeneyck, waar wij onze oudste muurschilderingen vinden
(I 2 de eeuw) (I).
De kunst was in die gewesten geen nieuwe gast. Reeds in
de acbtste eeuw leefden tusschen de stifle muren van het abdissenklooster van Aldeneyck de heilige Herlindis en de heilige
Relindis, die ons om hun schilderen bekend staan. Ook in
Limburg ontmoeten wij den eersten opbloei onzer letterkunde
met de Eneis en met de Servatiuslegende van Heinryck van
Veldeken (in de omstreken van Hasselt). De kroon op deze
Limburgsche kunstbeweging werd gezet door kunstenaars die
met hunne meesterwerken de wereld gingen verbazen.
Wij weten dat Huibrecht (geboren ongeveer 1366) te Gent
verbleef en een werkzame burger was; hij stied er den 18 September 1426 en werd begraven in de krocht van Sint-Jan, onder
de kapel van Vijdt. Het yolk moest hem zeer hoop schatten, want
zijn recliterarm, die het penseel hanteerde, werd in een ijzeren
omhulsel aan het kerkportaal vastgehecht en bleef aldaar tot in
de 16de eeuw (2).
Het leven van Jan (geboren in 1382) is ons jets beter
bekend. Huibrecht leidde hem op in de schilderkunst. Hij was
niet eenvoudig burger, gelijk zijn broeder, maar leefde aan het
(I) JULES HELBIG, La peinture au pays de Like et say les bonds de
/a Meuse. Liege, 1903, blz. 3.
(2) Was reeds in 1566 verdwenen. Sedert de tweede helft der mde
eeuw, was Gent een middelpunt van Schilderkunstontwikkeling geworden.
Wellicht was dit eene cede voor Huibrecht om zich in onze stad te vestigen.
Men leze daarover MAETERLINCK, Hubert van Eyck et eCole pre'eyckiennc.
-(Bull. der Maatsch. van Gesch.- en Oudheidkunde te Gent, 1914, blz. 149.)
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Beyeren, benoemden bisschop van Luik (I), werd hij den 19 Mei
1425 schilder en kamerling van Philips den Goede. De hertog
gelastte hem met verschillende zendingen; de meest bekende is
die geleid door Jan van Roubaix : deze moest aan den Koning
van Portugal, Jan den Eerste, voor zijn meester de hand der
prinses Isabella vragen, en Jan van Eyck was gelast het portret
der jonkvrouw te schilderen. Hij scheepte in te Sluis op
19 October 1428, landde te Cascaes aan den 16 December en
kwam te Sluis terug den 25 December 1420. Het portret,
geschilderd te Aviz, is verloren gegaan, en wij moeten veronderstellen dat hij in Portugal andere werken voortbracht (2). Hij
oefende er ook grooten invloed uit. Met hem begint de werking
welke de oude Portugeesche school onderging door het overwegende gezag .van onze Vlaamsche schilders.
Het beschouwen van het meesterstuk dezer school, de
Sint Pieter van Gras Vasco (1552-1592) in de kerk van Vizeu,
wekt in den geest eene zekere herinnering aan den God den
Zoon, alias God den Vader, van het Lam Gods (3).
Jan woonde gedurende lange jaren te Brugge, al waar hij
stierf den 9 Juli 1441.
In de ons overgebleven werken der gebroeders kan men bijna
nooit met zekerheid de hand van Huibrecht uit die van Jan
terugvinden : zoo weinig vertoonen hunne gewrochten persoonlijk
verschil. Men bewondert bij Huibrecht verhevener majesteit,
meer edelheid in de uitdrukking, een volmaakter koloriet ; bij
Jan, fijnere uitvoering en meer realistische bewerking.
Aan Huibrecht worden onder meer toegeschreven, de Drie
(I) Tot I I September 1424.
(2) In den inventaris van Margareta van Oostenrijk van 1515 leest men
dat zij bezat 2177 C face dune Portugaloise... faicte de la main de Johannes
sans huelle et sur Dit portret werd heel waarschijnlijk in Portugal
geschilderd. MAETERLINCK, blz. 156.
(3) Zie mijn work : Le Portugal. Notes d'art et d'arclurologie. Antwerpen, 1882, blz. 64 en volgende. De invloed der Vlaamsche school ontwikkelde. zich ook in Portugal met de schilderij, thans in de kathedraal van
Sevilla, van Pedro Camparia (De Kempeneer) (1502-158o). Het kan ook
zijn dat Vasco de copie van het Lam Gods te Madrid heat kunnen bewonderen.
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Marieen aan Christus' graf (Verz. Cook, Richmond); de Madonna
van Kanselier Rolin (Louvre); de Zegepraal van het Christendom op het Jodendom, ook Fontein van het levende water
genoemd (Prado), die door de algemeene opvatting aan het
Lam Gods herinnert.
Van Jan zijn zeker de Heilige Barbara, 0. L. Vrouw aan
de fontein (Museum, Antwerpen, van 't jaar 1439) en meer
andere. De portretten van Jan Arnolfini en zijne vrouw Joanna
de Chenany (Nat. Gall. te Londen), dat zijner vrouw (Mus.
Brugge, van 't jaar 1439), op de Madonna van Kanunnik Van der
Paelen, het portret van dien kanunnik (St.-Janshospitaal, Brugge)
en het portret van den Brugschen goudsmid Jan de Leuwe
(Museum Weenen), behooren wel tot de schoonste, de natuurgetrouwste portretten ooit gepenseeld. Jan van Eyck is wellicht
de volmaakste van al portrettisten : Van Dijck, Rubens, Raphael,
Darer, de Hollandsche meesters, hebben hem hierin niet overtroffen. Hij idealiseert de gelaatstrekken niet, maar stelt ze voor
juist zooals ze zijn, met de uitdrukking die hun eigen is. Hij
weet zijn personen zoo levendig of te beelden dat men onwillekeurig de vraag op de lippen voelt komen die eens Michel Angelo
tot den San Marco van Donatello (Orsanmichele) richtte : Perchd
71011 mi parli? Waarom spreekt gij mij niet aan?
Al deze ongeevenaarde werken worden echter in de schaduw
gesteld door hun rneesterwerk. Door de eerste zouden zij als
uitstekende schilders bekend staan ; door het Lam Gods gaven
zij aan het nageslacht een geschenk zooals het nooit een volmaakter ontving.
Men fnag veronderstellen, dat het veelluik besteld werd in
1422 door Joos Vijdt, voorschepen van Gent ( 1 433-34, j 1439)
en zijne vrouw Elisabeth Borluut (t 1443). Zeker is het dat de
inhuldiging van het meesterwerk plaats greep den 6 Mei 1432 (I).
Het was Huibrecht die het plan van heel de schilderij
opvatte. Hij vertolkte de woorden van Joannes in de Openbaring (2), door een voorstelling der Verlossing van het
menschdom.
(r) In 1559 laat Philips II er een kopij van maken door Michiel Coxie
die er twee jaar aan wcrktc. Zij werdt geplaatst in de kapel van het (mid
paleis te Madrid.
(2) VII, 9-To.

Io4.0 Door deze hemelsche opvatting bewees Huibrecht dat hij
een overtuigde christen was, begaafd met een geniale denkkracht. Op meer grootsche, meer klare wijze de Verlossing voorstellen is niet mogelijk. Dit alles doet denken aan zekere geniale
dichterlijke voorstellingen van den vereeuwigden Dante.
Hoe verbazend de schitterende en volmaakte eenheid der
opvatting, hoe grootsch de gedachte die de meester heeft weten
uit te drukken en samen te vatten ! Aileen een genie was in staat
zulk volmaakt kunstgewrocht in den scheppenden geest te ontwerpen. Al de voorgestelde personen werken mede tot een en
hetzelfde doel; tot de geringste bijzonderlieden harmonieeren.
Overal bestaat er evenwicht; alles is beredeneerd.
Alle tijden, alle volken verheerlijken de Verlossing van het
menschdom door het Lam. Adam en Eva staan verjongd in
hunne oorspronkelijke zuiverheid. De Drievuldigheid troont in
het midden (1). De Heilige Maagd is uitverkoren voor de Verlossing, Joannes is de vooilooper. Het bloed van het Lam vloeit
zegenrijk : zinnebeeld der Heilige Eucharistic die het echt leven
geeft, de ware levensfontein. De profeten voorspellen de Verlossing, de Apostelen verkondigen ze. Pausen, bisschoppen,
maagden, heiligen, monniken, bedevaarders, eremijten, alien
zijn gaande om het Lam te aanbidden. Zulks is het denkbeeld
door Huibrecht geschapen en door hem en door zijn broer
uitgevoerd met volmaakte techniek en een penseel der fijnste
sierlijkheid. Het is een grootsch Te Deum, door penseel en kleur
plechtig aangeheven.
Alle volkeren voelen hun fierheid stijgen met den triomf
hunner nationale kunst. Te Siena werd de Majesta met luister
en trompetgeschal van Duccio's werkhuis naar den dom begeleid; Cimabue's Madonna bracht het opgeruimde yolk van
Florentie naar Santa Maria Novella. Ook bier heeft het yolk
gejuicht bij de blijde terugkomst van zijn kunstschat : klokken
luidden, vlaggen wapperden, vaderlandsche liederen weerklonken
en de ziel van ons yolk rilde van ontroering.
Jan van Eyck heeft wellicht zekere wijzingen aangebracht
en voor enkele bijzonderheden alleen zijn persoonlijk inzicht
(1) Ik wil bier nie.t beslissen of het middenbeeld God den Vader voorstelt. Adhuc sub judice h's est. Ik moet bekennen dat de E. H. Aerts zeer
groudig het vraagspunt besproken heeft.
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geraadpleegd, want Huibrecht mocht enkel een klein deel van.
het veelluik afwerken. Van zijne hand zijn o. a. voorzeker de
God de Vader of God de Zoon, Maria, de Dooper; maar de.
eenheid der voorstefling bewijst dat Jan zich aan het oorspronkelijk plan in zijn groote lijnen heeft gehouden.
Als denker staat Huibrecht boven zijn broer; Jan is echter
als schilder veelzijdiger en brengt meesterstukken voort in al de
vakken der schilderkunst : godsdienstige voorstellingen, portretten, landschappen, zelfs genrestukken zooals de badscene
met den beroernden spiegel die Federigo van Urbino in zijn
paleis bezat
Vroeger schilderden de kunstenaars eenvoudige achter-gronden van een en dezelfde kleur, eene overlevering van het
byzantinisme; en die richting werd zelfs nog in de vijftiende
eeuw door groote schilders gevolgd, b. v. door Stephan Lochner
in zijn Dombild (1440-1450) en in zijn Laatste Oordeel. Giotto
en zijne navolgers brachten aan achtergrond en voorstelling eene
rijke afwisseling door zekere bouwkundige motieven. De van
Eycks echter waren de eersten die als achtergrond gebouwen
afbeeldden, zoo fijn afgeteekend dat zij tot model voor bouwmeesters zouden kunnen dienen.
Soros herinnert Jan zich kerken van dewelke hij op reis
schetsen geteekend heeft. Alzoo voor de Maria-boodschap van
de Ermitage geeft hij grootendeels weder den kruisbeuk van
Santiago de Compostella, waar hij zich be y ond in Februari
1429. Dit paneel is dus niet van 1426 maar wel van na 1429 (2).
De Madonna van Van der Paelen (Brugge), die van Abt van
Maelbeke, proost van Sinte-Marten van Yperen (Helleputte,
Leuven, van Juli 1440), worden voorgesteld in romaansche
kerken; die van het Museum van Antwerpen in eene gothisclie
(I) Zie mijn _pistus 7 , uvr C;ent, Gent, 1910, blz. 48. Men zou zich een
gedacht kunnen vormen van zijn genrestukken door een paneel van zijne
school voorstellende eene liefde-betooveraarster (Der Liebetzanber) bewaard
ill het Museum van Leipzig-. (Uerzeickniiss der Kunstwerke /in Stddt.
Museum 211 Lci_poig.. 1897, HZ. 117 11 0 509).
(2) SAINTENOV, _L'Arlive de St Jacquesde Compost:elle at le &cc-or
arckeOlogique de ..liznonc/(ltion Jean tan Eyck. (Annales Acad.
d'archeologie, LX, blz. 239).
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kerk. De heilige Barbara (I) (Antwerpen) is gezeten voor eenen
toren in opbouw, en een landschap versiert de heenvluchtende
verte.
Het landschap werd nu algemeen als achtergrond door de
gebroeders verkozen; ook bier bereikten zij onovertroffen volmaaktheid : daartoe behooren de wondere landschapschilderingen die wij als achtergrond van het Lam Gods vinden. Door
het aanwenden van dit landschapmotief, gaven zij een waar leven
aan hunne'kunstgevrochten. Hun landelijk vergeziclit was soma
zoo natuurgetrouw dat in den achtergrond der Madonna Rolin
het panorama der stad Lyon wordt gezoclit.
Daarin werden zij in latere tijden door de grootste schilders
nagevolgd.
Op technisch gebied mogen de gebroeders van Eyck, door
hunne uitvindingen en verbeteringen als baanbrekers beschouwd
worden. Door grootere helderlieid van het licht en scherpere
duidelijkheid van de voorweipen, gaven zij aan het verschiet een
natuurlijkheid die verre de werken van at hun voorgangers
overtreft. Het is geen beeld meer, het is de werkelijkheid zelf die
ons wordt vOOrgetoond. Hun verschiet is zoo volmaakt dat zelfs.
geen Zurbaran of geen Rembrandt het evenaren.
De uitvinding der olieverf wordt dikwijls nog aan de gebroeders van Eyck toegeschreven. Ten onrechte. Sedert lang washet bekend dat kleuren met olie te mengelen waren : maar men
gelukte er niet in. Zoo liet men eenvoudig de schilderij door de
„con drogen en niet zelden werden de kleuren hierdoor verduisterd. Ook het waterverven bleef algemeen heerschend en heden
nog werpen sommige theoretici de vraag op of dit procede niet
aan te raden is (2).
Al die hinderpalen en hinkende kunstmiddels wisten de
gebroeders van Eyck te vermijden. Hunne uitvinding bestaat
niet irl het mengelen der kleuren met lijnolie ; maar wel in het
vinden van een volmaakt opdrogend vernis, waarvan de juiste
samenstelling ons onbekend blijft, dat zij met olie mengelden (3);
(I) Veel meer eene teekening.
(2) Zoo CH. BLANC, Gramnzazre des arts du dessin, blz. 622.
(3) De heer MAETERLINCK denkt dat het Lam Gods in waterverf
geschilderd werd en daarna met het uitgevonden vernis vastgesteld en
bestendigd. Op. cit., blz. 173.

— 1043 —
daardoor droogden de paneelen heel gemakkelijk en de kleur
bleef zuiver, doorschijnend, helder; en zoo duurzaam dat na
vijf eeuwen hunne kunstgewrochten zoo frisch voorkomen alsof
ze eerst onlangs geschilderd waren. Huibrecht beproefde reeds
zijn vernuft, in het opzoeken van die zoo gelukkige droogwijze; Jan bracht ze tot volmaaktheid.
Deze nieuwe techniek bekwam overal ongehoorden bijval.
Antonello da Messina (1444-1493), nadat hij te Napels eene
Maria-boodschap van Jan van Eyck te zien had gekregen besloot
tot eene reis naar Vlaanderen om er die nieuwe methode te
bestudeeren. Teruggekeerd naar Italie, vestigde hij zich te
Venetie en maakte er de nieuwe methode bekend : aldus kwam
de Italiaansche school met de Vlaamsche in verbinding.
In . Italie heerschte weldra eene groote voorliefde voor de
Vlaamsche schilderkunst. Van der Weijden verbleef een jaar in
het schiereiland (1449-1450); hij wrocht er ecliter niet; maar
reeds in 1449 werd te Ferrara eene Pieta van hem bewonderd.
Alhoewel enkele Italiaansche schilders de nieuwe methode
trachtten toe te passen, bleef men nog gedurende Lange jaren
overtuigd dat de Vlaamsche kunstenaars er het best in gelukten.
En zoo kan men verstaan dat Joos van Wassenhove, gekend
onder den naam van Justus van Gent, gelast werd het Laatste
Avondmaal (1472-1474) van Urbino te schilderen. Hij was de
eerste Vlaming dle als schilder in Italie werkzaam was. Van
Italie breidde zich de nieuwe methode in al de andere landen
uit. De invloed der gebroeders van Eyck was overheerschend
en voortdurend, niet alleen op onze kunstscholen, maar op die
van heel Europa.
Wij laten andere volken roemen op groote staatslieden, op
schrandere krijgslieden; zelfs in de letterkunde, aihoewel wij
met fierheid naar een Ruysbroeck, een Vondel, en op onze
dagen op een Gezelle kunnen wijzen, hebben wij toch nog
geen Dante, geen Shakespeare, geen Gcethe, nog geen Moliere;
maar welk yolk kan onder zijn kinderen met overweldigenden
trots een genieenpaar vinden die in beteekenis, in scheppingskracht en in onbegrijpelijke kunstvaardigheid de gebroeders
van Eyck evenaren ? Deze kunstenaars zijn de onze ; zij zijn van
onzen vruchtbaren moederstam. Zij zagen het licht op onzen
dierbaren grond. Onze taal was de hunne. Vlaamsche verzen
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versierden de grafzerk van Fluibreclit (1); Vlaamsche verzen
van Jan staan 01) de otnrarning van het portret van de Leeuw (2);
en zijn zoo christelijke als nederige leuze was : Als ik kan (als
ixh xan).
Gij hebt gewerkt, Jan van Eyck, zooais gij kondt, maar nooit
kan een kunstenaar doen wat gij gedaan hebt : ook, zoo lang de'
menschen het geluk zullen genieten gevoelens to bezitten voor
al wat grootsch, edel en schoon is, zoo lang ook zullen zij uwe
kunstgewrochten bewonderen, maar hunne bewondering, hoe
vereerend, hoe diep zij ook weze, zal nooit in verhouding kunnen zijn met de weergalooze volmaaktheid der talrijke geniale
voortbrengselen van U en van uw broeder.
(I) Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen kring van Gent. II,
blz.
blz. 239; III, blz. 421, 857 ; Handelingen,
« Spieghelt v an my die op my treden
Ick was als ghy, nu bem beneden
• Begrauen doot, alst is anschyne.
My ne halp met, const, noch medicine,
« Const, eer, wijsheyt, macht, rijcheyt grout
• Is onghespaert, als court die doot.
• Hubrecht van Eycl< was ick ghenant,
« Nu spyse der wormen, voormaels bekant
In schilderye zees hooghe gheeert :
« Cort na was yet, in nieute verkeert.
Int iaer des Heeren des sijt ghewes,
< Duysent, vier hondert, twintich en zes,
« Inde maent September, achthien daghen viel,
• Dat ick met pynen God gaf mijn ziel.
Bidt God voor my die Const minnen,
• Dat ick zijn aensicht moet ghewinnen
« En vliedt zonde, keert v ten besten
« Want ghy my volghen moet ten lesten.
,( 2) Die GenulldeN-alerfr. Alte Meister, Wien, i907, no 6 25
Ian de (Afbeelding van een leeuwtje) op sant orselen dach
Dat 'claer eerst met oghen sach 1401.
Gheconterfeit nu heeft mi Ian
Van Eyck wet biijct wanneert began 1436.

HET LAM GODS
EN

DE ROL DER KUNST IN DE MAATSCHAPPIJ,
door JULIAAN DE VRIENDT.

Lang is het geleden.
Twee kunstenaren, gebroeders, Huybrecht en Jan, waren in
hun werkhuis, bier te Gent, ieverig bezig. Zij hadden reeds
vermaardheid verworven en hun naam was verre de grenzen van hun klein geboorteland verspreid.
Er was eene groote ruimte in de plaats waar zij werkten. De
bijzondere schikking van een aantal paneelen in verschillende
grootte en vorm, deed raden dat zij aan eene gewichtige samenstelling werkzaam waren. Een deel dezer paneelen stand reeds
in een verre staat van vordering, de anderen nog in witte voorbereiding. Hiervan waren nochtans de meesten bedekt door
eene teekening met de grootste zorg afgemaakt, zoo dat men
tech bijna een volkomen gedacht kon hebben van het geheele.
Diep treffend was het door zijne verscheidenheid, maar vooral
door het ontzagwekkend, het majestatische der groote hoofdfiguren die bestemd schenen om als bovendeelen alles te beheerschen. Deze waren reeds ver afgewerkt en getuigden van de
geniale vindingskracht en kunde van dengene die ze ontworpen
had en ook zeker de schepper was van de heele samenstelling.
Men zag daar den Kristus gemijterd en zegenend vertoond, de
Moeder-Maagd in Naar gebedenboek verzonken, Johannes den
dooper, den zwerver der woestijn met lange Laren en baard.
Wat ging wel het geheele zijn wanneer reeds doze enkele beelAlen zoo machtig voorgesteld, zoo indrukwekkend werkten !
En dit groote paneel nog niet voltooid, maar toch ook ver
gevorderd, dit moest, ja, het middenstuk zijn. Daar troonde op
en altaar het Lanz Gods, aangebeden door engelen en talrijke
scharen martelaren, heiligen, geleerden, dewelken zich voorts
ontplooiden op de zijpaneelen. Ook daar, nog in teekening
muziceerende engelen en onze stamouders Adam en Eva. Uit.
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dit alles steeg als een geurige walm van overtuiging en geloof,Welk een poema, welken heerlijken lofzang ten hemel uit eeneechte kristene ziel ontsprongen!
Hoe gelukkig moet de jongere der twee zijn, zijne reeds
rijpe begaafdheden mede te besteden aan het uitvoeren, het
verwezenlijken van dien wonderlijken droom van een genialen
broeder!
Nu was hij bezig met de bereiding van het mengsel dat de
waterverwen moest toegevoegd worden voor het gebruik : eene
harsachtige stof met eigeel. Uiterst zorgzaam werd dit gereed
gemaakt. Het eigeel moest dienen om de menging van de harg
met het water mogelijk te maken. Na voltooiing zou het werk
overdekt worden door een vernis van eigen vinding 't welk door
de verwen drong, ze vastzette en de oppervlakte der schildering
onaantastbaar miek voor alle nat.
Huijbrecht mocht bet einde niet zien zijner grootsche
onderneming. Na zijne dood werd het kunstwerk door Jan tot
volkomen voltooiing gebracht.
Wanneer het voltrokken kunstgewrocht op zijn altaar in de
St-Janskerk geplaatst was ging een kreet van verbazing op. De
menigte bleef samengedrongen staan voor dit meesterstuk der
Vlaamsche kunst, vol eerbied voor de voorgestelde geheime
nissen, vol bewondering voor de pracht die zich aan de oogen
openbaarde en de volmaaktheid van uitvoering waarvan de
scheppers van dit wonderstuk getuigden en die zonder voorbeeld was.
Vijf eeuwen zijn sinds verviogen. De kunst heeft allerlei
wedervaren doorleefd, hoogten en laagten gekend, goede en
kwade tijden doorworsteld.
En nog staat voor onze oogen de schepping der gebroedersVan Eyck in al hare macht en diepe bezieling, in hare oorspronkelijke frischheid en pracht van kleur. Elk, tot welke school hij
behoort,-welke denkwijze de zijne is, moet eerbiedig buigen voor
dit ontzaglijk kunstwerk.
Vlamingen, trots moogt ge zijn : daar voor u staat de hoogste,.
de volmaaktste openbaring van den geest uws yolks. Dit werk is
een hooglied ter eere van Godes • schepping, het geeft getuigenis
van Hem die voor ons dit heerlijk boek opengeslagen houdt —
de natuur — waarin wij lezen moeten in waarheid en rechtzinnig-
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Het vlaamsche ras is niet materialist zooals eenigen hebben
willen doen. gelooven. Is het diep gevoelig voor de werkelijkheid
der dingen, het is het ook voor de dichterlijke verrukkingen der
verbeelding of het bovennatuurlijke. Daarin bestaat wezenlijk de
oorspronkelijkheid van zijn geest en zijn karakter.
Is het niet in onze lage landen, de Nederlanden, dat men de
hoogste mijstiekers zag geboren worden : Thomas-a-Kempis, de
schrijver van het boek waarvan men getuigt dat was het schoonste
na het evangelie, en ook Jan van Ruysbroeck, de wonderbare ?
Bevooroordeelde esthetiekers hebben maar het eene willen
zien en hebben het andere verwaarloosd.
Ons Volk is een begenadigd yolk en misschien meer clan
welk ander voor de kunst geschapen.
Geest en stof, gedacht en vorm harmoniseeren in ons Volk
en deze harmonic plastisch to verwezenlijken is doel en roeping
voor elken kunstenaar.
Het hoogt en meest volkomen werd deze harmonic uitgezongen in de aanbidding van het Lain.
Het meesterwerk der Van Eyck's is de bekoring geweest en
de droom mijner jeugd. Vader Jan De Vriendt was een diep,
vereerder der twee gebroeders en hartstochtelijke bewonderaar
van de aanbidding van het Lain. leder Zondag gin hij met zijne
twee zonen naar St.-Baafskerk en knielend in de kapel voor het
heerlijk tafereel, waarvan lien dag de gordijn weggetrokken was,
woonde hij de mis bij. Daarna gingen de drie naar huis de oogen
vol met de kleurenrijke harmonie en bewogen door het grootschevan 't tooneel dat zij eerbiedig al biddend hadden aanschouwd.
Dat was onze eerste school.
Veel is er geschreven over de rol der kunst in de Maatschappij. De eenen beweren dat de kunst zich in een soort van
geheimzinnig oord moet afzonderen, zoo lets als een gesloten
tempel waar men offert voor ingewijden en dewelke voor het
gemeen ongenaakbaar blijft. Bij gevolg aanzien zij de kunst als,
bestaande alleen voor de verlustiging van een bijzonder, uitver-
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samenstel van enkele liefhebbers, geleerden,
dilettanten, — dus zonder eenigen band met de menigte, noch
werking op haar; zonder invloed op de verstandelijke en geestelijke ontwikkeling van het yolk.
Voor anderen moet de kunst aan eene sociale zending beantwoorden, door schoonheid eenen beschavenden, veredelenden
invloed uitoefenen, uitdrukking van den geest eens yolks, in een
woord, schoonheid uit het yolk en voor het yolk.
De bekrompen opyatting der eersten is volkomen strijdig
met de geaardheid der Vlamingen, die hunkeren naar het
schoone en er in alle omstandigheden de stellige bewijzen van
0-even.
Het yolk is gevoeliger clan velen denken aan wat edel en
schoon is en zijn zucht naar een ideaal moet worden bevredigd;
het vraagt om naar de hoogten opgevoerd te worden. Daarom
moet de kunstenaar, eigen landaard getrouw, een leven verwekken dat zich uit in verheven gedachten, in hoogere gevoelens, en
deze trachten.
Onze kunst moet nationaal zijn, indien zij waarlijk wezen
wil, en haar voeden met het sap nit eigen grond ontsprongen.
Niets mag de kunstenaar onverschillig laten; nationalism
bestaat niet in het weergeven alleenlijk van hetgeen in de nabij,held ligt; de kunstenaar is de vertolker der gevoelens, van 't leven
zelf van zijn yolk, zijner legenden, der begeesterde scheppingen
zijner dichters .en ook der groote historische gebeurtenissen, der
geheimenissen van den Godsdienst, van al hetgeen hem aangrijpt
in de wijde wereld. Maar zijne middelen van uitdrukking die
moeten oprecht uit zijn vlaamsclu gemoed komen, want Vlaming
tot in 't merg moet hij zijn. De taal zijner kunst, indien ik zoo
spreken mag, moet zuiver en onverbasterd klinken en al wat hare
eigenaardigheid schaden kan moet worden vermeden, afgeweerd,
verbannen.
Wij hebben niet noodig ons naar den vreemde te keeren en
ons te laten medeslepen naar aanwinsten die ooze eigene hoedanigheden te loor doen gain, wij die eene kunst bezitten op eigen
grond ontstaan.
Is de oprechtheid de hoogste hoedanigheid niet van onzen
vlaamschen aard ; is zij het niet die de bekoorlijkheid en de
macht uitmaakt der werken onzer oude meesters?
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uitvoering, machtig uitgerust door uwe kunde, in begeestering
komt door eene gedachte die zich aan u opdringt om « beeld »
te worden, o dan vrij vooruit, geeft lucht aan uw vlaamsch
gemoed en in der waarheid, welke noodige vormen of kleuren
ook, « modern » zult gij zijn want uwe schepping is de uitdrukking van gansch uw wezen.
Uwe natuur getrouw in voile oprechtheid en uwe kunst in
ons yolk inwerken.
eigenaardige vormen gehuld, zal levendig
Zoo zal de kunst het niierkteeken blijven van ons yolksbestaan.
En gij, jongeren, die in deze dagen gevaar loopt door den
dwarrelwind medegesleept te worden, welke van den vreemde
naar hier komt aangestormd en reeds zoovele slachtoffers heeft
gemaakt, laat uwe oogen rusten op de aanbidding van het Lanz.
Luistert naar de stem der twee oude meesters, zij leveren u het
geheim hunner macht en hunner grootheid. Door hun meesterstuk roepen zij ons toe : « weest oprecht en overtuigd, verdrijft den
twijfelgeest die de ziel verlamt, alle geestdrift uitdooft, alle scheppingskracht doodt. De kunstenaar is niet geschapen om langs
den grond te kruipen maar wel om zijne vleugelen open te slaan
en naar de hooge sferen te stijgen
Wij moeten gehoorzamen aan deze stemmen; de weg welken
zij ons aanwijzen is de rechte. Dat hun geest en hun voorbeeld
den arbeid beheersche van onze kunstenaren, opdat zij alle
medewerken en schoonheid scheppen ter verheffing en veredeling van ons yolk, tot glanzende toekomst van ons herwordende
Vlaanderen.
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Het nooit vermoed en wonderbaar terughangen der eens
dwaas verkochte luiken van het eerste wcreldberoemd meesterstuk onzer Nederlandsche schilderkunst heeft de oude belangstelling van ons volk weerom gewekt, verder en dieper dan men
)oit vermoedde. Er rijst geen toren gaaf of geschonden van nit
Limburg tot in Vlaanderen waar onze Vlaamsche VAN EYCKEN
niet worden besproken en bestudecrd. Kunst is geen kind van
regeeringen en academies, kunst is geen aristocratie in den banalen zin van dit woord : zij is van en voor al wie het betere en
beste betracht, ook en misschien bijzonder onder de drapers van
het ambachtspak. Gij alien, Dames en Heeren, die hier zoo
aandachtig voortluistert door hemelsche muziek tot hemelsche
,schilderkunst ingeleid, vertegenwoordigt slechts een groeiend en
heropbloeiend yolk dat ziel-in-zang en ziel-in-kleur als zusterkunsten hand aan hand laat gaan naar de hoogte, dat de oude,
rijke bronnen van schoonheid en volmaking niet wilt later
vcrstoppen, maar wilt zien springen tot altijd nieuwe, breeder°
yruchtbaarheid, in den lande en er buiten. De Maeseycker
,schilderhelden echter komen ons herinneren dat wereldroem
wortelt in wereldwaarde, en wereldwaarde te schatten valt naar
de waarde voor eigen yolk het eerst.
De Ko9/19/kli* ilaamsche Academic heeft me onverhoeds
i)elast met de hooge eer U te onderhouden over « Eene
belangrijke Bijzonderheid uit de Aanbidding van het
Lam >>
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nl. het onderzoek der vraag : wie door de middenfiguur
het bovenste yerdiep door den schilder bedoeld werd.
Ik antwoord : Niet God de Vader, gelijk over 't algemeen
gezegd wordt, maar wel God de Zoon, de God-mensch, dietriomfantelijk gezeten in den troon cler Godheid, als Paus-Koning
de wereld regeert en zaligt (I).
Belangrijk heet de Koninklijke Academic dit punt, omdat in
een puikstuk van Phidias' evenknie, welks gelijke nauwlijks in dewereld is, elk ding, als « hemelsch dinck verzorgd, zijn beteekenis
heeft; omdat tevens die oplossing de oplossing zou kunnen bevorderen van nog onbegrepen samenhang en samenzang der m. i.
rijkste en innig harmonische gedachten.
Heeft Otto Seeck niet beweerd dat het nog niemand gelukt
is den diepen zin der Aanbidding to ontwarren en dat het
niemand lukken zal, zoolang het wederzijdsch aandeel der beide
broeders niet vaststaat. Ook nu nog getuigt D r. A. Wurzbach,
Niederland. Kilns/ler Lexikon, I. B, p. 504 : « Jedenfals liegt dem
Gemalde ein konfuses aus Theologisch mystichen Doctrinen entstandenes Schema zu Grunde, welches den Gedanken nahelegt
dass mehrere Theologen daran componiert haben ›>.
En bij ons zijn er ook nog, denkende menschen nochtans,
die bij de weergalooze pracht van samengeplakte _prenten niets,
meer verlangen, en scheiding van vorm en gedachte als een
aanwinst beschouwen voor meer vrije, meer zuivere bewondering !Het godvruchtige Maasland,
Meer dan men nicest weet of vermoedt was de oude Maas
streek de « verloren hoeck in 't ruyde Kempenlant >> van C. Van
Mander, een zeer oud en diep christelijk cultuurland en beschavingsmidden in vele opzichten : zijne geschiedenis, abdijen,
gebouwen, letterkunde en tooneel bewijzen zulks. Door Limburg
is eenmaal de hoofdstroom van handel en verkeer gevloten. In
Maestricht, dat in de VIIIe en Xe eeuw reeds twee rijke kapittelshad, kruisten de wegen « aen eynre ghemeyne straten van
Inghelant in Ongheren I voer Colne ende voer Tongheren van
Sassen in Vranckrijk ». Heel in de buurt ontlook de eerste
(I) Cfr. onze studie : God de Vader of God de Zoon? in De Kemple,
Peer, Nov. 191 ,:en in Liniburgsche Bzidragen, jaarboek 191 I, Eug. Leen,
Hasselt. — Dietsche Warande. Sexta Mai: April 1920, bl. 309.
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Renaissance die, niettegenstaande liefde en bewundering voor
Grieken en Latijnen, wijzer dan de tweede, de eenheid niet
verbrak, nationaal bleef en Christen, en zeker voortwerkte in
scholen en werkplaatsen der onderling en met Italie verbonden
abdijen. Meer dan later ontwikkelde Vlaamsche streken, zoo
durkt het mij, deelden deze gouwen het jeugdig Roomsch ideaal
dat na Constantijn Christus in gebouwen en kunst, gezangen
liturgic als Overwinnaar en Rechter der tyrannen, den geloovigen tot troost, den ongeloovigen tot schrik, verkondigen bleef :
, ('elebremus Dei cum exultationc! s) Die evolueerende
Roomsche heerscherslust en aanleg, die hoogere roeping van
geestelijke triomfatoren scheen wonderwel aan
passer bij
het krachtig, maar kinderlijk Germaansche
dicsgevuel. Van
overal klinkt en dreunt alle maten do hvinne aan den Heideniongeling, den rnilden Koning, den Zegevierenden Christus. Vamf
den begenadigden 1:1()( )sterknecht Ka edmon, den eersten Messiasdichter, langs den Helfand tot Ha ifenschdozn 1 -erlost, overt!
kom ik den Christus tegen.
In de godvruchtige Maasstreek met hare (Jude inonumentaalkunst, hare Bens wijd beroemde schilderschool, zijn de oudste
gedenkstukken Chthilis in ma /estate. In die omgeving vond men
ten tijde van V'N Evcic the, dogen en schriftverklaarders als den
wereldberoemden Dionvsius den Karthuizer, raadsinan der Burgondiers ; de vurigste volgelingen onzer mystiekers, zooals den
grooten ijveraar Gerrit de Groot, die voor zijne 13roeders van
het Gemeene Leven eigen scholen had te Utrecht, te Maestricht
en te Luik ; nit die )mgevi ng kwam de hthatio Nhriyti; uit die
^ mgeving kwamen vele onbekende goudsmeden en kopergieters,
de beeldensnijders : jan van Luik, Jan van Mielveren (?), de
(rei iiale maker van een ander beroemd Christusmonoment, den
gro()ten Calvarieberg van Dijon, Claes Sluter, en Claes van de
\Verve ; de bcdreven boekverluchters : Jan van Hasselt, en de
Brie gebroeders Janneken en Herman van Limburg; nit die
streek kwam, als slot en kroon van beschaving, de godvruchtige
ontwerper en voornaamste uitvoerder van het wonderwerk der
van bet Lanz :
PICTOR HUBERTUS (D)E EYCK
MAIOR QUO NEMO REPERTUS.

De schilder Hubertus van Eyck,
Geer] grooter en is er in 't wereldrijk.
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In onze onheilsdagen toog hij naar het rijke en betrekkelijk
rustige Vlaanderen, naar de weelderige kunststad Gent, waar zijn
levenswerk, vanaf den dag zijner veropenbaring (6 Mei 1432),
om pracht en overweldigenden rijkdom werd geeerd, bemind,
verdedigd, bewaard, en nu in zijn gaafheid die een buitenlander
schond, tot vreugde der gansche natic hersteld is. « Geen riger
kroon dan eigen schoon.» Dat moge Vlaanderen eindelijk inzien
en staven door verdubbelde studie en verdubbelde bewondering
van het schoonste werk der Christene wereld, het Vlaamsch
werk van een Vlaamschen ambachtsman.
Theologische Ondergrond,
Die God zegt, zegt herd (Vader, Zoon en H. Geest).
Van God komt alles voort en terug moet alles naar God.
Gods glorie is einddoel der schepping. De mensch had die orde
geschonden, eigen glorie en wil boven Gods recut en wil gezocht,
en werd met zijn geslacht verworpen. Om die orde te herstellen
en tevens den mensch te redden, wilde Christus, van eemArigheid
Gods Zoon, zich tot Gods glorie vernederen en mensch worden,
gehoorzamend totterdood. Daarom trad de Vader als terug in
het Nieuw Verbond en verhief zijner beminden Zoon. Hij gaf
hem « alle macht over hemel cn aarde ››, wilde dat hij Koning
zij en heersche over alien en alles. De Zoon veropenbaart zich
dan als God-mensch, vraagt dat men in Hem geloove, Hem
beminne en dime : de gehoorzame mensch wordt zijn broeder,
zijn mede-erfgenaam door de gratie, in en door Christus Gode
welgevallig, zoodat hem in en door Christus het goddelijk Zoonschap en erfrecht herworven wordt.
Christus'dood is echter geen einde. Zijn ministerie bij uitmuntendheid begint waar zijne geschiedenis ophoudt. Verrezen,
opgeklommen ten hemel, zittende, den Vader in godheid gelijk,
den eenigen troon en schoot der Godheid (T), begint voor goed
(I) Het is niet zzaast, maar in Jezus dat men den Vader moet zien.
Dat zegt Jezus tegen Philippus (Joan. XIV, io. Cfr. Apoc. III, 21;
XX, i i ; XXI, 5 ; IV, 2). In Apoc. V, I zit de Vader met den Zoon
(de dexlera Del) leerden vele ouden, dus niet de Vader alleen, maar de
Godheid, Deus II-I./zits et nuns : NEC. DE LYRA, DIONYSIUS DE KARTHUIZER e. a. -- De Glossa Ordtharia ziet er Christus.
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zijn. waarachtig, zijn vol leven van Koning, Middelaar, Hoofd,
reddenden Priester in en door de leven van zijn lichaam, de
H. Kerk, welke hij na zijn heengaan den H. Geest als levend
en onophoudelijk levendmakend beginsel, als ziel, heeft ingestort.
Dien Geest moeten wij volgen om met Christus een to blijven.
In dien Geest worden wij door Christus gezaligd, wij en de
komenden na ons.
Doch zoolang ons aardsche strijden duurt, is de algemeene
teruggave der schepping aan Naar Principium, « aller dinghen
iersticheit », niet voltrokken. Zijn echter ook onze lichamen .verrezen, is heel de zuchtende natuur vernieuwd, dan zal slaan het
laatste uur : de dood, Christus' laatste vijand, zal machteloos
neerliggen en de Christus zal heel de schepping aan zijne voeten
zien : de Zoon des menschen triompheert op de wolken des
Hemels. Deinde finis, dan het laatste bedrijf : de God-mensch,
door natuur en geschiedenis verheerlijkt, trade/ regnum Deo et
Patri, buigt voor de Godheid, buigt voor God die ook zijn
Vader is, zijn rijkste kroon, zijn schitterenden staf en biedt den
Vader dc ontelbare scharen der zaligen in Hem en door Hem
gered. S. Paulus heeft dat zoo voorzegd (I Cor., XV, 28) : van
dan of zal God zijn alles iii alles, ut sit Deus omnia in omnibus.
De weergave is geschied, de kringloop van God tot God (I)
is voltrokken. Alles komt van den Vader door den Zoon in den
H. Geest. Alles vloeit terug naar den Vader door den Zoon in den
H. Geest. Het geestelijk leven is het leven van den Vader door
den Zoon in den H. Geest (liefde en gratie).
Die lichtende, stralende leer, bron van waarheid, schoonheid, heil, sedert de Aposteltijden onderwezen, vroeger algemeen
(,2,-ekend en laid heleden, schijnt op heden zelfs bij priesters
vergeten. \Vat al klaarheid werpt ze op het werk van onzen
:Aleester Hubrecht, als dat van Dante en Vondel, vol
Gocivruchheid eragodgeleerdheid ..:amen.
Daar heb ik het groote woord gezegd : god7'rucht4 held, de
ware, warme, de bloem van diepgeworteld gelooven, het opwellen als van een lied uit een vol gemoed. Meer dan theologisch
(I) Cfr. Card. A. IERciER, La Vie Interieure, blz. 434. BOUQUILLON,
'Theolog. Fund., blz. 689. Le Christ, Vie de l'Anze, door Dorn MARMION,
vertaald door W. Van Neylen, Taymans, Lier.
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verlamt, verdort en doodt wat ze aaiiraakt, zal het kennen en meevoelen van den godvruchtigen tijdgeest, bij menschen van goeden
wil, licht brengen, ja meer, en gauwer, en zekerder. Die ziet en
denkt met de liefde van haar hart. Die zingt zonder aarzelen tot
Christus « Gij alleen zijt heilig, Gij alleen zijt de Meer, Gij alleen
de Allerhoogste », bij U alleen is heil.
De Gods-verbeelding.
Het is geweten dat de oud-christelijke kunst de onzichtbare,.
ongenaakbare Godheid niet in menschelijke gedaante heeft verbeeld, om afgoderij en valsche opvattingen te voorkomen
De Kerk leerde dat men de onstoffelijkc Godheid niet beter kon
vereeren en aanbidden, in waarheid en wetenschap, dan met ze
niet te verbeelden in eeri menschelijke gedaante die ze niet had.
Heel anders was het met Christus. De Christus-voorstelling
.groeide met de Kerk van jongen Romeirt tot volwassen man met
of zonder baard, en ontwikkelde zich van gemoedelijken herder
tot statige, majestatische, ja soms stijve en holle heerschersgestalte der Byzantijnen.
Al vinden wij op sarcophagen der V, eeuw den Vader als
oud verbeeld, toch wordt voor den Vader, die geen type had, tot
in de XII, eeuw kortweg de voorstelling van den Zoon ontleend.
« 1k en de Vader zijn een. Die mij ziet, ziet ook den Vader ,
stond soms als uitleg bijgeschreven. Eerst under Byzantijnschen
invloed (± 120o) verschijnt het bijzonder t ype : heel ernstige,
bejaarde man of grijsaard met lange haarstrengen, breeder,
grijzen of witten volbaard, de « Oude van dagen » (2) van Daniel.
Later komt de voorstelling klaar dat God de honing der wereld
is en met kroon, scepter, wereldbol regeert. Men zet de Vader
(I) De Hand Gods, in cirkel of -wolken, wees soms des Vaders tegenwoordigheid aan. Zij gold met de drie vingers of drie stralen als teeken der
Drieeenheid. Cfr. De Pastoors-Catechismus van het Concilie van Trente,
Pars III a. 32 en volgende. Summa III, q. 25, ad 3.
(2) Dan. VII, 9. Die « Oude van dagen >> is volgens tekst en oude
commentatoren, waaronder S. Hieronymus, niet de Vader, maar de Zoon
als Rechter, met mitten sierbaard gelijk in Apoc. I, 14. De smenschenzoon
verbeeldt de heiligen, vier Hoofd Jezus is.
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figuur keizerskroon en tiara op als symbolen van oppergezag.
Doch men vergete niet dat al die symbolen, hier ook weerom,
van Christus zijn overgenomen, die als Paus-Koning en als
groote Keizer » werd begroet. De Christus van Orcagna te
Pisa is, zegt Didron, een paus, en een God. (Icon. aril., p. 286.)
In onze streken ten tijde der VAN EYCKEN is de jonge Vader,
ik zeg niet onvindbaar, doch zeker uiterst zeldzaam. Aileen verbeeld heb ik er nog geen enkel ontmoet. Wel in een kroning van
Maria door Vader cal Zoon samen, zoodat er geen vergissing
mogelijk is. Omdat velen de nude Christelijke tradition niet
kenden, is er te veel gevaderd >> in de jongc iconographie. Mij
den
overal zoaar
dunkt de stelregel logisch en practisch :
het kan, den radci- enkel zcaar het moct. Men heeft ten onrechte
den Vader meencn te zien in Memling's drieluik van Najera, nu
te Antwerpen ; in (le schilderij van Baron Schickler te Parijs
(G. David toegeschreven). Beide beelden dragen het opschrift :
Agios o Theos, ischrros, agios athanatos, de belijdenis van
Christus' godheid, Christus' sterkte, Christus' onsterfelijkheid in
en ondanks zijn sterven op het kruis (Kruisvereering. Off Goeden
Vrijdag). In het bekend werk van Dalmau « De Levensbron » te
Madrid, zit ook Christus op den troon tusschen Maria en S. Jan
den Evangelist, te midden van de vier evangelische wezens en
zeventien standbeelden van propheten.
De bejaarde en Nude Vader was ten tijde der VAN Evc KEN
gewone regel. Wij kunnen hem aanwijzen in de oudste muurschilderingen o. a. te Gent in de By/Oka; bij de alleroudste Rijnlandsche schilders; in verscheidene grafmonumenten te Doornijk;
bij M. Broederlam, Jan Malwael, A. Beauneveu, Jan N7 M -1 Brugge;
in de z. g. v66r-cycker eycker miniaturen van Turijn en Hertog
van Berry , in die van Chantilly, en nog wel als gewone voorstclling; bij den Meester van Wmalle, bij JAN VAN Evcic zelf, in
zijn Ypersch altaar (eigendom van Staatsminister J. Helleputte);
bij de Vlaamsche schilders in Frankrijk en bij de latere voor de
voet. Zij zelfs die naar het majestatisch Gentsche beeld een
Vader-type ontwerpen, lctten er wel op hem strengen bli p, oud
wezen, breeden, witten grijzen baard te gevcn.
Op het tot )noel verscheen de Vader gelijk men hem voorstelde in de schilderkunst : als een grijsaard (0.
,C16)

(I) LEO VAN PUN: VE [DE,

blz . 238.

Z0071

Schilderkunst en Tooneelvertooningen,
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Beschrijving der Hoofdfiguur.
Midden in het monumentale bovenverdiep, hoog boven degekroonde Moeder-Maagd en den wijzenden Dooper Joannes,
troont, als hoofd van Kerk en wereld, als Paus en Koning, een
prachtgestalte van indrukwekkende macht en kalme majesteit, in
volgroeide kracht en bloei der jaren, statig en niet stijf, ernstig en
niet stuursch, maar mild en goed.
In een krans van stralen schittert de witte driekroon, met
drie gouden ringen amethisten, diamanten en overvloed van
paarlen. Hare groene linten met kruisen vallen van weerszijden
langs het wezen blozend van eeuwige jeugd. Van den wortel of
klieft de middelmatig lange, donkerbruine, dunne baard, en laat
onderlip, keel en kleedboord zichtbaar. Zachte, goedige oogen
schouwen mededoogend uit de mysterieuse stilte der eeuwigheid.
Een groote ronde juweelspang haakt over rood kleed een
pracht van mode koorkap, die heel het lichaam rijkelijk drapeert.
Kruiselings over de borst is even zichtbaar een kostbare gordelband met het in paarlen gestikte Sabacat. De rechterhand zegent,
de linker houdt een kristallen scepter met gouden knoopen,
voltooid in een gouden kruis-bloem met kleurgesteenten. Op den
gestikten mantelzoom vonkelt in paarlenrijen, gedeeltelijk in
Grieksche letters, de meermaals herhaalde, waarlijk als mysterieus
bedoelde titel : Rex regunz, DO/111117U donzinancillyn. De voeten
zijn geschoeid.
Op de vroertichels vOor zijn voeten, een pracht van gouden
kroon, symbool van aardsch koningschap, midden in een opschrift, dat op onvergankelijkheid zinspeelt.
Bespreking.
Wie is hij ? Voor mij, zonder den minsten twijfel, de Reiland, Jezus-Christus. Sedert 1903 heb ik die meening in woord
en schrift verdedigd.
Zijn wezen is het byzantiniseerend type van den he erschenden
God-mensch, in pracht-ornaat van Paus en Koning. Het past
treffend bij de beschrijving van Christus' uiterlijke in den z. g.
Lentulusbrief, die van pro-consul Lentulus, Pilatus' voorganger,
zou afkomstig zijn en het eerst bij den Heiligen Anselmus, aartsbisschop van Kantelberg (1033-Ii00) vermeld staat : een gelaat
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wezen zonder vlek, door gematigden blos versierd, blik verstandig en aantrekkelijk, dichte, gekloven baard als het hoofdhaar
in wijnkleur, oogen blauw en ongemeen helder » (i).
De Apocalypsis kan wel het onderste verdiep hebben geinspireerd. Zij heeft i. de samenstelling der bovenrij niet beinvloed. In de Apocalypsis is geen spraak van Adam en Eva, noch
van den Dooper, noch van Maria rechtstreeks als moeder Gods,
enkel van de Vrouw, d. i. de Kerk, waarvan Maria het type en
beeld is. Die samenstelling der bovenrij is natuurlijk gegroeid
uit de overlevering der Christelijke kunst. Zonder studie der
Apocalypsis ware ze goed samen te stellen uit heden nog na
te wijzen bestanddeelen. Doch ik haast mij er bij te voegen
dat de Christus-verbeelding op dien troon wonderveel trekken
vertoont die zeker kennis veronderstellen van dit door Christelijke
kunstenaars altijd, doch toen bijzonder geliefd werk. Men leze
b. v. hoofdstuk XIX, 12, 13. Van Christus, den strijder en zegevierder, wordt daar zeer schilderachtig vermeld : « Zijne oogen
zijn als vuurvlam, op zijn hoofd vele kronen, hij draagt een
naam geschreven dien niemand kent dan hij zelf. Zijn lang
kleed, zijn staatsiekleed (vestitum pode7e, I, 13) is rood met bloed
geverfd, en op zijn kleed, en op zijn dij draagt hij dezen naam
geschreven : Koning der koningen, en Heer der heeren ». Dan
is Christus nog vermeld als praecinctum ad mamillas zona
aurea, met tegen de borst een gouden riem. (Apoc. I. 13.) Al
die bijzonderheden schilderde Meester Hubrecht; doch den
valschen Witten baard (der Oostersche monarchen), het tweesnijdend zwaard in den mond liet hij als kunstenaar, gelukkig,
vankant. De middenfiguur van H. VAN EYCK is eene voor 071S
schoone Jezus-figuur uit de Apocalypsis, niet letterlijk gecopieerd,
maar met teekenende trekken uit meer dan een hoofdstuk.
(I) BARBIER DE MoNTATTur, Traite d' Icon. Chr., Livre XIV, Ch. V,
p. 107 : Frons plana ac pura; facies ejus sine macula, quam rubor quidam
temperatus ornat. Aspectus ejus ingenuus et gratus. Barba ejus multa et
colore pilorum (vinei coloris) capitis, bifurcata. Oculi ejus czerulei et extreme
lucidi. — Bij den Christus van den Calvarieberg van Claes Sluter (Dijon) z. g.
Prophetenbron of Mosesbron; afb. bij FIERENS-GEVAERT, La Renaissance
Septentr., bl. 77, is de baard nog veel voller en minder spits uitloopend.
Vergelijk ook het z. g. Edessa-beeld. De beschrijving van den H. JOANNES
DAMASCENUS (VIII eeuw) heeft het Byzantijnsche type voorgoed bevestigd.
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Het is de goddelijke persoon des Vaders niet. Hoe zouden
wij lien uitbeeldea? vroegen de oud-christelijke kunstenaars.
Die woont in 't ongenaakbaar licht (I. Tim., VI, 16). Niemand
heeft God ooit gezien en heeft ook geen middelen hem te zien
(Joan., I, i8). Maar zijn Zoon heeft onzc menschelijke natuur
aangenomen, en ons den Vader doen kennen : de glorie van God
straalt ons tegen in het aangezicht van zijnen Christus, onzen
Zaligmaker : ipse nobis in facie Christi jest/ (II Cor., I V, 6).
Omdat die Christus is de weerglans van de glorie zijns Vaders,
de levende prent van zijn wezen, splendor glori(e et figura
substanthe ejus (Hebr., I, 3), het beeld, het even-beeld van
den onzichtbaren God, imago Dci invisibilis (Col., I, 15 II Cor.,
IV, 4), dat noodwendig God den Vader moet gelijken. Korter
het Woord is vleesch geworden en wij aanschouwden (alzoo)
zijne heerlijkheid, heerlijkheid als van den Eeniggeborene uit
den Vader, vol van genade en waarheid (Joan., I, 14).
Na zijn zegen op den dood is Christus als Koning der heerlijkheid als sterke en machtige Heer, Pantorrator, Dezts Sabaoth,
den hemel ingestegen. Als algemeen erfgenaam des Vaders is hij
gaan zetelen op zijn heiligen stoel : « Zet a aan mijn rechterhand,
heeft de Vader gezegd, tot dat ik uw vijanden make tot uw
voetbank .
Opschriften in het licht
der Scholastiek en der Iconographie.
Hoe verstaan de theologen die beeldspraak ?
S. Thomas leert : « Christus wordt geheeten te zitten aan
de rechterhand des Vaders in zooverre Hij volgens zijne goddelijke natuur de gelz/ke is des Vaders, volgens zijne menschelijke
natuur in uitstekend bait is van goddeliike goederen boven de andere
schepselen» (Summa Theol., III, q. LVIII, a. 4. o). Ietwat hooger
zegt hij nog vollediger : < Zetclen aan de rechterhand des Vaders
is niets anders clan bezitten met den Vader de heerlijkbeid do,godhead , de Laligheid, de rechterlifke mach/ en dat op 01i7'eran fleilige en koninkliike
(H. a. art. 2. o.)
De rhvthmische el) symmetrische opschriften rood het hoofd
en aan de voeten van Christus schijnen mij hiermee in bijna
,(i) Christus gloriae (Jac. II, i 1, Donzinus gloriae ([ Cor. II, 8).
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volkomen verband te staan, al blijkt cut uit eene zekere woord)vertolligheid van het tweede lid niet al te duidelijk.
+ Ric es/ Dell.spotentissimus proper di thia711 maks/a/cm.
• Summus omnium
oplimus proper dulcedinis bonitalcm.
(-1-) Remunemiolliberalissimas prop/(v

1/171101S(1111

Deze (in menschelijke verschijning tronende Christus) is
( ,d (en) almachtig ono zijn goddelijke heerlijkheid. Verheven
boven alien (en) de beste oin de goedheid van zijn zoetheid (of
misschien : de rijkste om de goederen van zijn zaligheid ?).
Vergelder (en) oppermild Onl zijn matelooze vrijgevigheid (t).
De rechterlijke macht door den -Vader (_hristus als menseli
toegekend zal blijken uit loonen en straffen : in den Hemel is
hij de Remunerator, de ( ,neindig milde vergelder; in de , Belle
die eons op den voet, de predella, verbeeld stond en (h
< calvers harden (wend) uutgevaecht » (2), is hij de Vinde,v, de
oneindig reehtvaardige wreker van het kwaad.
Christus bezit Godheid, zaliglicid, rechterlijke macht, /Minnzegt S. Thomas : op onveranderlijke wijze. VAN EYCK
schijnt den Engel der school op den voet te volgen. V' )r de
trede van den troon schrijft hij :
ri/a sine morle iii capi/c.
fa7 ,entas sine seneclaic tii fron/c.
Gaadium sine incrorc a dex/ris.
Sccarilas sine limore a ‘vinistris.
(I) Opt/mils van (75es, macht, rijkdom. Cfr.lup/7,7/1111/S 112(1.111111/S.
bezitting, rijkdom; geg-oed
Het VI. goed
berniddeld.
In hut 6,1/ydridiock yun Turijn, plaat NXII der uitgave van (iraaf
Durrieu, vind ilr < Le Christ benissant assis Sur un siege verdatre, se daachant
sur un fond d'or, entourc:‘ de images Netts avec les symboles des quatre
evangelistes aux angles . De Christus draagt den baard. De naner-n derEvangelisten staan vermeld. Boven het beeld houdt, merkwaardig g-enoug, een engel
cell band met de spreuk S'ai/c/itss- dfis deuss- sabaokt, en het gebed in den tekst
luidt : Sire diet, ,:_ 4-lorieux sus toute gloire, puissant sus toute puissance, bort
sus toute bonte, veritable et juste... ;>. Het ver y-olg wordt daar niet vermeld.
Alles lijk-t mij bier bet aanhalen overwaard.
(2) M. VAN VAERNEAVVCK, De SpieN-lzel der Nederl. And/1(1Y (1568).
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Leven zonder dood in het hoofd, jeugd zonder verouderen
op het voorhoofd, vreugde zonder droefheid ter rechter-, veiligheid zonder vrees ter linkerhand.
En regaliter : koninklijk. Trekt juist in het midden van
hoogervermeld opschrift geen schitterende koningskroon alletaandacht ?
Wat is die kroon ,iw sckimpkroon ongelijk
Zij is het symbool der wereldlijke macht. Christus heet in
't eerste hoofdstuk der Apocalypsis reeds : princeps regum terrae,
qzti dilexit nos..., de vorst boven de machtigsten der aarde, die
ons minde, geen bloed eischte, maar het zijne gaf voor de redding van zijn yolk. (Apoc. I. 5.)
Ze houdt verder verband met de Apocalypsis (IV, io), waar
de vier-en-twintig ouderlingen als welsprekende huldeblijk hunner
kronen nederleggen voor den goddelijken troon. De tiara, symbool
van het geestelijk oppergezag van den waren Melchisedech,
de kristallen scepter voltooien de koninklijke voorstelling van
den Koning der Koningen, den Vorst van rechtvaardigheid en
vrede, den waren priester-koning Melchisedech, Wiens geestelijk
rijk, tijdgemeen en plaatsgemeen, al het gescliapene overheerscht
en geen einde hebben zal. Regaliter is door tiara, kroon, scepter
bondig en volledig, geniaal vertolkt. Aan de greep kent men den
kunstenaar.
Heerlijk kan dit worden geillustreerd door het Evangelie der
Dagmis op Kerstdag over Christus' waardigheid boven engelen
en menschen (Ad Hebr. I). « God heeft in onze dagen, ten laatste,
gesproken door zijnen Zoon, dien Hij als erfgenaam van het
Heelal heeft aangesteld, en door wien Hij uok de wereld geschapen heeft. Wijl deze de lichtglans zijner heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen ( God van God, geliik aan den Vader) is,
alles dragend door de macht van zijn woord, zetelt Hij, na (op
aarde) de zuivering der zonden bewerkt to hebben, aan de rechterhand der Majesteit in den hooge, en is zoover verheven boven
de Engelen als Hij boven hen een meer uitnemenden naam heeft
geerfd. Want tot wien der Engelen heeft Hij (God de Vader)
ooit gezegd : Gij zijt mijn Zoon. En wanneer Hij zijnen Eerstgeboren Zoon wederom (bii de tweede, glorievolle komst vddr het
laatste oordeel) op het aardrijk brengt, zegt Hij : En dat alle
Engelen Gods hem aanbidden !... Tot den Zoon zegt Hij : Uw
troon, o God, blijft in alle eeuwigheid regeed eettwig): een
staf van gerechtigheid is uw rijksstaf. Gij hadt de rechtvaardi
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heid lief en Gij haattet de ongerechtigheid, daarom heeft God,
uw God, U (naar de menscheljke natuur) met vreugdeolie gezalfd
boven uwe medegenooten. En nog : Gij, o Heer, hebt in den
beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uwer
handen. Zij zullen vergaan, maar Gij blijft altijd; en alien zullen
zij als een kleed verouderen en als een mantel zult Gij ze veranderen (verheerlijken) en zij zullen veranderd worden; Gij echter
zift altijd dezelfde en uwe jaren zullen niet o_phouden
Bij Christus alleen vind ik in de iconographie uitdrukkelijk
van eeuwige, onverwelkbare jeugd » gewaagd. (Kraus I. 185.)
Rex Regum.
Rex fudeorum schreef Rome spottend in drie talen, de
landstaal voorop, op een houten bord boven het Kruis. In
paarlen tusschen paarlenrijen staat op den mantelzoom van den
triompheerenden Paus-Koning geschreven en herschreven zijn
mysterieus bedoelde naam. « En hij (Christus) droeg een naam
geschreven, dien niemand kent clan hij zelf (Apoc. XIX, 12).
De woorden, gedeeltelijk in Grieksche hoofdletters, moeten als
bij brokken van rechts naar links aangevuld.
HANXIN + P... PEX + PECV + A... M + PEP_
ANaNX... ANC... ANC.

Dat is in Latijnsche letters : NANCIN + R.. REX +
REGV + D... M ± REG... + DNANC... DNS... DNS. = REX
REGU+ DNS DNANC... NANCIN.
Hier dient geweten dat de Grieken hunne schreven
als C en de Latijnsche C als X : b. v. de echte Grieksche schrijfwijze van Jezus' monogram is : IC XC of IHC XPC ---=
IHCOVC XPICTOVC (aanvang- en slotletters) IESVS
CRISTVS. VAN EYCK heeft, naar ik ineen, geen Grieksch
gekend, doch Latijn en Vlaamsch in Grieksche letters schrijven
deed hij meer. In het kruisopschrift achter het Lam beet Ihs
Latijn en IHC Grieksch. Het Latijnsche R voor Rex wordt in
zijn Grieksch P !. Basileus was hem dus onbekend.
Zijne hoegenaamd niet geheimzinnige leuze AAC • IXH
XAN = ALS • ICH • CAN is zuiver Dietsch uit de geboortestreek. Soms staat er ook A(S ?)E • ICH • CAN. Om to schertsen
maakte ik er eens (M)ASEICHCAN(VS) van!
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Het eerste woord moet gelezen worden NANXIM, omdat
afgevallen bolletjes niet of slecht herschilderd worden. Blijkbaar
en zeker tot in alle letters is het opschrift : Rex regu(m)
D(omi)n(u)s d(omi)nanci (Om (I).
Deze titel is zeker mysterieus bedoeld. Er zijn bijna vijf
eeuwen noodig geweest eer hij ontcijferd werd. Hij staat verder
A,eschre p en op het kleed. Dat soort superlatief mag op elken
grooten koning, den ouden koning van Perzie of onzen roemrijken koning der Belgen worden toegepast, maar in de Apocalvpsis wijst hij alleen Christus aan, en in heel de H. Sclirift staat
bij niemand dan bij Christus de schilderachtige bijzonderheid
vermeld dat hij (geschieven sta g / zijn Heed gelijk in onze
Christus-voorstelling. Het \Voorcl Gods, zegt S. Jan, zit als
strijder en rechter op zijn wit paard « en op zijn kleed, en op
zijn dij draagt hij dezen naam geschreven : Rex Regum ei
D01711 .111/S donzinantium » (Apoc., XIX, ifs).
De Liturgic let er hoegenaamd niet op of Christus op zijn
paard, op zijn troy )n of op de walk zit, om dien titel op zijn kleed
geschreven te vermelden : « Zie, zegt het Romeinsch Brevier,
(Dom. III Adv., i e respons. I noct.), de Heer zal verschijnen op
een Witte wolk, en met hem duizenden van heiligen; en hij zal
dragen op zijn kleed, en op zijn dij geschreven : Koning der
honing en en Myr der heel c11 .
VAN EYCK schrijft nog Rex Regum op den halsboord van
het kleed van een Christusbeeld (H. Aanschijn) te Berlijn. Vele
Romeinsche munten, zelfs Oud-Macedonische in reeds ver
gevorderd Bvzantvnisme, dragen den titel : Jesus Christus Rex
regnantium (Kraus o. c. 548. Tot in de tweede helft der
XIe eeuw staan Latiinsche met Grieksche letters vermengd

(I) Op het origineel te Gent staat nu HANXIN met N als slotletter. Doch
daar zijn klontjes verf afgevallen in de eerste letter die N geweest is, en de
slotletter is verkeerd aangevuld tot N. Van het opgaand beentje der vroegere
slot-M zijn nog puntjes zichtbaar. In de plooi achter Rex + Rego is 0....
als eerste en laatste letter van DO/117.1171S dominanciukf goed te onderscheiden. Bedenkt men verder dat de zeer scherpe onderzoeker Michael Coxie in
1558 las en copierde NANXIM, dan meen ik de oorspronkelijke schrijfwijze
het eerst volledig vast en zeker als DTis Donthiancium te hebben bewezen.
(Cfr. Apoc. XIX, 16; gansch bijzonderlijk XVII, 14; I, 5.)
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(DALT0N, Byz. Art and Aicli., blz. 629). Een typisch voorbeeld
IIISYS XPISTY CASILEY ASILE (i).
Evenals onze heldhaftige Vlaamsche land- en koningtrouwe Yzerhelden, voelde de Heilige heldinne jehanne d'Arc
behoefte aan eigen vaandel met zuiver christelijk zinnebeeld
den Zaligmaker tronend op wolken met een wereldbol in
de hand tusschen twee geknielde engelen en de leuze Ihesus
Maria. Van de Engelschen eischt ze de sleutels der Fransche,
steden : de par _Dieu, le rei du del Wijkende soldaten en
aanvoerders roept zij terug tot het beleg : All nom de Dieu,
7101/S entreir,..: bleu hiet dedans . Met haar Jezus-standaard rijdt
ze op haar wit paard voorop, staat ze bij de kr( wing nadst den
honing en het hr)ugaltaar : _11 a ('-tc" a la peim', zei ze, des/piste
colt col/roll/ten/evil. Dien dag schrijft ze aan den hertog
Philip : Haut et redoutc prince Duc de Bourgogne, Jehanne
la Pucelle vous requiert de par le Rel du rid, mon droituricisouverain seigneur, que le roi de France et vous fassiez bonne
pair qui lure longtemps, ainsi que doivent lovaux chretiens, et
s'il vous plait guerroyer, allez sur le Sarrasin
(1429.)
Het perkament van « Gulden Hies » Ivaarop Philip -van Burgondie, onder het berucht basket van Rijsel, de gelofte teekende
het H. Graf te helpers bevriiden, luidde eveneens : Je voue
Dieu mon cre'ateur et a la tres glorieuse Vierge, sa Je
combattrai a l'aide de Dieu tout puissant et de sa tres douce
Mere que j'appelle toujours a mon aide ».
Vondel wilt
Wiens titel blinkt aldus op heup-en kleeren :
Der vorsten Vorst, de Heer van alle heeren,
en liet zijnen armen, verlaten Jezus, die geverfd in zweet van
bloed, om hulp schreide in dieii akeligen nacht, die plat ter aarde
lag onder de hooge boomers, door den Engel van Gethsemani
troosten en sterken met woorden vol klaarheid en glans, vol
prachtvisioenen van verheffing, vol majestatisch hoog en breed
0-eluid :
(I) Grieksche opschriften staan nog op oude kerkgewaden, op het
z. g. S. Servaaszegel te Maestricht, op het Rom. tympanon te Egmont :
b. v. AFEIC IIHTPVC.
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Bloeddruppelen verkeeren in robijnen,
In perlesnoer de tranen hier gestort.
De zon en maan staan doof, hoe schoon ze schijnen,
Als gij uw kleed met diamant omgordt...
Wat is uw hoofd cen kroon omhoog beschoren !
Wat is die kroon uw schimpkroon ongelijk!
Hoe wil uw naam en titel alle namen
Verdooven, als de Hemel, Aarde en Hel
Voor U geknield, in Jezus-naam te zamen
Zich buigen voor uw troon en voetschabel.
Daar valt niet aan te tornen : Rex Regunz was overal heel
de christene eeuwen door de naam en titel van Onzen Heer :
Jezus-Christus.

Het Koninklijke in Kunstgeest en Liturgie.
Koninklijk is alles in die majestatisch kalme middenfiguur.
Vanaf de Apostolische predikingen word onophoudend op den
glorierijken Godszoon gewezen (Handelingen, 2 : 32, 3 : 15, 7 : 55,
4 : Jo, 23 : 30, 26 : 23). Ook de oudste kunst vertoont in velerlei
vorrnen dat goddelijke in den Heiland. De Zoon des menschen
in vernedering, lijden, sterven wordt niet aangetroffen. Christus
draagt gloriemantel, kroon en scepter zelfs hangende aan het
Kruis. Ipsi glozia et 1.11017711111 (Apoc. I. 6).
Nu nog wordt in de Advent-liturgie het koninklijke van het
komende Kindje Jezus voortdurend als om strijd op den voorgrond geschoven : Rex nosier adveniet Christus, quem joannes
prcedicavit Agnum esse venturum. Introibit Rev gloriae. Veniet
Dominator Dominus. Ecce veniet Dominus exercituum, Deus
tuus, cum potestate magna. Simul Rex et Sacerdos. Deus, fortis,
dominator, princeps pacis. Regnabit super nos Salvator mundi.
VAN EvcK staat onder liturgischen invloed : de grauwe
buitenluiken zijn als de Advent-beloften, de bovenste binnentafereelen de Epiphania D01121.711, e openbaring van den koninklijken glans en de goddelijke majesteit des Heeren : In excels°
throno vidi sedere 7 , 1.171111... Op een verheven troon zag ik cen
man gezeten dien de schaar der engelen aanbad, zingend in
koor ::< Ziedaar dengue wiens glans duurt in eeuwigheid. Juicht
Gode toe gij, gansche garde ! Dient den Heer met vreugde
(Introltus der Mis van Zondag onder de octaaf van Driekoningen). Dc liturgic van Allerheiligen zal alles vender stoffeeren.
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Bijzonderheden.
Evenals in de beroemde apsisbeelden der Basilieken, staat
Bier, op het rugtapijt kings zijn hoofd, zijn naam voluit : IHESVS
XPS, — onder wijngaardranken en druiventrossen, zijn sprekend
svmbool, de Pell raan die zijne jongen voedt met zijn verscheurde
Borst. Dat zinnebeeld is gewild, gelijk gewild is de Eenhoorn
achter Maria en S. Jan. Daar verbeeldt de Eenhoorn de macht
van Christus en zijn voorliefde voor de maagdelijke Moeder en
zijnen maagdelijken Voorlooper, de cenige heiligen van wie de
Kerk den geboortedag viert, met den Kerstdag, geboortedag
des Heeren. Maria bleef van erfzonde vrij en S. Jan werd gezuiverd van in den ins ^ derschoot.
,S'Ibacut (1) is gees Godsnaam, enkel con bijstelling van den
naam Gods. (Adonav ) Sabaoth beteekent Heer der (hemelsche)
heirscharen, niet der aardsche legers. Als VAN EYCK op een
H. Aanschijn te Munchen schrijft Adonar Agia, — als in het
Turijnsch Getijdenboek, boven Christus met wereldbol en kruis
tusschen Cherubijnen en de vier svmbolische dieren (plaat XXII)
een engel op een strook geschreven houdt Sanctus DFis Dens
Sabaoth, , —als schriftuur, liturgie (Advent-officies), iconographic,
b. v. den Re. 1017 .((' die door de hemelkrachten regeert : Hie
am stemma/6' sepias, den tronenden Christus
reside/ Christus,
, zeker en duidelijk
Dells C. cituum (2), Dominus z'irt
betitelen, dan mag dat woord niet linger golden als voldoende
andere bewijsvocringen te ontzenuwen.
Hier client misschien herinnerd dat oude schrijvers volgens
de vertaling p irtnde Italy citeeren : Sabaoth, waar onze
el-el-el/11nm heeft: b. v. S. Augustinus in Dc CiPitate
t
1. XVIII, c. 20, citcert uit Isayas LIV, als Christus-naam, Domi(I) LT it het felt dat VAN EYCK G-ricksche met Latijnsche letters, hoofdnet kleinletters vermengde, b. v. Sa bat') t met ()Mega spelde, leidde Otto Seeck
dat de brave Ht-IIREcHT VAN EYCK in godsdienst wet degelijk onderlegd was, (loch de selnider der Aanbidding was een «Analphabeet , ! Op
nnze dagen schijnt men er nit te besluiten dat hij een alleszins flunk en geleerd
humanist was...
(2) Fen voorbeeld onder vele. Het Brevier spreekt van Christus' Gehoorte : Ecce veniet Dominus exercitztum Dens tztus cumpotestate magna
AberaTY p0P1h1 111 Sur/;n (Dorn. III Adv. 2 resp., 2 noct.).
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en
voegt
hij
er
bij : dat alles is zoo klaarblijkend, dat,
nus Sabaoth
zelfs de tegenstrevers hulls ondanks tot aanvaarden worden ge(Cf r. Joan. XII, 41.)
dwongen : intellegere conanillr

De Monumentale Beeldentrits.
De Christus-figuur staat echter niet alleen. Stoffelijk, picturaal
en geestelijk hooren die drie monumentale beelden samen. Door
den tichelen-vloer zijn ze tevens van het middenpaneel gescheiden. Daarom kan of mag ik de middenfiguur niet beschouwen
dan in verband met de Onbevlekte Moeder en den schouwenden
Voorlooper en baanbreker, den man opzettelijk van God gezon-den urn to komen getuigenis geven van het Licht. Hie est Baptista
Johannes, zegt het opschrift, lucerna nzundi, Domini testis. Wij herkennen den strengen woestijnman aan zijn kemelharen kleed, zijn
gordel, zijn ruwe verschijning. Bijzonder nog aan zijn vinger die
nederig, maar krachtig den Heiland aanwijst : Ecce Agnus Del.
De andere propheten hebben den nog verren Messias bezongen,
hij heeft Hem, die de zonden der wereld wegneemt, met den
vinger aangewezen :
Tit gulden/ mundi scelus auferentem
Indice prodis.
Wat hebben degenen die den Vader in 't midden zien
willen zien, tegen dat sprekend vingertje al niet aangevoerd!
Onlangs nog : Au ciel St. Jean n'a pas a designer le Christ,
puisque tous les elus le connaissent ! !
S. Jan oordeelt anders en wijst maar door : Domini testis.
** *

In de beeldende kunst, de oudste, de Grieksche bijzonder,
zijn het de waardigste Heiligen : Maria en de Dooper, die het
dichtst bij den troon zetelen (I ). Zij vormen met Christus de
z. g. Deese's, de irlaj'estas. Het zijn de traditioneele getuigen. Als
voorbidders komen zij veelvuldig voor in tafereelen van het
Laatste Oordeel, bij VAN Evc.K zelf (schilderij S. Petersburg) en
(I) DANTE, Divina Commedia, III lied, XXXIIe zang, v. 31. In de
hemelsche Roos zit tegenover Maria, de Hemelkoningin, « de groote Dooper,
altijd heilig, die de woestenij, den marteldood geleden heeft, en nog t weejaren hel ».
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hecie Renaissance door, I. v. in DURER ' S Alicrheil4,-enbeeld,
RAPHAEL'S Disputa.
Wij schreven elders reeds : Rukt den Zoon niet van zijne
)eder, den Voorlooper en Getuige niet van den zegevierenden
Messias, den vriend niet van den Bruidegom ». Heel de iconographic kan op geen enkel voorstelling wijzen, waar God de
Vader tusschen Maria en Jan Baptist zit. Dat kan niet bevreemden. In Bien monumentalen drieblok, in die beeldentrits (ik zug
niet : in het verlossingswerk!), in die beeldentrits heeft, tusschen
Maria, de Mocder van jezus
en Jezus' Getuige, de persoon des
faders geen zin. Dat klinkt sterk, maar 't is waar. Schilders
weten dat best, en zeggen 't ook.
Dc rede sieeht de 7aak, geen ijdelheid van klanken.
ronsobimini popule incits) leest S. Jan in zijn
I3ijbel, troost mijn yolk, uw dienstbaarheid is uit, want uw misdaad is vergeven. Daar klinkt een stem van den prediker in de
woestijn : Bereidt den Hecr zijnen weg, maakt zijne Paden recut!
want de heerlijkheid des Heeren zal veropenbaard worden en
alle vleesch zal het zien (Isayas : 1-5). Bekeert u, het Rijk der
hemelen is nabij. D:thr is de Messias. Te midden van u staat hij
en gij kent hem niet. Hij is het Lam Gods dat de zonden der
wereld wegneemt. Ik heb den H. Geest op hem zien nederdalen
en hangen blijven. Ik moet getuigenis geven Deze is de Zoon
Gods (1).
Ewagelii sacio zegt VAN EYCK nog. -Wij lezen Ezpancs,y/ii
sancth : bevestiging van het Evangelie, van de goede tijding.
VAN EYCK laat weer het verkortingsteeken weg, b. v. Ewanta =
Evangelista, Papa = Baptista, icrl= Israel.
.S'ancio van sancire = heilig en daarom verplichtend verkiaren, bevelen, bekrachtigen, in hedendaagsche spelling : Sanctio.
Sacio wordt door M. Verhaegen, en door Eerw. Heer Kan.
Van den Gheyn na hem, verstaan als satin van serene en vertaald
ensemencement, het uitzaaien van bet Evangelic. Ik merk aan
humanac Saler et Rcdevtor do formule is voor
0. m. dat
(T) Reeds in 1904 las en interpreteerde ik Consolanzi(m) aldus.
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van zijn (evangelisch) zaad noemde. Verder, beweren beide voornoemde heeren, heeft S. Jan als onderdaan diets to sanctionneeren ». Flier zal de zin van 't Fransche woord de Latijnlezers
wel wat hebben misleid. S. Jan mag zeker als Godsgezant en
getuige, het Evangelic : de komst, het ri j k van den Zoon Gods
echt, heilig, bindend, verplichtend veridaren en bekrachtigen.
Et ego 7v.dl zegt hij. Hij dreigt zelfs de wederspannige en
schijnheilige Phariseers met zware straffen. Dat is i. Ezeangelii
sancio door den priesterlijken Joannes.
Doch verleden jaar vond ik bij den H. Kerkleeraar Petrus
Chrysologus, aartsbisschop van Ravenna (-1- 450), in zijn 127,
s( . rmoon De Decollatione S. Joan. Inapt. (MIGNE, P. L. T. 52)
cene lange reeks lofspraken waaraan die van het veelluik ontleend zijn : « Joannes... virginitatis speculum, pudicitioe titulus,
castitatis exemplum, pxnitentix via, peccatorum venia, fideir
EvanJohannes maior hond /lc, par Angelis, leis
sandio, Apostoloritm 7'0X silentium propheiamm, llicema
/Handl, pn'eco ludicis, pnecursor Christi, metator D01111111; Dei
(Cfr. a Lapidc in Isayam 1. c.)
totius mcdius Trinitatis
Het cursiefgedrukte staat bij VAN EYCK. Del testis zinspeclt
blijkbaar op Joan. I, 3_4 : « En ik zag, en ik gctuigde dat deze is
Zoon Gods ;›. Men zal opmerken dat VAN EYCK ' S Dizi
klaarder op den Christus wijst en oak dat hij, als feitelijk
Drievuldigheid Bier in Vader, Lam en Duif bedoeld was,
zeker het aanpassende tekstdeel niet zou hebben achterwege
gelaten dat S. Jan prees als staande to midden der gansche
Drievuldigheid. S. Petrus Chrysologus wil spreken Christus'
Doopsei. Men denke zich Jezus beneden, op het strand den
Dooper, hooger den H. Guest en de stein nit den hemel, de
stem van den onzichtbaren Vadcr : « Deze is mijn welbeminde
Zoon (lfatth., III, 17.)
Met het Romeinsch Brevier noodig ik u uit : Regem
prcecursoth Dominum venue ad orenms. Laten wij den Koning
van den Voorlooper als Onzen Heer aanbidden.
(i) Brevier, hymne der vespers van 0. H. Hemelvaart; hymne der
Louden van S. Michiel, 29 Sept.
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In Madrid hangt een navolging van die drie bovenfiguren.
Ze heet daar van HUBRECHT VAN EYcK te zijn, doch is blijkbaar
jonger. M. J. Weale, die ze reproduceert in zijn groot work over
^nze twee meesters, sdhat ze van Jan Gossart van Mabuse.
Die schilder komt me bewijzen dat de vakmannen oudtijds
in de z. g. Vaderfiguur Chris/as zagen. Hier is geen twijfel over
de identiteit. Overigens de mantelagraaf draagt IHS. Nog een
ander, ouder schilder (G. David?), copieert de buste der middenfiguur, zet ze in lunette tusschen twee engelen, en voegt er
cen opschrift aan toe dat ik Agios o Theos, i,sy -hyros, athanatos
meen te mogen lezen. Dat getuigenis zou tegen de gansch
^ pendakkige volks-traditie ceae beredeneerde schilders-traditie
bewijzen. Hier, ,ver later.

De Engelenkoren.
Ondanks hun heerlijkheid en macht staat boven Chembijnen, Serafijnen, Machten, Krachten en Heerschappijen, de
menschheid van Christus. Deze is de Zoon Gods, God, Koning
en Schepper, Heerscher ( Ad Hebr. I), dien ze alien aanbidden, in
Wien ze met nooit voldane begeerte blijven schouwen (I Petr.
I, 12), dien
zingend en spelend in voile accoorden loven en
danken zonder chide ( Apoc.
; V, 12 en 13; VII, TO, 12;
XI, 15) :

lic/os Dco. Lairs iv/hen/11s,
Grtaidrilm artio. (V. Eyck.)

Het zijn (1, zelfde die, v,")6r eeuwen, nedergeknield Nvaren
^ m den God-mensch, bij voorbaat, de hulde te bewijzen, die
Lucifer Hem g(-weigerd had :
Low/ ails God in Adam cerell.
iya/ God bchaagt, is zod (0,
en die nu samen met de stemmen der gezaligde aarde, zonder
ophouden, het 1, ,Fliedlierlialen zijner aanschouwde Heerlijkheid :
hrinnuni gloria( illoy„rthe flue, dfrentes
,Slanchts, ASancius,
AS'ancills, Dominus, 1)(7r.ss Sabaoth.
(I)

VONDEL, Li/cr./7-, Ie

Bedrijf, vs. 345.
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Men zie op den gebeeldhouwden lessenaar : De zevenmaal
gekroonde Grootvorst van de wereld -> stort verpletterd neer
onder sabelslagen van den gezegenden voorstander van Gods
eer : den dapperen Michael.
Zekerder nog doelt deze verplettering op een gansch andereii
strijd van Michael tegen den Satan, het oud serpent, ni. den
strijd tegen de barende Vrouw, tegen de altijd vruchtbare Kea,
waarvan de rosse Satan de kinderen wil verslinden. Daniel had
« den grooten Michael >> reeds voorspeld als beschermer der
komende Kerk (XII, I) en S. Jan in de Apocalvpsis beschrijft,
in overheerlijke woorden, zijn zegevierend optreden, zoowel in
de eerste, als in de tweede phase van het 'Messiasrijk.
Et factum est praelium magnunz in caelo. En er was een
groote (nooit volstreden) strijd in den hemel : Michael en zijn
engelen vochten tegen den draak, en de draak vocht met zijn
engelen ; maar deze waren de sterksten niet en hun plaats werd
niet meer gevonden in den hemel. En hij werd neergesmeten,
die groote draak, dat oud serpent, die duivel en satan heet, die
de gansche wereld misleidt, hij werd neergesmeten ter aarde en
zijn engelen met hem. En ik hoorde in den hemel eene sterke
stem die zei : < Nu is bevestigd het heil, en de kracht, en het rijk
van onzen God en de macht van zijnen Christus : Ze hebben
den duivel overwonnen door het blood van het Lam. Daaroni
verheugt u, hemelen, en die ze bewonen. (Apoc. XII, 7, 2.)
De Kerk erkent, in haar officie van 7 ]\Iei en 2Z) September
den « Prins der Engelsche legerscharen als hares beschermer en
vaandrig in den nooit volstreden strijd tegen Satan en roeint
hem « Vorst over alle binnen te leiden zielen Dagelijks bids
ze na de Mis zijn verdediging af.
In de twee Engelenpaneelen vind ik verder tal van realia die
op Christus wijzen. De eerste Engel draagt gestikt op den boord
zijner koorkap het beeld te voeten uit der Moeder Gods met het
goddelijk Kind, en er tegenover, Jezus zelf zegenend als Salvator
Ulundi; de tweede, in rijke gouden kapspang het prachtig
gedrapeerd beeld van den gekroonden, tronenden Christus met
zegenende rechterhand en boek des levens; de derde, op den
boord der cappa, het H. Aanschijn van Christus met baard; de
twee naar achter staande engelen dragen kruisen, geseheiden door
omega met binnenkruisje, het Frankisch siglum dat de lof- en
dankgebeden der prefaties inleidde (Diet. d' Arch. Cabrol, I, art.
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Abreviation). Het vluertapijt vertoont het Lain met kruisvaantje,
bet monogram Ihs ; op een uitgesneden, krullend strookje
YECVC, d. IESVS (en niet gelijk M. Heins en anderen
gisten : VEYCK); A (lpha) F (finis); AGLA d. naar de aanvangletters van vier Hebreeuwsche woorden : Atha Gibbor Leolain
Gij zijt sterk in eeuwigheid, o Heer. De Gothische
./Idonay
hoofdletter M vat ik nog op als een wisselvorm van bovenvermeld siglum verloopen uit V. D. (Cfr.
Cabrol, ibid.)
De Erfzonde.
Adam en Eva hebben door hunne afmetingen en brutale
naaktheid zelfs de tijdgenooten van Philips
met zijn lange
beenen .odanig getroffen, dat het schilderwerk en de kapel als
tafele en capelle van Adam en Eva bekend en vermeld werden.
Opgevat als staande den beincl met God den Vadcr hebben ze
de kunstgeleerden der laatste j aren heel wat ontspinnens geleverd
en m. hebben de incest ervaren schippers en hunne stuurlui
alle klippen nog niet omzeild. Onlangs nog zag ze E. H. Kan.
Van den Ghevn in hun volledig recht (?) op eerste onschuld
met herwonnen boven- en buitennatuurlijke gaven in reinste
)nnoozelheid hersteld, en in rustige zaligheid zonder vrees
naderen tot den troon des Allerhoogsten !
Die Adam in zijn
(I) AG-LA of _.-VFLA (met gamma) komt nog voor bij de Christ/
Jfilltes op het rood kruis van het schild van den tweeden -vaandrig (S. Joris.
Cfr. Legenda Aurea 23 April). Op dat schild staat de lofspraak van Christus
gedeeltelijk ontleend aan Isayas IX, 6. Van boven naar beneden :
DS FORTIS ADONAY I
van links naar rechts (T is tan,
EMA(NV)EL

T I SABAOT VE(RBVM );

Sl:,C) - 11'11111

De/ vivi) :

T I XP AGLA.

Op het H. Aanschijn te -Munchen staat eveneens :
ADONAI ENOY (ELOY) AGLA ± T.
Het eerste -woord en de laatste letter zijn Hebreeuwsch. — S. Joris, als
Georgins miles .X713 I door den schilder betiteld, draagt op zijn horst,
in de schilderij van Kan. Van der Facie ADONA(I). Dc S. Michiel in het
Laatste Oordeel te S. Petersburg :
ADORAVI(?) (IEHOVA) AGLA.
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hokje, in die houding, zijn schamelheid dekkend, de GelukzakeAdam? — qui 110S iii mortem precipitat, (lie ens in den afgrond
van den dood smijt? Ach neon, nietwaar.
Adam, vader van het aardsche leven, weld reeds in de
H. Schrift en in de vroegste Christene letterkunde als forma
futuri, als beeld van den toekomenden Adam, den vader van het
hemelsch leven vermeld Als oorzaak van zonde en dood stelt
S. Paulus Adam tegenover Christus, die zonde en deed overwon,
heil bracht, verrijzenis en leven (2). Eva is Maria's voorafbeelding
en tegenstelling : Quod Heva tristis a/min/it, Tit reddis almo (g-ermine. Mutans .Evae iiomen.
De eens zoo schoon geschapen Adam is bij VAN EYCK de
gevallen en vervallen Adam. Zijn schaamtegevoel bewijst de
bewuste wanorde van zijn zonde in wil en gewonde natuur. Gij
vernedert den mensch, protesteert men. Ja, zeker, den opstandeling voor zijnen Heer. Daar telt Been cer tegen die van God.
Adams beschaamde hoogmoed komt Christus verheerlijkte vernedering in Keller luister stollen. Adam is de getuige van zondeval en nasleep van jammeren en ellenden, van schaamte,
onwetendheid, dood. Hij komt de noodzakelijkheid van het
verlossingswerk bewijzen (3). Wat gij beiden be(iierft heeft Die
o-enezen
Heet Adam, met ens, stamvader van Christus als mensch,
aanleiding en oorzaak, medehelper tot de glorierijke herstelling,
verheven door Christus' menschwording tot goddelijk geslacht,
denkt hem in Gods genade eel vriendschap hersteld, ziet hem niet
huiveren en rillen tot in zijne teenen, maar rustig en gelaten het
beloofde heil afwachten beet zijn zwaren misslag een zalige fout,
al wel! doch als Ciehtle,:al4y is hij niet voorgesteld. Dat ziet een
blinde. De opstandeling leeft nog in zijn natuur, al is hij vrij
van zonde.
In heel de kerkelijke kunst worden vanaf de catacomben de
stamouders verbeeld om zonde en verlossing to bedieden en
Juisteren den triomf van Christus op. Zij knielen voor de z. g.
•

(I) Rom. V, 14, 19.
(2) I Cor. XV, 21, 22. Per horninent MOTS, et per hominemresurrectio
mortuorum.
(3) Cfr. Ons art. over De zJlystieke Beteefrenis. Dictsche Warande en
Belfort, 1904. Limburgsche Bijdragen : God de Vader f Christus? 1911.
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Troonbereiding, Ethaasi a in Torcello, ze staan voor den Christus
ill maiestate. Adam per crucem redemptus crucem adorat zegt de
Hon' us DdiCiall1111 (der XIIe eeuw). In het Getijdenboek van
Turijn (pl. XXVI) staan Adam en Eva links en rechts in den
troon van den zegenenden Christus met kroon en staf. Klein
weliswaar, maar geed zichtbaar, staan ze in den troon der
Moeder-Maagd met het Kind Jezus van Kan. Van der Paele.
In onze oudste mysteriespelen b. v. in het z. g. Maestrichter
Paaschspel uit de XIVe eeuw, treedt in echte of nagebootste
naaktheid Adam op en zegt in hooter Duitsch dialect :
Here, ig han dine stimme gehort,
Van vorten (vrees) so ben ig zerstort,
Went ig nackt hen ende blois,
Des is mine schemede grois. (vs. 42-45.)

In de Eersie Bliscap viii Marien, Brussel 1444, moesten
Adam en Eva op Gods roepen na de zonde ten tooneele verschijnen. Adam sal comen met Celleil blade gedef-1 endc Fa ye oec
Adam spreekt :
Here, ic hoorde u stemme, ende wert in vare,
Mids dat ic nacct dus ben int dare.

God antwoordt :
Adam, wie hevet u doen weten dat ghi naect waert? Dan,
Flu hebs gheten der vrucht des houts dwelc ic verboet.
De stamouders herinneren dus overal aan de zonde; hun
schaamtegevoel bewijst de schade en wrangen nasmaak er van.
Van waar komt de begripsverwarring in de laatste dagen?
Van het formalisme, van de formules. Men hoort : izz den hem(/'
- - en gevoel, phantasie, waarheid alle y meet onderdoen voor
het beg-rip dat men zich van zijnen hemel vooropstelt.
Wij zien b. v. Adam en Eva hoegenaamd niet in den .hemel
gelijk Kan. Van den Gheyn. Ze staan in 't bovenverdiep, « ze
staan geed daarboven en op hun plaats >. Ze dienen om den troon
van den triompheerenden Verlosser op to luisteren die in den
hemel staat, als symbolisch siermotief, zoo ge wilt (i). Ze staan in
(i) Als min of meer symbolisch siermotief staan zoo ook in den
hemel (!) de pelicaan met zijne jongen, vreeselijke eenhoorns, twee apen,
leeuwin, de duivel zelf. Wie heeft ooit vermoed dat sommigen er zich
zouden om ergeren !
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afgesloten nissen, lager (misschien wel gelijkvloers) gedacht en
geschilderd ook. Laten wij ze heeten de spolia opima, de koninklijke buitstukken die de Goddelijke, triomfeerende Zaligmaker
met zich meevoerde om zijn strijd en zegepraal voor oogen te
stellen, te bevestigen, op te luisteren : de spolia ()pima ill trono
Christi trinmphantis. Ze passes bij onze luisterrijke Epiphania
Domin g; bij onze verheerlijking des Heeren.
Cain. en Abel.

In twee halve tvmpanons boven Adam en Eva staat Abels
offer en Abels dood, eerste gevolgen der erfzonde, — twee
tafereeltjes die grondgedachte en samenhang niet storm, doch
versterken.
Herder Abel, offeraar en martelaar. verbeeldt Christus. Zijn
lain is het Lam Gods en is daarom God dubbel welgevallig.
Hec data peril/slum notat Ill crnrc 7 , ictima Chrislum.
De Heel- zag neer op Abel en zijne given, zegt de H. Schrift
(( ;en. 4 : 4). Bezie het Evcker tafereeltje : het edelmoedig blij
opgeheven lam en over den zoeten offeraar laat de onzichtbare
God uit den hemel zijn licht stralen, hilaritatem 7 , ultlls CaIn
staat norsch en nijdig in de schaduw en zijn schouf ligt ten
gronde als ongegund of verworpen
Dat wist in voile Renaissance een kuusenkoopman nog, die
in zijne priesterlijke « Altaergeheimenissun het offeren ingeVOerd toont
Van twee gcbroers7zoo ras cc brooders waren...
Van Abel self, den eersten martelaar,
Wiens heilig bloed-besprengde 't veldaltaar
En van 't gewcld des wreeden Cams klaagde,
Die hem vcrslocg, vermits hij God behaagde
Door 't offerlam, dat op het brandhout lag

En, als een beeld, op 't afgebeeide zag (2).
) IITe Boek.
(2) Cains offer was , ringer en schraal
SacrO•cabo macrum, 71012 dabo pinAtue . sacrum.
Dat is verkeerd gezegd en gedaan. Cain was con averechtsche. Abel, die
brave Abel, zegt en doet andersom.
Sacrum pins-ue dabo, non macrum sacriticabo.
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Vondei's « ecrste martelaar » staat boven Eva uitgebecld.
Is 't mogelijk dat er denkende, voelende menschen zijn die
voornaam willen doen met te griezelen over den afschuwelijken moord in den schoonen hemel ! Een oud kunstliefhebber, de
H. Paulinus de Nola, legde zijn olk de beelden en mozakken uit
en leerde wijs en schoon : Ab itaitio .vccillornm Chi-ISMS in SHIV
natihrr et triumphal : itr Abel OCCiSllS est a fratre... Van het begin
der tijden lijdt en zegcviert Christus in de zijnen : in Abel werd
hij gedood door zijnen broeder (r).
y

Het Doorzicht achter het Lam.
De twee verdiepen zijn materieel en picturaal afgescheiden :
wij dienen ze horizontaal, niet verticaal, op te vatten en te begrijpen. Het werd berhaaldelijk gezegd.
Pen be-vvijs. Op cen zachtglooienden heuvel. midden
in ha la/Hist-hap, staat op bet rood altaar het Witte, stralende Lain,
de Zoen ell Zdel der genaden ». Zijn rules vrijkoopend bloed
gutst onophoudend in den kelk op bet schitterend altaarlaken;
enkcle druppels gaan verloren. Eene geknielde hernelsche altaar\yacht zwaait de walmende wierookvaten, vertoont bet kruis van
schande en de passietuigen als even zooveel zegeteekens, en zit,
met tweemaal vier barer engelen, in aanbidding, met vroomgeouwen harden, maar opgeheven oog en ht ofd, lof en dank te
spreken in naam aller gezaligden :
« Het Lam, lit geslacbte, is waardig te ontvangen de kracht,
en de godheid, en de wijsheid, en de macht, en do eer, en de
heerlijkheid, en de zegening . (Apoc. V. 12.)
Dat landschap mud den benvel strekt zich verre, verre uit met
nieuwe dales en benvelen en kerken, under de bovenrijen door.
Het strekt zicli nit naar Oost en West, in diepe oneindigheid.
y

(I) Diezelfde tafereelen van Cain en Abel staan in het portaal der
Domkerk te Mantua (Civivr. MARTIN, L'Ai - t Roman ell Italic, I, blz. 46).
Veel belangrijker oor ons is het te wijzen up die welke staan te Maestricht
1)1) de Romaansche kapitetlen in 0.-L.-Vrouwkerk, evangehekant. Abel heft
zijn lain in zijnen mantel omhoog, du zegenende Hand Gods raakt het met
vingers aan. De school van Cain is van gelijken V01 -111. Ook haar, wczen,
kleedij bijzonder, vertoonen treffende overeenkomst. Afbeeld. in Die Rom.
,S7einplastik riz (-1,'n ..V,Yra7- A7frelerlanden. R. liktenbelic. Haag, Nijhoff,
1918, pl. XV.
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Er boven staat zonder verschiet, dicht door troonzetels,
tapijten en nissen, als een troonkamer, met een aanpassenden
tichelvloer voor de drie compartimenten. Toch is er in lien vloer
verschil van hoogte. De in afmetingen grootere Christus zit een
trede hooger in veel rijkere nis; lager zitten, in minder rijke nis,
Maria rechts, Jan Baptist links; dan, als in open luchtgebied, met
siertapijten onder de voeten, de twee engelenkoren; eindelijk
aan de uiteinden, veel lager, ja als gelijkvloers gezien, Adam en
Eva. Dat is zeker.
Nu laat ik in verbeelding de twee stamouders die Christus
triomf opluisteren, links en rechts afzakken, laten we zeggen,
het hemelsche tooneel met het aardsche verbinden, um van die
zinrijke siermonumenten als bij trappen te stijgen tot de zalen
der Engelen, tot den stoel van Christus' Voorlooper en Moeder,
tot den hoogsten troo p in top van alle hemelen, waar de Godmensch zetelt als Koning en reddende Opperpriester : Tit rex
glothze, Christe ! Zelfs hangende troonheinels zijn in schilderingen en retabels geen zeldzaamheid. Ik laat deze opvatting
voor wat ze waard is. Zeker is het dat mijn doorzien onder debovenpaneelen vasten technischen grond heeft, en dat de monumentale drie-groep dicht en afgesloten is.
Aan de breede, effen heidevlakten gewoon, hebben onze
oogen als onze gedachte de ruimte noodig, en zoeken, peilen in
de verte. In onze lage horizonten spelen zich in de verte de
wonderen of van onze taai wroetende menschkens, van het
ineengedrongen spel onzer sobere natuur- en luchttinten, en,
monumentaal, de wonderen van Gods wondere grootheid, als de
zon, de goede, rijst en daalt om altijd grootsch weer op te rijzen.
Soms, in ons wat dorre streek, komt het ons voor, alsof dicht bij
ons, voor onze hand, voor onzen voet ligt : de wetenschap... en
de kunst in de verte, niet in maar tussclien de dingen.
De kunst ziet en zoekt het Licht.

(1) De inrichters van den Toog op den Poel in 1458 hadden die
bijzonderheid reeds gemerkt en verbeeld : S. Jan zat , wat neerdere dan
Maria », de engelen ook < wat neerdere - Men yergelijke met Dante's
ronden en bankers, Tile lied.
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Christus in de Onderdeelen van
heel het Werk.
Gads H. Schrift is heel tot onze leering geschreven. Welnu,
bij den H. Paulus (ad Phil. II, 5-1 I) staat cene beroeinde samenvatting van Jezus' gansche geschiedenis, bij alle kerkvaders,
theologen en predikanten vermeld, in de Liturgic meermaals
gebezigd en met kniebuiging vereerd, bij iederen Christen,
allermeest bij de schilders (ik bewees het reeds), om het plastische harer voorstelling, zeer good bekend.
God gelijk zijnde, zest S. Paulus, heeft Jezus-Christus, om de
eer der Godheid to herstellen, zich vernederd en als vernietigd,
den -vorm van slaaf aannemend en g-ehoorzamend totterdood.
Daarom heeft (op zijn beard God hem verheven, ex-alta7,11
en hem eenen naam gegeven die is boven alle names —
opdat in den naam van Jezus alle knie bulge in denhemel— op de
aardc — en onder de card(', en alle tong belijde, dat Jezus-Christus
liter is in (en tot) de glorie van den Vader .
Christus' diepste vernedering tot slaaf tegenover zijne
hoogste verheffing tot Heer.
Dic tekst, hoe heeft men het durven ontkennen! is, in zijn
twcede deel, de synthesis der gansche Apocalypsis Hij is
tevens, wat door niemand mtkend worst, eene prachtige aanpassing aan het meesterstuk der _4anbidding. Hij schildert het
verband tusschen buiteiiluiken en binnenpaneelen, ja, tot de
materieele voorstelling der trioinf-verbeelding binnen.
Op de grauwe gedoodvcrfde buitenluiken van het mysterie staat het proloog, de BoodsTbdp d. het cerste oogenblik van
Christus' mensch7cording en vernedering, maar even klaar in
woorden des Engels en opschriften van propheten en sibyllen, de
stellige en herhaalde belofte van zijne verheffing en ceuwig
Koninklijke Macht en Heerschappij (2).
(I) CORNELV S. j., lltWoria et critica Introductio, p. 734.
(2) Bedoeld zijn : de Engel die voorzegt dat Jezus den troon van David
zal krijgen. Dat Hij zal koning zijn over Jacob in ecuwigheid en zijn koninkrijk geen einde zal hebben (Luc. I, 3i); — de opschriften van den propheet
Zacharias IX, 9... : Ecce Rex tuns venit; van Alz:,-lleas V, 2, 4 : Ex to egredietztr qui sit dominator in Israel en tot de niteinden der aarde ; der sibyl-

- 1080 In de breeder opengeslagen binnenpaneelen, in ongeevenaarde kleurenpracht, de hooge verheffing, de glorierijke verheerlijking van den Zoon Gods, den Zaligmaker.
In de chic oorspronkelijke deelen van het meesters ituk :
in den hemel,
op de aarde,
in de (nu verdwenen) « belle
buigen alle knieen in den naam van Jezus en belijden alle tongen
en talen, dat Jezus-Christus Herr is in (en tot) de gime van
den Vader.
De God-mensch is opgevat als Al-machtige Opperheer
(Priester-Koning), in den hemel, 2) als Middelaar en Zoenlam,
op de aarde. 3) als Meester over dood en lid, in worm enkel to
gissen.
Hoe grootsch, hoe vol, hoe (en en harmonisch... en hoe
ecnvoudig tevens!

Die Christus-gedachte ligt vcrtakt en geworteld tot in alle
onderdeelen van het grootsch geheel met zijne twintig nog
bestaande paneelen, de schenkers uitgezonderd.
Zij straalt in den H.Geest, het Licht, het Vuur, de stowkracht aller deugden, die de Kerk, het Rijk Gods bezielt. Zij welt
in de Pron van het levende water van waarheid en gratie : « Zoo
iemand dorst heeft hij kome tot mij en drinke ! > Zij vereenigt in zich den geloofsblik van verleden en toekomst : Oud en
Nieuw Verbond (2); zij is de liefdesterkte, kroon en loon van die
komen uit de groote verdrukking, de Mar/dal-en en ,,,,,ekroonde
Martelaressen.
len z. g. van Erythrea : Nil mortale sonars afflata cs 7171111171C CE1S0 (cfr.
Virgilius, Aeneas VI, 50) en der z. g. sibylla Cumana (eigenlijk het beeld
.van de Sameia met METAPAROS d. i. META PAReENOS, de sibylla
Froedvrouw, gewoonlijk verbeeld met een wieg). VAN EVCv laat haar
orakels over het laatste Oordeel zeggen, die eertijds in plants van het _Dr's
Ira( gezongen werden : Rex alt(issinzus e cael)o adveniet, Jar secla full/171S, scilicet 111 carne. (Cfr. AUG. De Civitate Deil. i8 c. 23). Benaming,
opschriften en persoon-verbeelding der sibyllen komen niet overeen.
(I) Joan. -VIII, 37. IV, 14; Apoc. VII, 17; XXI, 6 ; XXII, 9, 16.
(2) DANTE, Div. Comm. III. H. 32, V. 19.
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Die Christus-gedachtc is hut levenslicht, de levensmoed,
beter nog de levenswijding bij de nederigen rechts, bij de grooten
links : bij de vroede Peigrims die nit de verre diepte stijgen
naar het Hoogland en zijn Heiligen Berg; bij de wereldvluchtige
Vaders en Boeiethwn der woestijnen, evenzeer als bij de Rechters
en. Regeeniers der volkeren en de gekroonde Soldaten en Paladijnen van het hoogste Ideaal (i ). Zij is het geloof, de liefde, de.
daad en het geluk geweest van vijftien eeuwen nieuw levee.
Wie dit alles in verband wil zien met de politieke en sociale
tocstanden Bier dagen, leze ooze bijdrage SExTA MAI (1432) in
nclicor ll r 4, 1920, blz. 312.
Didsrbe Warande

Ernstig vermanend rees er cen vinger omhoog tegen hem
die het wagen zou de rompre l'admirable unite qui (avec la
figuration du Pere) regit l'ecuvre toute entiere (Le Pere... p. 23),
de (lenaturer (la) pensee (?) de ces Brands artistes » met er den
Zoon te zien, men voege er nog bij d'eliminer le Pere de la
pensee medievale — (seen nood... en die vinger zakt van zelf.
Als It klaar wordt loopt de boeman weg.
Wat de grootste theologen, waaronder Mgr. Waffelaert, ook
nu inprenten, 111. dat wij God niet beter kunnen vereeren dan in en
door zijnen Christus, heeft Vondel, de « leeraer van de Paepsche
leecken •>, samengevat in de verzen :
\Vic twijfclt, dat den Zone toebehoort
Ecn ecr zoo groot als d'eere van den Vader ?
Wic cenen cert, vcrecrt ze bet te Bader,
Wie een ontccrt, onteert ze te gelijk.
De Vadcr zalft den Zoon tot hoofd van 't Rijk
En zet den Zoon tot Rechter aller heeren,
Opdat ze Hem gelijk den Vader ecren...
Dc Vadcr schept in d'eer des Zoons vermaak.

Altaergeheimenissen II.

(I) Het Brevier zegt : jesu, corona Virginum. -- Dens, tuorum
turn sors et corona, praemium. — ans-unt tenzpora laurels (1)1. Mart.). —
Vos, put:pi/raiz' martyres (Allerheiligen).
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een. Zoo zijn er ooh. Tegen die artistenzielen die hun beste gave
schijnen te wantrouwen, kan ik me persoonlijk minder goed
verweren. Daarom wil ik de meening overschrijven van twee
buitenstaanders, twee degelijk scherpe kijkers.
« Ongelooflijk! zegt Buskcn Huct, is de kreet, die bij het
zien der _Aanbi &ling 71 (111 het Lain u ontsnapt. Het paneel en
zijne deuren gelijken een heelal in 't Klein. Alles wat in de
christenwereld gedurende vijftienhonderd jaren doorleefd en
gevoeld, gedacht en gedroomd is, vindt ge er bijeen (I)
En E. Fromentin, na eene prachtige letterkundige beschrijving, vraagt : « Vous en ai-je donne l'iae ? Nullement, l'esprit pent
s'y arreter a l'infini, sans trouver le fond de ce qu'il exprime ou de
ce qu'il evoque. L'ceil de meme pent S ' V complaire sans epuiser
l'extraordinaire richesse des jouissances qu'il cause on des
enseignements qu'il nous donne (2)
H. VAN EYCK deed alien : vole., adel, geestelijkheid, de
Kerk uit do joden en de Kerk uit de Heidenen als cell harmothch
yolk van broedei s in onafzienbare, altijd onvoltooide rijen optreden naar het Lam :
Dc heirbaan op in 't ccuwig schijnend Licht.
Als een eerbiedwaardige patriarch lc( )net Meester Hubrecht
aangetreden nit een verzinken&, wereld met een schrijn vol
schatten, en bouwt, in het middenpunt der beschavingen, zijn
Lain-altaar als een baken, dat den regenboog « die Oost en
West verbindt in glans zal doer verbleeken Ravenna's en
Rome's mozaleken waren in uitwendige heerlijkheid geevenaard,
in gedachtenrijkdom en schoonheid overtroffen. Da was zijn
ex-voto aan den Koning en Redder der tijden, dat was het
zware credit van den middeneeuwer aan de grootsprekende
Renaissance uit vreemden bodem.
*
* *

Heb ik het Belangrijk Punt nit de Aanbidding voldoende
toegelicht? Hoeft er meer? De meesten, de kunstenaars voorop,
hebben reeds lang gezegd en gezucht, dat het te veel is.
(I) Het Land van Rabens.
(2) Les
d'autrefois.
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Opwerpin gen.
I. — Christus dus tweemaal, en God de Vader niet cells!
Voorzeker. Hadden onze iconographen even op de lamsverbeelding in de voornaamste tijdvakken der kunstgeschiedenis
ook maar een oogopslag geworpen, ze zouden verstandig en
vruchtbaar werk hebben verricht.
A. — Hier staat dus Christus tweemaal gelijk in honderd
andere voorbeelden nit de Christelijke Kunst. Zoo staat Christus
in de catacomben als Lam met staf en melkemmer : /Wein pastor
ct (7L1111/S; op de grafzerken der IV , eeuw griften ze Christus die
van een hoogte afdaalt naar de jordaan en zijn Apostelen nitzen(lt om to doopen, en aan zijn voeten een klein lammetje met
-nimbus (I); in goudglazen en huisraad, Christus en Lam; in vele
wereldbcroemde mozaleken der drukbezochte bazilieken staat,
inonuinentaal en in onvergetelijken glans, boven : Chris/11,s. , en
onder, op beuvel of rots, SUMS een troon : het Lam Goals.
Bedoelde mozaleken bevonden zich in de oude S.-Pieterskerk
(afbeelding Did. de la Ribl. Vigour(ux, art. kikpr)tres). In S.-Prudenziana troont de Reiland. omringd door twaalf zittende
Apostelen : onder, het Lain (q) de rots. In S.-Paulo buiten de
muren Chrisills /17.111/1phallS met monogram IC XC. Hier draagt
S. Paulus den schoonen ell schilderachtigen tekst : I71 710111111C
jesit °mile en if I/eclat/1r re/et/1111i, terrestrillni et infirnor7f111.
Petrus zegt : Til (3- XPC hlliilsv De/ 7'17'1. Twee engelen naast

het kruis in het lagere verdiep, hater) het bria Iii exc.-this aan
en de Apostelen (h-a r en de NI id(_'1"(' loispreuken Christus ter cere
m zit.
die op den
In S.-Cosmas ell Damia:tii. de triomf van het coloriet, waar
jordaan vloeit en in de fries het Lam
Christus voctm
een heuveltje staat. In S.-Prassede, waar Christus zit tusschen
Maria en Jan-Baptist in S.-Marcus, S.-Caccilia, Maria Transtevere, S.-Clemens. enz. (2).
(I) Om Chrisiu te doen onderscheidcn :
Pont/lice/11

Mag17711/1 111101/11111

co,49,-1losce

agnunz.

(2) Cfr. KIZAT - -, 1, 407 en vlg. VENTURI, Soria dell' Arte flullano

blz. 219, lig. 192,

193, I94. CAIIROL,

Arch. a. Agneavt.
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In de allegorische )rstelling der strijdende en triomfeerendc
Kerk in Santa Maria Novella te Florentie, troont dc Heiland met
het Bock des Levens in de rechter- en den hemelsleutel in de
linkerhand. Onder zijn voeten een troon in den acrd der EH/I/as/a,
Op lien troon, — noginaals den Verlosser -s y mboliseerend — een
Agnus Dei, een Lam Gods omgeven door de vier zinnebeelden
der Evangelisten. Engelen en Heiligen aanbidden het Lam (I).
Daar overal, boven monllinenta/e Chrivirts, en beneden hem,
het Lam in vecl kleineic almetingen.
B. — In onze oude kunst zie men den Evangelieband te
Doornijk, met Christus, geen twee-, maar driemaal : boven
Christus 2n gloria, In 't midden Christus als Lam, (Alder Christusaan het Kruis. In het Getijdenboek van den Hertog van Berry zit
(jets dat E. H. Kan. Van den Gheyn zal verbazen, meer en meer),
op zijn troon de Christus van S. Jan's V e hoofdstuk, met het Lam
heel en al op zijnen schooi. Het is de plaat XIV. Graaf Durrieu
beschrijft ze als volgt : K< Le Christ qui siege sur lc tr6ne, Porte
une robe jaune verdatre, avec un manteau rouge glace d'or. 11
tient sur ses genoux agneau ainsi pie le /lyre scale' >>.
In de glasramen van Bourges houdt Jezus het geheimnisbock met zeven sloten in de hand (Apoc. V, i). Hij troont in
gloria te midden der vier Evangelisten tusschen twaalf personen
uit het Oud Verbond en de twaalf Apostelen. Het Lam staat
boven links. Beide dragen het Kruis. In deze compositie is
theologische invloed weerom bewezen. , Les docteurs en effet
interpretaient de cette facon la vision de l'Apocalvpse, oil Dieu
est assis sur un trOne et entoure des vingt-quatre vieillards ». Dat
zegt E. Male (2). De beste schilders volgden lien.
C. — Ontleden is doen leven, doen herleven, zoo) noodig.
Niet wat staat geschreven of wat werd gezegd, maar wel degelijk
wat staat geschilderd ? is en blijft eerste vraag en uitgangspunt.
Ook kunst dient gezien en beoordeeld in het licht van haren tijd.
Dat blijven mij dierbare beginselen.
Tegen de bewering van Z. E. H. Kan. Van den Gheyn (3)
heb ik het afdoend bewijs geleverd, dat de middeneeuwers
Christus, blz. 3 10.
(2) L' Art religieux du =le Siècle en France, biz. 425.
(3)Interpretation du Retable de S.-Ba yon, 192o, p. 25, 30, 31-

(I) ROTHES,
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(geleerden en kunstenaars) in het IV e hoofdstuk der Apocalypsis
Christus op zijn glorietroon zagen (I). De Eerw. Kanunnik heeft
dan ook zijne « opgeblazen » hoofdstelling officieel als prijsgegeven vermeld, maar dekt zijn terugtocht met zich tijdelijk in
hoofdstuk V te verschansen met behulp ditmaal van een massa
oud munitie-materiaal. Weet hij het te hanteeren ? Ik durf het
betwijfelen. Met ouderwetschen tintelpot en staal kan iedereen
onmiddellijk nog ;een vuur ketsen.
In het vijfde hoofdstuk der Apocalypsis — over het boek met
de zeven sloten of zegels ziet de gezagvoerende Glossa Ordinaria ook Christus. De « scdens in throw) et agnus » zijn voor haar
&'m en dezelfde persoon : God, die (als mensch) oak Lam is, het
goddelijk Lam gelijk Del c/ Christi (XX, 6) een persoon zijn.
E. H. Kanunnik haalt uit een Dictionnaire Theologique (2)
tegen mij uit Strabo aan : « Per dexteram intelligo Filium per
quern omnia facit Deus PATER, ad quem totius libri intentio dirigitur

De vetjes zeggen hoe hij het verstaat en misverstaat.
op den troon (cap. IV) zit Christus, zegt Strabo. Voor hst.
maakt hij Been onderscheid. Hier is er nu spraak van de rechterhand, waaruit het Lain het boek neemt. Door die rechterhand,
dexteram, versta ik, Strabo, dat hier (nog immer) van den Zoon
omdat God de Vader door den
spraak is. Om twee redenen
Zoon alles schept en verricht en 2), omdat alles in de Apocalypsis
opzettelijk 11(1(11 dcn Zoon gericht is, ad quern (Filium) totius
lthrz intentio dir4 ritur.
Christus als mensch (het Lam) gaat naar zich zelf als God,
gelijk op het Kruis de mensch-Christus bad en riep tot den
God-Christus. (Cfr. A LAPIDE, Apoc., IV, 2.)
Gelijk in het Symbolum der Mis is hier vergissing in interpretatie geschied. Daar is ook zeker bedoeld : per quern (Filium)
wnnia facia stint.
A priori mocst het iedereen dwaas voorkomen, dat de Glossa
Ordinaria eeuwenlang de grootste theologen zou hebben doen
meenen, dat de Apocalypsis jesu Christi was de Apocalypsis Del
Patris.
(I) Cfr. De ,Stanclaard, 23 Sept. 192o.
(2) Dien le Pare figure-t-il sur le ratable de l'Agneau Mystique?,
p. To, 29.
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zij bewijzen hoegenaamd niet dat de Vader er alleen zou zitten,
als goddelijke persoon des Vaders, maar dat hij er zit met zijn
Hand, met zijn Zoon, die « overwonnen heeft en zit met den
Vader in dezes troon (Apoc. III, 21.) Zeer gewaardeerde
Schriftuitleggers, zooals Nic-olaus de L yra (t 1340), zagen hier
in lien zittende op den troon : « Deus, trinu,s• et wills , den drieenigen God : Vader, Zoon en H. Geest. Geen enkel oud schrijver
staat aangehaald die er uitsluitelijk den Vader in ziet, gelijk
E. H. Kanunnik het hebben moot (I). VAN EYCK ' S tijd- en
streekgenoot Dionysius de Karthuizer, het orakel van zijnen
tijd en het licht van zijne eeuw
1471), zegt : « dextera Dei
omnipotentis toti ecclesiae praesidentis (2).
Ik \Nil me de « Muysevreughd » van Vondel ontzeggen uit
Le Pere.. de zes ecrste regels van biz. 12 Bier over te schrijven,
hoe verlokkend het ook weze !
Men late ook na, tegen hoog en laag, te beweren dat in het
werk van VAN EYCK in beeld gesteld is « non seulement dans
lour sens general, mais encore suivant leurs details essentiels
het Apocalvptisch hoofdstuk over het opener van het boek der
zeven sloten, waar het Lam naar den troon gaat en uit de rechterhand van die op den troon zit het bock neemt en het opent.
De trekken en de handeling die dat V e hoofdstuk kenschetsen,
zijn er niet verbeeld, en ook niet mogelijk. VAN EYCK verbeeldt
het Lam op den berg (Apoc. XIV) en op het altaar. Zoo zegt ook
de Kerk Isayas (3) na : Ernitte Agnum, Domine, dominatorem
terrae, de Petra deserti ad montem filiae Sion, hetgeen de H. Hieronymus op Christus toepaste en de Kerk met hem, vertalend :
Zend, Heer, uw Lam dat de aarde overheerscht, van de Rots der
woestijn naar den berg der dochter Sions (4).
Uit de ontwikkeling der Lams-verbeelding door de eeuwen,
kon ik, vO6r VAN EYCK, alle bestanddeelen zijner « Aanbid(I) Buiten Anselmus van Laois, misschien.
(2) Dionysius de Lecuwis, van Ryckel bij St.-Truiden, studeerde te
Keulen, verbleef te Roermond vanaf 1423, waar hij stierf in gear van
heiligheid.
(3) Isayas, XVI, 1; XXX V, 1o; Ps. II, 6.
(4) Brevier. Fer. VI quatuor temp. Adventus.
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.ding » aanwijzen. De lezing, de godvruchtige lezing der zeer
geliefde Apocalvpsis zal hem geholpen hebben om het overgeleverde te doen aanvaarden of verwerpen, om zijn keus te
verrijken en te verlevendigen, gelijk een genie als het zijne altijd
doet. Maar zeggen : dat moat hij schilderen, mag ik niet, omdat
de schilder vrij is en het blijven moet. U zeggen d(it heeft hij
zeker schilderen, kan ik niet, omdat het tot nog toe
niemand weet; en gissen met waarschijnlijkheid, dat waagde ik...
en dan zie ik hoe VAN Etch ontleende... het heele bock door.
*

II. — Het tweede lid der opwerping zegt : De Vader niet
eens, nergens verbeeld!
A. — Uit de iconographische lams-ontwikkeling blijkt verder zonneklaar, dat zich geen archeoloog hoeft te verwonderen
ell geen moderne Christen te verergeren, als ik in de « Aanbidding » van den dogmatieker H. VAN EYCK geen beeld van den
Vader zie. Het zou er iconographiscli eerder gansch ongewoon
zijn. Waarom dan ten minste geen svmbolische hand ? — Die
stond soms in de Dude mozaThken, maar bleef even goed weg.
De H. Paulinus toont het. Stond die « Hand Gods » soms op een
hoogere omlijsting ? Was Hubrecht misschien zinnens geweest
ze boven Christus' hoofd te schilderen, en is dat klein detail
vergeten gebleven ?... Mog-elijk, loch dat doet niets ter zake.
B.
De H. Paulinus de Nola staat voor zijne mozaleken
zonder Vader
en legt ze nit (I) :
Plano coins,-at Trinitas 1111,sterio
Star
7'0.1' Patric curio tonal
Et per columbam Spiritus Sanctus fluit.
« In hare voile geheimenis straalt hier de Drieeenheid :
Cliristus staat er in 't Lam, des Vaders stemme dondert uit den
Hemel en in gedaante van Duif zweeft de H. Geest naar beneden... De H. Drie'enheid vereenigt zich ill Christus, die in zich
al de eigenschappen der H. Drieeenheid vereenigt : als God
teekent hem de stein des Vaders en de Geest; Kruis en Lam
(I) KRAUS, 0.

391.

io88 —
getuigen dat hij Offer is; purper en palmen betoonen zijn rijk en
triomf >>.
C. — Het stoffelijk verbeelden van den Vader die geen menschelijken vorm heeft, het zichtbaar voorstellen van den onzichtbaren God, was oudtijds ongewenscht en bestreden door de
groote kampers voor het Mysterie der H. Drievuldigheid,
S. Augustinus o. a., die eene verbeelding van Vader of Drievuldigheid God een gruwel heet en een onteering van het Huis
Gods. Zonder Zeus, vader en moeder der goden pater genitrirque
delim, is wel geen Olympus denkbaar. Voor ons, Christenen,
echter is meer stoffelijkheid geen rijker geestelijke waarde.
Wie God zegt, zegt Drievuldigheid : Vader, Zoon en H. Geest.
God is voor ons altijd de drieeenige God (I).
D. — In het Getijdenboek van Turijn, plaat XXII, vind ik
boven in den triomfboog Christus tusschen Maria en Jan Baptist,
daaronder den H. Geest nederdalend op de bede : Veni, Creator
Spiritus, en hangende boven het kruis van Calvarieberg. Zonder
Vader. In de sierletter van den tekst ontvangt Mozes de wet van
een ouden vader. In plaat VII leert een ambachtsman onze geleerden grove theologische dolingen vermijden met hun de
elementaire waarheid van H. Schrift en kerkelijke Leer voor
oogen to stellen, ni. dat de H. Geest niet door den Vader alleen,
maar door Vader en Zoon, als door een, eenig, sameneeuwig
beginsel gezonden wordt. Onze Vlaamsche menschen die hun
Vlaamsch rozenhoedje bleven bidden met de Litanie van Onze
Lieve-Vrouw, weten ook dat « Jezus den H. Geest heeft gezonden » en dat Maria de « Moeder des Scheppers » is (2). Cateck.
Conc. Trid. I. art. VIII, nr VII : S. S. a Patre filioque procedit.
(I) S. Thomas was hoegenaamd geen voorstauder van stoffelijke voorstelling van Godheid of Vader. Cfr. Summa, tertia, q. 2 5 , a. 3, ad I.
(2) Alle uitwendige werken der Godheid zijn de drie goddelijke personen gemeen. Zoo leert de prefatie van Pinksteren : J. Chr. die opgeklommen naar het hoogste des hemels en aan uwe (des Vaders) rechterhand
zetelend, den beloofden H. Geest over uwe aangenomen kinderen uitgestort
heeft ». Zoo is Christus ook schepper. Cfr. Symbolum : genitum non

factunz, consubstantialenz Patri : per quern (Filinnz) amnia facta sent.
Brev. Hymne : Creator aline. Vespers v. Kerstmis, Off. der Engelen. Veni
Creator, etc.
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E. -- In de Christene Economia treedt de Vader, die altijd
voor alien en ieder, voor Godheid, menscliheid en heel de schepT
ping het Beginsel is zonder begin : Principium sine principle, van
wien alles komt en tot wien alles door Christus weervloeit, als
terug voor den Zoon. — In het Nieuw Verbond heeft de Vader
zich niet veropenbaard foci bij Jezus' Doopsel, noch als zijn
donderstem zegt (bij Joan. XII, 28) : « Ik heb (mijnen Zoon)
verheerlijkt ell verheerlijken zal Ik hem nog »; Koch op den
Thabor, alders clan door stern of wolk. Den Vader, die bij
den zielekreet zijns Zoons in het grout Sacrificie op het Kruis zelfs
zweeg, dien de Kerk op hare altaren waar het Kruisoffer herdacht wordt en vernieuwd, nooit of nergens in beeld voorstelt,
(lien Vader willen sommige oudheidkundigen nu absoluut zien.
Ze meenen mij moeten openlijk waarschuwen in den hoogen
ernst hunner begripsverwarring : Middenceuwsche artistes
kunnen Christus Schepper en Herschepper » heeten, aangenomen! « ( I'd( 11 se garde toutefois de fie pas 61iminer le Pere,
soft de l'art, soil de la pcnse'c maie'pale » (i). leder antwoord is
)verbodig.
En de wondenteekens?
« Cette devotion n'est pas anterieure au. XV e siecle », zegt
Mgr. X. Barbier de Montault (2), wat misschien wel wat veel
gezegd is.
De zworbleiddide Christus laat den (witten) Vader zijne zijde
en wonden zien. Men zie plant XXVIII uit het Turijnsch
Getijdenboek. Christus als Redder, met bloote borst en open
arisen, met zwaard en roede gezeten tusschen Maria en den
Dooper, draagt sums de glorieuse wonden, dikwijls auk niet.
Duch de Chrivlas in inai'slate draagt ze zelden, om niet to
schriiven : 1/007/, ten tijde der VAN EVCKEN althans. Onze figuur,
heb ik het, gen, ,eg herhaald, is de tronende, Koninklijke Hoogepriester en hij zit geschoeid.
Bij omen tronenden Christus staan ze niet. Is er iemand
die ongeloovige ooren schudt, hij bedenke dat ze staan, vol zin,
hij 't Lam, bij den Christus als slachtoffer en Middelaar.
(I) Wij cursivecren.
(2)

Troite

Chret., II,

P. 178.
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« Que faut-il en conclure ? » dat wij behooren tot de
door den Zaligmaker zalig-geprezenen, komcnde Thomassen n,
die gelooven moeten zonder gezien te hebben.
« Als ze er stonden was 't toch nog klaarder. » — Gewis.
Doch dan waren er voorvast weer gekomen, die beweerden dat
die wondenteekens daar iconographisch-historisch beter niet
stonden, dat zoo'n Pater in majestate! toch niet denkbaar was,
dat ze Jan of een later opverver had bijgeteekend, juist gelijk
nu van den Pelikaan met Christus' monogram : IHESVS XPS
herhaald wordt : c'est <, le nom du Fils, qui bient,'A descentha sur
la terre » (1). Het is vanouds geze gd : Erilditus errans errat erroic
erudito.
Laat ons den Vader zien!
Hier past het Evangelisch tafereel, zoo eenvoudig en zoo.
grootsch, van Jezus en Philippus. In zijn afscheidsrede had Jezus
gezegd dat zijne Apostelen zooals hij moesten heengaan naar den
Vader, dat Hij zelf de weg was, de waarheid en het leven (door
zijne goddelijke natuur, bron en oorsprong van alle leven, tijdelijk
en eeuwig). Niemand, voegt hij er bij, komt tot den Vader dan
door mij. Hadt gij mij gekend, dan hadt gij ook den Vader gekend, en van nu of kent gij hem en hebt gij hem gezien (in mij,
den Zoon).
En Philippus : Heer, zegt hij, laat ons den Vader maar Bens
zien, en wij zijn tevreden.
Jezus antwoordde : Zoo langen tijd verkeer ik onder u, en gij
kent me niet, Philippus. lie mad ziet, ziet ook den Nader. Hoe
zegt gij laat ons den Vader zien? Gelooft gij niet dat ik in den
Vader ben en de Vader in mij is? (2) ». Necn, het is niet naast,
maar in Jezus dat men den Vader moet zien.
Eene zeer oude mozaIek der catacomben stelt tusschen
Petrus en Paulus den zittenden Christus voor met dit voor
dogma en kunst merkwaardig opschrift :
QUI ET FILIVS DICERIS ET PATER INVENERIS (3),
(I) M. Fierens-Gevaert o. c.
(2) Joan. XIV, 8. In het open boek van een jeugdigen Christus in
Ravenna (KRAus, I, fig. 334) staat te lezen : Qzti v &it me, vidit . et
Patrem. Ego et Pater unarm sunzus. De schilders kenden die teksten
allerbest.
402.
(3) KRAUS, I, O. c.,
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dat ik mij gerechtigd acht to mogen omdraaien : Gij beet tot
nog toe de Vader en Gij zijt de Zoon.
Is het de Drievuldigheid ?
Op het eind van zijn historisch, archeologisch en theologisch
verweerschrift in een voetnota, zag ik, tot mijn grootste voldoening, dat mijn Zeereerwaarde tegenstander in deze kwestie tot
het Drievuldigheids-argument als hoofdsteun kordaat en wijselijk
overslaat. Voor wie ietwat psycholoog is, steekt die nota tamelijk
sterk of tegen de gewoonlijk dubbende bewoordingen. 't Is als
cen sprung naar een reddingsboot, of althans het zenuwachtig
involgen van raad of commando van een knap stuurman, die
Pathmos' klippen erkennend, resoluut naar elders stevenen doet.
Die nota luidt : <\ Nous tenons a affirmer notre energique
conviction que van Eyck a voulu figurer la Sainte Trinit6 dans
son retable. Nous attirons one fois de plus l'attention du lecteur
sur la parfaite analogic entre cette representation de la Sainte
Trinite et celle si frequente dans les tableaux du moyen-age
Faisons de plus observer que d'apres la parole du Christ, c'est le
le Pere qui envoie 1'Esprit, afin qu'il feconde l'oeuvre redemptrice (blz. 24).
Die nota behelst het beste en het slechtste van het verweerschrift.
Het beste -- want het Drievuldigheidscomplex heeft de degelijkste kenners, als wijlen J. Weale, toen de Christus-opvatting nog
zonder voldoende argumenten werd geopperd, aan de traditie
der Renaissance : God den Vader, doen getrouw blijven. Dat
complex kan feitelijk cen tijdlang houvast bieden. Bekende ik
zelf niet dat de H. Geest ook mij daar long had in den weg
gehangen ?
Het slo-hisic — om reden der toegevoegde z. g. the, )logische
bewijsvocring over het zenden van den H. Geest door den
Vader. Die zending is zeker. Doch, wordt ze bedoeld als van den
Vader (illeen, dan is 't cen theologische doling van belong. Wordt
(I) Bedoeld is : « le Pere soutenant la Croix a laquelle le Fils est attache;
le S. Esprit, sous la forme dune colombe, sur la poitrine du Pere au-dessus
de la tete du Fils (p. 18).
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ze bedoeld als van den Vader en den Zoon te zamen als ê6n,
eenig beginsel, dan is 't natuurlijk geen argument tegen den
Zoon.
Wij voorzagen de opwerping, toen we schreven (De
Standaard, 20 Sept. 1920) : De traditioneele opvatting : het Lam,
de Duif, God de Vader d. i. de H. Geest als verbinding van Vader
en Zoon, dos de H. Drievuldikheid is gauw geslikt.
Doch, voor wie ook maar even nadenkt, heeft ze bczwaren
ze verbindt wat niet samenpast, t. t. z. 1) matericel gescheiden
verdiepen en 2) jene nit de groote, statige figuren met haast miniatuurschildering — en ze scheurt vaneen wat, als uitvoering en
gedachten, zeker samenhoort : den blok der drie monumcntale
bovenfiguren. De overige is ze gedwongen te beschouwen als
hcerlijk hoekvulsel, maar als hoekvulsel toch. De Moeder Gods en
Adam eenerzijds, Joannes de Dooper en Eva anderzijds, konden
wegvallen. Ze zijn in alle geval niet i'erglOCid met de overige
paneelen.
Als verder antwoord : die voorstelling is niet zeer oud. De
Vader wordt er altijd als oude man, met grijzen of Witten volbaard voorgesteld, de H. Geest zit of vliegt zoowat op alle
plaatsen. De vergelijking doct omniddelli k inzien dat er hier
enkel kan gewaagd worden van analogic >, ter wine van het
drietal. Niets nicer. Welnu in de kunst is eenzelfde persoon zeer
dikwijls in dezelfde schilderij tweemaal voorgesteld en meer. Ik
bewees het ten overvloede. En ten slotte entre analogic, ICSSC/11/dance et identite it y a tine Legere diffj'rence! Indien men geen
nitweg wist, zou men die opvatting kunnen voorstellen. De
cigenlijke reden der doling is dat men niet verstaat hoe zonder
den Vader de H. Geest daar zijn kan. En dat leert dc H. Schrift
en de Theologie. Evengoed als de Zoon zonder Vader kan
verbeeld worden, kan ook de Zoon die ten hemel steeg en op
garde, als Larn met zijnen Geest, verzoening bewerkt en zaligheid, verbeeld worden zonder zichtbaren Vader
In de iconographic zien we vanouds voorbeelden van de
Duif zittend op het Kruis dat Christus zelf bedoelt, de Duif op
sacramenthuisjes, de Duif op het hoofd van het Lam, de Duif
zwevende boven Christus op het Kruis in miniaturen—gelijk
(r) Evang. Joan., XIV, r 6- r 8 ; XVI,

7- 14.
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.reeds vermeld word — overal zonder Vader-verbeelding natuurlijk. Men zie ooh plaat en tekst in Les Heitres de Milan, door
M. Hulin (le Loo, p. '06 en pl. VII.
Uit de « Legenda Aurea ».

Het volksboek Dc Gulden Legende » van den geleerden
en zaligen Jacobus a Voragine, de vraagbaak der middenecuwsche schilders, bevat een visioen, dat zeer wel met de
Aanbidding van bet Lain Ran vergeleken worden
Het verhaal van a Voragine is eerie prachtige les in de
I,iturgie, een plastische v( )orstelling van het pas ingevoerde officio
r an Allerheiligen, met eon blik op Allerzielen. Een vluchtig overzicn der hvrnnen van 1 stc Vespers en Lauden, met de responsoria
der Metten maakt dat zonneklaar.
\Vat beteekenis heeft de voorstelling voor ohs ?
Een ontwerp van de Aanbidding van het Lam ?... Zonder
Lain, zegt Fierens-Gevaert zeerwel, maar hij is er neven, als
hij beweert dat de Heiligen knielen voor <, Dieu le Pere assis sur
un trr)ne (2). Voor den Roe reguin zegt a Voragine. Dat is
heel wat tinders. En als ze knielen, clan heft S. Pieter de Metten
(I) Op den pas ingestelden fcestdag van Allerheiligen had de bewaker
van S.-Pieterskerk to Rome de rondo gemaakt van al de altaren om de
voorspraak van Mlle Heiligen in to roepen en, voor het altaar van S.-Pieter,
(hate hij even in. Hij zag den o'er Koningen gezeten op zijn troop
Een elle Engelen road Hem. Stoeten Zaligen komen aan. Voorop do
H. Moeder Gods, die op een troo p worth genet ter rechter cum diademate
praefulgenti > ; zichter hear eon on telbare menigte maagden. Dan de man met
kemelharen kleed en eon menigte eerbiedwaardige grijsaards. Hij gaat links
zitten. Eindelijk een min in Ling pontificaal gewaad (S. Pieter) met tal andey en in die dracht. < Postea processit innumerabilis multitudo militias, deVoor den troop van den
mum advenit turba diversarum gentium infinite
A -oning der AToningen knielen alien neder en gaan Hem aanbidden. Do
Legenda voegt er bij : De man in pontificaal gewaad (S. Pieter) hief de
Ten slotte worden de zielen in 't vagevuur herdacht.
Metten aan
Hief de Metten aan had de geleerden moeten doen nadenken.
(2) La Renaissance Septentrionale, 1905, p. 192. Le Polyptyque de
l'Agneau, 1920, p. 24.
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aan, zcgt a Voragine. Bij dies aanhef knielt men in 't koor en
die aanhef luidt : Regem regum Dominnm venite adoremus
laten wij Onzen Heer, den Koning der Koningen, aanbidden.
Placare,
Dc eerste Vespers hadden het reeds ge,roepen :
Chrivte, servulis >>, de Lauden zeggen 't wederom :
aS'allltis aeternae dator,
redeinptis subpeni,

en de antiphoon van het Magnificat der tweede Vespers, v(V)r
het Officie van Allerzielen, vat den algemeenen indruk van het
Hoogtij samen : 0, hoe vol heerlijkheid is het rijk, waarin met
Chriaus zich alle Heiligen verheugen; met Witte kleederen
bekleed volgen zij het LAM waar het ook heen gaat, « cum
Christo gaudent omnes Sancti, amicti stolis albis sequuntur
Agnwn, quocumque ierit ».
Hier ook weer de hendiadvs, een door twee : Chriaus et
Agnits! (1).
Meer plastisch kunstenaar en beter iconograaf clan a Voragine, heeft HUBRECHT VAN Evcri dat Lam niet voorbijgezien
in het Brevier, den « schat onvervalschter gebeden
Een belangrijke opmerking nog. Boven het altaar der S.-Pieterskerk waar het z. g. visioen gezien werd, in de mozalek der
absis, zat op zijn troon, tusschen S. Pieter en S. Paulus, met het
Lam in de smallere onderste zone : IC XC je:lls Christus en
niet « Dieu le Pere wiens hand uit de wolk op den Zoon neerwees. Boven de hand Gods, even zichtbaar de Duif (2).
(I) De hendiadys komt nog voor in Apoc. XX, 6 : Dei et Christi;
XXII, 3 : Sedes Dei et Agni, van God die tevens Lam is ; XXI, 2 2 :
Dominus... et Agnus ; gelijk voor den Vader I, 6 : Deo et Patri ; I Cor. XV,
24 : Deo et Patri, d. voor God die tevens Vader is.
(2) Afbeelding. VIGOTTROUX, Diet, de la Bible, art. ApCAres. Omgekeerde verhouding bestaat tusschen een ander schilderwerk en eene voor ons
zeer belangrijke legende. In zijne Ste Catherine Van Sienna (Fransche
vertaling, Parijs, bl. 8 en 9) zegt J. JOERGENSEN : La vieille legende raconte
Ayant leve les yeux, elle apercut de l'autre cote de la vallee, au dessus du
chevet de l'eglise des Freres-Precheurs, un trOne magnifique, dispose avec
tine pompe royale; et sur ce trOne, je'sus-Christ... COUr011/1C- de la tiare
et reve'tzt des ornaments pont7:ficaux. Aupres de Lui se trouvaient les
princes des ApOtres Pierre et Paul et S. Jean 1'Evangeliste. Het gebeurde
to Sienna in 1352 en werd er geschilderd post factum.
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Het Evangelic van Allerheiligen is altijd met het altaarstuk
van Gent in verband gebracht. iMij is bier hoofdzaak te wijzen
op den tronenden God en het Lam :
Ecce tronus magni fulgescit Regis et Agni!
Het is noodig gebleken er op te wijzen dat niet alleen
in de Apoc. Koning der koninge'n, lieer der keeren worth geheeten,
loch dat ook het LAM, bij name, dies titel voert in de H. Schrift :
Ze zullen strijden met het La 111 , en het Lain zal ze overwinnen,
want het (Lam) is de alter der /wren en de Koning der konin:,,en
en die met hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen, de
getrouwen (Apoc. XVII, T4).
Die j'ne tekst ware voldoende em alles op te klaren.
Van waar die Kennis?
Het wil s munigen onaannemelijk voorkomen dat wij in
een schilderwerk zoo veel en zoo diepe tlieologische gedachten
aanwijzen. ken een scliilder, al hiet hij VAN EYCK, dat alles
vinden, of maar vermoeden ?
Wat er geschilderd staat kan niemand betwisten. De zinrijke
opschriften die vender verband aanduiden, evenmin. Onze tijd,
gewoonlijk zoo arm aan gedachten als rijk levend in pretenties,
weet niet hoe rijk de middenecuwsche kunst was aan gedachten
en phantasie, en, wat men onk bewere, aan vrijheid en blijheid.
Ik beweer niet dat een schilder als VAN EvcK die zelf heeft
gevonden, zelfs niet dat hij ze overal volledig bewust 'weft aangewend. Doch zij zijn er. Het is de nalatenschap van eeuwen
christene beschaving en traditie, rijkdommen, die men misschien
minder waardeerde omdat men ze zelf zonder inspanning had
gekregen, dock daarom in objectieve waarde niet verminderden,
zooals uit de ijdele ledigheid bleek, toen ze er niet meer waren;
zooals bleek uit het misprijzen der Gothische kunst, toen ze niet
meer werden begrepen.
Zoo vragen andere volkeren zich onk of : Waar halen dieVlamingen toch die kieliren vandaan?
Wij zijn van een gezegend Volk, dat een roeping heeft en ze
moet bewares.
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Er ligt voor mij gem greintje romantiek in den uitroep van
een Gezelle :
o Machtig voorgeslacht, wat hebt ge wondere daden
Gestapeld op den weg, dien ge ons zijt voorgegaan :
Hoe grootsch is 'we; gedacht, hoe, langs de wereldpaden,
Al wat gij doende waart, hoe is het grootsch gedaan!

Mij verbaast veel nicer de stoffelijke uitvoering en de lucht
bij VAN EYCK dan zijne theologische rijkdom. Klerken, geestelijken, theologen, prelaten, bisschoppen zelfs werkten mee aan
tooneel, bouw- en schilderkunst. In de oude Concilies worden
de schilders tegen hunne vijanden beschermd, o. a. omdat de
schilders, al hoort de heele kunst den ambachtsman, toch slechts
voorstellen wat de Vaders, de theologen, hun leeren en z66
tegen de leer niet kunnen missen (I).
In de kunstgeschiedenis is meer dan eene bestelling bekend,
die door theologen was opgevat en samengesteld (2). In ons
land vinden wij een treffend voorbeeld bij Dieric Bouts, die zijn
nu (>0k volledigd meesterstuk, het Laatste Avondmaal ,› op
I 5n Maart 1404 aanging te schilderen volgens eene merkwaardige
overeenkomst met <, de vier meesters der bruederscap van den
heiligen sacramente inder kercken van sinte peters te loevenen
Daarin staan bij name vermeld twee theologen : Mr. Jan Varenacker en Gills de Bailleuil, die met opvatting en samenstelling
van dit betrekkelijk Mein werk waren belast geworden.
« Ende heeft die voirsc. meester Dieric aangenomen dese
tafel te makene na alien synch' besten vermoegenen, egheene
arbeit cost noch tyt Baer inne sparende Mair zijn uterste macht
na de const die hem got verleent heeft, dair inne te thoenen, in
(I) De glasramen der cathedraal te Bourges. Cfr. MALE o. c. I, 425.
Dc kroning van Maria, van Charanton (Avignon), door eon priester besteld
naar ouden eisch : Vader en Zoon gelijk. La Peinture an Pays de Liege,
par J. HELB1G, 1903, p. 7. Een Grieksche bisschop Joannes schilderde te
Aken en te Luik waar hij stierf in 1016. Keizer Otho III had hem doen
naar Aken komen en bisschop Balderik naar Luik.
A patrie nido rapitit me tercius Otto.
(2) He Conc.

V.

Nicea, 787.
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alsulcker weghen ende waerheit als hem die eerwerdige heren
meester Jan vaernacker ende /newsier gielis ballli7cel professeurs inde
godheit ons geven selen I op die voirscr. materie » (0.
In de « Aanbidding » moesten typisch genoeg, Brie sociale
grootmachten samenwerken : gedachten van theologen, handwerk
van ambachtslieden, kapitaal van gegoeden, vooraleer ons land
doze schoonheid mocht begroeten, die eeuwenlang alle standen
bleef verrukken en, naar het woord van C. Van Mander, alle
kunstenaars verhaest en persyft
De geloovige Kunstenaar.
Toen het, (111110 Domini 1426,
Inde maent September achtien daghen, viel
Dat (hy) met pvnen God gaf (zyn) ziel (2),

had de christen schilder een dubbel verzoek :
Bidt God voor my, die Const minnen,
Dat ick zyn aensicht moet ghewinnen.
En viiedt zondc, keert u ten besten,
Want ghy my volghen moet ten lesten.

God zien, die uit zich zelven waar is, schoon is, van aangezicht tot aangezicht, en stichten. Als alle grooten, voelde hij zijn
gave als eene verplichting : hij diende. Nergens teekende hij zijn
naam : zijn persoon mocht dalen en vergeten worden, als zijn
Christus-werk maar steeg. « Wij zijn, kon hij de Sienneesche
schilders van 1355 nazeggen, wij zijn, door de gratie Gods, de
veropenbaarders der wonderbare Bingen door de kracht des
geloOfs uitgewerkt (3).
(I) Hier waren nog aanwezig Serclaes van sinte goericx riddere,
meester laureys -van maelcote priester ende meester gheert fabri scoelmeester ;), die zich niettegenstaande hunne andere kundigheden, in kunstzaken liever door weer bevoegden wijselijk lieten bijstaan of vervangen.
(2) M. FIERENS-GEVAERT vertaalt verkeerd in Renaissance Septentrionale (1905) en latere werken : le dzIr-huitit'nze jour tonzbait — lorsque...
(3) Eerste statuut der Schildersgilde van Sienna. Cfr. MILANESI,
Documents pour l'Histoire de 1. 'Art Siennois.
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Zijn miraculous constich werc te Gent is dan ook meer
dan een in beeld gebrachte tekst of bladzijde der Apocalypsis (I),
het is de geest der Apocalvpsis zelf in goddelijk licht, eene
volledige, claer-blinckende Summa Theologica, van schepping
tot herschepping; in stillen hartstocht gesproken, niet gegalmd,
een leerdicht van Christus' geestelijk Koningschap. HUBRECHT
VAN EYCK schijnt bij den eersten aanblik koel, zelfs hard.
Dat bewijst zijn eyenwicht en ons gebrek er aan : hij ke pt geen
weekelijkheid. — Stel u open voor hem, zet u neer, laat hem
spreken, en ... luister. « Uit die kennisse comt die minne » voor
heel die kunst. Doch niet op commando van cerebraal begrip,
wel nit gelijksoortige geest- en zielsbewegingen.
VAN EYCK was in Vlaanderen ingeplant, niet nit Vlaanderen
gegroeid. Zijn gemilderd licht Bvzantinisme had jets vreemds,
was iets vreemds. Zijn kunst was minder kind des gemoeds,
meer voorname draagster der gedachte; meer belijdenis dan
liefde; meer hieratisch dan volksch, indien men die woorden
niet te streng naar de letter wil opvatten. Toch door het yolk
zeer hooge gheeert , omdat dat yolk, gelijk onze schilder,
geloovig was, omdat ons yolk bijzonder, het yolk der « goede
onderdanen », gaarnc ontzag gevoelt en betoont voor wat hoog
staat en macht waardig is : hier nl. voor beeld en werk van
den God van Goedheid, « wiens menschenliefde verschenen
was », gelijk het wonderschoon Epistel van Kerstmis-dageraadsmis in de m ysterien zong (ad Titum III, 4). VAN EYcK's veelzijdige kunst, door rusteloos werk gewonnen, bereikte het
-godsdienstig sublieme als zonder zich kwellende inspanning.
Men waant zich voor het gewone in de kalmste rust. Doch die
rust is een mvsterieus werken, dat schijn-gewone een buitengewone kunstenaarstriomf in het beheerschen en beperken
der stof.
Hoe zullen wij dien genialen man kenteekenen? Hij is de
p anel d, hij is het evenzoi chi , een Chri stew Phi dias, de Dante
der SchilderRunst.
Zijne dogmatiek belctte geen visioen, maar zijne visioenen
bewegen binnen de lichtende zekerheid der strengste dogmatiek.
(I) De Myst/eke Beteekenis 7'. h. Gentsch Altaarstuk, doorL(AmorrE) &A(ERTS). Dietsche Warande, 1904, I, bl. 309.
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Zijne mystiek verdiepte zich in de realiteit met de eerbiedigste
waarheidsbetrachting, die de realiteit doorschouwde tot in haar
schemerend inwendig mysterie, haar tweede wezen, en haar
echtste, haar lieut.
Nacht is niet blijvend. Hoop is, als Liefde, gebod. Heel het
geschapene zucht in pijnen naar verlossing, wij het meest (
(loch ondergang is niet het laatste woord der dingen. Dc Heiland
leeft en Hij is God.
L'art est une ascension. Sa loi est de monter >> (2).
VAN- EYCK ' S landschap is niet minder schoon, omdat er
boom en blad en bloemekens meebidden : «
tit_' Naafi?,
home
het On.-x I 'ado- der onschuldige
blommekens >>, maar half zoo lang als 't onze...
ASAN EYCK ' S aarde is niet minder waar, als achter hare
onbepaalbare menigte tinnen en torens, steden en streken, de
goudglimmende tinnen rijzen van de e6ne, blijvende Steele :
Caclestis Urns Jerusalem,
Beata pacis visio,
Quae celsa de viventibus
Saxis ad astra tolieris.

De hemelstad [eruzalem, het zaligende vreegezicht! Die, uit
ecn levendig gesteent', haar toppen naar de sterren richt.
Niet minder bekoorlijk, zijne aarde, als het oog der begeerte
weiden mag
waar bloeit een eeuwig Paradijs,
dat Paradijs, waaruit de verzekering opgaat, waar tot in ieder
barer woorden :
Tee Bruiloft van bet zuiver
't Welk nit den schoot des Vaders kw-am
En om de menschen heeft geleden,
\Vordt elk genoodigd en gebeden (3).

1k

Laten wij nooit den geloovige scheiden van den kunstenaar.
vrees niet to getuigen dat zijne Konings-hymne zou vergeten
(I) Rom. VIII, 22.

L'Ilomme, p. 366.
(3) Vondels laatste gedicht. Cfr. Apoc, XIX, 7, 9.
(2) HELLO,
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zijn, voor ons en de wereld vergaan, zonder nut, was ze niet
vereeuwigd door de waarheid, de volheid, het evenwicht, den
eenklank en de harmonic van zijne eigene, vrije, alle y durvendc
Vlaamsche Kracht en... Kunst.
VERITAS VITA.
Waarheid zien, en haar doen leven,
Leven voor de onsterflijkheid.
't Is de schoonste hemelgave,
Slechts genieen weggelcid (i).

DAMES EN HEEREN,

Ik dank U eerbiedig voor uw even. welwillende als zeer
vereerende aandacht.

(I) Dr. SCHAEPMAN, Vondel. — 1k wees er hooger reeds op. Ecti
letterkundig- Vlaamsch werk kan met de Aanbiddths- niet gelijkgesteld,.
doch vergeleken worden : Het Menschdonz Veriest van L. DE KoNiNcE
(1883). Machtig opgevat, breed en gloedvol uitgebeeld, staat het bo-y en
hetgeen wij, Vlamingen, aan grootkunst ooit hebben gelcverd.
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Maandelijksche Vergaderingen.
Blz.

21 Januari
18 Februari
17 Maart
21 April
1 9 Mei
16 Juni

5

22 Juli
5 Augustus
29 September
20 October
17 November
15 December

137
209
293
389
445

Blz. 525
581
705
777
861
925

Plechtige vergadering 27 Juni. Blz. 461.
Vlaamsche Van Eyck-dag, op 21 October. Blz. 1021,

ZAKEN.
A

Abonnementsprijs voor de Verslagen en
Mededeelingen. 216.

A ANBESTEDING. Beperkte aanbesteding
voor het drukken der Verslog-en en
3iededeelingen voor 1920. 8.

Academia Regia Disciplinarum Neerlandica. Zie op Academie.

— Bezwaren tegen een beperkte aanbesteding, gezien de tijdsomstandigheden.

ACADEMIE, Academie, Accademia en
Akademie :

310-312.

Aanbesteding Eene aanbesteding to Aardenburg, in 1569. 738.
Aanbidding cvandejoden tot Christumb,
als onuerwerp eener schilderij. 288.
AANGEBODEN BOEKEN : Aan de Academie
aangeboden boeken. Zie op Boeken
A ANGEKOCHTE BOEKEN. Zie op Boeken.
Aanteekeningen, of letterkundige mededeelingen betreffende aan de Academie aangeboden boeken. Zie op Bibliog-raphische aanteekeningen.
Zie beneden op
Aardkunde van
Natuurlijke geschiedenis.

—

DE KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE : Koninklijke Besluiten houdende instelling der
Academie. 71o.
Leden der Academie : Geboorteplaats en datum. 710.
Stoat der Academie. 1920. 710.
Werkzaamheden d. Academie. 7 to.
Zie op Fonds « Pro Academia
Academie Royale de Belgique. Zie op
Wetenschappelike werken.

— Academie Royale d'Arche'ologie de
Belgique, Antwerpen.Schenkt boeken
aan de Academie. 212, 582, 926.
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— Reale Academia Belle Scienze dell'
Istituto di Bologna. Schenkt boeken
aan de Academie. 140, 211.
— Koninklijke Akademie van wetenschappen, te Amsterdam. Academia
Reg la Thsciplinarum Neerlandica.
Mededeeiing betreffende den Wedstrijd Ex Legato Hceufftiano), voor
192o en voor 1921. 448.
-

Preussische Akademie der Wissenschaften, te Berlijn. Schenkt boek en
aan de Academie. 140.

Academie, Accademia. Zie op Academie.
AFGESTORVEN LEDEN DER KONINKLIJKE

VLAAMSCHE ACADEMIE. Levensbeschrj.vii-zgen van Leden in het jaarboek voor 1919-1920 verschenen. 711.

Axel : De Axelsche Rederijkerskamer
van Sinte-Barbara en haar deken
Jacob De Hondt (1467-1528 ). Lezing
door den heer Mr. LEONARD WILLEMS. 873 en 973-991.

B
Baafs : Sint-Baafskerk, te Gent. Zie
op Vlaamsche Van Eyck-dag.
Bakkersbedrijf. (Zie Versl.
jaarg. 1919, blz. 611, kol. I.) Na goedkeuring van den beer SEGERS zal het
werk ter pers mogen gaan. 213. —
Het werk goedgekeurd. 3 t 2.
(Sinte) : De zoogenaamde Gentsche Rederijkerskamer van SinteBarbara. Verhandeling over die Kamer, door Mr. LEONARD WILLEMS.
531-532. - De studie opgenomen,
Het cioel daarvan is het bewijs te
leveren dat er te Gent nooit meer dan
vier erkende Kamers geweest zijn en
niet vijf. Aanteekeningen. 569.580. —
Zie oak op Axel.

Barbara

Aix (Frankrijk). Zie op Universite.
Akademie. Zie op Academic.
Amandus : Is de hi. Amandus in Antwerpen geweest? Lezitig aoor Prof. Dr.
J. MANSION. 712 en 734.736.
Ambt : Openbaar Ambt. Een Speelman
onwaardig geacht een openbaar ambt
te bckieeden. (1576.) 740.

Bataafsch. Zie op Genootscha:p.

Amsterdam. Zie op Academie.

Bed :.Het c Stroyen bedde (bij het celebreeren van jaargetijden). 289-290.

Amsterdamsche Schetsen uit Vondel's
werken. Lezing door den beer GusTAM.' SEGERS. 937 en 965-972.

BEERNAERT .: Minister AUG.
BEERNAERT- FONDS of
BEERNAERT-PRIJS : Om de

Antwerpen : Stad Antwerpen. Schenkt
een boek aan de Academie. 305.

twee jaar, prijs van duizend frank.
(Zie jaarooek voor 1919-1920, blzz.
1 79-183 ; en Versl. en .111eded., jaarg.
1919, blz. 612, kol. I.)

Zie op Antwerpsche, op Amandus
op Academie.

en

-

Arm zijn : R Zo waert quaed arm zijn
Een tekst nit 1 4 6 7 . 745.
Athenea. Zie op Wet.
Aug, Beernaert-Fonds. Zie beneden op
Beernaert.

EERSTE TIJDVAK : 1912 1913. Verslag

van de Jury. Toekenning van den
prijs aan den beer KAREL VAN DE
WOESTIJNE, werkend lid der Academie. 148.151.

Antwerpsche Bzbliophilen. Schenkt een
boek aan de Academie. 707.

-

TWEEDE TIJDVAK : 1914 . 1915. Verslag
van de Jury. Toekenning- van den
pros aan Mejuffer VIRGINIE LOVELING, briefwisselend lid der Academie. 321-322.
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DERDE TIJDVAK ; 1916-1917. 399. Ver-

slag van de jury. De pr is niet toegekend. 457-462. — Prof. A. VERMEYLEN bespreekt het verslag. 462.
-

VIERDE TIJDVAK : 1918-1919. Benoe-

ming van de leden van de Jury. 17.
— Verslag van de jury. Twee prijzen
worden toegekend, ni. aan de heeren
ERNEST CLAES en AUG. VAN CAUWELAERT. 462-467.
Voor de eerste maal bekendmaking
van den uitslag op de jaarlijksche
plechtige vergadering van 1920. 489.
-

VIJFDE TIJDVAK (1920-1921). Ingezonden boeken. 143, 779, 871, 934-

-- Publiciteit. Elke maand wordt een
bericht geplaatst op de eerste en op de
vierde biadzijle van den omslag van
de Verslagen en Mededeelingen.
BEGROOTING DER ACADEMIE, voor het

dienstjaar 192 t. 534.
Beiersche Huis. Invloed op het Middelnederlandsch. Prijsvraag„ 603.
Bekroning- : Voorwaardelijke bekroning
van prijsantwoorden. Lie beneuen op
Weds ir Aden.
BeIgie : De toekomst van Belgie. Uit de
feestreue door Staatsrultuster J. HELLEPUTTE op de plechtige vergadering
gehouden. Een herinnering uit het
leven van wijlen Leopold II. 511.521.
— Zie op Natuurlijke g-eschiedenis en op
Onderwijs.
Belgisch Toponymisch Woordenboek.
V oor stet tot het samenstellen van zulk
woordenboek, uitgaande van den Oudheicikundigen Kring Hageland te
Thienen, door den Minister van Wetenschappen en Kunsten, aan de Academie om advies medegedeeld. 8. —
Door het Bestunr naar de Bestendige
Corntrissie voor Geschiedenis v erzonden. 8. — Twee versiaggevers door
de Commissie aangesteid. 14. — Verslagen. 215, 27 1 . 286. ( Viy:f afdrukken
daarvan aan den Minister gezonden.)

Benoit : Comiteit van het praalgraf Peter
Benoit. Outhuifing. De beer W ATTEZ neemt aan, de plechtigheid namens
de Academie bij te wonen. 872. —
Vetslag door 0. WATTEZ 875-877.
Bergin. Zie op Academie.
BESTENDIGE CommrssIEN bij de Academie.

Zie beneden op Commissiê'n.
BESTUUR DER ACADEMIE VOOR 1920.

Goedkeuring van de verkiezing van
Bestuurder en Onderbestuurder. 8.
— Jhr. Mr. NAP. DE PAUW neemt zijn
omslag als bestuurder. 447-448.
— Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1921. 877.
Bezetting : Duitsche Bezetting. Zie beneden op Gent.
Bibliographische aanteekeningen, of Letterkundlge mededeetingen betrefende aangeboden boeken :
— Door Dr. MUYLDERMANS, over Rechterlijke Plichtenleer — Deontologia
jurzdica, — door J. SALSMANS. 144.
— Door Prof. DE CEULENEER, over Neder17ndsche Spraakkunst voor het Middelbaar en het Normaal Onderwis,
door P. ED. FRAUSSEN. 144-145.
— Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, over
het Gedenkboek van het Bataafsch
Genootschap. 319-321.
— Door Prof. Dr. AD. DE CEULENEER,
over .iVavolging van Christus, in
Nederlandsche varzen vertaald door
P. Fr. HENDRIK VAN ' T H. HutsGEZIN. 528-531.
-- Door Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,

over zijn werk : Voor min Land in
oorlogsnood. 717-723.

Zie op Antwerpsche.
Bibliotheek
Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. Schenkt boeken aan de Academie. 30 5, 869.
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— Bibliotheek van Rotterdam. Schenkt
boeken aan de Academie. 526, 706.
Zie op Library en op Universiteit.
Bibliotheken : Bibliotheken in de lagere
Scholen. Lezing door den Z. E. heer
Kan. AM. Joos. Beknopt overzlcht.
216. — Lezen levert veel voordeelen
op, die men ten onrechte gering zou
schatten. Een prijselijk werk is het dus
leeslust bij het yolk te wekken. 253.
Een antwoord op de beschuldiging :
c Ons yolk leest weinig, veel te weinig 3. 253-254. — Gereedelijk geeft
Spreker toe, dat men in sommige
scholen te weinig gebruik gemaakt
heeft van de geringe middelen waarover men beschikte, om leeslust te
wekken. 254.255. — Maar laten wij
hopen dat er nu verbetering zal komen : de omstandigheden zijn veranderd, en misschien volgt daaruit een
verandering van de menschen. 2 55256. — Een bibliotheek in een lagere
school oprichten is een werk dat kan
gebeuren, zonder veel last of kosten te
veroorzaken. Maar de keus der boeken moet wijselijk gedaan worden. 256•
257.
I Biencorf De Biencorf der H. Room-

scher Kercken, van Isaac Rabottenu 3.
Prijsvraag. 607.
BINNENLANDSCHE EERELEDEN. Zie op
Lidmaatschap der Academie.
Bleyberg. Zie op Plombières.
BOEKEN : List der aan de Academie aangeboden boeken. 6-7, 140-143, 210,
303-3 08 , 390.39 1 , 445 447, 525-527,
581.582, 705-709, 777.778, 863-870,
925'934.
- Voor de Boekerij der Academie ingekomen boeken. 143, 213, 391, 447,709,
778, 934.
— Zie ook op Aug. Beernaert-Fonds, op
Ruildienst en op TU.dschriften.
BOEKERIj DER ACADEMIE. Boeken door
den heer Dr. W. DE VREESE in

-

bruikleen genomen. (Zie Vers.?. en
Meded., 1919, blz. 615, kol. 1.). Het
laatste boek teruggezonden.
Jaariijksch verslag door den Bestendigen Secretaris. 151, 204-205.

Boerenhuis (Het) in Vlaanderen, Brabant en Limburg. Mededeeling door
den heer Dr. MAURITS SABBE, lid der
Academie. Verzonden naar de Commissie voor prijsvragen.
Bologna. Zie op Academie.
Bonaventura-raadsel. Zie op Byns.
BOURY : KAREL BOURYFONDS. ( Zie faarboeg voor 1 9 1 91920, blzz. 173-176, en Versl. en Med.,
jaarg. 1919, Register, blz. 615.)
PRIJSKAMP VOOR 1919-1920. Twee
antwoorden te laat ingezonden zij
kunnen aan den prijskamp geen deel
nemen. 10 .41. — Verslag- van den
keurraad. 399, 467-470. — Bekendmaking van den uitslag op de plechtige
vergadering. 489.
-

TWEEDE PRIJSKAMP VOOR HET JAAR
1922. 6o8. — Tekst der bekroonde liederen. 611-615.

Bouwkunde. Prijsvraag. 604.
Brabant : Noord-Brabant. Zie beneden
op Gencotschap.
Brabantsch dialect. Prijsvraag. 6o5.
BRIEFWISSELENDE LEDEN. Zie beneden
op Lidmaatschap der Academie.
BRIEVEN : Ingekomen brieven. 8-1o, 213,
309, 391-392, 527-528, 871.
Brussel en voorsteden : Over tweetalig
lager onderwis in Brussel en voorsteden. Lezing door den heer OMER
WATTEZ. 874-875 en 917-922.
Brusselsch dialect. Prijsvraag. 602.
Brynhild. Een beeld uit de Oudnoorsche
Sagen, in hexameters bewerkt, door
OMER WATTEZ. 1008-1015.

1105 BUITENLANDSCHE EERELEDEN. Zie op

Lidmaatschap der Academie.
Byns : Anna Byns : Het Bonaventuraraadsel in het leven van Anna Byns.
Lezing odor Mr. LEONARD W ILLEMS.
396-397 en 415-444.

C

COMMISSIEN bij de Academie :
Bestendige Commission en andere.
*** — Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. (Lie Versl. en Meded., jaarg.
1919, blz. 616, kol.
-

der Commissie, uitgebracht over de
vergaderingen door de Commissie
gehouden. — Vergadering van 18 Februari 1920. 145-1 46. — Id. van 21
April. 313-315. — Id. van 16 Juni.
449-450. — Id. van 5 Augustus. 583584. — Id. van 20 October. 779-780.
— Id. vall 15 December. 935-937.

Calloo. De gelijkstelling van den plaatsnaam Chanelaus, uit de Vita S.
Amandi, met Callao. Deze identificatie is uiterst onwaarschijnlijk. Nota
van Dr. MANSION. 712 en 734-736.
CANDIDATEN VOOR DE OPENSTAANDE
PLAATSEN VAN BRIEFWISSELEND LID
EN VAN BUITENLANDSCH EERELID.

-

ETYMOLOGISCH KLEINGOED. Mededeelingen door den heer J. VERCoULLIE aan de Commissie gedaan. Zie

-

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN. Mededeelingen door den heer EDW. GAILLIARD in de vergaderingen der Commissie gedaan. Zie beneden op KLEINE
VERSCHEIDENHEDEN.

Zie beneden op Lidmaatschap der
Academie.
Cecilia (Sinte) : Het Sinte Ceciliafeest,
in de kerken. 291-292.
Cercle archeologique, Mechelen. Schenkt
een boek aan de Academie. 446.
Chanelaus. Zie op Calloo.
Chicago. Zie op Libraly.
Christiania. Zie op Kristiania.
Cliristus. Zie op Aanbidding alsook op
Navolg mg van Christus.
Colleges. Zie op Wet.
Colportageromans.. Zie beneden op
Volksletterkun le.
Commissie :
— Commissie ter Redactie v. d. Craningschen Studentenalmanak. Schenkt
boeken aan de Academie. 6.
— Commissie van advies voor 's Rijks
Geschiedkundzge pubizcatien bij het
Rijksarchief, to 's Graven hage. —
Schenkt boeken aan de Academie.
146, 582, 926.
— Commissie tot Vereenvoudzging van
de Schriytaal. (Zie Versl. en Meded.,
1919, blz. 616, kol. I.) Men zie verder
op Vereeniging.

VERSLAGEN. Verslagen door den heer
Prof. JOS. VERCOULLIE, secretaris

beneden op Kleingoed.

*** II. — BESTENDIGE COMMISSIE VOOR
NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.
VERSLAGEN. Verslag door den heer
0. WATTEZ, secretaris der Commis-

sie, uitgebracht over de vergaderingen door de Commissie gehouden.
—Vergaderingvan18Februai1920.
146-147. — Id. van 21 April. 316-319.
— Id. van 16 Juni. 450-451. — Ia.
van 5 Augustus. 584-586. — Id. van
20 October. 780-782. — Id. van 15
December. 937.
,*,, III. — Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
- VERSLAGEN. Verslagen door den heer
Prof. Dr. MANSION. secretaris der
Commissie, uitgebracht over de vergaderingen door de Commissie gehouden. Vergadering van 21 Januaii
1920. 12-14. - Id. van 17 Maart 214216. - Verslag door den heer Is.
TEIRLINCK, waaruemend secretaris,

1106--over de vergadering van 19 Mei. 393397. — Door Is. TEIRLINCK, waarnemend secretaris, over de vergadering
van 22 Juil. 531-532. - Door den
heer MANSION, over de vergadering
van 20 September. 712-713. — Id. van
17 November. 873.
- AAN DE ACADF.MtE TER OPNEMING IN
DE Verslagen en Mededeelingen AAN.
GEBODEN VERHANDELINGEN, NAAR
DE COMMISSIE OM ADVIES VERZONDEN

L 0 ) Sacramentum, door Pater Dr.
J. B. POUKENS, S. J. — Zie beneden
op Sacranzentum.
2 0 Levensbericht van den Gentschen geschiedschrijver Steyaert,
dour Yr. CiABRIEL GELIS. - De Cornmissie bevestigt haar vroeger genomen
beslissing. 13.
30 Excerpta Lossensia, door den
heer ). LYNA, staatsarcmvaris te Hasselt. — Zie beneden op Looz.
-

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN. Mededeelingen door den heer EDW. GAILLIARD in de vergaderingen der Com-

missie gedaan. Zie beneden op Kleine
Verscheidenheden.
** IV. Bestendige Commissie voor het
Onderwijs in en door het Nederlandsch.
- VERSLAGEN. Verslagen door den heer
G. SEGERS, secretaris der Commissie, uitg-ebracht over de vergaderingen door de Commissie gehouden. —
Vergadering van 2 t Januari 1920. 14.
16. — Id. van 17 Maart. 21 6. — Id.
van 19 Mei. 397-399. — Id. van 22
Juli. 532-533. — Id. van 20 September.
713. — Id. van 17 Nov. 873-875.
*lc* V. — Commissie tot voordracht van
Candidaten voor het Lidmaatschap
der Academie. (Met het fiestuur.)
Briefwissetende Leden en Buitenlandsche Eereleden. 151.
*** VI. Commissie voor Prijsvragen :
Commissie boast met bet voorstellen
van nit te schrijven prijsvragen. —

Benoeming der Commissie. 533-534.
Verslag door den Bestendigen Secretaris namens de Commissie. Lijst
der uitgeschreven prijsvragen. 586 en
602-610.
— Een mededeeling over Het Boerenhuis
in Vlaanderen haar overgemaakt. I t.
***

— Commissie voor Rekendienst
voor 1920. Benoeming. 17-18.
— Rekening over het jaar 1919, door den
Bestendigen Secretaris aan de Commissie voorgelegd. Goedgekeurd. 937.
** * VIEI. Commissie voor het, Pater
Salsmans-Fonds. Verslag over de vergadering door haar op 20 October gehouden. 782-785. — Zie beneden op
Sa ls m ns- Fonds.
***

Bijzondere Commissie voor de
zaak Eupen. Zie beneden op Eupen.

Congo. Zie op llfayombeesch Idioticon.
Cyprianus. Zie op Sacramentum.

D
Dagboek. Zie op Randeraedt (van).
Danske Videnskabernes Selskab, te Kopenhagen. Doods')ericht aan de Academie gezonden. 143.
— S:henkt boeken aan de Academie. 707.
Dante Alighieri herdacht. Eerbiedige hulde aau Dante gebracht door G. SEGERS : deze spreekt den wensch tut,
dat, ter gelegenheid van Dante's geboortedag, de onsterfelijke dichter toekomend jaar op plechtige wijze in de
Koninklijke Vlaamsche Academie zal
worden herdacht. 137-139.
Delft. Lie op Hoogeschool.
Dialectstudie. Prijsvragen :
— Brusselech dialect. 602.
— Geldersch-Overijselsch dialect. 604.
— Gentsch dialect. 6o3.

To 7 —
—
—
—

Gentsch idioticon. 6o5.
Hollandsch dialect. 603.
Limburg'ch dialect. 6o7.
Topographische grens van het 0Jstvlaamsch en het Brabantsch. 605.
Dietsche kalenders. Zie beneden op Kalenders.

Erasmus Erasmus Colloquia, van Dr. H.
DE VOCHT. (Zie Versl. en Meded.,
jaarg. 1919, biz. 619, kol. 2.). Overeenkomst met den schrijvergetroffen. 7 I I.
Etymologisch Kleingoed. Zie beneden op
Klezngoed.

EERELEDEN : BINNENLANDSCHE EN BuiTENLANDSCHE EERELEDEN. Zie op

EUPEN : Het gebied van Eupen. Prof.
Dr. L. SCHARPE vestigt de aandacitt
der Academie op de uitbreiding van
het Belgisch Bestuar over de streek
van Eupen. Zijn voorstel dienaangaande. (Er worat ingevolge dat voorstel, aan den heer Eersten Minister
geschreven.) 154-155.
— Schrijven van 16 April, houdende mededeeling door den heer Minister, aan
de Academie van de memorie door
luitenant-generaal BALTIA opgesteld
en die tot het besluit komt, dat het
Hoogcluitsch wel degelijk de taal van
Eupen is. 309. — Om advies verzonden naar Prof. SCHARPE. 309.
— Er zal aan den Heer Minister geschreven worden, dat de Academie hoopt
dat het hem believen zal zijn oordeel
over de nota van luitenant-generaal
BALTIA voor te behouden, tot na outvangst van haar an tvv oord. 401.
— De Academie beslist de geheele briefwisseling omtrent de zaak in de Verslagen en ilfededeehngen te laten
drukken. 534. — Die briefwisseling
opgenomen. 616-626.
Ten gevolge daarvan geeft de heer
A. SEGERS lezing van een uitvoerige
nota, waarin hij zich op het standpunt
steit van het onderwijs. 729-731.
— Antwoord aan den Heer Eersten Minister te Brussel testuren. Ontwerp door
Prof. Dr. j. MANSION. 875. — Mededeeling van het ontwerp aan de Academie. Het ontwerp goedgekeurd. De
Academie besiist het antwoord in hare
Verslagen en ilfededeelingen op te
nemen. 938, 943-958.

Engelsche letterkunde Nieuwe Engelseize letterkunde. Zie beneden op
Heldensage.

Europa's wording. Hs. door Mr. PRAYOINVAN ZOYLEN nagelaten. Voorstel tot
uitgave. Twee versiaggevers worden
benoemd. 531.

DRIEJAARLIJKSCHE WEDSTRIJD VOOR
I0 Nederiandscize Letterkunde en 2"

Nederlandsche Tooneelletterkunde.
Zie op Staatsprijskan2pen.
DRUKWERK DER ACADEMIE. Mededeeling

door den Bestenuigen Secretaris. 6. —
Id., 310-312.
Duffel. Zie op Kiliaan.
Duitsche bezetting Zie op Gent.
Duurte van het leven (De). — Uit de
feestrede door Staatsminister J. HELLEPUTTE op de plechtige vergadering
gebouden. Willen wij goedkooper
leven, wij moeten minder verbruiken
en meer voortbrengen. Daarbuiten is
er geen uitkomst. 506-511.

DUYSE : PRUDENS VAN DUYSE (1804 . 1859). Zijn handschriften
en eereteekens aan de Academie ten
geschenke gegeven, Goof Dr. Daniel
van Duyse, hoogleeraar te Gent. De
heer Onderbestuuraer brengt hulde
aan Prof. VAN DUYSE en herinnert aan
de veie verdiensten van PRUDENS VAN
DuYsE, ais Vlaming. List der nagelaten handschrrften. 293-300, 582.
— List der eereteekens. 300.302.
Benoeming eener Commissie, belast met
het nazien van de gedichten en brieven
door VAN DUYSE nagelaten. 450-451.

E
Lzdinaatschap der Academie.

— 1108 -Excerpta Lossensia. Zie op Looz.
Experimenteele bijdrage tot de psychologie van het geheugen, door Dr. J. V ARENDONCK. (Zie Versl. en Meded.,
Jaarg. 1919, biz. 619.) — Twee verslaggevers aangesteld. 14. — Schrijver
trekt zijn handschrift in. 144.
Eyck. Zie op Van Eyck-dag.

F
Fabriekliteratuur. Zie beneden op Volksletterkunde.
Familienamen. 287.
Folklore. Prijsvragen. 6o6, 6o8.
Fonds « Pro Academia v. De werkingen
geschorst bij net uitbreken van den
Ow log. Worden met Januari 1921
hernomen. 939.
FONDSEN BIJ DEACADEMIE :
Karel Boury7Fonds; Van de VenHeremans-Fonds Salsmans-Fonds
Aug. Beernaert-Fonds en Merghelynck-legaat. Zie bet Jaarboek, jaarg.
1919-1920, blzz. 173-183.
Frahken: Geschiedenis der Franken. Zie
op Trojaansche legende.
Frankisch. Zie op Trojaansche legende.
Fransch. De studie van het Fransch in
Belgie. 411.
Fransche plelade. Zie op Pleiade.

G
Garenspinnerij. Prijsvraag. 6o8.
Gebedenboeken. Zie beneden op SalsmansFonds.

-- De Gedenkdagen der Koninklijke
Vlaamsche Academie. (Zie het Jaarboek voor 1919-1920, blzz. 82-85.)
Gedichten en Fragmenten. Zie beneden
op Middelnederlandsck.
Geheugen. Z. op Experimenteele bijdrage.
Geldersch dialect. Prijsvraag. 604.
Geneeskundige dienst bij het Leger. Dr.
L. SCHARPE vestigt de aandacht der
Leden op zekere zinsneden uit het
Ontwerp van wet op het gebruik der
talen bij het Leger. Deze wet wordt
niet nageleefd. Afvaardiging bij den
heer Minister van Oorlog te sturen. De
heeren Staatsminister J. HELLEPUTTE,
volksvertegenwoordiger FR. VAN CALIWELAERT en Mr. LEONARD WILLEMS
worden aangewezen. 878-880.
Genootschap :
— Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wilsbegeerte, te Rotterdam. Schenkt boeken aan de Academie. 211, 305, 926.
— Historisch Genootschap, te Utrecht.
Schenkt boeken aan de Academie. 305,
868-869.
— Provinciaal Genootschap voor Kunsten
en Wetenschappen in Noord-Brabant.
Schenkt boeken a. d. Academie. 869.
— Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. Schenkt
boeken aan de Academie. 305, 869.
Gent : Verlossing der stad Gent van de
Duitsche Bezetting. Verjaardag. De
Acaaemie tot de piechtigneid te diet
gelegenheid uitgenoodigd. 872.
— De zoogenaamde Gentsche Rederijkerskamer van Sinte-Barbai a. Zie op
Barbara (Sinte).
Gentsche Hoogeschool. Zie beneden op
Vervlaamsching.

GEBOORTEPLAATS VAN DE LEDEN DER
ACADEMIE. 710.

Germanismen. Uitgeschreven prijsvraag.

Gedenkdagen : De Vaderlandsche gedenkdag-en sedert den oorlog. 710.

Geschiedenis. Prijsvragen. 603, 6o5.

Zie beneden op Wedstrijden.
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den heer OMER WATTEZ. 940.942. —
Spreker handelt breedvoerig over WILLIAM MORRIS, een der grootste figuren
in de geschiedenis der nieuwe Engelsche letteren. 991-996. — Hij vestigt
de aandacht op het streven van MORRIS om in Engeland de oude lit teratuur
van het Noorden bekend te rnaken.
997-1007. — Deze lezing is gevolpd
door Brynhild. Een beeld uit de
Oudnoorsche Sagen, in hexameters
bewerkt, door den beer 0. WATTEZ.
1008-1015.

Gezchiedenis van het Lager Onderwijs in
BeleW onder de Oostenrijksche Regcering. Zie op Wedstrijden.
Geschriften door de Loden der Academie
uitgegeven. (Zie jaarboek voor 19191920, bizz. 144-147.)
Gesneuvelden voor het Vaderland. 1/lechtige dienst in Sint-Pieterskerk. De
Academie uitgenoodigd. De Bestendige Secretaris woont die bij. 872.
Getriden- en Gebedenboeken. Zie op Salsmans-Fonds.
GevangenrS. Zie op Verkoopine.
Glossen : Oude glossen en hun beteekenis,
door Dr. E. BUITENRUST HETTENIA,
uit Zwolle (Noord-Nederland). Verzending van die uitgave. to.

Historisch. Zie op Genootscha_p.
Hollandsch : Een Hollandsch schoolman,
voorstancler van het tweetalig onderwijs in de Volksschool. Andere
Hollandsche klokken. De Hollandsche
wet op het Lager Onderwijs. 398
53 2
Hollandsch dialect. Zie op Wedstr(jden.
en

Gouverneur der pro vincie Oost-Viaanderen. Schenkt eon book aan de Academie. 706.
Gouverneur der provincie \Vest-Vlaanderen. Schenkt een boek aan de Academie. ;Ob.

9

Boni lien. Zie op Sermoenen.
Honden : Het wegjagen van linden uit
de kerk. 290-291.

's Gravenhage. Zie op Bibliotheek.
Groningen. Zie op Commissie en op Universitelt.

H
Haag. Zie op 's Gravenhage.
Hageland Oudheidkundige krin 2 Hageland te Thienen. Zie op Belgisch
Topodymisch Woordenboek.
HAN DSCHRIFTEN, ten behoeve der Boekerij
DOOR Dr. W. DE VREESE GEPHOTOGkAPHEERD. (Zie Versl. en Meded.,
1919, biz. 621, kol. 1.) — Door den
heer JAN DE VREESE ingezonden
stukken. 11.
Hasseitsch dialect. Prijsantwoord. Aanteekeningen dienaangaande. 217, 392.
Heldensage : De Oudgermaansche heldensage in de nieuwe Engelsche letterkunde : William Morris. Lezing door

535'508.

Hoogeschool
— Hoogeschool van Leuven. Haar een
volledig stet van de uitgaven der Academie geschonken. De Rector magnificus betuigt zijn dank. 209-210.

-

Technische Hoogeschool te Delft.
Schenkt boeken aan de Academie.

-

Zie op Gentsche Hoogeschool en beneden op Universiteit.

866867.

Hoppeteelt. Prijsvraag. 604.
Huishoudkunde Huishoudkundig onderwils. Zie beneden op Leidraad.

Humaniora : De moderne talent in de
Greco-Latijnsche Humaniora. Lezing
door Kan. Dr. MUYLDERMANS. 713
en 752-760.
Zonderlinge gebruiken in
Huweliiken
zake van huwelijken. Rijbler. 287-288.
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I
i en ie. Chronologie van de ontwikkeling
van Middelnd. i en it tot Nieuwndl.
en
Prijsvraag. 603.
Idioticon. Zie op Mayombeesch.
!2* en ui. Zie op 1 en it.
INGEKOMEN BOEKEN Voor de boekerij
der Academie ingekomen boeken. Zie
boven op Boeken.
Inrichting van het Lager Onderwijs in
Belgic, door JEF. MENNEKENS. Zie op
Lager Onderwijs.
Interludién : De Beernaert-prijs, EERSTE
TIJDVAK :19/2-1913, aan de Interludi(Fn van den heer KAREL VANDE
WOESTYNE toegekend. 148-15 I .

Bestuur naar de feestzaal geleid. Lijst
der aldaar aanwezige personen. 482484. — Lijst der personen die bericht gezonden hebben dat zij de
vergadering Diet kunnen bijwonen.
48 4-48 S . — De vergadering vangt
aan. Toespraak door den heer waarnemenden bestuurder. 486. (Zie de
geheele toesDraak op blzz. 492-499.)
--Feestrede door den heer Saa
minister J. HELLEPUTTE Achttien
maanden na den oorlog. De duurte
van het leven. 486-488. (Zie de geheele feestrede, op blzz. 500-521.) —
Mededeeling door den heer EDW.
GAILL1ARD, bestendigen secretaris,
over den uitslag der wedstrijden, over
de afgestorven leden en over de verkiezingen voor het lidmaatschap der
Academie. 488-490. — De waarnemende bestuurder verklaart de vergadering voor gesloten. 491.
joden. Zie op Aanbidding.

Jaarboek voor 1920 (1919-1920. Na de
oorlogsjaren 1914, 1915,1916. 1917 en
1918) of het Negen-en-twintigste
jaar. Van de pets gekomen. 709-7 I I.
Overzicht van de bijzonderste stukken,
die er in voorkomen. 710-711.
Jaarboek voor 1921. Ingekomen levensschetsen. 711-712, 872.
JAARLIJKSCH FEESTMAAL D. ACADEMIE :
27 Juni 1920. Vv'enk daaromtrent uitgesproken. 17.
Jaarlijksche plechtige vergadering, op
Zondag, 27 Juni 1920. De heer Staatsminister HELLEPUTTE, werkend lid,
zal als feestredenaar optreden. 17, 143.
— Het programma vastgesteld. 399.
— Vo9rlezing van de voordrachten op
die vergadering te houden. 470.
- VERSLAG over de vergadering. Aanwezige Leden. 481. Namen der
hoogambtenaren die in het eeresalon
der Academie ontvangen worden. 482.
Te II uur worden zij door het

K
Kalenders : Dietsche Kalenders. Een
woord vooraf van den Bestendigen
Secretaris. Het ontstaan van de uitgave Dietsche Kalenders in 1907. De
uitgave onder den oorlog geschorst.
Wordt thans hernomen met de medewerking van den heer REMI PARMENTIER, stadsarchivaris te Brugge. 710.
Thans van de pets gekomen de
Kalenders nr 31 en 32. 710.

KAREL BOURY-FONDS.

Zie bo-

ven op Boury.
Katoenweverij, met inbegrip van Katoendruk enz. Prijsvraag. 602.
Keltisch. Zie op Trojaansche legende.
Kerk. Zie op Honden.
Kiliaen : Huldebetcon aan Kiliaen's nagedachtenis, te Duffel, op 15 Augustus
1920. De Inrichtingscommissie verzoekt de Academie een afgevaardigde
bij de plechtigheid te zenden. De heer

IS. TEIRLINCK wordt aangewezen.

OPGENOMEN ARTIKELS. ( Vervolg op

391-392 - Verslag over de plechtigheid door Is. TEIRLINCK. 715-717.

Versl. en Meded., jaarg. 1919. Register van Zaken, blz. 624, kol. I en 2.)

Einderliteratuur. Prijsvraag. 605.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE.

Elankleer. Zie op Dialectstudie.
Kleingoed : Etymologisch Kleingoed, door
den heer Prof. VERCOULLIE. 583
en 594-596, 779-780 en 936.
-

Sinaasappel. 594.
Free. 595.596.
Paardje, Paardeken. 596.
Weegbree. 789.
Boetje Boeten. 790-791.
Beieren. 791-793.
Bivak, Bivouak. 793.
Suikergoed. 793-794.
Sjek
Kavesse, Elate, Mol. 794.
Dobbelen. 795.
Aat, oot. 959.
Roopaard. 959-960.
Daar zat het hem. 96o.
Katrol. 960-961.
Lariefarie. 961.

Kleingoed. Zie op Middelnederlandsch
Kleingoed.
Kleine Verscheidenheden. (Zie Versl. en
Meded.,jaargang 1919, blz. 624, kol. i.)
* MEDEGEDEELDE ARTIKELS, waarvan
het opnemen door de Academie in
pleno vergaderd werd goedgekeurd.
1°) BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. Mededeeling van Kleine

Verscheidenheden, door den heer
EDW. GAILLIARD. 3 1 5, 449-45 0, 936.
2°) BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, Rio- EN BIBLIOGRAPHIE.

Mededeeling van Kleine Verscheidenheden door den beer EDW. GAILLIARD. 215, 712-713.

-

34 2. Kermisse. Aanteekening door

EDW. GAILLIARD. 20.
- 343. Ards danx (Haers damns). Id. 94.

- 344 . Brugstock. Id. 94.
- 345 . Binnediender. Id. 134.
- 346. Choorael, Kind en Scoolkind. Id.
134-135.
- 347. Hannekin, Willekin. Id. 135-136.
- 348.* Nekke. Id. 136.
- 349. (Blokken hout) acht ende achte,
verbasterd tot acht ende dachte. Id.
I 5 6.
- 35o. Recht hebben in ...; remand erven med (met) en erven in ... Id. 206.
- 351. Mey ofte foy. Id. 207.
- 352. Bouwette en Clocke. Id. 207.
- 353. Begeren. Id. 208.
- 354. (Bij misslag : 348.) Bespaersen
(Lat. Aspergere). Id. 221.
- 355. Begheren. Id. 252.
- 356. Bijstier. Id. 258.
braet, vercken. Te
- 357. -'Braet :
lezen braetvercken. Id. 270.
- 358. Aerchaert. Id. 329.
- 359. Bidde. Id. 329.
- 36o. Afgaende pavement. Id. 33o.
- 361. Beiaerden. Id. 338-340.
- 362. Berech ten. Id. 366.
- 363. Clare of Cruce. Id. 402.
- 364. Bierstal. Id. 403-404.
Afcirvezz. Id. 4C4.
- 365. Afdr
- 366. Afdriil en Afdrziver. Id. 414.
- 367. Andraeghen : Hem jets aendraeghen. Id. 414.
- 368. Sceiden blonkelike. Id. 471.

- 36 g. Beteren Scapen beteren. Id. 472.
Eene terechtwijzing. 992.
- 370. Aenzien. Id. 472.
- 371. Seer aengeleghen zijn. Id. 472.
- 372. Beun, Beunspel, Beuspel. Id. 59o.
- 373.
Bedrach en Verdonkerde renle.
Id. 590-592.
- 374. Adeling. Id. 592-593.
- 375.
Ten achteren zijn aen. Id. 593.
- 376. Hand ende mond doen. Id. 627.
- 377. Besteken. Id. 702.
- 378. Beleven _lets beleven. Id. 702.
- 379. Berecker. Id. 703.
-380. Bringhen te ghiflen. Id. 703-704.
Bevaren van levenden live ter
- 381.
dood. Id. 704.
Glas. Id. 704.
- 382.
383. Bliven Ande helig;ze keerke
bliven. Id. 748.
- 384. Ban van huwelike wederzegghen.
Id. 748.
- 385. Besteid sijn. Id. 748.749.
- 386. Ghebruuckich van... Id. 749.
- 387. Ghevanghen ziin in... Id. 749.
75o.
- 388. Afstoppen.
- 389. *Ghestel of ziec. Id. 750.
Ghereetscepe doen, Ghereetscepe
- 390.
ghecrzghen. Id. 750.
- 391. Bibael. Id. 751.
- 392. Bevryheit. Id. 75h
- 393. Afsynghelen. Id. 751.
- 394. Bate (voornaam). Id. 752.
- 395. Beschieten. Id. 752.
-- 396. Bierwercker. Id. 776.
- 397. Goeghewilleghe. Id. 787.
Gegoeyde ende proprietaris. Id.
- 398.
788.
- 399. Gheleede ghelt. Id. 788.
- 400. Egaeleren, Egaleren. Id. 796.
-- 401. BevreVen de zee. Id.,796.

- 402. Goet hebben an... Id. 815.
- 403 Ghemeerscht zijn. Id. 816.
-- 404. Aftreck. Id. 816.
- 405. Afbrekelick. Id. 816.
- 406. Met ditertrecter loosheden. Id.
858.
7 407. In evelen willen zin. Id. 858.
- 408. Beschrijven. Id. 859.
- 409. Te bande houden. Id. 859.
Afzitten. Id. 86o.
- 410.
- 411. Breedere raed. Id. 86o.
- 412. Beleed. Id. 86o.
Baeckege. Id. 86o.
- 413.
- 414. Bieren, Ghebiert zj'n. Id. 922.
- 415. Antzffenare. Id. 923.
- 416. Enen ghelyc doen. Id. 923.
- 417.
Goed bescheedt doen. Id. 924.
- 418. Brouck. Id. 924.
- 419. Dievels jaerghetilde en Cloppen.
Id. 924.
- 420. Scapen beteren. Id. 99 2. (Zie 369.)
- 421.
Een negheen. Id. 1015.
- 422. Dyngheleken vooght. Id. lo16.
- 423. Ghthende. Id. 1016.
- 424. Menden maete thenden gizelde.
Id. Io17.
- 425. Een vane uutsteken. Id. 1017.
- 426. Zjzz handl doen van... Id. 1017.
- 427. Gheneghen, Ghehuldich. Id. ID t8.
Devotaris. Id. 1018-1019.
- 428.
Dienen met enen. Id. 1019.
- 429.
Galghe. Id. 1019.
- 430.
Gheduerich. Id. 1019.
- 431.
Cloppynghe of buisschynghe. Id.
- 432.
1020.

-

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, Bio . EN BIBLIOGRAPHIE.
43. Over persoons- of familienamen
(uit het Kortrijksche). Aanteekening
door EDW. GAILLIARD. 287.
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-Riibier. Zonderlinge gebruiken in
zake van huwelijken. Id. 287-288.
- 45. « De Aenbedinghe van de joden tot
Christum als onderwerp van eene
schilderij. Id. 288-289.
- 46. Het omkanteien van iemands stal,
bij wijze van straf. Id. 289.
- 47 . Stroyen betide . bij het celebreren van jaargetijden. Id. 289-290. Als vervolg daarop Betide van parckemente. Id. 396.
- 48. « Baljuwaeghe. of het wegjagen
van honden nit de kerk. Id. 290-291.
- 49. Het Sizzle- Ceciliafeest. Id. 291-292.
- 50. Het Vieren van den Sinxendag.
Id. 737.
- 51. De hand slaan aan een pilaar van
de vierscizaar. Id. 737.
- 52. Eene aanbesteding. Id. 738.
- 53. Puuden wachten, Id. 738.
- 54. Het privilege van de muntzezerkers.
Id. 739.
- 55. Een leen honden r van Godt ende
van der tonne N. Id. 739-740.
- 56. Een speelman 0127.vaardzg onz een
openbaar anzbt te bekleeden. Id. 740.
- 5 7. « Leen hanghende in de lucizt.. Id.
740-741.
- 58. [let verbruik van win te Wendityne in de X Vle eeuw. Id. 741-744.
- 5 9 . Een verkooping up den Steen.
of gevangenzs van Brugge. Id. 744.
- Co. « Zoo waert quaed arm z!jiz.. Id.
745.
- 61. Vergilaging- der openbare waters.
Id. 746.
- 62. Consent maect wet Id. 746-747.
- 44.

Klinkers : De lange klinkers in het middelnedetlandsch. Prijsvraag. 605.
K9llewyn-spelli ng. Zie beneden op Vercenvoudig g.
Kopenhagen. Zie op Danske.

KREDIET DER ACADEMIE Zie boven op
Begrooting.
hy ing: Oudheidkundige tiering Hageland Zie op Hagelanci.
Oudizeidskundi:g-e Ag ing van het
Land van Waes, te Sint-Niklaas.
Schenkt een boek aan de Acad. 926.
Kristiania. Zie op Videnskapsselskapet.
KROONORDE. Benoeming en van
Leden der Academie in die Orde, 6.
Kunstgeschiedenis. Prijsvragen. 605.
Kunstvorm: Ontwikkeling van den kunstvorm in de Nederlandsche letterkunde
sedert 188n. Prijsvraag. 604.
Kunst woorden. Zie op Vakwoorden.

L
Lager Onderzejs
- De inrichting van het Lager Onderwzjs in Bel ate; door JEF MENNEKENS.
(Zie Versl. en illeded,, jaarg. 1919,
P12. 625, kol. 2.) - De beer MENNEKENS verzoekt de Academie om de
opneming van zijn werk onder de uitgaven van het Van deVen-Heremans'Bonds. Twee verslaggevers benoemd.
146. - Hun verslag. 316-319. - Kan
in het Van de Ven-Heremans'-Fonds
niet opgenomen worden. 786.
- Over tweetalig onderwijs in Brussel
en voorsteden. Lezing door den neer
OnER WATTEZ. 874-875 en 917-922.
- Gesclziedenfs van het Lager Onderwijs
in Belg-W ender de Oostenrijksche
Regeerzng. Prijsvraag. 603.
- Zie op Hollandsche wet. 398.
Lagere scholen. Zie op Bzbliotheken.
Lakenweverzi. Uitgeschreven prijsvraag.
Zie beneden op Wedstrilden.
LAM GODS. Zie beneden op Vlaamsche Van Eyck-dag.

—
Langendonck Dichter Prosper van Langendonck. Lezing door (ten heer Prof.
Dr. VERMEYLEN. 937 en 962-963.
LEDEN DER ACADEMIE. Zie op Academie
en op Lzdmaatschap der Academie.

Leen : Een leen houden « van Godt ende
van der zonne 739-740.
« Leen hanghende in de lucht 740-741.
Leger. Zie op Geneeskundige dienst.
Leidraad voor lessen over de voeding
van den mensch, voor hooger huishoudkundig onderwijs, door Dr. A.J.-J. V ANDEVELDE. Voorstel dit werk
ander de uitgaven van het Van de
Ven-Heremans'-Fonds op to semen.
319. — Door het Bestuur naar de
Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde om advies verzonden.
Twee verslaggevers benoemd. 45o. —
Verslagen door de heeren Is. TEIRLINCK en Prof. SCHARPE. Zij besluiten
tot de opneming van het werk. 584585 en 785.

LEOPOLDSORDE. Bevorderingen
en benoemingen van Leden der Academie in de Leopoldsorde. — Z. D.
H. Mgr. M. N. RUTTEN, bisschon van
Luik, werkend lid, tot Groot-Officier
bevorderd. Gelukwenschingen. 5-6. —
Heer Dr. LEO VAN PUYVELDE tot
ridder benoemd. 39o. Heer Dr,
A. FIERENS tot ridder benoemd. 934.
Letterkunde. Op dat gebied uitgeschreven
prijsvragen. 604, 605, 6o6, 6o8.
Letterkunde : Nederlandsche letterkunde.
Zie op Staatsprijskampen.
Letterkundige geschiedenis. Prijsvr. 607.
Letterkundige mededeelingen. Zie op Bibliograpizische aanteekeningen.
Leuven. Zie op Hoogeschool.
Levensbericht van den Gentschen geschiedschrifver Steyaert. Zie op Commissiên Bestendzge Commissie voor
Geschiedenis.

Levensberichten van afgestorven Leden.
Reeds vet schenen. Lie defaarboeken
der Academie (Register).
— Levensbericht van DESIRE CLAES. 7 1 I.
— Id. van Dr. C. HANSEN. 711.
— Id. van JUL. VAN DER LINDEN. 711.
Lezen. Zie op Bibliotheken.
Lezingen in de Academie. Overzicht der
lezingeu, velsiagen en uitgaven van de
Leden sedert de stichting der Academie. Zie hetJaarboek voor 1919.192o,
blzz. 160-168.
MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN :

— De Trojaansche legende in de geschiedenis der Franken, door den heer
OMER WATTEZ. Beknopt overzicht.
18-19. — De lezing opgenomen. 21-36.
De opbrengst van het menschelijk
werktuig, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Beknopt overzicht. 218.219.
— De. lezing opgenomen. 221-252.
— Vondel's Herbarium, door den heer
Dr. MAuRrrs SABBE. Beknopt overzicht. 328-329. — De lezing opgenomen. 341.365.
— Verwarrins in plaats van eenhezd,
door den heer G. SEGERS. Beknopt
overzicht. 586-588. — De lezing opgenomen. 647-676.
De vereenvoudzgde spelling, door den
heer Dr. HUGO VERRIEST. Beknopt
overzicht. 731. — De lezing opgenomen. 761-775.
- Bedenkingen op het invoeren der 'Vollewijn-spelling in Belgzá; door Kan.
Dr. JAC. MUYLDERmANs. Beknopt
overzicht. 786. — De lezing opgenomen. 797-815.
— Dr. Matthias de Vries' eerste eeuwfeest, door den heer G. SEGERS. Beknopt overzicht. 877.878. — De lezing
opgenomen. 881-916.
De Oudgermaansche heldensage in de
Nieuwere Engelsche Letterkunde :
William Morris. Lezin2 door den
heer OMER WATTEZ. Beknopt over-

-- 1115 -zicht. 94 0.94 2. — De lezing opgenomen. 993-1015.
IN COMMISSIE-VERGADERINGEN :
-

COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE :

Reinaerdiana, door Mr. LEONARD
WILLEMS. 145-146, 367.388.
Reinaerdiana I. De nieuwe _proZoog van den Reinaert en het Arnoldvraagstuk, door Mr. LEONARD WILLEMS. 152-154 en 157.203.

Library : The John Crerar Library, te
Chicago. Schenkt een boek aan de
Academie. 526.
Lidmaatschap der Academie, STAAT DER
ACADEMIE. 1920. Werkende Leden,
Briefwisselende Leden, Binnenlandsche Eereleden en Buitenlandsche
Eereleden. Zie het Jaarboek voor
1919-192o, blzz. 86-120.
-

Etymologisclz Kleingoed, door Prof.
J. VERCOULLIE. Zie op Kleingoed.

Kleine Verscheidenheden, door
EDW. GAILLARD. Zie op Kleine Ver-

scheidenheden.
COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN
LETTERKUNDE :

Het Premzestelsel tot aannzoedito, ing der Tooneelletterkunde, door
Prof. Dr. LOD, ScHARPE. 146-147.
Dichter Prosler van Langendonck,
door Prof. Dr. A. VERMEYLEN. 937
en 962.964.
Amsterdamsche schetsen nit Vondels werken, door den Neer G. SEGERS. 937 en 965-972.
Verhoeven, koopman en geschiedschi ifver te Mechelen. door Kan. Dr.
JAC. MUVLDERMANS. 782 en 817-858.
-

-

COMINIISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIOEN BIBLIOGRAPHIE :

Opensiaande plaatsen van Eere- en
Przefwisselehd Lid. Benoeming der
Commissie tot voorstelling van candidate!). 151.
Het getal openstaande plaatsen
vastgesteld. 323.
Versiag door den Bestendigen Secretaris, namens de Commissie tot
voordracht van candidaten. Bespreking der candidaturen. — Gelegenheid
tot toevoeging van candidaten. — Candidaten op de lijst toegevoegd. 400.
VERKIEZINGEN :

-

Verkiezing (16 Juni 1920) voor de
openstaande plaatsen van Briefwisselend Lid. 470.
Verkiezing (16 Juni 1920) voor de
openstaande plaats van Buitenlandsch
Eerelid. 47o.
Door Koninklijk Besluit van 17 November goedgekeurd. 871.

Limbourg. Zie op Soczele.
Linzburgsch dialect. Prijsvraag. 607.

De Axelsche .Rederijkers-kamer
van Sinte-Barbara, door Mr. LEO-

Litztrgie. Pi ijsvragen. 609.

NARD WILLEMS. 873.

Lzturgisch6' beckon. Prijsvraag. 609.

COMMISSIE VOOR HET ONDERWJJS IN
EN DOOR HET NEDERLANDSCH :

Volksletterkunde en Volk.s-onderwijs, door G. SEGERS. 14-16 en 37.64.
Mbliotheken in de lagere scholen,
door Kan. A. Joos. 216 en 253-257.
Over tweetalzk lager onderwils Ic
Brussel en voorsteden, door OMER
WATTEZ. 874 en 916-922.

Looz : Verhandeling Excerpta Lossensia,
door J. LYNA, staatsarchivaris te Hasselt, ter opneming in de Verslagen en
illededeelingen, aan de Academie aangeboden. Wordt naar de Commissie
voor Geschiedenis om advies verzonden. De Commissie benoemt twee
versiaggevers. 13. Verschoven. 215.
— Verslagen door de heeren Is. TEIRLINCK en Mr. LEONARD WILLEMS.

393-396. - Tot niet opneming van
de anders niet onbelangrijke Excerpta
wordt besloten. 393.
Luik. Zie op Societe.

M
MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN in

1920. Zie bovenaan blz. 1101 (L).

Maastricht. Zie op Societe.
Maredsous:AbaW van Maredsous.Schenkt
een boek aan de Academie. 6.
Marseille. Zie op Aix.

Mayombeesch Idioticon, door den heer L.
BIVEREAHEUX, missionnaris in Congo,
aan de Academie ter opneming onder
de uitgaven van het Van de VenHeremans'-Fonds aangeboden. Worden als versiaggevers aangesteld, de
heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof.
Dr. J. MANSION. 400. Verslagen
door genoemde heeren. Zij besluiten
tot de opneming van het werk. 723729. - 785.

Mechelen. Zie op Cercle.

Mededeelingen bij de laatste omvraag, in
vergaderingen der Academie te doen.
Bericht dienaangaande. 935.

Melomanen : De Koninklijke Maatschappij
De Melomanen, te Gent. Kunstaftiee/mg van oude muziek, onder de
talentvolle leiding van den heer ARSCHODT, leeraar aan het Koninklijk
Conservatorium. Haar medewerking
aan den Vlaamschen Van Eyck•dag.
1027-1032.

Menschelijk werktuig : De Opbrengst van
het menschelijk werktuig. Lezing
door den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Beknopt overzicht. 218.219.
(1) In het Register van zaken, op de Verslagen en Mededeelingen van 1919, hebben wij
blz. 628, kol. 1, regel 32, bij misslag 1920 laten
drukken, in plants van 1919.

- De lezing opgenomen. Geschiedkundige inleiding. Het vraagstuk van
de opbrengst van het menschelijk
werktuig is reeds tamelijk oud. In een
proefschrift (1793), wordt, voor de
eerste maal naar het schijnt, de uitdrukking e Machina humana gebruikt. Historisch overzicht over de
ontwikkeling van de stoommachines.
221-23o. - 2. Omzetting van het arbeidsvermogen of de energie. 230-231.
- 3.
Verbrandingswarmte. 231-232.
- 4. Nuttig effect van eene brandstof.
232-234. - 5. Scheikundige samenstelling van het menschelijk lichaam.
234. - 6. Voedsels en voeding. 23S238. - 7. Proefondervindelijke methoden. 238-239.-8. Stofverwisseling
of metaboiismus in het menschelijk
lichaam in den toestand van rust. 239241. - 9. Stofverwisseling of metaboiismus in het menschelijk lichaam in
werkenden toestand. 241.243. - 10.
Nuttig effect bij het menschelijk werktuig. 243-247. - 11. Het chemismus
van het menschelijk werktuig. 2 47250. - 12. Besluit. 250.252.

MERGHELYNCK - STICHTING
of Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK LEGAAT. - Zie boven
op Fondsen.

Middelburg. Zie op Genootschap.
Middelnederlandsch :
Middel- en Nieuwnederlandsch. Prijsvragen. 604.
Middelnederlandsch. Prijsvragen. 603,
604, 6o5.

Middelnederlandsche Gedichten en
Fragmenten, uitgegeven cmor J hr. Mr.
NAP. DE PAUW. II" deel (t ae stuk).

Verzending van die uitgave. io.
Middelnederlandsch Kleingoed. Mededeeling door den beer P. de Keyser,
leeraar aan het Atheneum, te Gent.
449 en 479.480.
Middelnederlandsche taalkunde. Uitgeschreven prijsvragen. 607.
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Ministerie van Oorlog. Zie op Geneeskundige dienst en op Res eering (De
Be ig ische regeering).
MOderne talen. Zie op Humaniora.
Morris (William). Zie op Heldensage.
Muntwerkers. Een privilege. 739.
Muziek-wedstiljd. Zie boven op Karel
Boury-Fonds.
Muzikaal gedeelte van den Vlaamschen
Van Eyck-dag. Zie op illelomanen.

N
Namenkunde en geschiedkundig onderzoek. - De namen en de schenking
van priester Felix a° 745. Lezing
door Prof. Dr. J. MANSION. 712 en
732.734.
Natuurlijke geschiedenis van Belgie. De
Aardkuncle van Belgie, door THEO
VAN DEN BERGH. (Zie Versl. en
Meded., jaarg. /919, blz. 63o, kol. 2.)
— Mededeeling door Prof. Dr. AD.
DE CEULENEER, over een vraag gesteld door Schrijver : de Commissie
acht zich onbevoegd om over die
vraag uitspraak te doen. 14.
— Voorstel dit werk onder de uitgaven
van het Van de Ven-Beremans-Fonds
op te nemen. Twee verslaggevers benoemd. 146. — De verslaggevers zijn
het eens om te besluiten het werk niet
uit te geven. 316.
Navolging van Christzts. Bibliographische aanteekeningen. 529 — Letterkundige rnededeeiing, door Prof. AD.
DE CEULENEER, over de vertaling, in
Nederlandsche verzen, van P. FR.
HENDRIK, Ongeschoeiden Karmeliet,
te Gent. 5-29-53 I.
Nederlandsche Boekhandel, te Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie. 446.

Nederlandsche letterkunde sedert 1880.
Prijsvraag. 604.
Nederlandsche Regeering. Zal in kennis
gesteld worden met de Motie, in zake
Vereenvoudiging, door de Academie
aangenomen. 786-787. — (Per brief
van 17 November werd daaraan gevoig
gegeven.)
Nederlandsche Staatscommissie (Vereenvoudiging van de schrijftaal). Zal in
kennis gesteld warden met de Motie
in zake als boven door de Academie
aangenomen. 786-787. — (Per brief
van 17 November werd daaraan gevolg gegeven.)
Nieuwere Thar= en Letterkuncle. Zie boven op Conznzissiên
Nieuzvnederlandsch. Zie boven op Middelnederlandsch.
Niklaas ( Sint). Zie op hying.
Noorden Oude litteratuur van het
Noorden. Zie op Heldensage.

0
Of : Het voegwoord « of in het Middelnederlandsch. Prijsvraag. 601.
Omvraag : Laatste omvraag bij de vergaderingen der Academie. Mededeetzngen alsdan to doen. Bericht
dienaangaande. 935.
Onderwijs. Zie op Lager onderzviis en op
Vlaamsch onderwijs.
Onderwijs in en door het Nederlandsch.
Zie op Commission IV.
Oorlog : Achttien maanden na den Oorlog.
Uit de feestrede door Staatsminister
HELLEPUTTE op de plechtige verdadering gehouden. Spreker handelt
over het losbreken van den oorlog.
Dubbelzinnige houding van de Duitschers. 500 . 502. — De eerste aanval
tegen Luik gericht : moedig gedrag

— 1118 —
van de derde legerafdeeling van het
Belgische leger. De Duitschers verslagen. 502503. — De onvermijdelijke aftocht op Antwerpen, op Oostende en den Uzer. 503-504. — Dan
begon die meer dan vier jaren lange
strijd. Maar steeds verkeerden wij in
de verzekering dat de verlossing komen moest. 504-506.
Oostenrijksche Regeering. Zie boven op
Lager onderwijs.
OPENSTAANDE PLAATSEN VAN EERE- EN
BRIEFWIsSELEND LID. Zie boven op

lidmaatschap der Academie.
Oude glossen. Zie op Glossen.
Oudgermaansch. Zie op Heldensage.

Pleiade ; De invloed van de Fransche
plelade op de Nederlandsche letterkunde. Prijsvraag. 6o5.
PlombiZwes. Heer Prof. DE CEULENEER
over de vervanging in het Treinboek
van den naam Bleyerg door Plombiéres. 401. — Antwoord van den
Minister van Spoorwegen. 528.
PRIJSKAMPEN. Zie op Slaatsprijskampen

en op Wetistrilden.
Prijsvragen voor 1921, 1922, 1923, 1924,
1925 en 1926 uitgeschreven. Algemeene
602.610.
— 396, 398. Zie ook op Wedstrijden.
Puuden wachten. Een zonderling gebruik.
( 1 428. ) 738.

Oudheidkundige Kring. Zie op Kring.
Overj.selsch. Prijsvraag. 604.

R
Rabbolenu. Zie op a: Biencorf

Pallieter, van FELIX TIMI\IERMAN. Beoordeelingen dienaangaande. 459-462.
Pers. De hers bij den Vlaanzschen Van
Eyck-dag. 425.
Persoonsnamen. 287.
Photographie-toestel der Academie. Zie
op Handschriften.
PLAATSEN : OPENSTAANDE PLAATSEN
VAN BRIEFWISSELEND LID EN VAN
BUITENLANDSCHEERELID. Zie boven

op Lidmaatsclzap der Academie.
Plantin Herdenking, te Antwerpen, der
400 e verjaring tier geboorte van
Christoffel Plantin. g AugustusI920.
De heer Dr. LEO GOEMANS als afgevaardigde der Academie aangewezen.
392. — Toespraak door den heer
GOEMANS gehouden. 713.715.
Plantijn. Zie op Schat.
PLECHTIGE VERGADERING. Zie boven op

Jaarlijksche plechtige vergadering.

Randeraedt (van) : Het dagboek van de
waardig e Johanna van Randeraedt
(1610-1684) teruggevonden, Lezing
door den heer Mr. LEONARD WILLEMS. 585-586. — De studie opgenomen. 597-601.
Read.. Van twee formulen waarop iemand
zich, ten jare 1467, in rechte beriep te
Brugge. 746-747.
Rederijkerskanzer. Zie boven op Barbara
(Sinte).
REGEERING : DE BELGISCHE REGEERING

(Ministerie van Wetenschappen en
Kunsten; — Ministerie van Landbouw; — Ministerie van Nijverheid
en Oorlog; Ministerie van Justicie;
— en Ministerie van Oorlog). Schenkt
hoeken aan de Academie. 6, 140, 210,
4 69,255-92256.
-5 26, 581,
7
303,
390,
777,

REINAERDIANA
Reinaerdiana De nieuwe proloog van
den Reinaert en bet Arnout-vraagstuk. Lezing door den heer Mr. LEO-

NARD WILLEAIS. 152-154 en 157-203.
(Men zie het Beknopt overzicht dier
lezing, op blzz. 152-154.)

Reinaerdiana IL Over den Teir-

linck codex der 17 Lic -eeuwsche NoordNederlandsche Bewerking van den
Reinaert. Lezing door den heer Mr.

RUILDIENST RUILING VAN DE Versla
gen en Mededeelzngen EN ANDERE
UITGAVEN DER ACADEMIE, TEGEN
TIJDSCH k IFTEN. Moor de Boekerij

der Academie ontvangen tildschriften. 7, 143, 213. 308-309, 391, 447,

527, 582, 709, 778.779, 870, 934.

LEONARD WILLEMS. 367-371.

Reinaerdiana III. De verhouding
van den Reynke de Vos tot den Nederlandschen incunabel Rijm-druk.
Lezing, door den heer Mr. LEONARD
WILLEMS. 372-388.
— Reinaerdiana. Lezing door den heer
Mr. LEONARD WILLEMS, in vergade-

ring van de Bestendige Commissie
voor Middelnederlandsche Taal- en
Letteikunde. 145-146.
Zie op .Reinaert.
Reinaert : Van den Vos Reinaerde.
Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen, critisch uitgegeven, met eene inleiding, door Dr.
J. W. MULLER, buitenianasch eerelid.
(Zie Versl. en .illeded., Registers,
jaarg. 1913, blz 965 : jaarg. 1914, blz.
822; jaarg. 1919-1920, biz. 633.) Verzending van die uitgave. JO.

S
Sacramentum bij de kerkelijke schrijvers
der Ill e eeuw (met urtzonderzne. van
Ter/nth:Inns en Cvprianus). Onderzoek naar de beteekenis van het
woord, eloor Dr. J. b. POUKENS, S. J.
(Zie Versl. Aleded., jaarg. 1919,
blz. 634, koi. I.) — Versiagen door
de heeren Kan. Dr. JAC. Mu yr.DERMANS en Prof. Dr. T. MANSION. De
Commissie voor Geschiedenis stelt de
opneming in de 1 ers lagen voor. De
Academie sluit zich bij dit voorstel
aan. 12-13. — De studie opgenomen.

65.93.

SALSMANS-FONDS PATER
JOZEF SALSMANS-FONDS.

(Lie jaarooek voor 1919-1920, blzz.

178479, en Versl. en Meded,, jaarg.

1919. Registers, blz. 634 )

Mededeelirg door Prof. Dr. H. LOGEMAN, over een moderne Engelsche bewerking van de _Reinaertsiol. 152.

— De heer LECOUTERE, gedurende zijn
bestuursjaar, als lid der Commissie te
vervangen. Wordt daartoe aangewezen
de beer Dr. LEO GoENIANS. 935 936.

Reinaert-document G, doorIs. TEIRLINCK.
(Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919,
bet Register van Taken, blz. 633, op :
Den Grooten ende Nieuwen Reinaert
de Voss.) Voorstel door het Bestuur
om dit handschrift onder de uitgaven
der Academie op te nernen. Toelichting door den Bestendigen Secretaris.
Dit voorstel aangenomen. 313-314.

— 1/erg-eta:eying- door tie Commissie van
het Fonds, op 20 October gehouden.
Versiag door den heer K. DE FLOU,
waarnemend secretaris. 782-785.

REKENDIENST. Zie op

COM1111,s'S7CY/Z

VII.

Ronzaansciz. Zie op Trojaansche leao-ende.
Rotterdam. Zie op .Bibliotheek en op Genootschap.

— Reiskosten. De Commissie van bet

Salmans-Fonds kent eene som toe van
300 fr. aan heer R. PARMENTIER, arctiivaris der stad Brugge. 448. — Verslag door den heer PARMENTIER,
over zijne reis in Frankrijk, op kosten
van het Salmans-Bonds. 784-785, 938.
Metizodische Inventaris en Beschrijving van illiddelnederlandsche Getijden- en Gebedenboeken. Prijsvraag

- r 120 door het Salsmans-Fonds uitgeschreven. Uiteenzetting door den heer R.
A. PARMENTIER, over die prijsvraag.
783184.
— Prijsvragen. 609.
Schat der Nederduytscher Spraken z
van Chr. Plantyn. Prijsvraag. Aanteekening dienaangaande. 217
Schrüftaal. Zie op Vereeniging.
Sermoenen : Verzameling Sermoenen en
Homilidn uit de 45e eeuw, door den
heer J. KLIIJNTJENS, un het SintWillebrords College, te Katwijk aan
den Rijn, aan de Academie ter uitgave
aangeboden. Om advies verzonden
naar de Commissie voor Middelnederlandsche Letteren. 533. — Advies der
Commissie. 583.
Sinte-.Barbara. Zie op Barbara.
Sinxendag. Bijzonderheden over het vieren van den Sinxendag. 737.
Sleeckx. 1818-1919 (ter gelegenheid der
100 e verjaring der geboorte van D.
Sleeckx). Lezrng door den heer GUSTAAF SEGERS. 451 en 473-478.
Sociite
Societe de litte'rature wallonne, te
Luik. Schenkt boeken aan de Academie. 6, 306, 926.

— De nieuwe inrichting-, bij Koninklijk
Besluit van 10 Maart 1914. 710.
— Benoeming van de jury :
i°) Voor den Driejaarlijkschen
Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde : 13de tijdvak. 312.
14de TIJDVAK: 1918-1919-1920. 940.
2°) Voor den Driejaarlijkschen
Weastrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde : 20' tijdvak. 312.
Stal (tot het uiistallen van waren). Het
omkantelen van iemands stal, bij wijze
van straf. 289.
Steen. (Gevangenis.) Zie op Verkooping.
Steyaert : Levensbericht van den Gentschen geschiedschrijver Steyaert. Zie
op Commissze'n : Bestendige Commissie voor Geschiedenis.
Strijders : Ontvangst der Strijders van
1914-1918 ten Stadhuize, te Gent.
De Academic uitgenoociiga. 528.
Studentenalmanak. Zie op Commissie.

T

— Societe historique et arche'ologique
dans le Limbourg, te Maestricht.
Schenkt boeken aan de Acad. 140.

Taal : De taal is de volmaaktste, d. w. z.
de duidelijkste, zuiverste en volledigste
weerspiegeling van den aard van een
y olk. In de toespraak door Prof. Dr.
C. LECOUTERE op de plechtige vergadering gehouden. 492-499.

Speelman. Zie op Ambt.

Taalkunde. Prijsvragen. 602, 6o6, 607.

Spelen : Volksspelen. Prijsvraag. 66o.

Taalrechten : De Vlaamsche gewesten en
hunne taalrechten. Uit de feestrede
van Staatsminisier J. HELLEPUTTE op
de plechtige vergadering. 516-517.
Ontwerp van wet op het gebruik der
talen bij het leger. Zie op Geneeskundzge dienst by het Leger.

Spelling, Spellingcommissie. Zie op Vereenvoudiging van de Schrifftaal.
STAAT DER ACADEMIE. 1920. 710.
STAATSPRIJSKAMPEN. ale Versl. en lifeded., jaarg. 1919. Register, biz. 635.)
— De oude inrichting : 1851 en 1858.
710.

Technische Hoogeschool, te Delft. Zie op
Hoogeschool.

— 1121 —
Te Deum. Op 21 juli. 527-528. — Op
15 November. 871-782.
Teirlinck-Codex, Zie op .Reinaert.
Tertullianus. Zie op S'acramentum.
77zienen. Zie op Wag-eland.
TIJDSCHRI FTEN voor de Boekerij tier Academie ingezonden. 6, 140, 210, 303,
390, 446,5 26, 581, 706, 778, 863, 926.
Tondalus' Visioen en Sint Patricius' Vagevuur, door Dr. R. V ERDEYEN en
Dr. J. ENDEPOLS. II cle deel. Verzending van die uitgave. To.
Toondichters. Prijsvraag voor toondichters
uitgeschreven. (Paltry-Fonds.) 6o8.
Tooneelletterkunde : Wederlandscize tooneelletterkunde. Zie op Staatsprijskampen.
— Mededeeling door den beer Prof. Dr.
L. SCHARPE over Het Premiestelsel
tot aannwedig-ing der Tooneelletterkunde. 146-147.
Toponymz sch Woortienboek. Zie boven op
Belgisch.
Trojaansche Legende (De) in de geschiedenis der Franken. Lezing door den
heer OMER W ATTEZ. Beknopt overzicht. 18-19. — Hoe een yolk zijne
taal kan vergeten, en aldus gemakkelijk
het begrip van zijn oorsprong kan verliezen. Ons grondgebied levert ons
daarvan voorbeelden. Het Kellisch
maakt plaats voor bet Volkslat!in;
dit wordt door het .Frankiscii verdrongen dit laatste week voor het
Ronzaansch, dat den naam kreeg van
Langue Iran raise. 21-22. - Floe
zulke feiten uit te leggen zijn. 22-23.
Na de taal volgde bij de bewoners
van Noord-Frankrijk het vergeten van
hunnen oorsprong, ten gevolge van de
verspreiding eener legende, die men
noemt Trojaansche legende (la Le-gende troyenne). 24. — La Franciade
van Ronsard : deze was het echter niet

die de Trojaansche legende schiep ;
zij werd verspreid door kronijkschrijvers, die aan de Fransche koningen
hadden willen bezorgen, wat zij dachten een edeler alkomst te zijn. 24. —
Hoe werd in de Middeleeuwen de
geschiedenis van Troje verteld? De
legende was geschiedenis geworden of
werd er bij de geleerden voor gehouden. 25-27. — Doch daarna imam er
eene groote omkeering in de wijze van
de geschiedenis te schrijven. 27-29. —
Alzoo wordt het ons klaar, waarom
de geschiedschrijvers zoozeer van
meening verschillen omtrent het ontstaan van het nationaliteitsgevoel in
Frankrijk. 29-30. — Een laatste punt
\vii de schniver aanraken Hoe en
wanneer is het Gallie van ten tijde
van Julius Caesar aan zijn nieuwen
naam Frankrijk gekomen? Hoe en
wanneer is men er toe gekomen
Fransch te heeten de taal, welke noch
de Merowingers noch de Karolingers
gesproken hebben, daar zij Frankisch
spraken, de taal die wij,Vlamingen, nu
nog spreken. 3o. — Op beide vragen
antwoordt de heer OMER WATTEZ.
31-33. — Indien de Franken werden
geromaniseerd in het rijk dat zij gesticht hadden, hunne stambroeders in
het Noorden, Vlamingen en Hollanders, hebben integendeel hunne taal
bewaard en opgewerkt tot letterkundige en wetenschappelijke taal. 33-35.
Wat tot deze beknopte studie aanleiding heeft gegeven. 35-36.
_TweetaliA, onderricht in tie Volksschool :
Een Hollandsch voorstander van het
tweetalig onderricht in de Volksschool. Losing door den heer G. SEGERS. 532-533. — De studie opgenomen : La question des langues
en Hollande. L'avzS de l'inspecteur
general de renseignement primaire
des Pays-Bas. Artikel uit La Libre
Belgique overgenomen. 535-537. —
Bespreking van daarin aangevoerde
stelsels. 537-568.
Tweetalig onderwijs. Zie boven op Hollandsch en op Lager Onderwj's.

rn2 U
it en ui. Zie op I en
Uitgaven der Academie Verzending der

uitgaven setters den Oorlog van de
pers gekomen. Mededeeling door den
Bestendigen Secretaris. io.
VERZENDING aan de Ileeren Stichters
van Fondsen, bij het van de pers
kamen van uitgaven. (Zie Versl. en
Meded., jaarg. 1919, Register, blz.
637, kol. I )
- VERZENDING aan den Ileer Minister
van Wetenscizappen en Kunsten. Bij
het van de pers kornen van uitgaven
warden 74 exx. daarvan aan den Minister verzonden, ten behoeve van de
verschillende Inrichtingen, die, door
tusschenkomst van zijn Departement,
de uitgaven der Academie ontvangen.
(Zie de lijst der Inrichtingen in het
ja g rboek voor 1g 21.)
**

Bibliotheek der Rr7ks-Universiteit, te
Groningen. Schenkt boeken aan de
Academie. 305, 867-869.
Universitetsbibliotheket, te
—
Uppsala. Schenkt een boek aan de
Academie. 140.
-

Uppsala. Zie op Universiteit.
Utrecht. Zie op Genootschap.

V
Vaderlandsch. Zie op Gedenkdagen.
Vak- en Ennstwoorden. Prijsvragen, 602,
603, 60.1, 607, 6oS.

VAN DE VEN-HEREMANSFONDS ,,f PATER J. F. H.
VAN DE TEN-FONDS. (Zie

jaarboek 1919 . 1920, blzz. 176-177.)
Voorstel, bepaalde werken onder de
uit.,,,aven tier Academie op te nemen.
316-319, 785-786. — Zie op ; Natzturl(ike ge)chzedenis van Be4ruY ; De
inrichting van izet Lager Onderwijs ;
Leidraad voor Lessen over de voeding van den mensch; Mayombeesch
Idiotic° 7Z .

MAANDELIJKSCHE VERZENDING. —

Maandelijks warden de frersla„Ten en
Mededeelingen verzonden aan de Heeren wet-kende, bri4wisselende en eerelecien ; aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten (zooals hierboven), aan andere Nlinisteries, aisook
iu Belgic en in het Buiteniand aan al
de Genootschappen, Schoolinriclitingen en bijzondere personen, waa. rmede
de Academie in letterkundig verkeer
is of hare uitgaven ruiit.

**,:, VAN DE PERS GEKOMEN UITGAVEN :

VAN EYCK : HUBRECHT en JAN VAN
EYCIC. Zie op Van Eyck-dag.

VAN EYCK-DA& o Vlaamsche Van
Eyck-dag- op 21 Octobe r, DOOR DE
ACADEMIE GEHOUDEN. 1021-1034.

— Tondalzts' visioen. Zie h. v.

— Lijst der aanwezigen. 1022-1025.

— jaarboek, Zie h. v.

-

Union nationale des Et2alants Rel.sres.
Congres den 17 April1920 te Gent
geizouden. Ondervraging. 303.

— De waarnemende bestuurder opent de

Universiteit, Universite:
—Universite d' Aix-en-Provence. Schenkt
boeken aan de Academie. 305.
Bibliotizeek der Universiteit van Amsterdam. Schenkt boeken aan de

Academie. 863-866.

Lijst der personen die zich hebben
laten verontschuldigen. 1025-1027.
vergadering. 1027.
Programma. 1027-1028.

-

Mejuffifr MARIE BELPAIRE, briefwisselend lid der Academie, was zoo goed
een beoordeeling van het muziekaal
gedeelte van het feest ter beschikking
van het Bestuur te stellen. Zij heeft
echter daarin ook de Sprekers begre-
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pen, zoodat wij best doen met haar
stuk op te nemen. 1028-1032.
— Redevoeringen uitgesproken door den
E. H. LAMBRECHT AERTS, pastoor
van Heppen ( Limburg) 1029 en 1034.
Eerw. Pastoor AERTS tetft echter
de hoofdgedachten van zijn twee
redevoertrq:en tot een stuk onig,ewerkt
onder den titel : Het _Lanz Gods der
Gebroeders Van ,E,y c- . De hoof/.
figuur. 1051-1100.
—

Id., door Prof. Dr. A DE CEULENEER :
De invloed der Gebro6tiersVanEvele
op de o 11 t ikkeling van de schilderkunst. Hehnopte satnenvatting. I0301031. — Het stuk in zijn gchccl.opgenomen. 1035-1044.

— Id., door heer JULIAAN DE VRIENDT,
bestuurder der Koninklijke Academie
van Schoone Kunsten, te Antwer p en :
Bet Lam Gods en de rol der Kunst
in tie'11.tzatschappij. Beknopt overzicht. 1031-1032. — Het stuk iu zijn
geheel opgenomen. 1045-1049.
— Dr. LECOUTERE bedankt
voor hun tegenwoordigheid. 1032.
BIJEENKOMST IN DE SI NT-BA AFSKERK,
VOORGEZETEN DOOR Z. D. H. Mgr.
DEN BISSCHOP VAN GENT. - Lijst der
aanwez4.-Y, en. 1033. — Redevoeting
van Eerw, Pastoor L. AERTS. 1034.

8.9. (Zie beneden.) Bespreking door
Dr. VAN PUYVELDE : Dr. SABBE, Dr.
MANSION, Dr. SCHARPE., Dr. MUYLDERMANS en G. SEGERS nemen er
deal aan. 9 . — Besiissingen van bestuurlijken aatd, door de Academie
genomen. Om de tusschenkomst van
de heeren voiksvertegenwoordigers
ITELLEPUTTE en F. VAN CAUWELAERT zal verzocht worsen. 9.10.
— Ingekomen brieven. 214.
— Boeken door de Vereeniging aan de
Academie geschonketi, tot mededeebrig aan cie Leden. 210-211, 326.327.
-.ran de SclarijfVoeenvondi7.-!-.1..z°
r

taal. (Zie Vers/. en Afeded., jaarg.
1919, biz. 616, kol. I.) Men zie verder
v° Vereeniging.

— Verslag, door den Bestendigen Secretaris, over de briefwisseiing. 147-148.
— De beer Dr. LEO VAN PUYVELDE wijst
op de dringendheid, het hangende

vraagstuk te laten instudeeren door
een speciaie Commis.-je. 323-326.
— Benoeming van e'en(' Conzmissie van
viy laden, geiast met verslag b!*/ de
4-1c(zdenzie in le thience. 316, 326. —

Verslag van de Commissie, over de
voorstellen der Nederlandsch Staatscomniissie in zake hervorming van
de officieele schrijfwijze der Nederlandsche taal. 629 646 — Bespre-

(Zie boven.)
— De sag van 2I " October mag voor de
Academieeen groote dag heeten. 1034.
Ven ,Van

king van Ott versiag. 586-589.

Verslag der ininderheid over de Spellings-verc envoudiging, Moor den neer

Zie op Van tie Ven.

Mr. L. \V ILLEIIS. 077-701. 731.

VerbWkosten. 213.
VEREEN IGI NG VOOR DL VEREENVOU•
DIGING VAN DE SCHR (Zie

Versl. en illeded., jaarg. 1919, biz.
616, kol. I.) — De heer Dr. A. KLUYVER, voorzitter van de Commis-sie
voor tie Vereell'Z' o 11 dzkins van de
Sthrrytaal, om eenige exx. verzocht
van bet verslag bij de Noordnederlandsche Regeering ingezonden, tot
mededeeling aan de Leden der Academie. Antwoord van Dr. KLUYVER.

-

Verwarring in plaats van eenheid,
door GUSTAAF SEGERS. 647.676.

— De vereenvoudigde Spelling, door Dr.
HUG() VERRIEsT. 731 en 701-775.

— Bedenkingen op het invoeren der
liolievvijn-spelling in Belgie, dee r
KAI. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 766
en 797-815.
— Motie ten slotte aan de Academie voorgelegd. 786-787.

---,-- I I 2,4.
VERGADERINGEN DER ACADEMIE: Maan-

derwijs der Athenea en Colleges. Lezing door Dr. LEO •GOEMANS. 397398 en 405-413.

delijksche vergaderingen. Zie bovenaan het tegenwoordig Register.
Vergifliging. Zie op Waters.
Verhandelingen aan de Academie ter nituitgave aangeboden, Zte Do yen op
Commission.
Verhoeven : Will. Fr. Gomm. Verhoeven
(1738-1809), Over zijn leven en zijn
schriften. Lezing door Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS.

817-858.

Verkooping : Eene verkooping c up den
Steen m of gevangenis der stad Brugge.
( 1 5 2 9 . ) 744.
Verscheidenheden, Zie boven op Kleine
Verschezdenheden.
Verslagen en Mededeelingen : _Mandelijksche verzendzngen. Zie op tiltgaven der Acadenzie en op _Ruildienst.
-

L?ejierkte aanbesteding voor het drukken tier Verslagen en Mededeelingen
voor 1920. Aan den heer W. SIFFER,
drukker der Academie, toegewezen. 8.
Abonnementsprijs. 327-328.

Versteganus. Prijsvraag. 608.
Vervlaamsching der Gentscke Hoogeschool. De Academie spreekt nogmaals
den wensch uit dat de Gentsche
Hoogeschool zou vervlaamscht worden ; zij beslist Senaat en Kamer daarmede in kennis te stellen. 302-303.
Videnskapsselskapet, te Kristiania. Schen kt
boeken aan de Academie. 526.
Vierschaar. De hand slaan aan een pilaar
van de vierschaar. (1651.) 737.
Vlaamsch
— Het aanleeren van het Vlaamsch in ons
middelbaar onderwijs van den hoogeren graad. 405 en vlgg.
-

Vlaamsch onderwijs : De wet van
12 Mei 1910 in zake 't Vlaamsch on-

^

Vlaamsche wetgeving in zake onderwijs. Wat de dagbladen daarover ver;
tellen - is totaal van ernst ontbloot.
405 en vlgg.
Vlaamsche Van Eyck-dag. Zie boven
op Van Eyck-dog.

Vlasnziverheiti. Prijsvraag. 607.
Vocabztlarizts copioszts. Prijsvraag. 607.
Voeding van den mensch. Zie boven op
Lezdraad.
Volksletterkunde en Volksonderwijs. Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS.
Beknopt overzicht 14-16. (Eerst ongeoeven order den titel • De Volksletterkunde en de Volksschool. Zie
Versl.en Neded., jaarg, 1919, biz. 639,
kol. i.) — Eene zaak is zeker de
volkslerterkunde en het volksonderwijs, verre van elkaar vijandig te zijn,
hoeven trouwe bondgenooten te wezen. De heer SEGERS wenscht zoo
beknopt mogelijk de vereischten der
volksletterkUnde te bespreken. 37.
— De Statistiek over de beweging
der openbare en vrj'e volksbibliotheken der provincie Antwerpen. (Jaarg,
1915.) Bespreking. 38-41. — De begrippen Volk en Volksletterkunde.
Met het oog op de behoeften der
Volksbibliotheken, past het, het begrip Vlaamsche Volk nader te omschrijven. 41 . 43. — Te recht werd het
opgemerkt ooze letterkunde, onze
verhalende letterkunde, is door Naar'
innerlijk wezen, door hare helden
Volksch in den waren zin. 43 -44 .—
De leer _Kunst is Kitnst : zij heeft
veel onheil gesticht, en sticht er nog.
— Als voorbeeld van eenen
44
volksschrijver kan men Walter Scott
aanhalen. Nicolaas Beets heeft over
hem een prachtige studie geschreven,
45-47. — Werken als die onzer yolksschrijvers, die de lezers eerbiedigen,
hebben een verheven zedelijke strek-
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king, indien zij het yolk verpoozing
verschaffen...
— De fabriekliteratztur. Een artikel over de «
portageromane van Joseph Karschner. 48-50. Laten wij op de
Volkskunst terugkomen : zij is het
esthetisch voedsel van gansch het
yolk, vooral van de nederigen. De
onzedeIijkheid is echter in onze Volksletterkunde geslopen. 51-54. — De
letterkunde, de kunst mag niet tegenover de school staan : de school moet
eene plaats zijn van verstandelijke,
zedelijke, rationale, lichamelijke opvoeding. Het schijnt dat dit ook al
betwist wordt. 54-56. — Onze voorgangers Conscience, Sleeckx, Snieders
en vele anderen waren op den goeden
weg. 56-58. — Toch willen wij daardoor geenszins te kunnen geven, dat
wij hen slaafsch hebben na te volgen :
dan zouden wij valsch zijn. Wij moeten rekening houden met den tijd. 5861. Spreker heeft does uitschijnen,
dat de leeslust van ons y olk op verblijdende wijze is gestegen. Doch hij
kan en zal nog stijgen. Daarvoor heeft
de school, de volksschool vooral, te
zorgen. 61-64.
Volksschool : Het tweetalz: onderwijs in
de Volksschool. Zie op Hoilandsch.
Volksspelen
Vlaanzsche voliesspelen.
Prijsvraag. 6o6.
l'olkswijsheid over het weer. Uitgeschrey en plijsvraag. 6o8.
Zie op Anzsterdamsch.
Venders Herbarium, Lezing door Dr.MAJJErTs SABBE. Beknopt overzicht. 32S329. - Het echte natuurgevoel ontbrak aan Vondel niet. Alleen kunnen
wij zeggen, dat het natuurgevoel in
den modernen zin van het woord hem
vreemd bleef. 341-342. — De eigenaardige zikie van zijn natuurgevoel.
Nochtans komt Vondel langs den
weg van classieke invloeden wel eens
tot een mooi brok natuurbeschrijving.
342-346. -- Weldra zien wij Von-

del's landschappen een bepaalder karakter krijgen. 346348. — Vondel's
natuurzin is echter nooit vrij te pleiten van een tintje utilitarisme. 348. —
De tulpenkweek in Holland : de tulpenzucht. 348-349. — Is het geen
stoffelijk nut waarvan de natuur tot
Vondel spreekt, dan zijn het noodzakelijk zedelijke of christelijke leeringen, die ze hem voorhoudt. 349-354.
Buiten de dichterlijke verbeeldingen, door de plantenwereld bij Vondel
opgewekt, komen er in zijn werk nog
talrijke botanische zinspelingen en uitweidingen voor, die ons een denkbeeld geven van zijn wetenschappelijke kennis op (lit gebied. 355. — De
geneeskundige kracht der planten. Het
kon niet antlers of Vondel's nuttigheidszin moest een hortus sanitatis
aanleggen. 355-362. — In verband
met de artsenijenwijsheid van Vondel, brengt Schrijver een typische
passage van Cats, waarin hij aantoont
dat <.< het velt, het gansche bosch de
aptekerswinkel der dieren is z. 362364. — Als wij uit deze verhandeling
een algemeen besluit willen afleiden,
dan stellen wij vast dat Vondel's
liefde voor de planten toch zeer levendig en voor het voiledig begrip van zijn
dichterlijk gemoed hoogst belangwekkend mag heeten. 364-365.
VOORLEZINGEN IN DE ACADEMIE. Zie

boven op Lezingen.
Voorzetsels, in het Middel- en Nieuwnederlandsch. Prijsvraag. 604.
Vries Dr. Mathias de Vries eerste eeuwfeest. Lezing door den heer G. SEGERS.
877-878 en 881.916.

iVaalsch stelsel in de Vlaamsche Athenea.

Waarin dit bestaat. 409.
Waas : Land van Waas. Zie boven op
Kring.
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Waters : Vergiftiging der ojz5enbare 'waters. (1467.) 746.
WED$TRUDEN door de Academie
uitgeschreven :
WEDSTRIJDEN VOOR 1915 EN 1916
UITGESCHREVEN : TEN GEVOLGE VAN
DEN OORLOG, ZIJN DE INGEZONDEN
STUKKEN ENKEL NA DEN WAPENSTILSTAND BINNENGEKO1UEN.
1° Klankleer van het Hollandsch
dialect in de middeleeuwen;
2° Gernzanzlcmen;
3° Geschiedenis van het Lager Onderwic in Belgic ender Oastenrijksche .Regeerins ;
4. Lakenweverij.

Ingekomen verslagen. 16-17.
Verdere aanteekeningen. 217-218.
VERSLAGEN DER KEURRADEN :
I°) HOLLANDSCH DIALECT : _Klankleer van het Hollandsch dialect in de
Aliddeleeuwen. Verslagen door de
heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof.
J. VERCOULLIE en Dr. LEO GOEMANS.
259-270.
2°) GERMANISMEN : Eene list, zoo
volledig- mogelk, van de Germanismen, die hedendaags gebr 2likt
worden door de Nederlandsche schrijvers. Verslagen door de heeren J. JACOBS, GUSTAAF SEGERS en Prof. Dr.
J. MANSION. 95-123.
3°) GESCHIEDENIS : Geschiedenis
van het Lager Onderzvijs in Belgii
onder de Oostenrijksche Regeering.
Verslagen door de heeren GUSTAAF
SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en OMER WATTEZ. 123-133.
4°) LAKENWEVERIJ Een vakwoordenlijst van de Lakenweverij, met oftgave van de Fransche, Duitsche en
Eng-elsche benarningen. — De heer
VERCOULLIE wil zich met het maken
van het verslag gelasten. 217-218.
agndoPf.
VERCOULLIE —Verslen
Dr. L. VAN PUYVELDE. 331-335. --

Losse aanteekeningen van de heeren
VAN SPEYBROECK en VAN VLAENDEREN, vakkundigen te Gent. 335-338.
LEZING DOOR DEN BESTENDIGEN SECRETARIS OVER DE UITGEBRACHTE
VERSLAGEN. STEMMING. 451.
1°) Eerste prijsvraag : Hoilandsch
dialect. (Zie hierboven.) De Academie
beslist de prijsvraag aan te houden.
Naar de Commissie voor Prijsvragen
verzonden. 451.452.
2 0 ) Vierde prijsvraag : Germanismen. (Zie hierboven.) Het ingezonden
prijsantwoord wordt bekroond. Onder
welke voorwaarden. VOOr het ter pers
mag gaan, zal het aan een laatste
onderzoek van den heer J. JACOBS
onderworpen worden. 453-454.
3 0) Vijfde prijsvraag Geschiedenis
van het Lager Onderwfs... (Zie hierboven.) De Academie beslist de prijsvraag aan te houden. Naar de Cornmissie voor Prijsvragen verzonden.
454-455.
40 ) Zesde prijsvraag : Lakenzeiever#.
(Zie hierboven.) Het ingezonden prijsantwoord wordt bekroond. Onder
welke voorwaarden. VOOr het ter pers
mag gaan, zal het aan een laatst.e
onderzoek van den beer VERCOULLIE
onderworpen worden. 456-457.
BIJZONDERHEDEN :

Voorwaardelilke bekronins-. Mededeeling dienaangaande. 940.
Germanismen. Uitstel tot io Maart
1921 verleend voor het wederinleveren
van het stuk. 940.
Lakenweverj.. Uitstel tot io Maart
1921 verleend voor het wederinleveren
van het stuk. 940.
Verhooging van de rijzen door de
Academie voor hare wedstrijcien toe
te kennen. 313.
WEDSTRIJDEN VOOR 1921. — Het

prijsantwoord over de Zeevisscherij
ingezonden. 872, 940. Benoeming
van den keurraad. 940.
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Wedstrijden voor 1921, 1922, 1923,
1924, 1925 en 1926 uitgeschreven.
Algemeene lijst. 602-610.

bijzondere Commissie aangewezen om
bij den Minister om inlichtingen te
gaan. 939940.

freer. Zie op rolksw!jsheid.

Wijn. Zie op Wendui'ne.

Wenduyne: Het verbruik van wijn te Wenduyne in de XVI' eeuw. 741-744.

Willems-Fonds van Gent. Schenkt een
boek aan de Academie. 707.

Werkzaamheden der Academie. 71o. (Zie
het jaarboek 1919-1920, bizz. 78-81.)

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Zie de lezing van den 'leer G. SEGERS
over Dr. Matthias de Uries' eerste
eeuvfeest.

Wet : De Wet van 12 Mei 1910, in zake
't Vlaamsch Onderwijs der Athenea
en Colleges. Zie boven op Ulaamsch
Onderwijs.
WETENSCHAPPELIJKE WERKEN IN HANDSCHRIFT. Mededeeling dienaangaande
door den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Acadc'mie
Een
Royale de Belgique gedaan.

z
Zeeuvisch Genootschat.. Zie op Genontschap.
Zeevis.scherij. Het prijsantwoord over de
Zeevisscherij ingekomen. 872, 940.

II. - WOORDREGISTER.
Acht ende achte (Blokken hout) acht
ende achte; verbasterd tot : *Acht
ende dachte. Aanteekening door EDW.
GAILLIARD. 156.
Achter : Bijstier ende tachtere. 258.
— Ten achteren zijn aen... (iemand). Aant.
door EDw. G. 593.
Adeling. Aant. door EDW. G. 592.
Aendraghen : Andraeghen : Hem iets
andraeghen (s'Approprier). Aant. door
EDW. G. 414,

— Afdryf en Afdrijver, in zake van ont.
ginning van akkersof landerijen. Aant.
door EDw. G. 414.
Afgaende payement. Aant. dr E. G. 330.
Afsynghelen (Afschroeien) Iemand zijn
Aant. door EDW. G. 751.
haar
Afstoppen (Afsluiten). Aant. d r E. G. 750.
Aftreck. Aant. door EDW. G. 816.
Afzitten (Afstijgen, van een paard). Aant.
door EDW. G. 86o.
Ankers en zonnen. 590.

Aengeleghen : Seer aengeleghen zijn. Aant.
door EDW. G. 472.

Antiffenare. Aant. door EDW. G. 923. -

Aenzien (Nazien). Aant. door E. G. 472.

Approprier : s'Approprier. 414.

Aerchaert : Den aerchaert weren. Aant.
door EDW. G. 329.

Arborer. 1017.

Afbrekelick. Aant. door EDw. G. 816.

Ards danx (= Haers dancs). Aant. door

Afdryf, Afdryven, met betrekking tot het
dr4ven van schapen. Aant. dr E. G. 404.

Arem ende bistier. 258.

EDW. G. 94.

1128 Arroger : s' Arroger. 414.

Bespaersen. Aant. door

ASPERGERE. Lie op Bespaersen.

Besteid sijn (Goed besteed zijn). Aant. door
EDW. G. 748.749.

Au denier la denre'e. '017.
Avon( judielaire. '016.
Baeckege (Bakkerin, Bakster). Aant. door
EDW. G. 860.

EDW.

G. 220.

Besteken. Aant. door EDw. G. 702.
Beteren : Schapen beteren. Aant. door
EDW. G. 472. - Terechtwijzing door
den heer HERMAN RONSE, 992.
Beufsteen. 59o.

Band : (Een hoed) to bande houden. Aant.
door EDW. G. 859.

Beun, Beunspel. Aant. door EDW. G. 590.

Bate (« Beatrijsez). Aant. door E. G. 752.

Beuspel. 590.

Bedrach. Aant. door EDW. G. 59o.

Bevaren van levende live ter dood. Aant.
door EDW. G. 704,

Beerven. 206.

Beffroi. 1019.

Bevryheit (Vrijheid, Voorrecht ). Aant.
door EDW. G. 751.

Beghaerte (Begeerte). 208.

Bibael (Drinkgeld). Aant. d' EDw. G. 751.

Begaren (andere vorm voor : Begeeren).
Aant. door EDw. G. 208.

Bidde. Aant. door EDW. G. 329.

Begheven Begheven in ..., Hem begheven
in ..., spr. van het binnengaan in een
klooster. Aant. door EDW. G. 152.

Bieren : Ghebiert zyn (van bier voorzien
zijn). Aant. door EDW. G. 922.

Beiaerden. Aant. door EDW. G. 338-34o.
tOfficie van tbeyaerden. 34o.
Beiaerde poose. 339.
Beyaert reep. 339.
Beieren. Aant. dr Prof. VERCOULLIE. 791.
Beleed (Beleid). Leiding, Bestuur. Aant.
door EDw. G. 86o.
Beleven lets beleven. Aant. d" E. G. 702.
Berechten. Aant. door EDW. G. 366.
Berecker. Aant. door EDw. G. 703.
Bescheedt : Iemand goed bescheedt doer/.
Aant. door EDW. G. 924.
Beschieten. Aant. door EDW. G. 752.
Beschryven. Aant. door EDW. G. 859.
Beschryvynghe. 859.

Bierstal. Aant. door EDW. G. 403-404.
Bierwercker. Aant. door EDW. G. 776.
By ende an : Daer by ende an zijn. (Tegenwoordig zijn.) 923.
Bijstier. (Thans Bijster. Arm. vervallen.)
Aant. door EDW. G. 258.
Arem ende bistier. 258.
Bijstier ende tachtere. 258.
Binnediender (,<
G. 134.

Aant. door EDW.

Bivak, Bivouak. Aant. door Prof. J. VERCOULLIE. 793.
Bliven : Ande helighe keerke bliven. Aant.
door EDW. G. 748.
Blonkelike : Sceiden blonkelike. Aant.
door EDW. G. 471.
Boetje
Boeten. Aant. door Prof. VERCOULLIE. 790.
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Bouwette (klokpan). Aant. d r E. G. 207.
In eon tekst : braet, vercken.
Te lezen Braetvercken. Aant. door
EDW. G. 270.

'Braet,

Breedere raed. (Nadere raad.) Aant. door
EDW. G. 86o.
Bringhen to ghiften. Aant. d r E. G. 704.
Brouck. Verkeerd door fachdre vertaald.
Aant. door EDW. G. 924.

Donne : Etre bien donne. 748.
Doodbedde : In huer doodbedde. (Op haar
sterf bed.) 923.
Doodpoos. 339.
Drielen (Doorboren). Aant. door P. DE
KEYSER. 479-480.
Dryven, spr. van schapen. 404.

Brugghen, stocken. 94.
Brughstock. Aant. door EDW. C.

Dockespel. Aanteek. door Mr. LEONARb
WittEms. 977.978.

94.

Duertrect (Doortrokken) : Met duertrecter
loosheden. Aant. door EDw. G. 858.

Buette. 207.
Buisschynghe. Zie op Cloppynghe.
Buwette. 207.
Cavalier : Faire cavalier. 795.
Cizatne lliettre a la chaine. 859.
Choorael, Kind en Scoolkind. Aant. door
EDW. G. 134-135.
Collationner. 796.

Een negheen. Aant. door EDW. G. 1015.
Elvepoose. 339.
Enfant de (-tier. 135.
Erven
Aant. door EDW. G. 206.
- Iemand erven med (met) ... 206.
Eser spyelen, en *Esers pyelen. Aant. door
P. DE KEYSER. 479-480.

Consent maect wet. Aant. door EDW. G.
746-747.
Convoquer. 859.

Evele wille : An enen in evelen wille zijn.
Aant. door Etw. G. 858.

Cozirtoisie, Gratuite. 20.

Eyploitatzon (de terres). 414.

Dette Dette constituee. 330.
- Dette racizetable. 330.
- Dette re'dimible. 33o.
Dette a ecizeance. 330.

Fief : Fief au vent. 741.
- Fief en Pair. 741.
- Fief sans fond on glebe. 741.

Dienen met enen. Aant. door E. G. 5019.

Exploitant (de terres). 414.

Foy (Fooie). Zie op Mey.
Franche mesure francs deniers. 1017.

Dievels jaerghetijde. 924.
DIGITUS: DIGITO ET ORE ASSIGNARE. 627.
Dyngheleken vooght. To16.
Dobbelen. Aant. d' Prof. VERCOULLIE. 795.

Galghe. Aant. door EDw. G. 1019.
Ghebruuckich van hueren leden. Aant. door
EDW. G. 749.
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Gheduerich. Spr. van € groote leden van
muelenen Aant. dr E. G. 1019-1020.
Gegoeyde ende proprietaris. Aant. door
• EDW. G. 788.
Ghehende : Buten der ghehende van drie
mylen; Rontomme ende ghehende.
Aant. door EDW. G. totti.
Ghehuldich : Enen gliehuidich zijn. 1018.
Gheleede ghelt (Gheleide ghelt). Aant.
door EDw. G. 788.
Ghelyc : Enen ghelyc doen. (Voldoening
geven.) Aant. door EDW. G. 923.
Ghemeerscht zijn. Aant. door EDW. G. 816.
Gheneghen : Meer gheneghen zijn te...
Aant. door EDW. G. 1018.
Ghereetscepe doen (Ten gunste van iemand
alle wenschelijke maatregelen nemen).
Aant. door EDW. G. 75o.
Ghereetscepe ghecrighen (Voldoening
krijgen). Aant. door EDW. G. 75o.

Hand : Hand ende mond doen. Aant.
door EDW. G. 627.
Iernand leenen handt ende mondt. 627.
— Zijn handt doen van... Aant. door
EDW. G. 1017.
Hangen in de lucht. Zie op Lucht.
Hannekin en Willekin. Zijn geen verkleinwoorden. Aant. door E. G. 135.136.
Hovescheit. 20.
Huus Onheerlyck (Oneerlyck) huus hon..
den. Hoe door een schrijver verkeerd
uitgelegd. 1020.

I nscriver, bij een openbare verpach tin g.743.
Insteken Een vane insteken. 1017.
jachere. Zie op Brouck.

*Ghestel. Te leden : Onghestel[d] ; Onpasselijk. Aant. door EDw. G. 75o.

Kavesse. Aant. door Prof. VERCOULLIE.

Ghevanghen zijn in... (Gebonden, Begrepen
zijn in...). Aant. door EDw. G. 749.

Kermispenninck. 2o.

Ghift : Bringhen te ghiften. 703.704.

794.

Kermisse. Aant. door EDW. G. zo.

Glas. Aant. door EDw. G. 704.

Kennispenninck, een verbastering van Kermispenninck? 20.

Glupen. Aant. door Mr. L. NATILLEMS. 977.

Kind. Zie op Choorael.

Godt : Een leen houden c van Godt ende
van der zonne ). Aant. door EDW. G.
739.740.

Clare of Cruce, in zake meedevaten. Aant.
door EDW. G. 402.
Clocke (Klokpan).Aant. door EDw. G. 207.

Goeghewilleghe. Fr. Volontaire. Aanteek.
door EDw. G. 787.

Cloppen. (Kleppen.) Aant. door E. G. 924.

Goet hebben an (iemand). Aant. door
EDW. G. 815.

Cloppynghe of buisschynghe. Hoe door een
schrijver verkeerd uitgelegd. Aant.
door EDW. G. 1020.

Gratuite. 20,

Cruce. Zie op Clare.

Gratuiteit. 20.

Aant. door Prof. VERCOULLIE. 794.

1131 Larechin. Verward met het Fransch Prefe'rer. t ot8.
drsin. Aant. door EDW. G. 739.
Pr
75 1.
Leenen handt ende mondt. 627.
Proprietatis. Zie op Gegoeyde.
Lucht : Leen hanghende in de lucht
Aant. door LDw. G. 740-741.

Raed. Zie op Breedere raed.

MANUS. Zie op Os : ORE.

Raine (Grenouille) : _Donner silence aux.
raines. 738.

Mey ofte Foy. Aant. door EDW. G. 207.
- Den mey drincken. 207.
- Den mei hebben. 207.
- Den mei uitsteken. 207.

_ReVuit. 816.

Alener pail re. 472.

Ridder of mis. 795.

Mot. Aant. door Prof. VERCOULLIE. 794,

Rijfelen. (Een spil.) 795.

Recht hebben in ... Aant. door E. G. 206

Rente : Verdonkerde rente. Aant. door
EDW. G. 590.592.

Mond. Zie op Hand.
Sceiden blonkelike. Aant. d r E. G. 471.
Nalinc. 593.
*Nekke. Aant. door EDI/v. G. 136.

Scieten, Schieten, c met ghelooken brievekins v, bij de verpachting van de
assise v. 742.
Scoolkind. Zie op Choorael.

Onghezuwed. Te lezen : Onghehuwed.

Hoe door een schrijver verkeerd vertaald. 1020.

Sommels (Somwijlen). 745.
Speculatie. 794.

Onheerlyck. Zie op Huus.

Speculatieman. 794.

Oog : Het is elf oogen; Hij gooit tegen elf
oogen ; Dertien oogen gooien. Aant.
door Mr. L. WILLEMS. 795.
OS : ORE. Zie Op DIGITUS.
- ORE ET MANU FACERE. 627.

Spek = suikergoed. Aant. door Prof.
J. VERCOULLIE. 793-794.
tSpelen ende beiaerden upden clocken. 340.
Spyel (spil). Aant. door P. DE KEYSER.
479.480.
Stelleghelt (Wijnpenning). 743.

Pasturage. 4o4;

Pasturer. 404.

Stoffe (stove). Aant. door P. DE KEYSER.
480.

Peysteren, spr. van schapen. 404.
Personne Meuse. Io18.

Teerlingwo/pen : deus, aes, enz. Aant.
door Mr. LEONARD WILLEMS. 977.

Poose. Zie op Beiaerde poose.

Teerning (Teerling). 795.

Pourboire, 207,751.

Terse.

795.

I 13 2,
TESTIS UNITS TESTIS NULLUS. 1015.

Trits. 795.

Vrede : Te vreden zyn. (Er niet mede
bekommerd zijn.) 923.
Vriendelichede altoos gaet voor wettelichede. Aant. door EDW. G. 746.

Tritsen. 795.
Upzitten (Opzitten). 86o.

Waerde lieden (Waerheidslieden). 592.

Uutsteken (Uitsteken) : Een vane uutsteken. Aant. door EDW. G. 1017.
Verdonkerde rente. Aant. door EDW. G.
590-592.

Waredelieden. 592.
Wederzegghen : Ban van huwelike wederzeggen. Aant. door EDW. G. 748.

Verdonckert zijn. 591.

Weegbree. Aant. door Prof. VERCOULLIE.
7 8 9-

Volontaire (die vrijwillig bij het leger
dienst genomen heeft). 787.

Weckers, Weckerkins, te Gent, Welikeringe. 340.

III. - PERSONEN.
A
Aerts (L.), pastoor te Heppen (Limburg).
Zie het Register van zaken, op Vlaanzsche Van Eyck-dag.

Basse (Dr. Maurits), leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te Gent. Schenkt een
boek aan de Academie. 708.

Anseele (E.), minister van openbare werken, kan, tot zijn spijt, den Vlaamschen
Van Eyck-dag niet bijwonen. 1025.

BELPAIRE (Mejuffr. MARIE), briefwisselend lid der Academie. Stelt ter
beschikking van het Bestuur een beoordeeling van het muzikaal gedeelte
van den Vlaainschen Van Eyck-dag.
1028-1032.

Arschodt, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium, te Gent. Zie bet Register
van zaken, op Melomanen.

Bergh (Theo. van den), licentiaat in de
wetenschappen, te Antwerpen. Zie het
Register van zaken op Natzturlike
gesciziedenis van Basle.

B
Baets (Z. E. kanunnik E. de), vicaris generaal van Z. D. H. den Bisschop van
Gent. Woont den Viaamschen Van
Eyck-dag bij. 1033.
Baltia Luitenant-Generaal Baltia. Zie het
Register van zaken, op Ezt.pen.

Bielen (Albert), te Antwerpen. Schenkt een
boek aan de Academie. 708.
Bittremieux (E. Pater L.), missionnaris in
Congo. Zie het Register van zaken, op
Mayombeesch Idioticon.
Bock (Z. E. kanunnik de), vicaris generaal
van het Bisdom. Woont als vertegenwoordiger van Z. D. H. den Bisschop
van Gent, den Vlaamschcn Van Eyckdag bij. 1022.
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Boens (Daan F.), te. Oostende. Schenkt een
bock aan de Academie. 306.
BOLS (Eerw. pastoor Dr. JAN), binnenlanthch eerelid. Schenkt een boek aan
de Academie. 707.
Braun (Em.), volksvertegenwoordiger, burgemeester der stad Gent. Woont de
plechtige vergadering bij. 482.
Bruyne C;a1n. de), schepen der stad Gent.
Woont den Vlaamschen Van Eyckdag bij. 1022.
Buitenrust Hettema (Dr. F.), te Zwolle
(Noord-Nederland). Zie het Register
van zaken, op Glossen.
Bundetvoet (Frans), aannemer van openbare werken, te Gent. Schenkt boeken
aan de Academie. 446 447.
Buysse (Arch.), volksvertegenwoordiger
van Gent. Woont den Vlaamschen
Van Eyck-dag bij. 1022.

C
Caeneghem (Kam. van), eere-opziener van
het Lager Onderwijs, te Gent, later
te Aalter. Schenkt boeken aan de
Academie. 141-142, 927.
Caeymaex (Z. E. Kan. Dr. Ch.), plebaandeken, te Mechelen. Schenkt een boek
aan de Academie. 141.
Cauwelaert (Aug. van), te Antwerpen. De
Beernaert-prijs, wordt
hem toegekend. 462-407, 489.
CAU \VELAERT (J. FRANS VAN), y olks-

vertegenwoordiger, briefwisselend lid.
Door de Academie aangewezen, om
bij den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten om inlichtingen
te gaan, hetreffende eene mededeeling
aan de LIcaalmie Royale de Belgique
gedaan. 939-940.
Zie het Register van zaken, op Geneeskundige dienst bij het Leger en op
Vereenvoudiging van de ,Schrrytaal.

Cauwenbergh (van), volksvertegenwoordiger te Lier. Woont den Vlaamschen
Van Eyck-dag bij. 1033.
Celis (Eerw. Priester Gabriel), Gent. Zie
het Register van zaken, op Steyaert.
— Schenkt een boek a. d. Academie. 870.
CEULENEER (Prof. Dr. AD. DE), werkend lid. Schenkt boeken aan de
Academie.3o4, 526, 582.
— Tot lid benoemd der Commissie met
het nazien belast vein de gedichten en
brieven door PRUDENS VAN DUYSE
nagelaten. 450-451.
— Benoemd tot verslaggever over de verhandeling Be inrichting van het
Lager Ondtrwijs in Belgi,Y, door
JEF MENNI10ENS aan de Academie
ter uitgave aangeboden. 546.
— Benoemd tot verslaggever over : Natuurlijke g-eschiedenis van Belgic;
door THEO. VAN DEN BERGH aan de
Academie ter uitgave aangeboden.
146. — Zijn verslag. 316.
Tot verslaggever benoemd over het
voorstel tot uitgave van Europa's
wording door Mr. Alf. Ptayon-van
Zuylen, afgestorven werkend lid. 531.
— Stelt aan de Academie voor, nogmaals
den wensch tot vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool bij de Regeering uit te spreken. 302.
— Letterkundige mededeeling over Navolging van Christens, in Nederlandsche verzen vertaald door P. Fr. Hendrik van 't H. Huisgezin. 529-531.
— Woont het 71' DeltM bij. 527-528,872.
— Zie het Register van zaken op Plombieres (Bleiberg) en op Vlaamsche
Van Eyck-dag.
CLAES (DESIRE). Afgestorven werkend
lid der Academie. Zijn levensbericht,
door Dr. JAC. MUYLDERMANS. 711.
Claes (Ernest), te Brussel. De Beernaertprijs, IV e TIJDVAK, hem toegekend.
462-467, 489.

-
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COCK (ALFONS DE), briefwisselend lid.
Schenkt een book a. d. Academie. 446.

Endepols (Dr. J.). Zie beneden op Ver.

Coopman (H. Thz.), te Schaarbeek. Schenkt
boeken aan de Academie. 306-307.
Schenkt aan de Academie de eereteekens
van vvijlen zijn vader. 307.

EYMAEL (Dr. H. J.), te Brussel, buitenlandsch eerelid. Schenkt boeken aan
de Academie, 707-708.

Cornette (A.), letterkundige te Antwerpen.
Benoemd door de Regeering tot lid
van de Jury voor den Driejaarlijkschen
Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde 130 tijdvak. 312.

F

D
DALLS (Dr. FRANS). Tot bricfwisselend
lid vetkozen, tot vervanging van Dr.
Lou. SCHARPE. 47o, 4Q0. — Betuigt
zijn dank aan de Academie. 528. —
Zijn verkiezing door Koninklijk Besluit van 17 Nov. bekrachtigd. 871.
Doman (A.), bestuurder-kabinetsecretaris
aan het Ministerie van Wetenschappen
en Kunsten, afgevaardigde van den
Minister. Woont de plechtige vergadering bij. 482.
Destrde ',Jules), Minister van Wetenschappen en Kunsten, te Brussel. Zendt
een afgevaardigde naar de plechtige
vergaciering der Academie. 482.
— Kan, tot zijn spijt, den Vlaamschen
Van Eyck-daq- met bijwonen. 1025.
Dieren (E. van), arts, te Amsterdam.
Schenkt boeken a. d. Academie. 447.
Boyce (van) : Prof. Dr. Daniel van Duyse,
Zie het Register van zaken, h.v.

E
Elebaers, letterkundige, te Brussel. Voorgedragen tot lid van de jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrij voor Nederlandsche Letterkunde : 14e tijdvak. 94o.

deyeiz (R.).

FIERENS (Dr. A.), briefwisselend lid. Tot
ridder in de Leopoldsorde benoemd.
Gelukwenschen. 934-935.
Schenkt een bock a. d. Academie. 526.
FLOU (KAREL DE), werkend lid.Als oudstbenoemd lid der Academie, zit de
vergadeting van 19 Alei voor. 389.
— Brengt als waarnemend secretaris van
het Pater Saismans-Fonds, verslag uit
over de vergadering den 20 October
door de Commissie van dit Fonds gehouden. 782.785.
Fraussen (E. Pater Ed.), mincierbroeder,
te Lokeren. Schenkt een bock aan
de Academie. 142. Letterkundige
mededeeling over zijo Nederlandsche
SpraaRkunst. 144-145.

G
GAILLIARD (ED\v.), werkend lid, bestendige secretaris. Schenkt boeken
aan de Academie. 927 tot en met 934.
Benoemd tot lid van de Commissie voor
ptijsvragen voor 1921. 534.
— Mededeelingen door hem g2daan op de
plechtige vergadering. 488-490.
— Woont het re Deitm bij. 527.
Verscheidenheden door hem
in de vergaderingen van de Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde medegedeeld.
3 1 5, 449450Verscheidenheden in de Verslagen
en Mededeelingen opgenomen. Zie het
Register van zaken, op Kleine Verscheidenheden,

n" 342-432.
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Kleine Verscheidenheden, door hem
in de vergaderingen van de Bestendige
Commissie voor Geschiedenis medegedeeld. 215, 396, 712-713.
Verscheidenkeden in de VerslaAren
en Mededeelingen opgenomen. Zie
het Register van zaken, op Kleine
Verscheidenheden, n" 43-62.
Geerebaert (Eerw. P. A.), S. J., te Brussel.
Schenkt boeken aan de Academie.
3 0 7, 927.
Geyl (P.), Litt. D , te Londen. Schenkt
een boek aan de Academie. 927.
GOEMANS (Dr. L.), werkend lid. Schenkt
boeken aan de Academie. 7.
— Worth tot afgevaardigde der Academie
aangewezen, bij de herdenking der
40() , verjaring der geboorte van Chr.
Plantin, te Antwerpen (9 Aug. 4924
392. — Toespraak door hem gehouden. 713-715.
— Vervangt Dr. C. LECOUTERE gedurende
dezes bestuursjaar, als lid der Commissie van het Saisaans-Fonds. 93393 6, 938939.
— - ,Teemt deel aan de bespreidng in zake
1-'e- rre117'0114i7:.?"1 .17g 7 1 al1 SCilrlif-•
tau/. 589.
aan de
— Motie, in zake
Academie door hem voorgelegd. 786.
Benoemd tot lid van de Commissie voor
de Vereenvoudiging Van de Schriytaal. 326.
- Benoemd tot lid van de Commissie tot
voorsteiling van candidaten voor het
Lidmaatschap der Academie. 131.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstriki over Het Hoilandsch
dialect. (Zie Versl. en illeded., jaarg.
1919, blz.15o.)-- Zijn verslag., . 266-27o.
— Benoemd tot lid van de jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche T000eeiletterkunde : 20e
tijdvak. 312.
— Zie het Register van zaken, op Hasseltsch dialect.

— Leziog : De wet van 1910 op het
Vlaamsch Onderzoijs in de Athenea
en Colleges. 397-398 en 405-411.
Grauls (Dr. J ), beambte aan bet Ministerie
van Openbare \Verken en Landbouw,
te Brussel. Zie het Register van zaken,
op Hasseltsch dialect.
Grootaers (Dr. L.), leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te Leuven. Zee het
Register van zaken, op Hasseltsch
dialect.

H
Hamelius (P.), hoogleeraar, te Luik. Benoemd door de Regeering tot lid van
de Jury voor den Driejaarlijkschen
\Vedstrijd your Nederlandsche Letterkunde : 13 de tijavak. 312.
Hamman, voiksvertegenwoordiger, Oostende. Woont den Vlaamschen Van
Eyck--las bij. 1022.
HANSEN (Dr. CONSTANT-JACOB), afgestorven binnenlandsch eereltd der
Academie. Zijn levensbericht, door den
beer G-. SEGERS. 71 1.
HELLEPUTTE (JoRis), Staatsminister,
werkend Neemt aan op de Plechtige Vergadering van 27 juni, als
feestredenaar op te treden. 17, 143.
— Feestrede : Achttien maanden na den
oorlog. De &flute van het levee.
460-4C6 en 300-521.

— Door de Academie aangewezen, om bij
den Heer Minister van \Vetensclaappen en Kunsten om inlichtingen te

gaan, betreffende eene mededeeiing
aan de Academie Royale tie Belgique
gcdaan. 939.940.

— 147, 214. Zie vender het Register van
zaken, op Geneeskundige dienst bij
het Leger en op Vereenvoudising van
de Schr_typaal.

Hendrik van 't H. Huisgezin (P. Fr.) van
de Ongeschoeide Karmelieten, te Gent.
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Schenkt een boek aan de Academie.
-4--

526. - Letterkundige mededeeling
over dit boek. 529531.

-

Heyman (Hendrik), volksvertegenwoor(Alger van Sint-Niklaas. Woont den
Vlaamschen Van Eyck-dag bij. 1022.

-

Hierseman (Karl W.), boekhandelaar, te
Leipzig. Schenkt een boek aan de
Academie. 708.

-

Hondt (Gustaaf d'), letterkundige, te Gent.
Benoemd door de Regeering tot lid
van de Jury voor den Driejaarlijkschen
Wedstrijd over Nederlandsche Tooneelletterkunde. Zo e tijdvak. 312.
- Verslag over den Beernaert-prj'skamp:
Ie TIJDVAK : 1912-1913. 148-151.
IIe TIJDVAK 19144915, 321-322.
IIIe TIJDVAK : 1916-1917. 457-462.
Zijn oordeel betreffende Palizeter.

-

-

461-462.
IVe TIJDVAK : 1918

1919. 462467.

HOONACKER (Dr. A. VAN). Tot briefwisselend lid verkozen, tot vervanging
van Joz. JACOBS. 47o, 490. Betuigt
zijn dank aan de Academie. 528. Zijn verkiezing door Koninklijk Besluit van 17 Nov. bekrachtigd. 871.
Huyshauwer (Aug.), volksvertegenwoordiger te Gent. Woont de jaarlijksche
plechtige vergadering bij. 482.

J

JACOBS (Joz.), werkend lid. Benoemd tot
lid van den keurraad voor den wedstrijd over Gernzanismen. (Zie Versl.
en Meded., 1919, blz. 65o, kol. 2.) Zijn verslag. 95-106.
r- Het prijsantwoord over Gernzanismen
moet voor het ter pers mag gaan, aan
zijn oordeel onderworpen worden. 454.
JOOS (Z. E. Kan. AMAAT), werkend lid.
Motie, in zake Vereenvoudiging, aan
de Acad. door hem voorgelegd. 786.

-

Benoemd tot lid van de Commissie voor
Rekendienst, voor 1920. 17-18.
Benoemd tot lid van de Commissie tot
voorstelling van candidaten voor het
Lidmaatschap der Academie. 151.
Benoemd tot lid van de Commissie
voor de Uereenvoudiging van de
Schrgtaal. 326.
Tot lid benoemd der Commissie met
het nazien belast van de gedichten en
brieven door PRUDENS VAN DUYSE
nagelaten. 450-451.
Benoemd tot verslaggever over Expe.
rimenteele bijdrage door Dr. VARENDONCK. 14.
Wordt aangesteld om verslag uit te
brengen over het werk van den beer
R. PARMENTIER over de Getijden- en
Gebedenboeken. 784.
Spreekt, in vergadering der Commissie
voor Onderwijs, over de Bibliotheken
in de lagere scholen. 16.
Neemt deel aan de bespreking over de
lezing van Dr. A.-J -J. VANDEVELDE :
De opbrengst van het menschelille
werktztig. 219.
Lezing : De bibliotheken in de lagere
scholen in te richten. Zie het Register
van zaken op Bzbliotheken.

K
Ierchove d'Exaerde (H. de), arrondissementscommissaris te Gent. Woont de
plechtige vergadering bij. 482.
- Woont den Van Eyck-dagbij. 1033.
Keyser (P. de), leeraar in het Nederlandsch
aan het Atheneum, te Gent. Mededeeling van Middelnederlandsch Kleingoed. 449 en 479-480.
Kleyntjens (E. H. Jos.), S. J., te Katwijk
a. d. Rijn. Schenkt boeken aan de
Academie. 7, 142, 390, 527, 708.
- Een Verzameling- Sermoenen nit de
Is" emu/ door hem aan de Academie

- II37
ter uitgave aangeboden. 533. - Zie
verder het Register van zaken, op
Sermoenen.
KLUYVER (Prof. Dr. A.), buitenlandsch

eerelid. 147. - Zie het Register van
zaken, op Vereenvoudr:,,,,ing..
Knippenberg (Dr. H. H.), te Katwijk aan
den Rijn. Schenkt boeken aan de
Academie. 527.
KUVPER (ABRAHAM), Staatsminister te

Gravenhage, buitenlandsch eerelid
der Academie. Zijn overlijden. De
waarnemende bestuurder brengt hulde
aan den afgestorvene. 862-863.
- Het schrijven van zijn levensbericht
aan den heer GUSTAAF SEGERS opgedragen. 863.

L
Ladeuze (Mgr.), rector magnificus der
Hoogeschool van Leuven. Betuigt zijn
dank aan de Academie voor het vol.
ledig stel van hare uitgave aan de
Hoogeschool geschonken. 209-?10.
Langendonck (Prosper van), te Brussel.
Candidaat voor het lidmaatschap der
Academie. - Zie het Reg. van zaken.
LECOUTERE (Prof. Dr. C.), werkend
lid. (oedkeuring van zijn verkiezing
tot onderbestuurder der Academie
your 1920. 8.
- Tot bestuurder verkozen voor het jaar
1921. 877.
Zijn toespraak op de jaarlijksche piechtige vergadering. 486 en 492-499.
G adurende zijn bestuursjaar, worst door
den heer Dr. LEO GOEM ANS, als bestuurslid van het „Ca Inzansiontis vervangen. 935-936, 938-939.
Neemt deel aan de bespreking Fereenvoudising van de Schrfftaal. 589.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor
prijsvragen voor 1921. 534.

Benoemd tot lid van de Jury voor den
Beernaert-prs, l' te tijdvak. 17.
Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over het Hollandsclz
dialect. (Zie Fersl. en Meded., 1919,
blz. 150.) - Zijn verslag. 259-264.
- Tot lid van den keurraad benoemd
d. wedstrijd over Zeevisscherif. 940.
- Voorgedragen tot lid van de jury voor
den Driejaarlijkschen Wedstrijd voor
Nederiandsche Letterkunde 14 6 tijdvak. 940.
- Door de Academie aangewezen, om bij
den Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten om inlichtingen te gaan,
betreffende eene rnedecieeiing aan de
Aeade'mle Royale de Belgique gedaan.

-

939.940.

-

Verslag over den BEERNAERT-PRIJSKAMP : EERSTE TIJDVAK 1914-1915.
321-322.

Door ongesteldheid verhinderd de
vergadering bij te woven over het
DER DE TIJDVAK (1916-1917). 457. VIERDE TIJDVAK : 1918-1919. 462-467.

Schenkt een boek a. d. Academie. 926.
LINDEN (JULIAAN VANDER), afgestorven

briefwisselend lid. Zijn levensbericht,
door Is. TEIRLINCK. 71I.
Lippens (Maurits), gouverneur der pro1.Cie Vlaanderen, te Gent.
Woont de jaarlijksche plechtige vergadering bij. 482.
LOGEMAN (Prof. Dr. H.), buitenlandsch

eerelid. Mededeeling over een moderne
Engelsche be werking van de R.einae rtslot-. 152.
LOVELING (Mej ufft OUW VIRGINIE), briefwisselend lid. Worth tot Commandeur

in de Kroonorde benoemd. De beer
Onderbestuurder wenscht haar geluk. 6.
- Haar wordt de prijs toegekend van den
BEERNAERT-PRIJSKAMP : TWEEDE
TIJDVAK : 1914 -19 T5. 321 . 32 2 , 489.

- Woont het Te Deum bij. 872.
Lyna. (J.), staatsarchivaris, te Hassel t. Zie
het Register van zaken, op Looz.

T '3X --beck. Zie het Register van zaken, op
Lager Onder7C1.1S.

M
Magerman (C.), te Brussel. Schenkt een
boek aan de Academie. 527.
MANSION (Prof. Dr. Joz.), werkend lid.
Brengt, als secretaris der Bestendige
Commissie voor Geschiedenis, verslag
nit over do vergaderingen door de
Zie op
Cornmissie gehouden.
s , 11 L
Voorgedragen tot lid van de Jury voor
den Driejaarlijkschen Wedstrijd voor
Nederlandsche Letterkunde : 14" tijdvale. 940.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over Germanismen.
(Zie Versl. en ilfeded., 1919, biz. 654,
kol. 1.) — Zijn versiag. 122.123.
— Benoemd tot verslaggever over het voorstel betreffende een Beigilcch Topon y misch Woordenbock. 14. — Zie
Reg. van zelken, o a 13e7s-Zsch Topeny 111 iSC Troordehbock.
— Tot versiaggever benoemd over het
illayombeesciz Zie het Register van zaken, op illayombeesch
C0172-
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Zijn verslag zaak Eupen. 938.
— Door hem een bijgevoegd candilaat aangewezen voor het Lidmaatschap der
Academie. 40o.
— Zendt het levensbericht in van Jhr.
FERDINAND VAN DER HAEGHEN. 872.

— Opmerking in zake Beier en. 791.
— Id., op Mel. 794.
Zie het Register van zaken, op Sacramentuin en op Vereenif;ing voor de
Vereenvoudz:ging van de Schrzytaal.
Lezing Nanzenkunde en e.scltiedktan712 en 732-736.
di t
.Meester (Johan de), te Rotterdam. Candidaat voor het Lidmaatschap der
Academie. 400.
Mennekens (Jel), afdeelingsoverste aan het
G°m eentebestuurvan Sint-jans-Molen-

Moortgat (Alfons), kapelmeester te Halle,
thans te Tieghein. Zijn prijsantwoord
op de prijsvraag over Ger 171(1711S 117
bekroond. alder weike voorwaarden.
453-454, 488.
MULLER (Dr. J. W.), buitenlandsch eerelid.

Schenkt boeken aan de Academie.
926-927.
— Zie Register van zaken, op Reinaert.
Muls, letterkundige, te Brussel. Voorgedragen tot lid van de jury voor den
Driejaailijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde : 14" tijdvak. 940.
UYLDERMANS (Ilan. Dr. JAc. ),
werkend lid. Schenkt boeken aan de
Academie. 140-14 , 212. 304, 39o,
526, 707, 778, 869-870.
— Benoemd tot lid van de Commissie voor
prijsvrageu voor 1921. 534.
Benoemd tot lid van de Jury voor den
13eernaert-prijs, 4de tij.ivak. 17.
— Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstrijd over Gesclziedenis van
het Lager Onderwijs in 13e1A, onder
de Oostenrijkccize Regeering. (Zie
Versl. en illeded., jaarg. 1919, blz.
Ztjn verslag 126-130.
654, kol. 2)

11
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-

Verslag over den BEERNAERT-PRIJSKAMP EERSTE TIJDVAK : 19124913.
148'151.
TWEEDE TIJDVAK 1914-1915, 321.
DERDE TIJDVAK : 1961917. 457462. — Zija oordeel betreffende Pallieter. 460-461.
VIERDE TIJDVAK 1918-.'919. 462.

Zie het Register van z iken, op Sacranzentum en cro Fereenvoudiging van
de Sclzrzy,paal.
— Levensbeticht van D. CLAES. 711.
— Lezing : Moderne talen in de oude
hztmaniora, of De moderne talen

T1-19

-

de Greco-Latijnsche humaniora. 713
en 753-760.
Lezing over Pr. Gomm. Ver.
171 , C2T11, koopman en gcschiedEchrijver
te Mechelen. 782, 817-858.

Neylen (W. van), oud-leeraar aan 't College te Gee'. Schenkt een bock aan
de Academie. 7.
Nuffel (Pettus van), lettetkundige, te Aalst.
Schenkt eel] boek a. d. Academie. 527.

Dever (Karel van den), letterkundige te
Brussel. Voorgedragen tot lid van de
Jury- voor den Driejaariijksche Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde 14 e tijdvak. 94o.
Ossenblok (E. j.), letterkundige te Borgerbout. Schenkt een bock aan de Academie. 212.

-

Zie het Register van zaken, op 3llatielllederla7;a75tlie sedicizIon.

Poukens (Dr. J. B.), S. J., to Leuven. Zie
bet Register van zaken, op Sacra717entu117.
PUY VELDE (Prof. Dr. LEO VAN), weekend lid. Jot redder in de Leopola'sorde ber;oeina. Het Bestuur der Academie wenscht hem geluk. 390.
— Benoetnd tot iid van de Jury voor den
Driejaariilkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde 13 d° tijdy ak. 312.
— Zijn verslag over La4V717CCTC177 333.335.
- \Vijst or de dringendheici het hangende
vraagstuk van de Vereenvoudigth,gVc711 .S'ci11 glaal• door een speciale
Commissie te iaten instudeeren. 323Zie bet Register van zaken,
326.
op VCreC117,011(11211.11S".
- Letterkund4,,e mededeeling over zijn
werk : Veer lnijn land in Oorlogsliood. 717-723.
Schenkt boeken a. d. Academie. 212, 870.

Oye (Dr. Paul van), te Tasikmalaja (Java).
Schenkt een boek a. d. Academie. 708.

Parmentier archivaris der stad
Brugge. Zie Register van zaken, op

Quicke (Achilles), bestuurder der Staatsmiddelbare school, te Boom. Zie bet
Reg. van zaken, op BakkeTsbedrik.
— Zijn prijsantwoord op de prijsvraag over
Laken-,ccver(7 bekroond. Under woke
voonvaarden. 456-457, 488.

Salsvnans-Fonds.

PAUW (Jhr. Mi. NAP. DE), \vet fiend lid.
Goedkeuring van zijn verkiezing tot
Bestuurder der Academie voor 1920. 8.
Neemt zijn ontslag als bestuurder der
Academie. 447.448.
— Zijn bernoeiing,en in zake bet geschenk
aan de Academie door Dr. DANIEL
VAN DUYSE gedaan. 293. — Zie het
Register van zaken, op Duyse (va;z).
- Voorstel tot uitgave van een Hs. Euroj5a's wording, door Mr. PRAYON-VAN
ZUYLEN nagelaten. 531.

-‘
Roels (Oscar), toonkundige, leeraar aan bet
Koninkiijk Conservatorium, te Gent.
Zijn verslag in zake den Boury-PrijsA:amp voor 1919-192o. 399, 467-470.
— Het ingezonden prijsantwoord zal
aan een iaatste onderzoek van den peer
Roeis onderworpen worden. 470.
Ronse (Herman). hestuurder der Hofbouwschool, te Gent. Len mededeeling in
zake Kleine Verscheidenheden. 993.
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— Schenkt boeken aan de Academie.
870, 927.
RUTTEN (Z. D. H. Mgr. M. H.), bs,chop
van Luik, werkend lid. Tot GrootOfficier in de Leopoldsorde bevorderd. 5. De beer Onderbestuurder
wenscht hem geluk. 6.

S
SABBE (Dr. MAURITS), briefwisselend lid.

wordt tot Officier in de Kroonorde
benoemd. De heer Onderbestuurder
wenscht hem geluk. 6.
— Het huldebetoon aan Kiliaan's nagedachtenis en de herdenking der geboorte van Chr. Plantin. 391-392.
- Doet eene mededeeling over Het Beerenhuis in Vlaanderen. I I.
- Zie het Register van zaken op Vereenvozidiging van de Schrilltaal.
— Schenkt boeken aan de Academie. 305,
582, 707, 778.
— Lezing : Vondel's Herbarium. Beknopt
overzicht. 328-329. — Zie het Reg.
van zaken, op Vondel.
(Eerw. Pater Jozef). S: J.. te
Leuven, stichter van bet SalsmansFonds bij de Academie. Schenkt boeken aan de Academie. 141, 44 6 , 870.
— Zendt zijn levensschets in van Z. E.
Pater VAN DE VEST . 711-712.
- Letterkundige mededeeling over zijn :
R.,whterlke Plichtenleer. 144.

SALSMANS

SCHARPE (Prof. Dr. Lon.), werkend.
lid. Benoemd tot lid van de Commissie voor de Vereenvoudzging van
de Schrzytaal. 326.
— Benoemd tot lid van de Jury voor den
Beernaert-prijs, 4" tijdvak. 17.
Voorgedragen tot lid van de July voor
den Driejaarlijkschen wedstrijd voor
.Nederlandsche Letterkunde, 14 e tijdy ak. 940.
- Tot lid v. d. keurraad benoemd voor
den wedstrijd over Zeevisscherii. 940.

— Belast met advies nit te brengen over
de verhandeling Leidraad voor lessen over de voeding van den inensch,
door den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE aan de Academie ter opneming
under de uitgaven van het Van ac
Ven-Herenzans-Ponds aangeboden.
450. — Zijn versiag over dit werk. 585.
Zijn voorstel in zake van het gebied
Eupen. Zie het Register van zaken.
0 Eupen.
— Mededeeling over : Het Premiestelsel
tot aannzoediging der Tooneelletterkunde. 146-147.
S elt voor de zaak Vercenv9udziging
naar de Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde te verzenden.
148. — Neemt deel a. d. bespreking.
589. — Zie het Register van zaken,
op Vereenveudi:ging der Schrijftaal.
- Verslag door hem over het EERSTE
TIJDVAK : 1912 1913, van den Beernaert-pr?jskanp opgemaakt. 118-15 t.
T\VEEDE TIJDVAK

/9/4./9/5.

321.

DERDE TIJDVAK

1 916-1917. 457.
VIERDE TIJDVAK : 1918-1919. 462.

Schelden (A. en V. vander), drukkers-uitgevers, te Gent. Schenken boeken aan
de Academie. 308, 709.
SCHRYNEN (Dr. JOZ.). Tot buitenlandsch

eerelid verkozen, tot vervanging van
Dr. J. VERDANT. 470, 490. — Betuigt
zijn dank aan de Academie. 528. —
Zijn verkiezing door Koninklijk Besluit van 17 Nov. bekrachtigd. 871.
SEGERS (GusT.), werkend lid. Daar de
heer waarnemende bestuurder afwezig
is, zit de beer SEGERS, oudsbenoemd
.werkend lid, de vergadering van 17
November voor. 86 r.
— Brengt, als secretaris der Bestendige
Commissie voor Onderwijs, verslag
uit over de vergaderingen door de
Commissie gehouden. — Lie het Register van zaken, op Commissie7n, IV.
— Benoemd tot lid van den keurraad
voor den wedstrijd over German's-

11 4 1 - Lezing AMclertiamsche sche!sen uit
men. (Zie Versl. en Aleded., jaarg.
Vondel's werken. 937 en 965-972.
I()19, biz. 658, kol. 2.) Zijn vet slag.
106-122.
- Lezing
Hollandsch schoolman
Benoemd tot lid van de jury your den
voors-tander van het tweetalis; anderBeernaert-pr(js, vierde tijdvak. 17.
in de Volksschool. Andere Hotlandscize klokken. De Hollandsche
- Benoemd tot versiaggever over Expewet op het Lager Onder2T)ijs. 398 en
rimenteele bridrage van Dr. VAREN535-568.
DONCK. 14.
Lezing : Ter gelegenizeld der toot
- Benoemd tot lid van den keurraad
veijaring van Ic geboorte van D.
voor den wedstrijd over : GeschiedeSLEECKX. 451 en 474-478.
nes van ket Lager Onderzevjs in
wider de Oostenrilkscne Re- Lezing : Dr. Matthias de Vries' eerste
(Zie Uersl. en Aleded. jaarg.
ecu7ey-eest. 877-878 en 881-916.
1919, b!-/.. 658, kol. 2 ) - Zijn ver- Lezing over VolkAietterkunde en Volksslag. 124-126.
onderwils, nopt overzicht. 14-16.
- Brengt verslag uit over het ter nitgave
Zle ver,ier het Register van zaken.
aangeboden werk : De inrichtzn;- van
Seghers (Z. D. .Mgr.), bisschop van
het Lager Onde rw cis in Ileki(F, door
Cent. AVoO L de jaaritj iisclie plechtige
JEF MENNEKENS. 316-319.
vergaderin..; bij. 482.
Neettit deel aan bespreking van het
Zte bet Register van zaken, op Vlaanzverslag der Aea.dernische Commissie
scizen Van Eyck-das.
over de Vereenvouthging van de
Schrgtaal. 586-588. - Zijn studie :
Smet (Albert de', voorzitter der MelomaVerwarring in piaats van eenheid.
nen, te Gent. Stelt ter beschikking der
647 676.
Academie zijn rijke verzameling oude
- Motie, in zake Vereenvoudils,ring, aan de
speeltuigen ter gelegenheid van den
Academie door hem voorgelegd. 786.
Vlaamschen Van Evck-dad. Hem
wordt daarvoor dank betuigd. 1027.
- Leest een rota betreffende de zaak
Eupen, waarin hij zich op het standSuffer (A,), volksvertegenwoordiger te Gent.
punt stelt van het onderwijs. 729-731.
Woont de jiarlijksche plechtige vergadering bij. 482.
Verslag over den BEERNAERT-PRIJSKAMP : TWEEDE 11JDVAK 19/4-19/5.
- Woont den Vlaanzschen Van Eyck321-322.
dag bij, 1022.
DERDE TIJDVAK 1916-1917. 457Siffer (W.). drukker der Academie. Het
462. - Zijn oordeel betreffende Pal(irttliken der rerslagen en Afedclzeter. 459.
dcelingen voor 1920 hem toegeweVIERDE T/JDVAK 1918-1979. 462.
cell. 8.
Zie
bet Register van zaken, op DrztkHUGO
VER
Wenscht
den
heer
Dr.
werk der Academie.
RIEST geluk naar aanleiding van zijn
tachtigsten verjaardag. 875.
SIMONS (Dr. Lop .), werkend lid. Be- Levensbericht van Dr. HANSEN. 7! T.
noemd tot lid van de Jury voor den
Driejaariijkschen Wedstrijd voor Ne- Neemt aan, het levensbericht van den
deriandsche Tooneelletterkunde. 2oe
heer ABRAHAM KUYPER, afgestorven
tijdv,ik. 312.
buitenlandsch eerelid, te schrijven. 863.
Speybroeck
(van) en van Vlaenderen, vak- Zie bet Register van zaken, op Bakkundigcn te Gent. Hunne aanteekekersbedrill, op _Dante, - en op
ningen over Lakenweveril 335-338.
Vereenvoudiging van de Schrgtaal.
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T
TEIRLINCK (Is.), werkend lid. Worth
tot afgevaardigde der Academie aangewezen bij het huldebetoon aan
Kiliaan's nagedachtenis, te Duffel
(15 Augustus IC;20). 391-392. — Verslag over de plechtigheid. 715-7 t 7.
— Brengt verslag uit, als waarnemend
secretaris, over de vergadering van de
Commissie voor Geschiedenis van 19
Met i920. 393-397. — Id. van 22 Juli.
531'5132.
- Benoemd tot verslaggever over de verhandeling Exccrpta Lossensia. 13. —
Zie het Register van zaken, op Loos.
- Benoemd tot verslaggever over de verhandeling : De inrichting van het
Lager Onderwijs in Belgie; door JEF
MENNEKENS aan de Academie ter uitgave aangeboden. 146.
- Benoemd tot verslaggever over : Natuurlijke geschiedenis van Belgie,
door THEO. VAN DEN BERGH aan de
Academie ter uitgave aangeboden.
146. — Zijn versiag. 316.
— Belast met advies uit te btengen over de
verhancieling : Leidraad voor lessen
over de voeding van den mensch, door
den heer Dr. A.J.-J. VANDEVELDE
am de Academie ter opneming onder
de uitgaven van het Van de VenBeremans.Fonds aangeboden. 450.
Zijn verslag. 584.
Neemt deel aan de bespreking over de
lezing van Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE :
De opbrengst van het ntenschelige
werktuig. 220.
Verslag over den Beernaett-prijskanzp :
EERSTE TIJDVAK 19124913. 148.15 1.

— Brengt hulde aan NESTOR DE TIERE,
tooneeldichter, te Brussel overleden.
781-782.
Opmerking op Weegbree. 789.
Levensbericht van J. VANDER LINDEN.
711.
- Zie het Reg. van zaken, op Reinaertdocument G.

TEIRLINCK (if), btiefwisselend lid. Be-

noemd tot iid van de Jury voor den
Dr ifjiarlijksehen Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde : 20°
tijdvak. 312.
Terneus (L.), te Gent. Schenkt een boek
aan de Academie. 709.
Tiêre (Nestor de). tooneeldichter, te Brussel
overleden. Ifulde hem door den heer
IS. TEIRLINCK gebracht. 781-782.
Toussaint (P.), letterkundige, te Brussel.
Benoemd tot lid van de Jury voor
den Driej iarlijkschen Wedstrijd voor
Nederlandsche Tooneelletterkunde :
20a tijdvak. 31 2.
Toussaint van Boelare (Fernand), te Brussel. Candidaat voor het Lidmaatschap
der Academie. 400.
Schenkt cen boek a. d. Academie. 447.

V
Vandendoorne (Juffrouw Maria), te Ronse.
De Boury.prijs voor het jaar 9191920 aan haar toegekend. 470, 489.
VANDEVELDE (Dr. A.-J.-J.), werkend
lid. Schenkt een bock aan de Academie. 390.
— Zie het Reg. van zaken, op Leidraal
en op ilfenschelijk weriallig.
— Letterkuodige mededeeling. 319.321.
- Woont het le Deu'n bij. 872.
Vannerus (Jules), eere archivaris van den
Stoat, te Brussel. Schenkt een boek
aan de Academie. 142.
Varendonck (Dr. J.), docent aan de Internationale Paedologische Faculteit, te
Brussel. Zie het Register van zaken,
op Experintenteele Bijdrage.
VEN (leer Eerw. Pater Johannes Vande),
S. j., te sticht,r van het Vande
Ven-Heremans-Fonds bij de Acade-

mie. Zuu ievensschets. 711-712.
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VERCOULLIE (Prof. joz.), weekend lid.
Brengt, als sccretaris der Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde, verslag uit
over de vergaderingen door de Commissie gehouden.
Vergadering van
18 Februari 192o. 145.140. Idem
van 21 April. 313-315. - Id. van
16 Juni. 449-450. - Ia. van 5 Augustus. 583-584. - Id. V m 2n October
779-780. - Id. van 15 December.
935-937.
- Benoemd tot lid van de Commissie
voor Rekendienst, voor 1920. 17-18.
- Benoemd tot lid van de Commissie tot
voorstelling van candidaten voor het
Lidmaatschap der Academic. 151.
- Benoemd tot lid van den keurraad voor
den wedstiijd over Het Hollandsch
dialect. (Zie Versl. en Meded , jaarg.
1919, biz. 15o.) Zijn verslag. 264-266.
- Tot versiaggever benoemd over het
illayonzbeesch Idioticon. Zie het Register van zaken, op illayonzbeesck
Idioticon.
Benoemd tot lid van de Commissie voor
de Vereenvoudiging van de Schri/ftaal. 326.
- Wil zich met het maken van verslag
over Lakenwever?7 gelasten. 217- z 8.
- Zijn verslag. 331-333. - Zie het
Register van zaken, op Lakenwever.
- Het prijsantwoord over Lakenw'verij,
voor het ter pers mag gaan, moet aan
zijn oordeel onderworpen worden. 457.
- Tot lid van den keurraad benoemd voor
den wedstrijd over ZervissclzerzY. 940.
- Neemt deel aan de bespreking in zake
Vereenvoudiging Vail de Sychrfftaal.
589.
- Stelt voor de prijzen voo, de uit,,.7eschreven wedstrijden te verhoogen. 313.
- Etymologisch Kieingoed, door Prof.
VERCOULL1E. Zie op Kleingoed.
Schenkt boeken aan de A ,,:ademie. 212.

Verdeyen (Prof. Dr. R.), hoogleeranr te
Luik. Schenkt een boek aan de Academie. 778.
Verdeyen en Endepols. Zie het Register
van zaken. op Tondalus.
VERNIEYLENT (Prof. Dr. A.), werkend
lid. Benoein 1 tot lid van de Cornnii,sie voor pi ijsvragen voor 1921. 534.
- Door hem candidaten voor het Lidmaatschap der Academie bijgevoegd. 400.
- Benoemd tot lid van de Jury voor den
Dricjaariijkschen \Vedstrija voor Neclerlandsche Letttrkunde 13" tijdvak. 312.
- Voorgedracen tot lid van de Jury voor
den Driejaarliikschen Wedstrijet voor
N
v„ek(i. e9r4la0i .idsche le(terkunde : 1 4de tiid-

Zijn verslag over den Karel Bouryprijskamp voor 1919-1920. 467-470.
Neernt deel aan de bespreking in zake
Vereenvoualsing van de Sciz? fftaal.
589.
Bespreekt het verslag van de Jury voor
het DERDE T1JDVAK van den BEERNAERT-PRIJSKAMP. 462.

-

Lezing Dichter Prosper van Laniendonck. 937 en 962-964.

VERRIE-T (Dr. Huoo), werkend lid.
Wordt getuk gewenscht naar aanleiding van zijii
verj tarciag. 875.
- Benoemd tot lid van de Jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijci voor Nederlanosche Letterkunde 13 de tijdvak. 312.
- De lezing door hem, op vergadering van
19
te houden, uitgesteld. 400.
-

Lezing : De vereenvoudigde spelling.
731 en 761-775.

VERDAM (Dr. J ), buitealandsch eereli(1.

Verwilghen (Hub.), arrondissements-commissiris, te S , nt-Niklaas. Woont den
riaamschen Van Eyck-dog bij. 1033.

Hulde aan zijn nagedachtenis gebracht
op de plechtige vergadering. 490

Vlaenderen (van). Zie op Van Speybroeck.

-
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VOOYS (Prof. Dr. C. DE), buitenlandsch
eereiid. 148, 214. Zie op Vtreenvoudiging.

-

Vos (Baron de) van Steenwijk, lid van het
Hoofdbestuur der Vereeniging tot
Vereenvoudiging der Schrijftaal. Zendt
boeken aan de Academie. 214.
Vredeveld, secrelaris van de Vereeniging tot
Vereenvoudiging van de Schrijftaal, te
Zwelle. Zendt verschiliende brochures
ten behoeve s an de Leaen der Academie. 326-327.
Vieese (Dr. W. de), te Rotterdam. Zie het
Register van zaken, op Boekerij en op
ilandschriften.

-

-

Vriendt (Julius de), oud-volksvertegenwoordiger, nestuurder der Koninklijke
Academie van Schoone Kunsten, te
Antwerpen. Zie het Reg. van zaken,
op Vlaamsche Van .Eyck-dag.
Vyvere (Al. van de), staatsminister, yolksvettegenwoordiger voor het arrondissement Thielt. Woont de plechtige
vergadeting bij. 482. Woont den
Vlaamschen Van Eyck-dag bij. 1033.

w
WATTEZ (OMER), werkend lid. Tot
onderbestuurder verkozen voor het
jaar 1921. 877.
Brengt, als secretaris der Bestendige
Commissie voor Nieuwere Taal- en
Letterkunde, verslag uit over de vergaderingen door de Commissie gehouden. - Vergadering van 18 Februari
1920. 146-147. - Id. van 21 April.
316.319. - Id. van 16 Juni. 450-451.
- Id. van 5 Augustus. 584-586. Id. van 20 October. 780-782. - Id.
van 15 December. 957.
Benoemd tot lid van den keurraaci voor
den wedstrijd over Geschiedenis van
het Lager Onderwijs order
de Oostenr!jksche Regeerzng. (Zie
Versl. en Meded., jaarg. 1919, biz.
663, kol. 2.) -- Zijn verslag. 13o-133.

-

Voorgedragen tot lid van de Jury voor
den Dtiejaarlijkschen Wedstrijd voor
Nederlandsche Letterkunde, : 1 4e tijdyak. 940.
Erengt verslag uit over het ter uitgave
aangebocien werk : De inricizting van
het Lager Onderwijs in Belgic'', door
IEF MENNEKENS. 316-318.
Zijn verslag over den Karel Bourypri/skamp voor 1919-1920. 467-470,
583.
Zie Rcg. van zaken, op Benoit.
Woont het Te Deltm bij. 528.
Schenkt een boek aan de Academie. 778.
Lezing De Oudgernzaansche heldensage in tie 72/C2'171:T1"e Engelsche letter.
kunde ; William Morris. 940-942 en
993-1007. - Gevoigd door : Brynhild. Ben beela nit de Oudnoorsche
sagen, in hexameters bewerkt. 1008I015.
Lezing : De Trojaansche legende in de
geschlecienis Ater Franken, 18-19 en
2 1-36.
Lezing Over tweetalig lager onderwijs in Brussel en voorsteden. 874875 en 917.922.

Wijk (Prof. N. van), te Leiden. Candidaat
voor het Lidmaatschap der Academie.
400.
WILLEMS (Mr. LEONARD), werkend lid.
Woont, namens de Academie, de Ontvangst der Strij,iers van 1914-1918 ten
staahuize bij. 528.
Benoemd tot lid van de Commissie voor
Rekendienst, voor 1920. 17-18.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor
ptijsvragen voor 1921. 534.
-

Beeoernd tot lid van de Commissie
voor de Uereenvoudiging van tie
Schrfftaal. 326.

-

Benoemd tot versiaggever over het
voorstei betreffende een Belgisch Toponymisch Woordenboek. 14. - Zie
Reg. van Zaken op Belgisch Toonymi.sch Woordenboek.

Biz.

-

x T45 —

Benoemd tot verslaggever over de verhandeling Excerpta Lossensia. 13. —
Le het Reg. van Zaken, op Looz.
— Tot lid benoernd der Commissie met het
nazien belast van de gedichten en brieyen door PRIIDENS VAN DUYSE nagelaten. 450-451. — 782.
— Tot verslaggever benoemd over het
voorstel tot uitgave van Europa's
wording door Mr. Prayon-van Zuylen
nagelaten. 531.

— Lezing : De Axelsche Rederi/kerskamer van Sinte-Barbara eu haar
deken Jacob De Hondt (1467-1528).
873.
Lezing over : Het Bonaventura-raadsel
111 het /even van Anna Byns. Zie
Register van zaken, op Bens.
Lezing : Het dagboek van de zeiaardige
johannavan.Randeraedt(1610- 684).
585-586 en 597-601.

Zie het Register van zaken, op Geneeskundige dienst bj. het Leger.

Winsel (E.), lid van het Institut international de Bibtiographie te Gent.
Schenkt een bock aan de Academie. 7.

Geeft lezing van een uitvoerig verslag
over de Uereenvoudiging- van de
Schtiglaal, door hern T -ersiag der
minderheid » genoemd. 588-589. —
Dit verslag opgenomen onder den titel : Verslag der minierheid over de
Spellings-vereenvoudiging. 677-701.

WOESTYNE (KAREL VAN DE), werkend
lid. De BePrnaert-prC,s : EERSTE
• T1JDVAK 1912-1913, aan de Interludth'n van KAREL VAN DE WOETYNE
toegekend. 148-151, 489.
— Zijn verslag over den Karel Bonnyprijskanzp voor 19 /9-1920. 467-470.

Zijn lezing Reinaerdiana I. De nieuwe
pro/cog van den Reinaeri en het Ar11071t vraagstuk. 152-154 en 157-203.
— Reinaerdiana IL Over den Teirlinck-Codex. 367 .371. — Reinaerdiana HI. 372-3b8.
— Zijn lezing over De zoogenaawde Gentsche 1?ederilkerskamer van SinteBarbara. 53E-532. — Zie Reg. van
zaken op Sinte-Barbara.

Zele (vans, oud-senator.Woont den Ulaamscnen Fan Eyck-dag bij. 1022.

-

Zeuthen (Dr. Hieronymus Georg.), gewezen secretaris van het Danske Videnskabernes Selskap, te Kopenhagen.
Doodsbericht. 143.
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VAN DE ITEN-litRE1VIANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is <, de Necierlandsche Taal en
Tretenschap to bevorderen, door het uitgeven, in het A.Vederlandsch,
van nienwe werken over Natunr- of Geneeskundi,ge Wetenschappen,
over Rechtsgeleei (Ikea en over het

17ak

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 beoordeeiaars, leden van de Bestendige Commissie
voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Na kennisnerning van de
uitgebrachte verstagen, beslist de Academie over het al of niet
later drukken van de aangeboden werken.
* **

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Viaamsche
onder het yolk to verstp reiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.

Liederen

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het 3. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal 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 ingezonden werken op het gebied der Nederiandsche taalkunde;
bl hetzij tot het uitgeven van Midcieinecierlandsche teksten on het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbeivertaiing, bijbeiverkiaring, liturgic, zecieleer, catecnese,
'nomiletiek, hagiographic, ascetiek, geestelijke iiederen en gedichten, ordensregeien
C) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven ais de onder littera b en c genoemde,
nooazakelijk worden bevonden
d)

hetzij tot het bekostigen van de iliustratie van reeds door de Academie

ondernomen uitgaven in den aarci van de onder littera b en C genoemde

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

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

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 Reg lement
van het Aug. Beernaert-Fonds, in de Verslag-en en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verTocht, twee exempla..
ren van hun ;p erk of werken, naar den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent — (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),
te zenden,

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

BERICHT.
BIBLIOGRAPHIE
VAN DEN

VLAAMSCHEN TAALSTRID.
Heeren Leden of Bijzondere personen, die
in hunne boekerij, boeken, brochures, overdrukken, enz. bezitten, \velke in de Bibliographie
van den Viaanischen 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 bei irk k
den Vlaamschen Tiza/s-h-01, in Welke omstandigheid
ook, in hunne stall worden aangeplakt, dan worden
de heeren Leden der Academie verzocht den
Bestendigen Secretaris een exemplaar daarvan,
voor het Archief onzer Koninklijke Installing, te
bezorgen.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is « de Nederlawische Thal en
Welenschan to bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch,
van nieuwe werken over Natuur- of Geneeskundig e Welenschappen,
over Rechlsgeleezdheid en over het Vak van den Ingenieur ».
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dozer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden vernandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeeiaars, leden van de Restendz:ge Commissie
voor Nienwere Thal- en Letterkunde. Na kennisneming van de
uitgebrachte versiagen, beslist de Academie over het al of niet
laten drukken van . de aangeboden werken.
*

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk to versoreiden. 'Fe dien einde, schrij ft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen nit voor
Vlaamsche 'clic-sitters en toondicnters.

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Kracittens het Koninklijk Besluit van 2 ,5 Januari 1909, houdende goedkeuring van het Regiement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld,- zal de jaariijkscne intreit van lit 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 ingezoncien werken op net gebied der Nederiandsche taaikunde;
b hetzij tot het uitgeven van Middeinederiandsche teltsten op het gebied der
Rooinsch-Katimiieite bijbeivertaiing, blibeiverklaring, liturgic, zedeieer, cateenese,
homiletiek, hagiographic, ascetiek, geesteiiike iiederen en gedichten, ordensregeien
em hetzij tot het bekostigen van wetensenappeiijke zendingen of van studiereizen
weike tot het vooroereiden 'van uitgaven ais de onder littera ó en c genoemde,
noodzakeiiik worden loevoncien
4f) hetzij tot het oeitostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernotnen uit,gaven in den aard van de order littera o en c genoemde

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de VlaaMscire Lefte-rkunde,

orn de twee jaar
toe to kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdraiinte,
het beste work, zonder onderscheid van soort of °atter worp,
zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

19 2 0-19 21.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.

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

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

Belanghebbenden worden verTocht, twee exempla
ren van hun werlc of zverken,naar den Bestendigen Secre taris, ter iipeadenzie, Koningstraat, 18, to Gent — (met
vermeldink op bet adres Voor den Aug. Beernaert-prijs),
to zenden.

