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Vergadering van 19 Januari 1921.
Zijn aanwezig de heeren : Prof. Dr. C. LECOUTERE, bestuurder, OMER WATTEZ, onderbestuurder, en
EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris.
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. A. DE CELILENEER, GUSTAAP SEGERS,
Kan. AMAAT JOGS, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. A..-J.-J.
VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden ;
de heeren HERMAN TEIRLINCK en Prof. Dr. FRANS
DAELS, briefwisselende leden; en de heer Prof. Dr.
H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid.
De heeren Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, die de
lijkplechtigheid van Dr. JAN BOLS, binnenlandsch eerelid, te Aarschot is gaan bijwonen, en Dr. HUGO VERRIEST, werkende leden, Dr. A. FIERENS, briefwisselend
lid, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
*
* *

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
December-vergadering 1920, dat wordt goedgekeurd.
^
^*

Dr. jan Bols, binnenlandsch eerelid, overleden.
— De Bestendige Secretaris heeft den 17 Januari een
telegram van de familie BOLS ontvangen, hem meldende
dat Pastoor BOLS, ons geacht binnenlandsch eerelid, te
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Aerschot, den Zaterdag 15 n dezer, overleden was. De
lijkdienst heeft heden, dag onzer maandelijksche vergadering, om 10 uur, plaats en wordt door Dr. MUYLDERMANS, namens de Academie bijgewoond. De betreurde
afgestorvene had den wensch geuit dat bij zijne begrafenis
geene lijkrede zou uitgesproken worden.
— I)e Bestuurder brengt hulde aan Pastoor BOLS en
herinnert aan het ijverig deel die hij aan de werkzaamheden der Academie genomen heeft. Zijn Liederen van
Dokkum, waarvan de voortzetting aan den heer Dr. LEO
VAN PUYVELDE werd toevertrouwd, zal eerlang van de
pers komen. De naam van BOLS zal in de Academie nooit
vergeten worden.
— Bij het ontvangen van het doodsbericht, had de
Bestendige Secretaris, tot teeken van rouw, aan den gevel
der Academie het nationaal vaandel laten hijschen.
Er wordt beslist, dat een brief van rouwbeklag aan
de familie BOLS zal gezonden worden.
Op zijn vriendelijk aanbod, wordt Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS met het schrijven van een levensschets
van Dr. BOLS voor het jaarboek der Academie belast.
*
**

Toespraak door den heer Bestuurder. — De
Bestuurder richt een korte toespraak tot de Leden, vestigt
hun welwillende aandacht op verschillende kwestiën die
de Academie aanbelangen en hoopt wel, gedurende zijn
bestuursjaar, tot het welgelukken daarvan te kunnen
medewerken.
*
**

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire. Cartulaire historique et généalogique des Artevelde. par NAPOLEON

DE PAUW, procureur général honoraire à Gand, président de la Commission Royale d'Histoire, ancien directeur de l'Academie Royale
Flamande, Grand Officier de l'Ordre de Leopold. Bruxelles, 1920.
Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques. Mémoires, collection in-4o. Deuxième série,
Tome VII, Fasc. II : HUBERT, (EUG.). Notes et documents sur
l'histoire du protestantisme dans le duché de Luxembourg au XVIIIe
siècle, — Fasc. III : HUBERT (EUG.). Les préliminaires de la Revolution brabangonne. Lin complot politique a Bruxelles, octobre 1789.
Id. Mémoires, collection in-80. Deuxième série, Tome XI. Fasc. II :
ORTROY (FERN. VAN). -- Bio-Bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'Ecole beige de Géographie, de son fels Corneille et de ses
neveux les Arsenius. Fasc IV : VERHULST (LOUIS). La Lorraine
beige.
Documents concernant la Principauté de Liege (1230-1532), spécialement au début du XVIe siècle, extraits des papiers du cardinal
JEROME ALEANDRE (Manuscrit Vatican latin 3881 et manuscrit de
l'Université de Bologne, 954, t. III). Publiés par ALFRED CAUCHIE et
ALPHONSE VAN HOVE, Professeurs a l'Université de Louvain.

Tome II. Bruxelles, 1920.
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie, du Travail et du
Ravitaillement. Secretariat général. Statistique des accidents du travail,
élaborée d'après les documents Tournis en execution de la loi du 24
décembre 1903 sur la reparation des dometages resultant des accidents
du travail. Année 1909. Bruxelles, 1920.
Rapport special sur le fonctionnement de la Commission centrale
des récoltes. Commission centrale des récoltes. 1914-1919. Bruxelles,
1920.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 8ste dl., 18 de afl. (LofLood), bewerkt door Dr. HEINSIUS, 12de dl., 9 de afi. (Penning-Perkament), bewerkt door Dr. G. J. BOEKENOOGEN. — 13 de dl., 10de afl.
14de dl.,
(Rook-Roseeren), bewerkt door Dr. R. VAN DER MEULEN.
1 Ste afl. (S.- Schaap), bewerkt door Dr. J. A. N. KNUTTEL.
Tijdschriftei.
Académie Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettre; et des Sciences morales et politiques, nos 9-10, 1920.
Bulletin de la .7lasse des Beaux-Arts, nos 9-10, 1920.
Annales des Travaux publics, Déc. 1921.
Arbeidsblad nrs 21-22, 1920.
Tooneelgids, Vie jaar, nrs 6-7.
Door de Koninklijke Academie van Wetenschappen, te Amsterdam :
Verhandelingen. Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks. Deel XIX,
Deel XVIII, no 2.
no 1.

Verslagen en Mededeelingen. Afd. Letterkunde. 5de reeks, 3 de deel.
Jaarboek 1917.
Door de Vereeniging " Het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig
Congres '', te Amsterdam :
Handelingen van het Eerste Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, uitgegeven door het Bestuur. (Id. van het 2 de tot het
8ste en van het 10de tot het 17de Congres.)
Door het Groningsch Studentenkorps " Vindicat atque polit „ :
Groningsche Studentenalmanak voor 1921, 93ste jg.
Door de Gentsche Afdeeling van het Davidsfonds :
De Duitschers te Gent. 1914-1918. (Overdruk uit Oorlogsboek
van het Davidsfonds, IIe deel.) Brugge, z. j. (1920.)
Door den heer EDW. GAILLIARD, bestendig secretaris :
Bulletin du Comité flamand de France. 1896-1899 ; 1901-1904 ;
1907-1914 en enkele afzonderlijke nrs van de jaren 1890, 1892-1895,
1900, 1905-1906 en 1919.
Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregen, octrooijen en
costumen; midsgaders sententien, verbonden, overéénkomsten en
andere voornaame handelingen der stad Dordrecht. Opgezogt, overgezien, met de oorspronkelijke Stukken vergeleeke ' en met Geschieden Oudheidkundige Aanmerkingen opgehelderd door Mr PIETER
HENDRIK VAN DE WALL, Lid van den Oudraad der Stad Dordrecht.
Dordrecht, 1770-1778 (2 dll. in-folio).
Door den Z. E. Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :
Die Leiche and Lieder des Schenken Ulrich von Winterstetten,
herausgegeben von Dr. J. MINOR. Wien, 1882.
Jaarboek van de rederijkkamer De Pioen, te Mechelen, voor 1894.
Blond en Blauw. FIORE DELLA NEVE. Amsterdam, z. j.
Door den Z. E. Kan. AM. JoOS, werkend tic :
Een erfdeel van Moeder (door Kan. AM. Joos).
Door den heer ALF. DE COCK, briefwisselend lid :
Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen cp volksgeloof berustend, folkloristisch toegelicht door A. DE COCK. I. Antwerpen,1920.
Door den heer M. SABBE, briefwisselend lid :
SABBE (MAURICE). Christophe Plantin. (Uit la Cpllection d'études
Les Grands Beiges.)
Het sonnet " Le Bonheur de ce monde ", tocgeschreven aan
Chr. Plantin, door MAURITS SABBE. (Overdruk uit Het Boek.)
Door den heer Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid :
A Commentary, critical and explanatory on the Norwegian text
of Henrik Ibsen's Peer Gynt, its language, literary associations and

folklore, bij H. LOGEMAN, Ph. D., Hon. L. L. D. (Glasg.), professor in
the Belgian State University of Ghent. The Hague, 1917.
Door den heer J. CUVELIER, Rijksarchivaris te Brussel :
Notice sur Guillaume-Joseph-Charles Piot, par JOSEPH CUVELIER,
membre de l'Académie Royale de Belgique. Bruxelles, 1920.
Door den heer L. BROUNTS, leeraar aan het Athenaeum, te Gent :
Schetsen uit het vluchtoord I.Iden, door Louis BROUNTS. Met een
voorwoord van Senator EDGAR VERCRUYSSE, met portretten en illustraties.

Leiden, 1918.

Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographie, Sept. 1920. — Pro Flandria, Dec.
1920. -- Tijdschrift der Gemeentebesturen, le-2e af1.,1921. -- Tooneelgids, VIe jaar, nr 8. — De kleine Vlaming, nrs 1-2, 1921. -- Het Westland en de Hopboer, nrs 7-8, 1920.

Ingekomen boeken. — Voor de Boekerij der Academie zijn ingekomen :
Annales du Comité flamand de France. 13 jgg.
Documents inédits relatifs a l'histoire de la Province de Namur,
publiés par ordre du Conseil Provincial. Cartulaire de la commune de
Bouvignes, recueilli et annoté par JULES BORGNET, Archiviste de
l'Etat. Tomes I-II. Namur, 1862.
Id. Cartulaire de la commune de Fosses, par le même. Id., 1867.
Id. Cartulaire de la commune de Ciney, par le même. Id., 1869.
Id. Cartulaire de la commune de Couvin, recueilli et annoté par
STANISLAS BORMANS, Archiviste de l'Etat, Membre correspondant de
l'Académie royale de Belgique, Membre de la Commission royale
d'histoire. Id., 1875.
Id. Cartulaire de la commune de Namur, recueilli et annoté par
J. BORGNET et S. BORMANS, Archivistes dc l'Etat. Tome I, le livr. :
Introduction. Id., 1876.
Tome I, 2e livr., par JULES BORGNET :
Période des Comtes particuliers (1118-1430). Id. 1871. Tome Il,
par J. BORGNET et S. BORMANS : Période des Comtes particuliers
(1118-1430). Id. 1873. — Tome III, par STANISLAS BORMANS : Période
bourguignonne (1429-1555). — Tome IV, par D. D. BROUWERS, conservateur des Archives de l'Etat : 1555-1620. Supplément 1263-1529.
Id. 1920.
Id. Cartulaire des petites communes. Analyses des pièces, publiées
par le même. Id., 1878.
Id. Cartulaire de la commune de Dinant, recueilli et annoté par
STANISLAS BORMANS, Tome I, 2e livr : 1060-1449. Id., 1880. -- Tome

- 10 II : 1450-1482, Id. 1881. Tome III : 1482-1555. Id., 1882. Tome IV
1556-1620, par LEON LAHAYE, Archiviste de l'Etat, à Namur. Id., 1891.
--- Tome VIII: Annexes et extraits des comptes, par D. D. BROUWERS. Id., 1908.
Id. Cartulaire de la commune de Walcourt, receuilli et annoté par
LEON LAHAYE, Archiviste de l'Etat, a Namur. Id., 1888.
Id. L'Administration et les Finances du Comte de Namur du XIIIe
au XVe siècle. Sources. I: Cens et rentes du Comte de Namur au XIIIe
siècle, publiés par D. D. BROUWERS.
Id., 1910. II: Id., par le même. Tome II, 2e partie. Id., 1911. —
IV : Chartes et Règlements, par le même. Tome I: 1196-1298; Tome
II: 1299-1337. Id. 1913-1914.
Histoire générale de Paris. Registres des deliberations du Bureau
de la ville de Paris, publiés par les soms du service historique. Tome I
XIV. Paris, 1883-1908.
Id. Cartulaire general de Paris ou Recueil de documents relatifs à
l'histoire et a la topographie de Paris, formé et publié par ROBERT DE
LASTEYRIE. Tome I: 528-1180. Paris, 1887.
Id. La Faculté de décret de l'Université de Paris au XVe siècle,
par MARCEL FOURNIER, professeur agrégé à la Faculté de Droit de
Caen, archiviste paléographe. Tome I (2e section). Tome II, par le
même et LEON DOREZ, ancien membre de 1'Ecole francaise de Rome,
sous-bibliothécaire au Departement des manuscrits de la Bibliothèque
nationale. -- Tome III, par les mêmes (publié par LEON DOREZ). Paris,
1895-1913.
Id. Recueil d'actes notaries relatifs à l'histoire de Paris et de ses
environs au XVIe siècle, par ERNEST CO\ ECQUE. I. 1498-1545 :
articles I-XXVI. Nos 1-3608. Paris, 1905.
Id. Inventaire des registres des insinuations du chátelet de Paris.
Règnes de Francois Ier et de Henri II, par EMILE CAMPARDON et
ALEXANDRE TUETEY, chefs de section aux Archives nationales.
Paris, 1906.
Id. Artistes parisiens du XVIe et XVIIe siècles. Donations, contrats de mariage, testaments, inventaires, etc. tires des insinuations du
Chatelet de Paris, publiés et annotés par JULES GUIFFREY. Paris, 1915.
Viertalig Zeemanswoordenboek (schepen-scheepsmachinesscheepvaart), volgens een nieuwe methode en naar de beste bronnen
bewerkt, door H. G. C. KUWERT-COPPEN, Commandant van 't Opleidingsvaartuig " Comte de Smet de Naeyer „ te Antwerpen, en G. BLYPASTUR, l e Luitenant bij 's Rijks - Zeewezen te Oostende, Antwerpen,
1920.
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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 :
Nederlandsch Archievenblad, n=1, 1920-1921. — Biekorf, n= 12,
1920. --- Sint.-Cassianusblad, n= 1, 1921.
Franciscana, n= 1, 1921.
Neerlandia, 9e-12e alll. 1920. Neophilologus, n= 2, 1921. -- De
Opvoeder, n= 34. 1920 en nrs 1-2, 1920. — De Schoolgids, nrs 17-18 en
20-21, 1920. -- De Student, Kerstnummer, 1920-1921. — Studiën,
januari 1921. — La Vie diocésaine, X 1 et X2 1920. -- Dietsche
Warande en Belfort, n= 12, 1920.
*
**

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921)
werd het hieronder volgende boek ingezonden :
CLAES (ERNEST). -- De Witte, met 12 penteekeningen van
J. LEONARD. Amsterdam, 1920.

*
^ *

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende
ingekomen brieven :
1°) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1921. Brief van 22 December 1920,
waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten aan de Academie afschriften stuurt van het
Koninklijk Besluit van 15 December 1920, houdende
goedkeuring van de verkiezing van de heeren Prof.
Dr. C. LECOUTERE en OMER WATTEZ, wederzijds
tot Bestuurder en Onderbestuurder der Academie, voor
het jaar 1921.
2°) Staatsprijskampen : Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. Veertiende
tijdvak :1918-1919-1920. — BENOEMING VAN DE JURY.
— Bij brieve van 12 Januari, doet de Heer Minister
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van Wetenschappen en Kunsten aan den Bestendigen
Secretaris opmerken dat een der door de Academie aangeduide candidaten, de heer Dr. VERMEYLEN, den wensch
heeft uitgesproken om niet in aanmerking te komen, en
dat de drie candidaten buiten de Academie aangewezen,
de heeren ELEBAERS, MULS en VAN DEN OEVER,
die alle drie gedurende het betrokken tijdstip werken
hebben uitgegeven, mogelijks aan den prijskamp zullen
deelnemen. De heer Minister verzoekt dan ook de
Academie de vier bovengenoemde candidaten door
andere te vervangen. — (Er zal in de Februari-vergadering tot die verkiezing worden overgegaan.)
3°) Strenge bezuiniging in het gebruik der gelden,
aan de Academie voorgeschreven --- Omzendbrief
van 11 Januari aan den Bestendigen Secretaris gezonden,
waarbij de Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten op de dringende noodzakelijkheid wijst voor
alle openbare diensten " zich aan een stelsel van gere„ gelde spaarzaamheid te onderwerpen ".
" Het lijdt geen twijfel — schrijft de Heer Minister,
" dat aanzienlijke verminderingen in de begrootings" voorstellen voor 1921 zullen aangebracht worden... De
" strengste zuinigheid dient de regel te zijn in het
" gebruik der voorschotten op de begrooting verleend...
" Ik dring er op aan : dit zijn gebiedende voorschriften,
" waarvan de uitvoering stipt zal nagegaan worden.
" Men moet eene tastbare vermindering van uitgaven
" kunnen waarnemen ".
4°) Gentsche Hoogeschool. — Brief van 6 Januari,
waarbij de heer H. PIRENNE, rector der Hoogeschool,
den heer Bestuurder der Academie uitnoodigt tot de
plechtige onthulling, op Vrijdag, 21 n dezer, ter Gentsche
Hoogeschool, van den gedenksteen opgericht ter verheerlijking der studenten die onder den Oorlog voor
het Vaderland gesneuveld zijn. — De heer Voorzitter
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heeft aan den heer PIRENNE laten weten, dat het hem,
tot zijn spijt, onmogelijk zal zijn de plechtigheid bij te
wonen.

Letterkundige mededeeling,
door den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, ter gelegenheid
van het schenken aan de Academie van de verzameling
der Handelingen van de Vereeniging " Het Nederlandsch

Natuur- en Geneeskundig Congres " :
Het eerste Nederlandsch Congres voor natuuronderzoekers
en geneeskundigen werd gehouden te Amsterdam op 30 September en 1 October 1887, onder het bestuur van B. J. Stokvis
voorzitter, J. W. Gunning ondervoorzitter, A. A. G. Guye,
Hugo de Vries, Max Weber bestuursleden, J. Campert 1 e secretaris en C. Kerbert 2 e secretaris-penningmeester. In de openingsrede behandelde de voorzitter het vraagstuk dat de wetenschap
geene grenzen kent, een internationaal karakter heeft, en dat
niettemin er betrekking bestaat tusschen nationaliteit en natuurwetenschap, zoodat de wetenschap der natuur verplichtingen
heeft aan de natiën en de natiën plichten tegenover haar hebben
te vervullen.
Nagenoeg een jaar later, den 14 November 1888, werd het
Instituut Pasteur te Parijs ingehuldigd en bij deze plechtige
gelegenheid, in de aanwezigheid van Staatspresident Carnot,
sprak Pasteur de volgende historisch geworden woorden uit :
" Si la science n'a pas de patrie, l'homme de science doit en
" avoir une, et c'est a elle qu'il doit reporter l'influence que ses
" travaux peuvent avoir dans le monde ".
Met dezen nationalen geest ontstonden dan de Nederlandsche Natuur- en Geneeskundige Congressen, waarvan het eerste
reeds een goed vijftigtal mededeelingen telde. Beroemde namen
treft men onder de sprekers : B. J. Stokvisch, W. B. Beyerinck,
C. A. Pekelharing, J. Bosscha, J. H. van 't Hoff, H. W. Bakhuis Roozeboom, H. A. Lorentz, Hugo de Vries, F. C. Donders, en anderen. Enkele Belgen namen ook deel aan het
Congres, en wel namelijk Prof. K. Van Bambeke (Gent), Prof.
R. Boddaert (Gent), Prof. N. Dumoulin (Gent), Prof. J. Mac
Leod (Gent), Prof. G. Verriest (Leuven), Prof. C. Verstraeten
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(Gent). Julius Mac Leod deed, in de tweede sectie voor natuurlijke historie en biologie, eene mededeeling over de bevruchting
der bloemen door de insecten met statistische beschouwingen.
Dan, om de twee jaren, werd het Congres regelmatig
gehouden ; ik had het voorrecht van 1903 af de Nederlandsche
Congressen bij te wonen, en als enkele Belg die op het Congres
van den Haag in 1903 aanwezig was, heb ik in een verslag aan
de Société chimique de Belgique mijne bewondering uitgedrukt
over de sterke ontwikkeling der wetenschappelijke studiën en
opzoekingen bij onze Noorderburen.
Ik acht het een verheugend feit dat de Bibliotheek van
onze Academie de handelingen der Nederlandsche Congressen
bezit, waarin natuuronderzoekers en geneeskundigen eene prachtige verzameling geschriften met veel vrucht kunnen raadplegen.
Het was ons diepbetreurd medelid Julius Mac Leod die ons
den weg wees van de Nederlandsche Wetenschap, en die
nagenoeg op dezelfde wijze als de Nederlandsche, onze Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen stichtte.
Evenals ik de lijst dezer Vlaamsche Congressen mededeel in een kort geschiedkundig overzicht (1), dat in het Jaarboek van onze Academie voor 1921 zal verschijnen, geef ik
heden de lijst der Nederlandsche Natuur- en Geneeskundige
Congressen met enkele bibliographische aanteekeningen
Congres

Datum

Zetel

le
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
1

1887
1889
1891
1893
1895
1897
1899
1901
1903
1905
1907
1909
1911
1913
1915
1917
1919

Amsterdam
Leiden
Utrecht
Groningen
Amsterdam
Delft
Haarlem
Haarlem
Den Haag
Arnhem
Leiden
Utrecht
Groningen
Delft
Amsterdam
Den Haag
Leiden

l

12e
13e
14e
15e
16e
17e

Voorzitter

Handelingen

B. J. Stokvis
Haarlem (Bohn)
W. F. R. Suringar
Leiden (Brill)
H. Snellen
Utrecht (Van Boekhoven)
A. P. Fokker
Den Haag (Smits)
J. H. van 't Hoff
Haarlem (Kleynenberg)
J. M. Telders
do
J. Bosscha
do
H. Klinkert
do
A. A. W. Hubrecht
do
A. C. H. Moll
do
H. A. Lorentz
do
C. A. Pekelharing
do
K. F. Wenckebach
do
W. K. Behrens
do
M. Straub .
do
R. A. van Sandick
do
W. Nolen
do

1888,
1889.
1891,
1893,
1895,
1897,
1899,
1901,
1903,
1905,
1907,
1909,
1911,
1913,
1915,
1918,
1920,

320 blz.
260 „
420 „
440 „
616 „
442 „
468 „
458 „
532 „
611
804 „
870 „
436 „
547 „
537 „
622 „
428 „

(1) Zie het levensbericht van wijlen Julius Mac Leod in het Jaarboek voor 1921.
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Op 16 April 1912 werd te Amsterdam, onder voorzitterschap van Prof. W. K. Behrens (Delft), een buitengewone
algemeene vergadering voor de herdenking van het 25-jarig
bestaan der Vereeniging " Het Nederlandsch Natuur- en
Geneeskundig Congres ", gehouden. Dr. H. Zwaardemaker
schetste dan in eene voordracht, getiteld " de Voetstappen onzer
Wetenschap ", de geschiedenis en de ontwikkeling der Nederlandsche Congressen gedurende 25 jaren.
Den 26 September 1897 werd te Gent het eerste Vlaamsch
Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden, het Congres
waarvan in Mei van het zelfde jaar het ontstaan door Prof.
Mac Leod, Prof. Bouqué, Dr. C. De Bruyne, Dr. De Buck,
Dr. Jan De Windt, Dr. H. Sabbe, Apoth. G. Staes en
Dr. A.-J.-J. Vandevelde werd beslist. In Mei of in September 1922 zal zonder twijfel het 25-jarig bestaan van ons
Vlaamsch Congres, dat gedurende den oorlog niet werd
gehouden, worden gevierd. Dan zal men zich de woorden
van den onvergetelijken stichter Julius Mac Leod herinneren,
en wijzen op " het feit dat hier de taal van het volk wordt
gebruikt, wat de hoop doet ontstaan, dat de wetenschap niet
alleen wil vooruitgaan, maar dat ze tevens uit hare afzondering
wil treden en ook in de Vlaamsche provinciën van België wil
worden, wat zij in andere landen sedert lange jaren is, een
levend orgaan van het maatschappelijk organisme "; het is ook
de nationalisatie van de internationale wetenschap, zooals het
door Stokvis bij de opening van het l e Nederlandsch Natuuren Geneeskundig Congres werd uitgesproken.

Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographic , De heer Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden:
Zijn aanwezig de heeren : Mr. L. WILLEMS, voorzitter,
Prof. A. DE CEULENEER,
leden, en Prof. MANSION, lid-secretaris.

KAREL DE FLOU, EDW. GAILLIARD,

en

IS. TEIRLINCK,
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Aan de dagorde staat :
a] Europa's wording door Mr. A. PRAYON VAN ZUYLEN.
•– Verslag door Prof. A. DE CEULENEER en Mr. LEONARD
WILLEMS over het voorstel tot uitgave van dit werk, — Daar
die heeren met hun verslag nog niet gereed zijn, wordt dit punt
tot eene latere zitting uitgesteld.
b] Lezing door den heer Mr. Leonard Willems. Graat
Herman Van Neuenahr en de troebelen der Nederlanden
in de 16e eeuw. -- Herman van Neuenahr is graaf van Neuenahr
geweest van 1552 tot 1578. Hij was de zwager van Willem van
Oranje en van den graaf van Hoorn. Hij stelde groot belang in
de gebeurtenissen die zich ten onzent afspeelden gedurende de
16e eeuw, en ondersteunde ook Kunst, Letteren en Wetenschappen : een zeer groot getal boeken zijn aan hem opgedragen.
De heer WILLEMS toont aan dat Neuenahr in betrekking
geweest is met Marnix van Sinte-Aldegonde, met Jonker
Jan van der Noot en met Hendrik Geldorp.... waarschijnlijk
nog met vele andere Nederlanders.
c] Lezing door den heer Mr. Leonard Willems : Bibliographie van de " poeticsche werken " van Jonker Jan van der
Noot. — De Bibliographie der poëticsche werken van J. van der
Noot levert allerlei bezwaren op, door het feit dat de dichter
zijne verspreiden gedichten op folio plano drukte en ze later in
boekvorm, zonder pagineering, verkocht. Om de bibliographie
wetenschappelijk op te maken, moet men dus ieder folio of vel
papier afzonderlijk beschrijven en als een bijzondere uitgave
beschouwen. De heer WILLEMS stelt de datums vast van enkele
dier folios en komt tot andere uitslagen dan die verkregen
door Prof. Dr. Vermeylen in zijn voortreffelijk werk over
Van der Noot.
-- De Commissie stelt voor dat de lezingen in de

Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden. —
Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandseh, — De heer GUSTAAF SEGERS,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
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Zijn aanwezig de heeren : Dr. LEO GOEMANS, voorzitter,
Prof. DE CEULENEER, Kan. AMAAT JOOS, Prof. C. LECOUTERE,
OMER WATTEZ en J. JACOBS, leden, en GUSTAAF SEGERS,
lid-secretaris.
De Secretaris leest eene nota over de onderwijstaal in de
lagere scholen van Groot-Brussel. Hij gaat van het standpunt
uit, dat in deze onderwijsinrichtingen onze beide landstalen
grondig moeten en kunnen aangeleerd worden, omdat de kinderen daar de gelegenheid hebben beide talen in hunne omgeving
te hooren, en ook, omdat de meerderheid hunner die later
zullen kunnen spreken. De secretaris doet het aantal uitsluitend
Nederlandschsprekenden, uitsluitend Franschsprekenden en
tweetaligen van deze gemeente, kennen. Hij ziet niet in hoe
het mogelijk zou zijn aan al deze kinderen, bij het onderwijs,
onze twee landstalen te gebruiken. Aangezien de moedertaal
de voertaal hoeft te zijn, doet hij het aantal Nederlandsche en
Fransche klassen kennen in verhouding der bevolking. Voor de
kinderen, wier ouders tweetalig zijn, en die verklaard hebben
gewoonlijk Fransch te spreken, zal de voertaal het Fransch
zijn : het Nederlandsch zal de onderwijstaal zijn voor die kinderen, wier ouders gewoonlijk die taal spreken. Maar er moet
op gedrukt worden : het onderwijs zou zoo ingericht worden,
dat de leerlingen, na het verlaten der school, beide landstalen
behoorlijk kennen.
De bespreking over dit onderwerp wordt voortgezet.
M. Wattez verklaart, dat zijn stelsel niet bestaat in tweetalig
gelijktijdig onderwijs door denzelfden leeraar in dezelfde klassen. Na de aanvangsjaren, binnen welke het onderwijs in de
moedertaal zou gegeven worden, zou men een of meer vakken
in de twee talen onderwijzen — om deze dan na een of twee
jaren in de eerste te hernemen.
—

De heer Voorzitter stelt voor deze nota in de

Verslagen en Mededeelingen op te nemen. ---r Door de

Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
DAGORDE.

Benoeming van
drie Leden, welke met het Bestuur de Commissie van
1°) Commissie voor Rekendienst.
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Rekendienst voor het jaar 1921 zullen uitmaken. —
Worden aangewezen de heeren Prof. A. DE CEULENEER, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE.
2°) Mayombeesch Idioticon. Spraakkunst. — Den
11 Januari, heeft de eerw. heer Pater BITTREMIEIX, S. J.,

missionnaris in Congo, het handschrift ingediend van
genoemde Spraakkunst. Het Bestuur stelt voor het stuk
ter beoordeeling aan de heeren Prof. J. VERCOLILLIE en
Prof. J. MANSION te onderwerpen. — (Goedgekeurd.)
3°) Voorwaardelijk bekroond prijsantwoord. —
Lakenweverij. — De heer ACHILLES QUICKE, bestuurder
van de Staatsmiddelbare School te Boom, heeft zijn stuk,
dat driemaal werd nagezien en omgewerkt, weder ingezonden : het werd aan een laatste onderzoek van de heeren
Prof. J. VERCOLILLIE en Prof. LEO VAN PUYVELDE
onderworpen. Beide heeren hebben verklaard dat zij
vrede hebben met het gedane overzicht.
4°) Plechtige vergadering van Zondag, 26 Juni.
— Op voorstel van het Bestuur wordt besloten den
eerw. heer Pater Dr. JAC. VAN GINNEKEN S. J., uit
het Sint.Berckmanscollege, te Oudenbosch, ons buitenlandsch eerelid, tot feestredenaar uit te noodigen.
5°) Lezing door den heer Herman Teirlinck,
briefwisselend lid : Nieuwe richtingen in de kunstbeweging. — De heer HERMAN TEIRLINCK komt aan de
spreekbeurt en handelt over de jongste Richting in de
Kunstbeweging. Na aangemerkt te hebben dat het huidig
streven naar vormvernieuwing een algemeen wereldverschijnsel is, gaat hij vervolgens de verschillende evolutiestanden van het proces na, en onderscheidt daarbij eene
ontbindende en eene opbouwende actie (futurisme tot
dadaïsme eenerzijds, expressionnisme en cubisme anderzijds).
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Hij stelt het uitsterven vast van het Oude-Renaissance-individualisme en ziet in de gebeurende ontwikkeling het zich al meer en meer vestigen van eene
breed-uitgezette gemeenschapskunst.
Spreker licht zijne beweringen toe met eene reeks
schilderijen van vlaamsche, hollandsche, fransche, finsche,
poolsche, russische en japansche kunstenaars.
^-- Bij de laatste omvraag vraagt Prof. Dr. H. LOGEwoord voor een korte mededeeling. In de eerste
plaats wenscht hij zich te verontschuldigen over de
omstandigheid dat hij in 't afgeloopen jaar zoo dikwijls
de vergaderingen der Academie verzuimd heeft bij te
wonen en dan nog wel meer dan eens zonder zijn medeleden daarvan te verwittigen. Hij verzoekt hen dit niet
aan onverschilligheid te wijten maar alleen aan den staat
zijner gezondheid. Nu deze in de laatste tijden merkelijk
verbeterd is, heeft hij alle hoop voortaan geregeld de zittingen te kunnen bijwonen. Aan die afwezigheid is dan
ook te danken dat hij nog steeds nagelaten heeft — welk
verzuim hij nu goed wenscht te maken .-, aan de Academie
voor hare boekerij een exemplaar aan te bieden van een
werk door hem in de oorlogsjaren geschreven : A cornmentary, critical and explanatory on the Norwegian text
of Henrik Ibsen's Peer Gynt, its language, literary associations and folklore (Den Haag, Martinus Nijhoff, 1917).
In de tweede plaats wil hij de aandacht vestigen op
een bericht overgenomen uit de dagbladpers in het laatst
verschenen nummer van het Ned . rlandsch Tijdschri ft
van Volkskunde (blz. 180), volgens hetwelk er voor de
provincie Brabant een Commissie gevormd zou zijn ter
verzameling van gegevens voor de folklore van dat gewest.
Spreker veroorlooft zich aan de Academie de vraag te
onderwerpen of het niet op haar weg zou liggen, gelijk
hij nog meent, om voor het geheele Vlaamsche land dergelijke pogingen in te leiden of waar zij bestaan te centraliseeren.
MAN het
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— De Vergadering drukt haar instemming met den
Spreker uit en er wordt besloten de uitvoering er van
voorloopig op te dragen aan de Commissie voor Geschiedenis en des noodig een Commissie uit de verschillende
afdeelingen met het beoogd doel samen te stellen.

— De Vergadering wordt te 41 /2 gesloten.

REFINE VERSCIIEIDENIIEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

433. — DUERSTECK METTE HEEREN HANDT.
Een " DUERSTECK METTE HEEREN HANDT ", d. w. z. onder
handteekening van den prins of van den bevoegden ambtenaar
in dezes naam, duidt een soort " Apostille " aan tot uitvoering
van een officieel stuk verleend : het kon zoowel goedkeuring
als verwerping van den inhoud daarvan beteekenen. Men
vergelijke bij Stallaert, met Doorsteeck of Requisitoriaal.
Oorspronkelijk werd zulk " DUERSTECK " langs voren door het
stuk gestoken ; later werd het in margine van de eerste bladzijde
geschreven, en toch heette het nog altijd " Duersteck ".
Staatsarchief te Brugge, Register no 2948, Rekening " vande
prochie van Eessene " van 1623-24, fol. 1 : " Betaelt meestre Phlips
Maroucx, greffier, over het verleenen duersteck mette heeren handt inde
voorgaende rolle, mette vacatie daer toe ghedaen, by laste vanden
hoofman, vij lb. par. "
Id., id., Rek. id. van 1625-1626, fol. 12 : " Gherestitueert Cornelis
Muijls, van dat hy betaelt heeft over het duersteck vande voorn. rolle,
„
xxiiij s. par.
Id., id., Rek. id. van 1626-1627, fol. 8 : " Item bijden doender
deser betaelt over het duersteck vande voorn. rolle xxiiij s. par. "
EDW. GAILLIARD.

DE ONDERWIJSTAAL
IN DE LAGERE SCHOLEN

VAN GROOT - BRUSSEL
door
GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Der eigentliche Obscurantismus
ist nicht dass man die Ausbreitung
des Wahren, Klaren, Nutzlichen
hindert, sondern dass man das
Falsche in Cours bringt.
GOETHE.

Je n'ai pas besoin d'espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour
persévérer.
WILLEM DE ZWIJGER.

Over de voertaal van het Lager Onderwijs te GrootBrussel verschenen herhaalde malen menige artikels in vakschriften en politieke dagbladen.
Ons geacht medelid, de heer 0. WATTEZ, met het oog op
de uitslagen van een onderwijsstelsel, dat tot hiertoe werd
gevolgd, en die niet aan de verwachtingen beantwoordden,
stelt ons een nieuw onderwijsstelsel voor, dat hij voor GrootBrussel, en waarschijnlijk ook voor de gemeenten, die aan de
taalgrens gelegen zijn, verkieslijk acht boven de verordeningen,
die thans van kracht zijn.
Ik heb ernstige bedenkingen tegen het voorstel van onzen
geachten collega, en vraag de toelating die zoo beknopt mogelijk te ontwikkelen.
Naar mijne bescheiden meening kan het stelsel van ons
geacht medelid bezwaarlijk toegepast worden in de lagere
scholen van Groot-Brussel, kan het er geen duurzame uitslagen
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opleveren. Dit zal uit de tabel blijken, waaruit men zich een
duidelijk begrip van de verhouding der landstalen in dit gedeelte
van het land kan voorstellen. Misschien zullen wij hier het
middel vinden om op den waren weg te geraken.
In onze Octobervergadering heeft onze collega zijn stelsel
in de hoofdlijnen ontwikkeld. Het komt hierop neer : onze
beide landstalen zouden naast elkander worden onderwezen;
zij zouden beiden als onderwijstalen gebruikt worden.
De heer Wagener, schepen van Openbaar Onderwijs der
Stad Gent, stelde, naar aanleiding der bespreking van de
vervlaamsching van het middelbaar onderwijs voor, dat in de
voorbereidende afdeelingen der Middelbare Scholen van het
Vlaamsche land, de Nederlandsche en Fransche talen als
voertalen bij het onderwijs zouden gebruikt worden.
Ziehier hoe de redenaar zich uitdrukte :
" Je propose l'amendement dont vous avez pu prendre lecture.
" Dans les parties flamandes du pays, les cours de la section
préparatoire, annexée aux écoles moyennes, sont donnés simultanément
en flamand et en francais.
" Je ne veux pas que cela dépende de l'arbitraire du gouvernement et
c'est pour cette raison que je veux que cela soit imposé législativement.
" 11 est clatr que le mot simultanément ne doit pas être interprété
dune fawn judaïque; cela ne veut pas dire qu'il faille organiser deux
séries de cours parrallèles, les uns pour les élèves pour lesquels le francais
est la langue maternelle; une seconde série pour les autres. Non, le
mot simultanément veut dire ceci dans mon esprit, c'est qu'au lieu
d'établir une seule langue véhiculaire pour l'enseignement, on en
emploiera deux : le francais et le flamand. Cela est parfaitement possible.
" Qu'on ne m'objecte pas des raisons pédagogique, car je ne les
admettrais pas.
" Je crois avoir quelque expérience en matière d'enseignement et
s'il m'était impossible d'invoquer mon propre exemple, je dirais que j'ai
appris trois langues a la fois et que je pense les connaitre un peu.
" Le professeur donnera son cours simultanément en francais et en
flamand. On ne parlera pas pour cela du marollien, on parlera du
francais et du flamand a la condition que les maitres sachent parfaitement
les deux langnes.
" Comment s'y prendra-t-on pour donner les cours simultanément
au moyen du flamand et du francais? Comment fera-t-on cela ?
" Messieurs, je n'ai pas la prétention de le dire. C'est au gouvernement a décider d'après l'expérience qu'il a acquise d'après les avis des
hommes compétents. 11 pourra faire un essai, et si cet essai ne réussit
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pas, il emploiera une autre méthode; mais pour moi, il est certain que
la chose est possible. On pourrait, par exemple, donner en francais, les
mots relatifs a l'histoire naturelle, puis les traduire en flamand ou faire
l'inverse, ou bien enseigner un jour en Namand, l'autre jour en francais,
ou bien une semaine en flamand l'autre semaine en francais...
" Dans les écoles normales des Flandres les instituteurs sont formés
de telle manière qu'ils savent se servir a la fois du francais et du
Namand; ils penvent employer Tune et l'autre de ces langues véhiculaires de l'enseignement, dès lors il n'y aura aucune augmentation de
dépense a craindre ; c'est le même maitre qui enseignera a la fois a l'aide
du francais et flamand (1). "
Het ligt niet op mijnen weg dit stelsel, met het oog op de
voorbereidende afdeelingen onzer middelbare scholen te bestudeeren ; ik wil trachten te onderzoeken in hoeverre het in de
lagere scholen van Groot-Brussel met vrucht kan toegepast
worden.
Welke is eigenlijk de moedertaal der leerlingen, die de
volksscholen van Groot-Brussel bezoeken? De vraag is ingewikkeld : slechts bij benadering kan een bevredigend antwoord gegeven worden. Mijne talenstatistiek zal ons in allen
geval eene vingerwijzing zijn welke de onderwijstaal behoort
te wezen ; zij zal ons ook leeren hoe er dient te werk gegaan
ten einde de studie onzer twee landstalen zoo goed mogelijk te
onderwijzen, en, wat de hoofdzaak is, de algemeene verstandsontwikkeling harmonisch te bevorderen.
Tot Groot-Brussel reken ik de gemeenten Anderlecht,
Auderghem, Brussel, Etterbeek, Evere, Elsene Laken, St.-JansMolenbeek, Sint-Gilles, Sint-Doos-ten-Oode, Schaarbeek, Ukkel
en Watermaal-Boschvoorde (2).
Mijne cijfers zijn ontleend aan de officieële uitgave : Statis.

tique de la Belgique. Population. Recensement general du
31 décembre 1910. Publié par le Ministre de l'Intérieur.
Quatrieme partie. Reparaition des habitants (population de
droit) d'après les langues qu'ils savent parler et d'après celle
(1) Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd, VIII, 1879-1882,
blz. 264.
(2) Men heeft mij te recht opgemerkt dat Watermaal-Boschvoorde
niet tot Groot-Brussel behoort. Het maakt geene inbreuk op mijne
redeneering. Overigens Watermaal-Boschvoorde is insgelijks eene tweetalige gemeente.

Totaal.

Watermaal -Boschvoorde

Ukkel.

Schaarbeek

Elsene .
Laken .
St-fans- Molenbeek .
Sint-Gillis
Sint -Doos- ten -Oude.

Evere .

Etterbeek .

Brussel

Auderghem

Anderlecht

GEMEENTEN

I

^

Fransch
11.211
1.921
47.385
11.107
452
39.473
4.720
11.639
24.370
10.547
20.974
5.818
2.001
190.798

Nederlandsch
24.340
3.757
29.081
6.596
3.510
6.733
12.720
24.910
5.928
3.349
33.677
9.074
2.674
146.329

64.137
7.520
177.378
33.227
6.031
72.992
35.024
72.783
63.130
31.865
82.480
26.979
8.613
682.159

Bevolking

Spreken
uitsluitend

I

153.522

i

157.428
288.439

10.339
589
42.132
6.940
412
14.676
5.875
14.611
19.915
11.006
21.346
4.186
1.495
14.322
1.633
50.]47
7.280
1.295
8.027
10.006
18.206
10.173
5.420
22.271
6.665
1.983

23.486
2.157
85.414
13.165
1.653
19.779
15.230
31.331
27.497
14.859
40.525
10.139
3.224

Fransch

Nederlandsch

Spreken 2 of 3 landstalen
Gewoonlijk

Nederl. en
Fransch

Spreken

en F
ra
ns ch t eoot-Brussel.
Gr

Spreken
uitsluitend

ch
Nederlandsch
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dont ils ont déclaré se servir le plus fréquemment (1). Province de Brabant. Arrondissement de Bruxelles (2).
Een vluchtig overzicht dezer tabel zal, m. i. volstaan om
op de groote moeilijkheid, om niet te zeggen op de onmogelijkheid te wijzen van het gebruik onzer twee landstalen in
al de lagere scholen van Groot-Brussel.
Eerst en vooral om den aard van het onderwijs zelf.
Nemen wij als voorbeeld de gemeente Anderlecht met
hare 64.137 inwoners. Ik ga van de stelling uit, dat de kinderen
dezelde taal spreken als de ouders ; overigens zij behooren tot
het algemeen cijfer der bevolking. Over de verhouding van het
aantal schoolkinderen tot dat der globale bevolking zal later
gehandeld worden. 24.340 Anderlechters spreken uitsluitend
Nederlandsch ; 11.211 uitsluitend Fransch ; 23.486 Nederlandsch en Fransch. Van de menschen, die twee of drie
landstalen kennen, spreken gewoonlijk Nederlandsch : 14.322 ;
Fransch : 10.339.
Ik laat tot daartoe hoever het met de kennis dezer talen
gesteld is. Maar eene school, waarin kinderen tot al deze categorieën behoorende, en aan allen een onderricht in onze twee
landstalen verstrekkend, kan ik mij niet voorstellen. Evenmin
welk ander stelsel ook, dat voor al deze kinderen zou passen.
Nemen wij aan, dat het tweetalig onderricht zou kunnen
gebruikt worden voor kinderen die te huis de twee talen hooren
en spreken. Dergelijk onderricht zou daar nog niet vruchtdragend zijn. Geene vaste begrippen kunnen er gesticht worden,
daar de zaken met de woorden niet kunnen samenvloeiën, en
de ontwikkeling van den geest met de ontwikkeling der taal
niet geleidelijk kan geschieden. De bestuurlijke en schooloverheden van Groot-Brussel zien het belang van dit pedagogisch
grondbeginsel niet in; dat is de hoofdfactor van al hunne
dwalingen.
Wat een tweetalig onderricht aan eentalige kinderen zou
teweeg brengen, zal men licht beseffen.
Wij hebben in de tweede plaats het onderwijzend personeel. De heer Wagener beweert, dat in de Normaalscholen
(1) Met de Duitsche taal, die door eene zeer geringe minderheid
gesproken wordt, houd ik geene rekening.
(2) Blz. 10 en vlg.

— 26 —
van Vlaanderen de leerlingen-onderwijzers eene opleiding

ontvangen, die hen in staat stelt in onze twee landstalen te
onderwijzen. Ik antwoord daarop : niet in de Normaalscholen
die ik ken. Eene zaak is daarbij zeker : onderwijzers, leeraars
en zelfs professors, die in staat zijn in de twee landstalen onderwijs te geven, gelijk dit behoort, loopen er niet dik, en de tijd,
waarop Groot-Brussel over een voldoend aantal tweetalige
leerkrachten zal beschikken, is nog ver verwijderd.
Ten slotte mag ik niet verzwijgen, dat, indien het stelsel
der Vlaamsche klassen tot erge misbruiken aanleiding geeft,
deze misbruiken met 1'emploi simultané nog meer te vreezen
zijn, ja bijna niet kunnen vermeden worden. Het ligt op mijn
leden, dat gansch het onderwijs Fransch zou zijn.
De oplossing moet dus elders gezocht worden.
Ik houd nog vast aan het grondbeginsel : in al de lagere
scholen van Groot-Brussel kunnen, en moeten de twee landstalen onderwezen worden. Zij kunnen en moeten daar degelijke
en tevens duurzame uitslagen opleveren.
De moedertaal hoeft de onderwijstaal te wezen : dit grondbeginsel moet onze hoofdwet blijven, welke moeilijkheden dit
ook moge opleveren, zooniet zullen wij altijd en overal op
zand bouwen.
Later meer daarover.
Eerst en vooral deze vraag : hoeveel zuiver Vlaamsche
en hoeveel zuiver Fransche klassen zou men in de lagere
scholen van Groot-Brussel moeten hebben, indien men rekening
hield met de taal der bevolking, indien men het hoofdprinciep
eener gezonde pedagogie toepaste ? Want, ik druk er op, en ik
zal er op terugkomen, slechts daardoor laat ik mij leiden.
Ziehier op welke wijze ik het getal Vlaamsche en Fransche
klassen vaststel. Ik ga door middel van vergelijking te werk.
Hoogstraten, mijne geboorte- en woonplaats, telde, naar
de uitslagen der laatste volksoptelling in 1910: 2855 inwoners, 2475 spraken uitsluitend Nederlandsch ; 15 uitsluitend
Fransch, en 234 onze beide landstalen. (Tusschen haakjes :
deze 15 uitsluitend Franschsprekenden zijn ambtenaars of uit
andere streken afkomstig. Het getal tweetaligen is betrekkelijk
hoog. Doch, men bedenke, dat Hoogstraten de hoofdplaats
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van een rechterlijk kanton is, dat wij een bloeiend Seminarie
hebben met 35 professoren, een even druk bezocht pensionaat
der Zusters Ursulinen, een postkantoor, eene nationale gendarmerie, talrijke tol- en accijnsbeambten; dit slechts om mijne
stelling niet ontrouw te worden) : in eene zuiver Vlaamsche
gemeente levert het onderricht in de tweede taal geene duurzame uitslagen op; hoe degelijk dit onderricht moge zijn.
Aangezien men kan aannemen, dat, in algemeenen regel,
al de kinderen onzer burgerij onze jongens- en meisjesscholen
bezoeken, neem ik de gansche bevolking tot grondslag mijner
berekeningen.
Uit eene nota, mij door den heer Gemeentesecretaris van
Hoogstraten ter hand gesteld, zien wij, dat wij voor eene bevolking van 2855 inwoners, 5 jongens-, 5 meisjesklassen en
2 bewaarklassen hebben. Met deze houd ik geene rekening. In
de jongensschool zijn 235, in de meisjesschool 239 kinderen :
dit maakt saam 474.
Bij benadering kan ik, door vergelijking het aantal Vlaamsche en Fransche klassen bepalen, die Groot-Brussel zou
moeten tellen. Streng mathematisch zullen mijne uitkomsten
wel niet zijn. Ik kan het getal schoolkinderen van GrootBrussel niet juist bepalen, daar ik denk, dat de verhouding der
kinderen tot de bevolking in het algemeen in onze Kempische
gemeenten merkelijk hooger is dan te Groot-Brussel.
Ziehier nu mijne redeneering : Op 2855 inwoners hebben
wij 10 klassen. Zoo dikwijls 2855 in de Vlaamsche of Franschsprekende bevolking van Groot-Brussel begrepen is, zouden er
10 Vlaamsche of Fransche klassen moeten zijn.
Aldus voor de 146329 uitsluitend Vlaamschsprekenden :
146639: 2855 X 10 = 510 Vlaamsche klassen. 190798 :
2855 X 10 — 660 Fransche klassen. Streng juist zijn deze uitkomsten alweder niet; daar ik geene rekening houd met de
overschotten, aldus met de breuken van 2855. Aldus zou elke
gemeente, eenige Vlaamsche en Fransche klassen meer moeten
hebben, dan hier opgegeven wordt.
Nog eene bedenking. Het valt haast niet te betwijfelen,
dat deze berekeningen, niet alleen wat de hoofdstad maar de
andere gemeenten van Groot-Brussel ten nadeele der Vlaamsche
klassen is. Want de Franschsprekende ouders behooren, door
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den band, meer tot de hooge standen, de ambtenaarswereld;
velen daarvan zenden hunne kinderen niet naar de lagere
scholen; terwijl de zonen en dochters, der uitsluitend Vlaamschsprekenden van Groot-Brussel, meest burgers en werklieden,
bijna allen de officieele of aangenomen lagere scholen bezoeken.
Aldus zou het mij in het geheel niet verwonderen, dat, hoewel
er 47385 uitsluitend Franschsprekende tegen 29081 uitsluitend
Vlaamschsprekende Brusselaars zijn, het getal uitsluitend
Vlaamschsprekende schoolkinderen grooter is dan dat der uitsluitend Franschsprekenden.
Onder dit voorbehoud kom ik tot de volgende uitslagen.
Zouden moeten zijn te :
Brussel ..
. 10 Vlaamsche klassen.
20 Fransche
„
20 Vlaamsche
Etterbeek .
^^
„
30 Fransche
. 20 Vlaamsche
Elsene .
^^
130 Fransche
„
Laken
40 Vlaamsche
^^
20 Fransche
Sint-Jans Molenbeek 80 Vlaamsche
^^
„
30 Fransche
20 Vlaamsche
Sint-Gillis .
^^
80 Fransche
^^
Sint-Joost-ten-Dode . 10 Vlaamsche
^^
„
„
„
30 Fransche
40
Vlaamsche
Schaarbeek .
^^
„
70 Fransche
30 Vlaamsche
Ukkel .
^^
„ (1).
„
30 Fransche
In al deze klassen zou de Nederlandsche of Fransche taal
de voertaal zijn van gansch het onderricht.
ff

ft

.

ft

(1) Hier weze nogmaals herhaald, dat dit getal klassen slechts
benaderend is. Overal zouden er meer zijn : te Schaarbeek o. a. is een
overschot van 2157 inwoners voor de Vlaamsche klassen, wat 9 klassen zou uitmaken. Te Brussel een overschot van 531 inwoners voor
de Vlaamsche klassen, een tekort van 1285 inwoners voor de Fransche
klassen. Voor de kinderen der tweetalige ouders kan men op dezelfde
wijze het aantal Vlaamsche en Fransche klassen berekenen.
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Wat de klassen der kinderen van tweetalige ouders betreft,
daar zou ik nog geen onderricht in de twee talen geven : m. a. w.
geene twee talen als voertalen gebruiken. Ik beschouw zulk
onderricht als tijdvermorsend, verwarrend, en ten slotte onmogelijk eerlijk, praktisch toe te passen. Het zou bijna onvermijdelijk op eene fopperij te onzen naleele uitloopen. In de scholen
waar de ouders der leerlingen tweetalig zijn, zou ik de Fransche
taal als voertaal gebruiken, wier ouders gewoonlijk Fransch
spreken ; het Nederlandsch zou de voertaal zijn, waar deze taal
de gewone omgangstaal der ouders is.
Maar, het moet luide verklaard en herhaald worden : in
al de lagere Scholen van Groot-Brussel kunnen en moeten de
twee talen onderwezen worden.
Te Namen en te Turnhout kan zulk onderricht geene
duurzame uitslagen opleveren. In al de gemeenten van GrootBrussel wel, om de eenvoudige reden, dat daar de kinderen de
tweede taal hooren en ook in de gelegenheid zullen zijn die
later te spreken. In dit opzicht bevindt Groot-Brussel, bevinden
de gemeenten, die aan de taalgrens liggen, zich in een gunstigen
toestand. Wat de algemeene geestesontwikkeling betreft, zullen
deze leerlingen onvermijdelijk achterlijk zijn tegenover hen, die
slechts in éene taal onderricht ontvangen, gelijk dit in alle kultuurlanden gebeurt. Het onderwijzend personeel heeft hier eene
bij uitstek moeilijke taak.

De ouderdom, waarop doelmatig met het onderricht in de
tweede taal zal aangevangen worden, kan naar gelang der
plaatselijke omstandigheden verschillen.
Beweren dat het Brusselsch dialekt geen Nederlandsch zou
zijn, hetwelk tot onderwijstaal zou kunnen dienen, is eene ergerlijke dwaasheid : de Waalsche kinderen spreken insgelijks een
dialekt, dat nog meer van het letterkundig Fransch afwijkt,
dan het Brusselsch van het Nederlandsch. Niettemin is het
Fransch de onderwijs- en landstaal der bewoners onzer zuidelijke provinciën. De waarheid is, dat in al de landen de volkskinderen het dialekt der streek spreken, en dat overal de
verheffing van het dialekt tot de algemeene, beschaafde omgangstaal als het hoofddoel van het taalonderricht betracht
wordt. In Groot-Brussel is het zeer wel mogelijk onze beide
landstalen beschaafd te leeren spreken.
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Men zal mij dit recht laten wedervaren, dat ik mij, in
mijne verhandelingen streng van alle partijtwisten heb onthouden, zelfs onzen taalstrijd niet heb aangeraakt. Doch, geheel
kan dit hier niet vermeden worden.
Ik zeg dus : indien het mogelijk ware, door het totaal verwaarloozen onzer taal, in de volksscholen van Groot-Brussel,
door een uitsluitend onderricht in de Fransche taal, onze taal
uit te roeien ; ondersteund door gansch het bestuur, aan de
leerlingen eene zuiver Fransche ontwikkeling te geven, zou ik
dit als Vlaming, ook als Belg betreuren. Doch ik zou zulk
stelsel begrijpen, indien het de verhoopte uitslagen opleverde.
Doch, men moet ziende blind zijn, om niet in te zien dat de
uitslagen de verwachtingen beschaamd hebben. Feiten zijn
reuzen ; woorden zijn dwergen.
Nu ontveins ik mij geenszins, dat het stelsel, hetwelk hier
geschetst wordt, moeilijkheden van praktischer aard en van
toepassing oplevert. In Groot-Brussel kunnen deze moeilijkheden niet vermeden worden.
Ook zal men de eenig doeltreffende middelen niet willen
toepassen. Waarom niet ? Omdat men de gelijkheid onzer
beide landstalen niet aanneemt ; omdat zij, die het gezag in
handen hebben, onze taal niet kennen, en er slechts hoon en
verachting voor over hebben ; omdat deze gevoelens door de
meeste ambtenaars van het bestuur, ja, van het onderwijs
gedeeld worden ; omdat de ziekelijke zucht bij tal van ouders
bestaat, veelal uit grootheidswaan, hunne kinderen eene
Fransche tint te geven, hoewel dit doel niet kan bereikt worden,
en gansch het onderricht bijna spoorloos verloren gaat; omdat
onbevoegde ouders hier de wet voorschrijven; omdat, in één
woord : de schijn boven de wezenlijkheid; de schim boven de
zaak, de schaal boven den dop, de huls boven de vrucht
verkozen wordt.
Neen, men zal den breeden, rechten weg niet inslaan ; men
zal de kronkelpaden blijven volgen, die niet anders dan tot
ontgoochelingen kunnen leiden.
Misschien zal de strooming, die thans naar de volkomen
gelijkheid onzer beide landstalen voert, zich zoo onweerstaanbaar doen gevoelen, dat de oogen zullen opengaan.
Doch ééne zaak is noodig. Geen zoogenaamd " f lamand
usuel ": de kennis der algemeene letterkundige Nederlandsche
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en Fransche talen moet geeischt worden, dit in het welbegrepen belang van het volksonderwijs in Groot-Brussel.
Belgie is een tweetalig land. Volgens de Grondwet,
volgens eene door de Kamer van Volksvertegenwoordigers
met eene overgroote meerderheid gestemde wet, hebben beide
talen dezelfde rechten. De Nederlandsche taal is zelfs de taal
van de meerderheid der Belgische bevolking. Brussel, Belgie's
hoofdstad, is eene der prachtigste hoofdsteden van Europa.
Brussel is tweetalig. Het Bestuur, het onderricht dienden tweetalig te zijn. De bewoners zouden, elk in hunne taal ontwikkeld,
beide talen sierlijk moeten kunnen spreken. Dan zou Brussel
waarlijk de Belgische hoofdstad, de afstraling van België wezen.

REFINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
........f

434. — GHEVOLCH IN WAPENEN.
Die uitdrukking wijst op de Verplichting voor zekere
steden, ^- nl. zooals hieronder voor de steden en kasselrijen
die aan de stad Gent onderhoorig waren, — hun hoofdstad,
wanneer die te velde trok, " in wapenen te voighene ", d. w. z.
zich bij de manschappen door haar ten oorloge uitgerust te
vervoegen :
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg de Gand, Introd., blz. 628 : " Hier
dient oock gheweten..., dat men bevint dat seker ouden transport
ghemaect was ontrent den jaere 1322..., daer by gheseyt was dat de
steden ende casselryen van den Ghendtschen quartiere, als Doudeborch,
Cortrycke..., ghestelt waeren te contribueerne met die van Ghendt ende
hemlieden te volgpene in wapenen. Item. uut den welcken ende (te lezen :
es?) ghemerckt dat dit wort ofte clausule ouden transport innehoudt ende
beteeckent tvornomde ghevolch in wapenen van de ghuenen die daer
anne cleven ". (" Thesis " der stad Gent.) (1537.)
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Voor de " smale steden " van Brugge luidde dit VOLGHEN
Hoe de smale steden van ouden tiden...
sculdich ziin te volgpene der stede van Brucghe ten oorloghen "
(L. Gilliodts-van Severen, Inv. Arch. Bruges, IV, 280-283, in
een stuk van na 1310); Fr. SIVIR (suivre) EN HOST : " Que toutes
les fois que no gent .... de Bruges voisent en host... ke cil dou
Franc... et cil des petites villes... doivent sivir et venir avec eaux
piet a piet... " (Id., op. cit., IV, 297, in brieven van 1305.)
TEN OORLOGHE : "

435. — DEUR (door) REDEN DAT.

Deze uitdrukking is hetzelfde als Wvl. DooR (DEUR) DAT
(De Bo) = Om reden dat, Omdat, Aangezien, Vermits, Dewijl.
— Er was oorlog in Vlaanderen en de stedelijke besturen
konden zich moeilijk het noodige geld verschaffen ; de stad
Gistel, die door een vijandelijk leger bezet was, moest dan ook
een harer meest welstellende burgers om geld verzoeken :
Staatsarchief te Brugge, Register nr 3129 of Rekening " vande
prochie van Ghistele ", van 1659-1660, fol. 21 vo : " Betaelt anden
selven de Pape de somme van... over een schoonicheijt an hem de Pape
toegheleijt by dese prochie boven den interest van sijn voornoomde
gheadvancheerde pennijnghen, deur reden dat men in gheen ander

plecken gheen penninghe anders tonde crijghen. "

436. — HELPEN MET TRACHTEN...
HELPEN met het werkwoord trachten verbonden, komt in
den onderstaanden tekst voor met de bedoeling Aan iets helpen,
Aan iets behulpzaam de hand leenen (opdat het ten uitvoer
gebracht worde) : iemand, die zijn testament gemaakt heeft,
verzoekt zekere personen, dat zij kennis nemen van zijn uitersten
wil en er zorg voor dragen dat men dien eerbiedige, met andere
woorden " helpen met trachten dat (= dat het) ghetrauwelike
ghehouden zij " :

Archief der 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig
nr 326, akte van 4 Februari 1346 : " Dat zielieden... lesen dit mijn
vooroghene testament van beghinsele ten endsele ende helpen met
trachten dat ghetrauwelike ghehouden zij... "
EDW. GAILLIARD.

Graaf HERBAN VAN NEUENAHR
EN

DE TROEBELEN DER 16e EEUW
door
Mr. LEONARD WILLEMS
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

HERMAN VAN NEUENAHR werd na het overlijden van zijn
vader Willem (omstreeks 1552), graaf van Neuenahr en van
Meurs, heer van Bedbur enz., en hij bleef dit tot aan zijn dood
in 1578. In de geschiedenis van het Duitsche keizerrijk, en meer
in 't bizander in die van het bisdom Keulen, heeft hij geen zeer
belangrijke rol gespeeld. De vredelievende vorst, die in zijne
jeugd een veldtocht onder keizer Karel had medegemaakt, was
weinig geneigd om zich een tweede maal in krijgsverrichtingen
te mengen ; — als politicus volgde hij liever den raad van
bekwame leiders en heeft hij nooit gezocht een politieke leiding op zich te nemen.
Maar er bestaan gelukkig voor een vorst nog andere lauweren dan deze die hij op het slagveld plukt : hij kan zich een
grooten en welverdienden naam verwerven als beschermer van
kunst, letteren en wetenschappen — en dit is het wat onze
Herman trachtte te doen. Hij is in betrekking geweest met vele
geleerden van zijn tijd, en heeft hen meer dan eens ondersteund.
Het getal boeken, die hem opgedragen werden, is dan ook
aanzienlijk. Het zou van mij een lang onderzoek vergen een
ietwat volledige lijst op te stellen. Maar ik wil toch eenige
voorbeelden mededeelen : Hamelmann, De Ecclesia (1557), —
Franc. Fabricius Marcoduranus, M. Tullii Ciceronis Historia
(Keulen,1564), M. Toxitis, enz. libri tres (Straatsburg,1565), —
J. 0. Wierus, De ira' morbo (Bazel, 1577) enz.
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Het ligt heelemaal buiten mijne bedoeling te handelen over
de rol, welke Herman van Neuenahr in de Duitsche politiek
heeft gespeeld, noch aan te toonen welke verplichtingen de
Duitsche geleerden aan hem hebben. Dit onderzoek laat ik aan
de Duitschers over.
Ik wensch echter in de volgende bladzijden de aandacht
te vestigen op een ander punt dat ons Nederlanders en Vlamingen aangaat. Herman stelde groot belang in de gebeurtenissen welke zich in de Nederlanden afspeelden en het zijn ook
niet uitsluitend Duitsche geleerden die hem dank verschuldigd
zijn : ook Nederlanders verkeeren in dit geval.
Geen wonder : Herman was getrouwd met Magdalena
van Nassau (gestorven 18 Aug. 1567), de half-zuster van Willem van Oranje (zij was uit een ander bed gesproten). En
daarenboven was zijne eigen zuster, Walburg van Neuenahr,
getrouwd met Philips, graaf van Hoorn, welke tegelijkertijd
met graaf Egmont te Brussel op het bevel van Alva (5 Juni 1568)
werd onthoofd.
Zijne belangstelling in het lot der Nederlanden is dus
volkomen begrijpelijk.
Verder, voor wie zich met den Rèinaert bezig houdt, is
het misschien interessant te vernemen dat het nieuwe Reinaert-hs., dat zich sedert de 15 de eeuw te Bedbur bevond (1),
in de tweede helft der 16 de eeuw toebehoord heeft aan den
zwager van Willem den Zwijger en van den graaf van Hoorn.
Neuenahr onderhield een drukke briefwisseling met Willem den Zwijger. Een zeer groot aantal zijner brieven zijn nog
bewaard gebleven in het huis-archief der Oranje's. Zij werden
uitgegeven door Groen van Prinsterer in zijne Archives de la
Maison de Nassau, t. I, III, IV (passim).
Zij zijn natuurlijk in het Duitsch geschreven en behandelen
om zoo te zeggen uitsluitend familie-aangelegenheden en politieke gebeurtenissen.
Gaarne had de Zwijger onzen graaf er toe willen bewegen
om met hem den veldtocht van 1568 tegen Alva te ondernemen.
Maar Neuenahr, zooals gezeid, hield van geen oorlog voeren
(1) Bedburg is in het bezit der Neuenahr's gekomen door het
huwelijk van Margareta van Limburg met Gomprecht van Neuenahr.
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en hij bleef thuis. Nochtans is hij Willem met geld bijgesprongen om zijn leger van Duitsche huurlingen op te been te
brengen.
Herman, evenals alle Neuenahrs, was Roomsch Katholiek
maar getrouwd met eene Luthersche en in standvastige betrekking met slachtoffers van Alva, was hij slechts Katholiek pro
forma gebleven. Zijne houding wordt opperbest beschreven
door Era Lorenzo de Villa Vicencio, in een brief aan Koning
Philips II van Spanje, van 7 October 1566, waar hij van
Neuenahr zegt : " Suele decir que cuando esta con catolicos
en las palabras y obras es Luterano „ (... dat hij in zijne woorden een Katholiek was, maar in zijne daden een Lutheraan).
De Nederlandsche protestanten, uit hun land verdreven,
hadden, zooals bekend, te Frankenthal (Paltz), te Wezel, Emmerik, Keulen, te Embden en op andere plaatsen nog, evangelische
kerkgenootschappen ingericht. Zij onderhielden met elkander
een drukke briefwisseling over geloofszaken en politieke
gebeurtenissen.
In 1568 hielden zij te Wezel een eerste algemeene Synode,
waar er over godsdienstige dogmen nogal erg getwist werd.
In 1571 deed zich de behoefte gevoelen om een nieuwe
Synode bijeen te roepen : het doel was eenheid te verkrijgen
tusschen de Nederlandsche uitwijkelingen, waarvan de eene
helft streng Calvinistisch was, en de anderen, de zoo genaamde
libertijnen, weinig sympathie voor het Calvinisme gevoelden,
en meer naac de Augsburgsche Confessie overhelden,
De prins van Oranje had sedert jaren geijverd om de eenheid tot stand te brengen en hij drong aan op het aannemen
van eene Confessie die tot geen breuk zou leiden met de Lutheranen, van wien hij ondersteuning voor de Nederlanders in hun
strijd tegen Spanje verwachtte.
Einde 1570 had Willem van Oranje, die over het werk
van Jacob van Wezenbeke niet al te best te vrede was, Marnix
van Sint Aldegonde als zijn secretaris aangenomen.
Marnix behoorde, dit is bekend, tot de zuiver Calvinistische strekking. Maar ter wille van den prins en om de
eenheid te verkrijgen, stemde hij er in toe de godsdienstige
politiek van Oranje te steunen.

--,36--De nieuwe Synode werd begin Juli 1571 te Bedbur bijeengeroepen. En het lijdt geen de minsten twijfel dat dit gebeurd
is op aandringen van Oranje en van Marnix bij Herman van
Neuenahr, die Heer van Bedbur was. Bedbur (dicht bij Keulen)
had dit voordeel dat het halverwege lag tusschen de uitwijkelingen die in het Zuiden (b. v. Frankenthal) gevestigd waren,
en deze die in het Noorden (te Embden, Kleef, Wezel, enz.)
hun verblijf hadden.
De notulen van deze Synode zijn tot ons gekomen (1)
en de geschiedschrijvers van de opkomst van het Calvinisme
handelen breedvoerig over de besluiten die aldaar genomen
werden (2).
14aar zij hebben zich de vraag niet gesteld hoe de Nederlanders er toe gekomen zijn om Bedbur als vergaderplaats der
Synode te kiezen en zij schijnen niet te weten in wiens handen
dit dorp toen was.
Te Bedbur waren er wellicht enkele Nederlandsche
uitwijkelingen, die bedieningen van Herman van Neuenahr
verkregen hadden; maar zij waren te weinig in getal om er een
eigen gemeente op na te houden. Anderzijds was het kleine
dorpskerkje in de handen der Katholieke geestelijkheid. Het
is dus stellig in deze kerk niet dat de Synode bijeenkwam.
(1) Zij werden uitgegeven door de Marnix Vereeniging, serie II,
t. ii, bi. 1 vlg.
(2) Zie vooral het meesterlijk opstel van R. Fruin : " De voorbe-

reiding in de ballingschap van de gereformeerde kerk van Holland "
(Verspreide werken. t. II, bl. 235).
Ik neem deze gelegenheid te baat om hier een dwaling van Fruin
te verbeteren. De protestantsche predikant van Keulen, die te Bedbur
zijne gemeente vertegenwoordigde, teekent in de notulen " Sybertus
Lohn ". Maar diezelfde predikant teekent op de Synode van Embden
in October 1571 " Sybertus Los, Coloniensis ecclesie minister ".
M. P. van Lennep, Casper van der Heyden (1884) en B. Van der Meer,
de Synode Ivan Embden 1571 (1892) hadden beide namen laten
staan zonder wijziging. Fruin maakt er hun (bl. 269) een verwijt van :
" Vreemd dat geen van beide opmerkt dat er Sybertus Lohn moet
gelezen worden ". Neen, er moet niets verbeterd en er mag aan den
tekst niet getornd worden. De predikant heette Sybertus van Loen
(op zijn Duitsch gespeld Lohn). " Loon „ heet in het Fransch " Loos ",
in het Latijn Los, lossensis. Sybertus Los in de Akten van Embden,
is dus niets anders dan de verlatynschte naam van onzen predikant.

---37—
Voor mij lijdt het geen den minsten twijfel dat de vergadering plaats greep op het kasteel zelf van Bedbur. Misschien
wel in de zaal waar het Reinaert-handschrift aan het sluimeren
lag. De vertegenwoordigers van den prins van Oranje en
de afgevaardigden der Evangelische gemeenten zullen er de
gasten zijn geweest van den pro forma Katholiek gebleven
Herman van Neuenahr.
Op deze Synode kwam de eenheid onder de Nederlanders
niet tot stand, maar werd er besloten een algemeen Synode te
houden in October 1571 te Embden. Marnix, Willem van
Zuylen van Nyenvelt en Culenborg werden aangesteld om de
nieuwe vergadering voor te bereiden. Het is op de Synode van
Embden dat de eenheid eindelijk verkregen werd door den
triomf der Calvinisten — en dit zonder inmenging van Oranje,
die blijkbaar nu aan Marnix de vrije hand gelaten had.
In 1572 (of hoogstwaarschijnlijk reeds in 1571) kwam zich
te Keulen (of in de omstreken) jonker Jan Van der Noot
vestigen, die vroeger naar Londen de vlucht genomen had en
aldaar een hevig pamflet tegen de Katholieke kerk had uitgegeven : Het Theatre oft Tooneel... (Londen, 1568), alsook de
Fransche vertaling van dit werk.
Te Keulen gaf hij in 1572 zijne Verscheiden Poëticxe
werken uit (1), een boek dat tot nog toe niet terug gevonden
werd, alsook een Duitsche vertaling van zijn vroeger pamflet,
met name " Theatrum das ist Schawplatz,.. ". Het pamflet is

nu grootendeels gewijzigd, zooals Vermeylen (2) het opmerkt :
Van der Noot, vroeger vurig Calvinist, was reeds in den schoot
der Katholieke kerk teruggekeerd. " Het belangrijkste der
uitgave, is dat men er van een Calvinistisch geurtje niets meer
bespeurt... De schrikkelijke haat tegen de Roomschen, die het
Theatre bezielt, lijkt dus na korten tijd bij Van der Noot uitgebluscht te zijn ".
De Duitsche vertaling werd opgedragen aan Herman van
Neuenahr, die waarschijnlijk bij Van der Noot bekend stond
(1) Dit werk van 1572 niet te verwarren met de Poëticsche werken
van 1580 en volgende jaren. Zoo ik mij niet vergis bevatte dit werk
onder meer de 3 of 4 boeken der Liefden, waarop door Grenerus in zijne
Apodixe gezinspeeld wordt.
(2) J. Van der Noot, b1.61.
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als een vrijgevig man waar het de ondersteuning van literatoren gold. Dat onze dichter bij hem waarschijnlijk meer dan eens
voor geld is komen aankloppen, is zoo goed als zeker : wij
weten immers dat Van der Noot door dergelijke bedelarij aan
zijn brood trachtte te komen.
Neuenahr heeft ook betrekkingen onderhouden met
Hendrik van Geldorp, een Noord-Brabander uit Geldorp
geboortig (zijn familienaam is ons niet bekend : in het Latijn
noemt hij zich Castritius, waaruit wij zouden gissen dat hij van
Camp of van Caster heette -- beide namen zijn echt Nederlandsch). Deze had zich als leeraar aan het gymnasium gevestigd
te Duisburg aan den Rijn, alwaar de beroemde Mercator zich
ook ophield.
Zooals bekend heeft Geldorp in 1571 een merkwaardig
pamflet opgesteld, de Hypodeixis, waarin hij een plan van vrijmaking der Nederlanden ontwikkelde (1). In 1572 werd dit plan
werkelijk uitgevoerd en heeft het den gunstigen uitslag gehad
welken Geldorp er van verwachtte.
Wij bezitten nog een zeker getal Latijnsche brieven van
Neuenahr aan Geldorp. Zij werden uitgegeven door Gabbema,
Epistolx illustrium virorum: zij komen niet voor in de eerste
uitgave (z. j. maar van 1563), wel in de tweede (Harlingen
1669).
Onder de personen die met Neuenahr in betrekking zijn
geweest, mag nog gerekend werden Geo. Cassander, een
Vlaming geboortig van Cadsand (hiervan zijn naam), een
bekende Theoloog, welke bijna heel zijn leven ijverde voor de
vereeniging van alle Christelijken in een lichaam (2). Cassander
was te Keulen gevestigd. In 1563 schreef hij aldaar een boek,
De baptismo in fantium. gericht tegen de wederdoopers. Alhoe-

(1) Op dit belangrijk pamflet werd voor het eerst de aandacht
gevestigd door Bakhuizen Vanden Brinck in zijne verhandeling over
Hendrik Brederode (Studien I, 174). Bakhuizen meende het werk aan
Marnix te mogen toeschrijven. Maar Fruin (Werken, II, 171) ontdekte
dat Geldorp er de auteur van was.
(2) Over den invloed welken Cassander's gedachten op den
Nederlandschen adel hebben gehad, zie Pirenne, Histoire de Belgique,
t. Ill, passim.
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wel Neuenahr bekend stond als een slechte Katholiek, heeft
Cassander hem dit werk opgedragen.
Willem van Oranje had geene bizondere vereering voor
zijn zwager Neuenahr : hun karakter verschilde dan ook te zeer.
Willem, de geboren diplomaat, die uitsluitend voor de politiek
leefde, kon maar niet begrijpen dat een regeerende vorst zich
het werk van dichters en prozaschrijvers zou aantrekken.
Literatuur liet den Zwijger volkomen koel en in heel zijne
uitgebreide briefwisseling is er geen enkele passage te vinden
om te bewijzen dat hij ooit zijn gedachten over dit onderwerp
heeft laten gaan. In die omstandigheden is het begrijpelijk dat
Neuenahr in zijne oogen niets anders kon zijn dan hetgeen mep
in 't Fransch " un original „ noemt.
Ten slotte nog eene inlichting.
De kwade tongen uit dien tijd houden staan dat onder de
min goede eigenschappen van Neuenahr, hem verweten werd
dat hij gaarne een glaasje dronk. Ik zou wel gelooven dat dit
gerucht niet heelemaal van allen grond ontbloot was. Maar
persoonlijk durf ik er nochtans niet voor instaan.
Het huwelijk van Herman met Magdalena van Nassau
is kinderloos gebleven ; wij weten overigens dat het niet
gelukkig was. Na den dood van Herman (1578) werden alle
zijne bezittingen geërfd door zijn kozijn Adolf van Neuenahr,
zoon van zijn oom Gomprecht. Adolf was hertrouwd met
Walburg von Neuenahr, weduwe van den Graaf van Hoorn.
Hij heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Vereenigde Nederlanden en werd stadhouder van
Gelderland en Overijssel. Hij is in een gevecht aan het hoofd
van het Staatsche leger gestorven bij het beleg van Arnhem
in 1589.
Adolf ook geene kinderen nalatende, zoo zijn alle zijne
heerlijkheden (met Bedbur en zijne boekerij inbegrepen) in de
handen gekomen van de graven van Salm Reifferscheid, wier
afstammelingen het Slot Dyk nog heden bezitten waar het
nieuwe Reinaert hs. thans berust.
Ik werd er toegebracht om mij met de Neuenahrs bezig te
houden door mijne onderzoekingen over den Reinaert. Ik
wilde de lotgevallen nagaan van het Bedbur-Dijksche hand-
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schrift en iets meer weten aangaande de achtereenvolgende
eigenaars van dit hs.
Een — ja zelfs twee — van die eigenaars bleken bij nader
onderzoek volstrekt geen vreemdelingen in onze geschiedenis
te zijn. En het kwam mij de moeite waard voor, er de aandacht
op te vestigen dat een der 16 e eeuwsche eigenaars zoo nauw
verwant is geweest met den Zwijger en met den graaf van
Hoorn, en dat hij verder in betrekking is geweest met Marnix,
met J. Van der Noot, met Geldorp en met Cassander — en
zeer zeker ook met nog vele andere vooraanstaande Nederlanders, al kan ik er het bewijs niet van leveren.
Hof ter

Meere, Januari 1921.
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437. — HOUT MAKEN.
Is het zelfde als Hout hakken, Hout houwen, en wel
inzonderheid met het oog op brandhout (om er voorraad van
op te doen)

Staatsarchief te Brugge, Register nr 2948 of Rekening " wande
prochie van Eessene " van 1659-1660, fol. 7 : " Item betaelt an Pieter
Legy, over Chien daeghen hout ghemaeckt thebbene int Vryebusch by
order vanden gouverneur van Ipre ... "
Fol. 7 vo : " Item betaelt an Jaspar de Pape, over eenen dagh hout
ghemaeckt thebben, met een peert naer Ipre, voor den gouverneur... "
En termes de marine, — zegt Littré, — FAIRE DU BOB,
Couper la provision de bois pour un vaisseau.
EDW. GAILLIARD.

DE BIBLIOGRAPHIE
DER POËTICSCHE WERKEN
VAN

J. VAN DER NOOT
door
Mr. LEONARD WILLEMS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De bibliographie der Poëticsche Werken van J. Van der
Noot is, zooals Vermeylen het in zijn voortreffelijk proefschrift
over Van der Noot zeer juist zegt, " een uiterst moeilijk en
lastig werk ".
De bibliograaf staat hier immers voor buitengewone moeilijkheden wegens de zonderlinge wijze waarop deze dichter
zijne P. W. samenstelde en die ik ter wille van mijn betoog
hier in het kort wel beschrijven moet.
Van der Noot drukte zijne verspreiden gedichten op folio
plano, van weerskanten gedrukt, hetgeen geplooid en in
boekvorm gebracht, 2 folio's uitmaakt =– 4 bladzijden. Die
folio's droegen noch paginatuur, noch signatuur, noch custoden.
Zoodanig dat ieder exemplaar der P. W. eigenlijk op verschillende wijze samengevoegd kon worden, en feitelijk dan
ook verschillend is.
Had Van der Noot een liefhebber gevonden, die den
vollen prijs betalen wilde, dan werd voor hem een exemplaar
samengesteld met een groot getal folio's.
Was de kooper een kniezer, die tegen den hoogen prijs
opzag, dan kreeg hij een exemplaar met een beperkt getal
folio's.
Was de liefhebber een Katholiek, dan werden (voor de
P. W. van 1580-1585) de folio's ter zijde gelaten, waaruit
bleek dat de dichter eenen Gillis Hofman of welk anderen
vurigen Calvinist ook had bezongen.
Integendeel, was de liefhebber een hevige geus, dan bleven de folio's weg, die bewezen dat Van der Noot de
bescherming van gekende Katholieken zocht.
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Men moet hierbij nog rekening houden met het feit dat
sommige folio's in tamelijk groote hoeveelheid gedrukt werden,
en dat bijgevolg de dichter er nogal vrijgevig mede kon zijn.
Terwijl daarentegen andere folio's min talrijk aanwezig waren,
zoo dat de dichter er mede spaarzaam moest te werk gaan.
Gelief nu op te merken dat waar exemplaren met den
zelfden datum, ongeveer hetzelfde getal folio's bevatten, deze
dan toch niet de zelfde zijn en dat zij in een andere volgorde
voorkomen : want, ik heb het reeds gezeid, paginatuur is er
niet. En men zal begrijpen dat in deze omstandigheden, de
bibliograaf, welke zich aan eene beschrijving der P. W. wagen
wil, zich voor een uiterst moeilijke taak bevindt.
Men moet reeds een beslagen bibliograaf zijn om zich
niet te laten verschalken door deze zonderlinge wijze van
boeken uit te geven. En het kan niet genoeg gezeid worden,
voor wie aan die bibliographie wil werken : " hier liggen
voetangels en klemmen! „
*
^*

Er is dan ook slechts een middel om die bibliographie
wetenschappelijk op te maken : Namelijk, ieder folio plano
afzonderlijk te beschrijven en als een uitgave op zichzelf te
beschouwen (hetgeen overigens met de waarheid strookt).
En dan met behulp van den inhoud van het folio, den
datum trachten te bepalen -- hetgeen tamelijk dikwijls gebeurren kan wegens de titulatuur der personen, aan wien de
gedichten zijn opgedragen, of wegens de eene of andere bizon
derheid die op een datum wijst.
Van der Noot liet voor zijne P. W. titelbladen drukken,
waarop voorkomen 1580, 1581, 1584, 1585 voor de eerste reeks
folio's --r en dan 1588 (de drie jaren aan de Antwerpsche protestanten door Farnese toegestaan, om hunne zaken te liquideeren, zijn verstreken), 1589, 1590, 91, 92, 93 en 94. Het
formaat der folio's van de beide reeksen verschilt ietwat, en
die der tweede reeks zijn steeds van eene omlijsting voor zien,
zoodat de folio's der eerste reeks voor de tweede geen dienst
kunnen doen.
Maar de exemplaren der P. W. met de vermelde titelbl aden
kunnen niet als uitgaven worden beschouwd : zij zijn alle

— 43 —

zooals ik het betoogd heb, op verschillende wijze samengevoegd
en zij geven ons geene de minste zekerheid aangaande den
datum waarop de folio's gedrukt werden.
Dit laatste punt zal verder uitvoerig bewezen worden.
Wie nu de bibliographie wil opmaken, moet rekening
houden met het volgende feit. Van der Noot had, zooals
gezeid, titelbladen laten drukken en wanneer zich nu een kooper
aanbood, leverde hij hem een stel folio's, dat dik of dun was
zooals het den dichter paste. En nu spreekt het van zelfs dat
wanneer iemand een exemplaar bestelde, en dat de schrijver er
zijne laatste producties wilde bijvoegen, hij dan zijne nieuwe
folio's achter een titelblad moest stellen, dat soms een, twee
of drie jaar ouder was (aangezien hij over geen ander titelblad
beschikken kon).
Het gevolg hiervan is dat voor de verschillende exemplaren met den zelfden datum, zij die het dunste zijn, in den
regel niets anders bevatten dan de folio's die hij in dit zelfde
jaar gedrukt had liggen. Terwijl daarentegen de exemplaren
met den zelfden datum die de dikste zijn, steeds twee soorten
folio's bevatten : 1° zij die reeds gedrukt waren op het oogenblik dat het titelblad verscheen ; 2° zij die gedrukt werden na
het titelblad en die Van der Noot wel gedwongen was achter
dien ouden titel te stellen, aangezien hij er nog geen nieuwen,
met veranderd jaarcijfer, te zijner beschikking had.
Vermeylen, die aan de beschrijving der P. W. begonnen
is en zoo veel bouwmateriaal reeds verzamelde, heeft dit punt
uit het oog verloren. En het gevolg hiervan is dat zijne bibliographie der P. W. te hermaken is.
*
* *

Dit wil ik thans in bizonderheden aantoonen.
Vermeylen zegt (bl. 87) : " Zoo kunnen de P. W. van 1580
eerst een jaar later verschenen zijn. Daar komt een gedicht in
voor aan Diederich van Liefvelt, Cancellier van Braband. Hij
werd eerst in 1581 benoemd. Verder wordt Jan Asseliers,
audiencier zyner Majestyt, vermeld, een titel die hij in 1581
verkreeg ".
Dat in de ons bekende exemplaren der P. W. van 1580
een folio gevonden wordt, met de titulatuur, waarop Vermeylen
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de aandacht vestigde, bewijst eenvoudig dat die exemplaren
in 1581 werden samengevoegd en dat Van der Noot het titelblad van 1580 benuttigde, omdat hij misschien het nieuwe
titelblad van 1581 nog niet bezat.
In 1581 echter wordt een nieuw titelblad gedrukt; maar
Van der Noot componeert nadien gedichten in 1582, en 1583.
Aangezien er echter geen titel bestond met deze laatste datums,
is de dichter wel gedwongen geweest zijne jongste producties
achter den titel van 1581 te stellen.
In 1584, nieuw titelblad. Het eenig bekend exemplaar
bevat slechts 34 ff., zoodus beduidend min bladzijden, dan de
dikste exemplaren met den datum 1581. Hoe dit komt zullen
wij later zien.
Zelfde opmerking voor de twee exemplaren onder den
datum 1585.
Vermeylen gaat voort : " Die P. W. waarvan onze bibliographie zoo vele oplagen (?) citeert, kunnen in twee groepen
verdeeld worden : die van 1580 tot 1585, omvattende buiten
omslag en portret, 54 verschillende bladen (bijna alle gedichten
dier groep verschenen reeds in 1581) (1) P-- en die van 1588 tot
1594, omvattende 102 verschillende bladen... De inneming van
Antwerpen door Farnese is het levensfeit dat ze werkelijk
vaneen scheidt ,,.
Met deze woorden kan ik mij moeilijk vereenigen. Toen
Antwerpen in de handen van Farnese viel, kregen alle protestanten, zoo zij protestant wilden blijven — drie jaren tijd om
te vertrekken. Wie langer bleef moest Katholiek worden.
Gillis van den Rade, de gewone uitgever en drukker van
J. Van der Noot vóór 1585, was een hevige protestant : hij
heeft onder meer de psalmen van Marnix uitgegeven (1580).
Na den val van Antwerpen werd hij te Franeker in Friesland
beroepen door de Academie en de staten van Friesland, maar
het duurde eenigen tijd eer hij zijn drukkersmateriaal naar het
Noorden overbracht, en het liquideeren zijner zaken hield hem
nog meerdere maanden op.
J. Van der Noot heeft na den val van Antwerpen nog
nieuwe folio's bij zijn gewonen uitgever laten drukken. En
(1) Een dwaling zooals wij zullen zien.
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wat deed hij nu ? Hij had geen titelblad met den datum 1586
te zijner beschikking hij moest dus zijn toevlucht nemen tot
andere titels, maar niet alleen gebruikte hij den titel van 1585 ;
hij aarzelde niet dien van 1581 te benuttigen, waarvan zoo het
schijnt, hij een grooten voorraad bezat.
Men zou kunnen gelooven dat dit van mijnentwege een
bloote gissing is, en dat ik hier eenvoudig een onderstelling
vooruitzet. Maar gelukkig ben ik in staat bewijzen te leveren
voor mijne gezegden.
Zooals bekend werd de Katholieke godsdienst door de
Geuzen te Antwerpen afgeschaft van 1580 tot 1585, en werd
er in de Hoofdkerk, evenals overal elders, door protestanten
gepredikt. Doch na den val van Antwerpen werd dadelijk de
oude eeredienst weer hersteld. Het kannunikkenkapittel der
Hoofdkerk zorgde er voor dat de zangkapel weer degelijk
ingericht werd. Onmiddellijk zocht het naar een knappen en
bekenden musicus om die zaak aan hem toe te vertrouwen.
Het wendde zich tot Pevernage, welke toen organist van de
Hoofdkerk te Kortrijk was. Pevernage nam het aanbod aan en
in September 1585 verhuisde hij naar Antwerpen (1). Korten
tijd nadien richtte hij in zijn huis concerten in en verzamelde te
zijnent wekelijks de Antwerpsche muziekliefhebbers (2).
Van der Noot werd op die vergaderingen ook uitgenoodigd en hij spreekt zelfs over die bijeenkomsten bij Pevernage

(1) Het leven van Pevernage tot 1585 heb ik, gedeeltelijk naar
onuitgegeven bescheiden, opgemaakt : Tijdschrift van Boek- en Bibliotheekwezen, 1911. In dit opstel heb ik bewezen dat Andries Pevernage
uit Harelbeke, en A. P. uit Kortrijk (volgens Eitner, Quellen-Lexicon,
twee verschillende personen) eigenlijk één enkel persoon zijn. Voor
Pevernage's leven van 1585 tot aan zijnen dood, heb ik mijne aanteekeningen gereed liggen, en hoop die later tot een opstel te kunnen
verwerken.
(2) Florimond van Duyse zegt in de Biogo. Nat., dl. X, : " dans sa
demeure tl organisa des concerts hebdomadaires dans lesquels il fit
entendre les plus belles oeuvres des compositeurs italiens, francais et
belges. L'on rapporte que ce fut pour l'inauguration de ces séances
musicales qu'il composa l'hymne a 7 voix : o virgo generosa dédiée a
Ste Cecile ". Dit laatste is. meen ik, verkeerd, zooals ik in het vervolg
op Pevernage's leven zal trachten te bewijzen.
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in een sonnet aan Jan van Geesdale, een zonderlingen priester
die ook aan literatuur deed (1) en een schoone stem had
T'is mijnen ooghen vreughdt en t' is mijn lust mijnen ooren
V goedt leven te sien en u schoon liet te hooren
Tot Pevernage's huys, daer deel gheesten vergaeren

Nu spreekt het van zelfs dat dit stuk in 1586 geschreven
moet zijn. Pevernage, ik zegde het reeds, is eerst in September
1585 te Antwerpen aangekomen : hij zal daar niet dadelijk
met zijne concerten begonnen zijn. En het sonnet bewijst dat
de bijeenkomsten reeds sedert eenigen tijd bestonden.
Te oordeelen naar de drukletter, werd dit sonnet bij
Gillis van den Rade gedrukt, die toen noch niet met zijn
materiaal verhuisd was.
En wat deed nu Van der Noot met dit nieuwe folio ? Hij
stelde het in de exemplaren der P. W. welke hij in 1586 samenvoegde. Maar hij had geen titel voor 1586 laten drukken. Hij
gebruikte dus andere titels : niet alleen die van 1584 en 1585,
maar zelfs die van 1581.
Ik heb vastgesteld dat het besproken folio voorkomt in
het exemplaar met den datum 1581, vroeger eigendom van mijn
vader, wijlen prof. Alfons Willems, dat 31 bladen telde (2).
Alsook in de exemplaren der Bibliotheken van Brussel en Parijs
(50 ff.). Die exemplaren zijn dus allen in 1586 samengesteld,
aangezien zij een folio van dien datum bevatten.
Het blad met het sonnet aan van Geesdael zal natuurlijk
het eenige niet zijn dat van 1586 dagteekent. Zoo ik mij niet
vergis, is het sonnet van Jan de Maes, " aen Belgica " waar sprake
is van toondichters welke op teksten van J. Van der Noot
hebben gewerkt, ook van dit zelfde jaar.

(1) Over van Geesdale heb ik eenige interessante aanteekeningen,
die later verschijnen zullen.
(2) Catalogus der verkooping Mei 1914, nr 186. Aldaar staat
1580, hetgeen een drukfout is. De catalogus zegt ook 35 ff. ; maar er
zijn er slechts 31 verschillende, en 4 dobbel : de opgave van Vermeylen
bl. 151, is dus juist. Terloops vermeld ik dat er in de bibl. te Rijssel een
exemplaar is, aan Vermeylen onbekend, met 29 ff. Het sonnet aan
Geesdael ontbreekt hier.
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Terloops zij hier vermeld dat er twee drukken van dit
sonnet zijn. De aanvang luidt in den oudsten :
Walrands, Trehou, Verdonck en Pevernage mede
Vercieren, Belgica, u schoonste strijdbaer landen.

Maar de intieme omgang met den laatstgenoemden musicus
is hier de oorzaak geweest dat Van der Noot eene wijziging
aan het sonnet van zijn vriend Jan de Maes toebracht :
Pevernage, Verdonck, Trehou en Walrands mede
Vercieren, Belgica. . .

Ik verneem dat Vermeylen veel materiaal bijeen heeft om
de bibliographie der Poëticsche Werken op te maken. Moge
hij er toe besluiten om dit werk ten einde te brengen : hij is er
de aangewezen man voor.
Ik onderstel dat hij bij nader onderzoek tot het besluit
komen zal dat de door mij gedane opmerkingen gegrond zijn,
Moest ik mij echter vergist hebben, dan houd ik mij aanbevolen voor eene beleefde terechtwijzing.
Hof ter Meere, Januari 1921.
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438. — DRIEDE.
Hetzelfde als Derde. Men zie bij De Bo, Wvl. Idiot, h. v.
Deze doet opmerken dat het woord meest in Veurne-Ambacht
gebruikt wordt.
W. H. James Weale, Les églises du Doyenné de Dixmude, Documents, blz. 321 : " ...in daten van den drieden Junyus... „ (Kerkrek.
Merckem, 1634-1635.)
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439, MET.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Bourg de Bruges, III, 311 : " Omme
dat leen goet dat hoechste ende heerlichste dinc vander werrelt es, ende
met lettel menichte van lieden bekent zijn, so willic verclaers doen... "

Aldus vangt aan het " Bouc vanden leenven '' van Vlaanderen, naar een afschrift van het jaar 1480.
Hoe moet het woord MET hier uitgelegd ?
In een afschrift van een dergelijk " Bouc ", — dat naar
aanteekeningen van den uitgever van vóor de XIV e eeuw zou
dagteekenen, — luidt integendeel de plaats hierboven als volgt :
Id., op. cit., III, 205 : " Omme dat leengoet es de hogheste ende de
solempnenste dinc vander werelt ende metten meneghen de rechten
daer of onbekent zyn, zoo wilic een deel verclaersen... "
MET uit den eersten tekst is niet anders te verklaren dan
door DAERMET = daermede, waarvan voorbeelden bij Verdam,
v. Met, IV, kol. 1507-1508 : " Omme dat leen goet dat
" hoechste... dinc vander werrelt es, ende daermet lettel menichte
" van lieden bekent zijn... ''. De heele tekst zou derhalve
beteekenen : Omdat leengoed de gewichtigste zaak van de
wereld is en daarmede vele menschen maar weinig bekend zijn...

De tweede tekst komt op hetzelfde neer, edoch dient
verstaan : en aan de meesten de rechten daarvan onbekend zijn.
Zou deze laatste tekst, alhoewel hij de oudste is, niet, naar een
ouder oorspronkelijk stuk, dat verloren is gegaan, door een
kopiïst van toen verkeerd zijn afgeschreven ?
EDW. GAILLIARD.

KUBISME,
door
HERMAN TEIRLINCK,
briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie

MIJNE HEEREN,

Het zou mij spijten indien het onderwerp dat ik in deel
geleerd midden wil aanraken, u afschrikken mocht. Elke nieuwheid is uit koorts, uit angst, uit een onrustigen drang geboren, en
ze vertoont een stuipachtig gebarenspel dat niet zoo gauw tot
een stijlvol evenwicht bedaart. Maar ze mag ons evenmin
bevreezen als de wilde roep van den boorling, die zich ijverig
uit den schoot zijner moeder opwerpt en in ongeregeld geweld
zijn levensgulzigheid beweert. Ik hoop dat de aandacht, die ge
pleegt aan elk kultuurverschijnsel te leenen, in hoogste instantie
een daad van frissche menschelijke liefde is, en dan berust ik in
de overtuiging dat ook aan mijn vertoog, door de werking van
geen enkel vooroordeel zulke billijke aandacht zal worden
ontvreemd.
MIJNE HEEREN,

Het huidig streven naar vormvernieuwing is een algemeen
verschijnsel, algemeen omdat het zich op elk kunstgebied beweegt, algemeen omdat een aanzienlijke jeugd bij alle beschaafde
volkeren er aan meewerken. De algemeenheid er van, benevens
de komplexe faktoren die daarbij in werking komen, maakt dat
zijne behandeling eene ruimere studie vergt als die waarvan ik in
deze korte mededeeling blijken geven kan. Ik moet mij tot eene
grosso-modo-aanduiding van rudimenten beperken en, op straf
van het vraagstuk te verengen, één enkele uit de vele aangezichten van het wordende wonder met u bezien. Ik zal me dan
houden aan de schilderkunst, waar ik meen dat de aanschouwelijkheid meer rechtstreeks en onmiddellijk werkt.
Het heugt u nog nu ongeveer een kwart van een eeuw
geleden -- hoe een schandalig misbaar werd verwekt door het
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zich vlug organiseerend optreden van de Impressionnisten. Ze
werden in de burgelijke gemeente of met verontwaardiging of
met een schaterlach onthaald. Boomen met roode tronken en
violette kruinen, meisjes met een groen gelaat en kleurige
sproeten, en meer zulke aardigheden hield men doorgaans voor
gekkenspel of foorenbedrog. Wat hebben kunstenaars als
Gaughin en Vincent van Gogh niet afgezien ? Maar nu hangt
hun werk in onze museums. Wij hebben hen onvoorwaardelijk
aanvaard. Zij behooren al reeds tot onze schoonheidskonventie.
Wij schamen ons eenigszins over onze vroegere verblinding,
waar wij thans inzien hoe heel normaal ze uit de noodzakelijke evolutie zijn gegroeid.
Want de Impressionnisten toch waren niet de brengers
van een nieuw evangelie. Ze waren niets meer dan het
konsekwente van een beweging die met de Renaissance, zooveel
eeuwen geleden, werd ingezet. De Renaissance, die revolutionnaire oplossing der middeleeuwsche gemeenschap, was de
aanvankelijke stuwing waarvan de Impressionnisten den laatsten,
fijn en delikaat geworden maar tevens uitstervenden golfslag
beleefden. De zwaar bezielde baren hadden over meer dan vier
eeuwen gerold en langs deiningen van romantische reakties en
realistische herstellingen, in wijde cirkelringen van dionysischen
en apollonischen wisselgang, kwamen ze duizendvoudig met
peerlemoeren schuim en teekening hare uiterste zieligheid
ontbinden op het strand dat geen naam heeft en geen tijd kent.
De Renaissance inderdaad had, als totale uitslag van haar
pogen, mogelijk gemaakt dat de individu zich uit de Gemeenschap zou ontpoppen. Individualisme werd de hoeksteen van de
moderne orde, en dat Individualisme, op alle gebieden, zou
metterstonde scherper en te gelijk dunner te werk gaan, tot het
een lange trillende vezel werd, waarrond alles zich kwam
kristalliseeren. Kortom Willem Kloos kon, van uit zijn standpunt, op de meest volstrekte wijze de kunst van zijn tijd
bepalen als zijnde " de individueelste uiting van de individueelste impressie ". Maar zulk Impressionnisme had elken
synthetischen vorm prijs moeten geven. Het individualisme, waar
het aldoor in akuutheid toenam, oefende ten slotte alleen het
gevoelsvermogen van den individu en dat gevoel kon zich
omzetten in produkten die eindelijk niet langer meer onder eenig
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geestelijk toezicht stonden. De kunstenaars begrepen natuurlijk
zichzelf, maar vereenzaamden zich in het genot van hunne
eigen werken. Het moest noodlottiger wijs zoo ver komen dat,
door een tot het bittere uiterste gedreven individualisme, het
laatste verband van individu tot individu werd gebroken en de
heele kunst, globaal beschouwd, een door elkaar stortende
versnippering van individueele fragmenten werd, die, het eene
voor het andere, als duistere onbereikbaarheden stonden.
Dat ontbindingsproces is in de schilderkunst heel nauwkeurig na te gaan. De schetsen die bij Poussin, Michel-Angelo,
Rubens de volmaakte tafereelen voorafgaan, zijn veel moeilijker
te ontleden dan het eindelijke schilderij, omdat ze een onmiddellijk uitwerpsel der persoonlijkheid zijn, terwijl het groote doek
de geestelijke loutering en de daaruit voortspruitende veralgemeening heeft ondergaan. Impressionnisten zullen in vele
gevallen nochtans die schetsen hooger schatten, maar het is in
niet minder gevallen zeker dat ze zich hierdoor verwijderen van
's Meesters gewilde en verwezenlijkt inzicht. Ziehier de evolutiegang, die aanleiding geeft tot zulke aanzienlijke afscheidingen :
de verre primitief kent aan het ter pikturale behandeling
aangewezen vlak slechts twee afmetingen toe : de hoogte en de
breedte. Door het aanwenden van perspektieve gegevens, komt
oogenschijnlijk een derde afmeting in aanmerking : de diepte,
zoodat een vollediger verwezenlijking der werkelijkheidsillusie
tevens de mogelijkheden van persoonlijke vertolking vermenigvoudigt. Zulks werpt te gelijker tijd het vraagstuk der belichting
op en de aanpassing van licht-en-donker komt de illusie
verhoogen. Deze al meer en meer onmiddellijke voorstelling der
realiteit verscherpt den al meer en meer ongeestelijken aanleg
voor realisme. Nog één stap en we bereiken de Volle-luchtschildering. De kunstenaar plaatst zijn doek onder den blooten hemel
en krijgt de natuur in een al meer en meer vluchtig oogenblik
van den dag te pakken. Dit oogenblikkelijke intensificeert zijn
zinnelijkheid en hij ontleedt op zijn doek het lichtverschijnsel :
zijn oog zondert zich af van zijn innerlijk wezen en wordt de
doorschijnende middenstof die als een prisma werkt. Het
Pointillisme ontstaat en straks krijgt ge het zevenvervig sproetenportret van uwe dochter, waar ik hooger van gewaagde.
Het Impressionnisme viert hoogtij. Het sluit den evolutiekring
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die het geheele wezen en willen van den door de Renaissance
ontpopten individualist omvat.
MIJNE HEEREN,

Ik ben van één ding overtuigd : namelijk dat deze kring
zoo goed als gesloten is. Het laatste heerlijke ringetje van de
verre golf sterft uit, rijk van het rijkste, diep van het diepste,
schoon van het schoonste, ^-- op dat harde onmeedoogende
strand dat geen naam heeft en geen tijd kent.
De dood van den vrijen individu ?
Neen, de dood van een Orde die op het individualisme
heeft gestaan.
De reaktie kwam zeer onlangs, een jaar of vijftien geleden.
Daarbij zijn twee aanvallende onderscheidingen te maken, want
er kwam een desorganiseerende aanval en dadelijk daarop een
organiseerende aanval.
De eerste aanval werd gevoerd door wat ik niet beter
heeten kan dan anarchistische beeldstormers. Schoon ik me zelf
heb opgelegd bij deze historische uiteenzetting zoo weinig
mogelijk aanvoerders of vertegenwoordigers te noemen, valt de
naam van den futurist Marinetti als vanzelf uit mijn mond. Hij
wilde de museums, de kathedralen, de belforten, al de bewaarders der volgroeide konventies afbreken. Hij zou stichten een
soort van woestijn, waar elkendeen, tot het geheugen zelf der
overleveringen zou hebben verloren. Hij droomde van een
maagdelijke maatschappij waaruit, langs primitieve eenvoudigheid, de volstrekte vernieuwing kon geboren worden. Maar tot
nog toe stichtte hij niets en zijn daad bleef anarchie.
Evenwijdig met hem stonden de Wilden op, die men in het
Parijsche " Salon des Indépendants „ de " Fauves „ noemde.
Die jongens maakten het zoo druk als mogelijk en gingen met
een apenvernuft te werk. Het was echter alles maar loutere
negatie, schoon ik wel geneigd ben aan te nemen dat het optreden van den douanier Rousseau iets meer dan zuiver anarchistisch werk heeft geleverd. Die Rousseau ging schilderen met de
gegevens van een onmondig kind. Hij was zoo goed als vrij van
elke kultuur, maar hij ,was ook vrij van alle vooroordeelen, en
daardoor heeft hij de oogen van meerderen en begaafden ver
Open gezet. Een rijkbegaafde onder de velen was Picasso, de
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norsche en brute eenzame. Maar het is wel alsof hij willekeurig
elke mogelijkheid van gezonde inrichting, telkens als hij ze zelf
liet voorzien, eigenhandig uit elkaar smeet. Hij knaagde hardnekkig aan de grondvesten van de oude orde. Hij stampte
ondertusschen met zijn voeten naar al wat de door hem opgewekte vernieuwers wilden opbouwen. Schoon ik schuchter en
aandachtig voor gansch de rijzende geschiedenis sta, kan ik niet
dan met spijt of afkeer neerzien op dat soort van zoogenaamde
kunst, waarbij men solferstekjes en haarspelden aanwendt om
het portret van Nietsche voor te stellen. De uiterste stand van
deze verwoestende reageerders werd ingenomen door het
Dadaïsme, hetwelk in volstrekter en uitsluitenden zin negatie is
te noemen.
Gelukkig kwamen ook gezonder menschen te voorschijn,
gewapend met moed, ernst, doorzicht en liefde. Een tijdperk
van waarachtige organisatie ving aan. Het werd een methodische, wetenschappelijke strijd tegen de onfrissche ontbindingen,
waarbinnen het individualisme zijn zwanenfiorituren zong. Men
sprak, in weerwil van de anarchisten, de overleveringen aan.
Men zei : " Bezoek de museums, maar bedenk telkens dat elke
kunstenaar de schoonheid van uit zijn tijdsstandpunt heeft aanschouwd ; ondervraag de geschiedkundige gegevens, de folkloristische dokumenten, maar laat u niet afleiden door datgene
wat dood in uw wezen ligt ; ontdek de verbanden, maar weer
de inerte zwaarte van al de lijken die een oudgeworden beschaving in uw teerste binnenste mommifieert. " Men beproefde, van
meet af aan, een grondstoffelijke opvoeding. De kunstgeschiedenis werd op een geheel ander plan beraamd. Er gebeurde een
wonderbare, egoïstische zifting. Eer men de voelhorens naar de
toekomst richtte, wilde men ze oefenen op de proefondervindelijke aanschouwing van historische beschavingsstanden, die
harmonisch op den wordenden stand konden werken. Het
belang ging als vanzelf-sprekend naar de niet-individualisten,
n iar de gemeenschapskunstenaars. Ik moet me natuurlijk beperken bij een aanduiding van de groote invloedsgroepen, die
overigens niet opeenvolgend, maar simultaan hebben gewerkt :
1 o) de kunst der Barbaren, waarbij de Neger- en Indianendekorattie, zoo skulpturaal als pikturaal, en de vele folkloristische voortbrengselen vooral in aanmerking komen ;
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2a) de kunst der Egyptenaren, welke voor het meerendeel een kloek uitgangspunt was, wegens de abstraktheid en
algemeenheid van de aangewende beeldingsfaktoren;
3.) de kunst der middeleeuwsche primitieven, die eenerzijds, door hun alles verbindend godsdienstig gevoel en anderzijds door hun alles nivelleerend kommunisme, materiaal
aanbrachten ter verscherping der wapenen tegen het tuchtlooze
impressionnisme ;
4.) de wel is waar als intermezzo-beduidenis aan te teekenen invloed van David en Ingres, wier stevig-konstruktieve
bedoelingen en sterk beredeneerd evenwicht der kompositie
vooral de aandacht hadden getrokken. (Men hechtte namelijk
een verregaand belang aan het feit dat David de indeeling van
het vlak eerst geestelijk bepaalde en zijn figuren daarin als
geraamten opbouwde, terwijl men de overige teekenaanvulling
van spieren, draperieën, enz. voor bijkomend en bijna overbodig
fiorituurwerk hield).
5° de uit het impressionnisme gevluchte impressionnisten
zelf, en boven de beroemdste en aanzienlijkste (want deze door
eigen drang bevrijde en vrijwordende kunstenaars waren ten
slotte talrijker dan men denken zou en ik noem ten onzent met
voorliefde : Georges Minne, Jacob Smit, Eug. Laermans) moet
hier gewezen worden op den grooten Cézanne, wiens grijze
hoofd in de voorrangen der aanstuwende vormvernieuwers
opstraalt.
Cézanne gaat als een rots opduiken en breekt de spelen
van de naar fijn-lispeling uitstervende golving. Hij staat daar
als het geometrisch teeken dat de orde van morgen aankondigen
wil : de loodrechte lijn, welke de daadwerkelijke geest is, op de
waterpaslijn, welke de lijdelijke stof is. Uit dezen driehoek
wordt het wonder- en zonderbare geboren, dat met het onjuiste
en in allen gevalle ontoereikend woord Kubisme wordt aangewezen.
Cézanne is niet de vader van het Kubisme, en Kubisme is
eigenlijk niet het eindelijke kind waarvan iemand de vader zoude
kunnen zijn. Maar in het traag-evolueerend werk van Cézanne
ontwikkelt zich een aldoor strenger wordend gebaar, dat met
groeiende zekerheid en stijgende kracht naar de nevellichten
der Toekomst reikt.
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Cézanne die heel wat te strijden had om zich uit het zinnelijke individualisme te ontworstelen, brak stilaan met al de
traditioneele gegevens die werden aangewend om tot in het
eindeloos-zinnelijke het realistische beeld der Natuur te verwezenlijken. Hij hield geen rekening met de aangenomen regels
der perspektief, hij verwaarloosde de metrische maat der dingen
en beproefde het om hunne geestelijke afmetingen te bepalen.
Zelfs de kleur zou niet langer dienen om de illusie van het uitzicht te verhoogen, maar moest meehelpen om de onderlinge
medewerking der geestelijke waarden in evenwicht te houden.
De anekdotische bestanddeelen verdwijnen met de ontledende
bezorgdheid en door het verwerken van algemeene vormen
wordt gestreefd naar de verwezenlijking van een synthesis,
die het innerlijke en het uiterlijke totaliseert of met elkaar
vereenzelvigt.
De zichtbare teekenen van zulk proces zijn als volgt aan te
geven : vereenvoudiging van alle lijn- en kleurelementen, harmonische deformatie der waargenomen werkelijkheid, geometrische herleiding van het opgezette beeld.
Hiermede had Cézanne de oude tempels doen ineenstorten.
De school zocht hare grondvesten en richtte hare voegen. Eene
organisatie van de nieuwe wereld scheen thans mogelijk te zijn.
Met overmoed waande men dat de Les volstrekt was gegeven
en dat de discipelen nu maar rond moesten gaan, alom de Blijde
Tijding uitjubelende. De Kubisten zouden voortaan elke aangeving van Cézanne tot op hare uiterste konsekwentie doorvoeren en zichzelf begroeten als de vestigers van de Nieuwe
Schoonheid.
Deze Kubistische herleidingen zijn niet zoo ingewikkeld
als men bij eerste benadering zou vermoeden. Ze zijn streng
logisch, maar in hare abstraktie wel heel koud ik ging (zinnelijke individualist die ik ben !) zeer verkeerd zeggen
" Levenloos ,,.
De Kubist aanvaardt de schilderkunst als geheel beheerscht
door het vlak. Het vlak waarop geschilderd wordt, heeft naar
zijne absolute bewering twee afmetingen en het aanwenden van
een derde is oogverblinding en zelfbedrog. Ook het kunstmatig
opstellen van eene belichting waarbij men veronderstelt dat het
beeld van links of rechts wordt opgeklaard, is in zijne oogen
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een kinderachtige bezorgdheid om weer zeer bedrieglijk het
uitzicht der Natuur na te bootsen. Het beeld moet in zijne vlakke
kleuren liggen en het licht van de zon moet het rechtstreeks
komen verrijken. De Natuur zelf is een aanleiding die waarden
in de ziel van den kunstenaar opwerpt, en met deze waarden
zal hij evenwichten scheppen die, zonder meer, om het genot der
verhoudingen, op het vlakke doek met lijnen en kleuren
zullen worden hersteld. De Natuur zal alleen om de wisselwerking van hare eeuwig-gebeurende regels worden aangesproken,
zoodat de innerlijke struktuur van het kunstbeeld er zich in hare
wording naar schikken kan.
Men begrijpt algauw dat op die wijze het kunstwerk al
meer en meer onpersoonlijk wordt en dat op den duur de individualiteit van den kunstenaar dreigt geheel en al te verdwijnen.
De Kubisten jammeren daar niet over. Zij aanvaarden als een
heerlijk noodlot zulke gebeurlijkheid, want, zeggen zij, niet naar
den aard van de persoonlijkheid wordt het innerlijk beeld
gekenmerkt, maar naar de intensiteit waarmede daarbij de
eeuwige natuurwetten zijn gevoeld en gevolgd.
Het inzicht is symptomatisch.
Eigenlijk, gij hebt het reeds ingezien, staan wij hier voor
een revolutionnaire poging om den Individu, die door de Renaissance uit de gemeenschap werd ontbonden, weer door de gemeenschap te zien opslorpen. Want deze beweging streeft naar
volstrekte ideoplastische gemeenschapskunst, en het verschijnsel
toont heel wat verwantschap met wat in het oude Egypte en in
de middeleeuwsche Gemeente kan worden nagegaan.
Laat ik daarenboven wijzen op de algemeenheid van deze
zich langzaam uitbroeiende revolutie. Op elk gebied gaat zij zich
bewegen. Bouwkunst, beeldhouwkunst en letterkunst worden
te gelijk aangetast. In alle beschaafde landen rijzen de angstige
voorloopers op : In West- en Oost-Europa, in Amerika, in
Japan. Een heimelijke tucht regelt hunne veropenbaringen. Het
is alsof zij door één enkelen durver zijn aangevoerd. Klimaat
noch rasverschillen schijnen niet bij machte om de mysterieuse
aanvoeling te breken, die bij hen een eendrachtige aktie wekt.
Wat moet daaruit groeien ?
Ik stel de vraag.
Mijn doel was heden hier in allen eenvoud de vraag te
stellen.
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Ik had eigenlijk geen ander doel, want een kubistisch strijder ben ik allerminst. Gelijk iemand die wenscht belang te
stellen in al het tragisch doen der menschen, sta ik vóór de
nieuwe gebeurtenis en kijk toe met een liefderijk hart. Ik zal me
wel houden te spotten met de gekke vrouw, die in wild lijden
een kindje ter wereld brengt. Ze slaakt, weet ik goed, de zelfde
kreten als, bij mijn eerste stonde, mijn dierbare moeder deed. Ik
wil mijne oogen wijd openzetten en mijn geest vaardig houden.
Niets van wat leven is, mag ik me onwaardig achten. En dan,
hoevele namen ruischen niet in mijne ziel van helden, die een
Ideaal hebben gedragen en werden neergeveld? Het Ideaal
telkens heeft op hunne lijken zijn bloei volbracht.
MIJNE HEEREN,

Ik geloof niet dat het Kubisme, en de daarbij aanpalende
scholen eindelijke stabilisaties zijn. Ik geloof zelfs niet dat het
Nieuwe Wezen waarvan het geboren is aangekondigd, als een
kim uit dat zaad opschieten zal. Maar wanneer later het zal
mogelijk zijn uit te maken welke het deel is dat het Kubisme zal
hebben gehad in het broeiings-proces, waaruit de orde kristalhelder en definitief zal opstaan, en wat ook de waarde is, die
aan dat deel zal worden toegeschreven, van nu af aan is het
voor mij zeker dat de historische beteekenis der ingezette aktie
niet te ontkennen valt.
En dan, denkt er aan — wellicht is Kubisme ook een vorm
van het menschelijk betrachten dat de bestaande maatschappelijke
instellingen omwerpen wil. Misschien is het één van de werkzame roerselen die thans tot algeheele konvulsie zijn samengetrokken -- en zal het medegeholpen hebben om voor het ongeraden Kommunisme dat in aantocht is, een adequate esthetiek
op te bouwen.
Was het ongepast om in deze kalme akademische ruimte
deze vragen op te werpen ? Ik heb gedacht van neen. Mocht ik
mij vergissen, ik zoude zeer teleurgesteld zijn en wel naar den
aard van den minderen speelgenoot die aan zijn ouderen een
pas-ontdekten mooien vlinder ter huppelende vangst aantoont,
en toch wordt afgewezen omdat groote broer liever zijne oude
spaarcenten telt.
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440. — NUCHTER MESSE,
De NUCHTERMESSE was 't geen men thans heet Lichtendmisse, Vroegmisse, Fr. Messe du matin, of, zooals bij De Bo,
v o Nuchtermis, sub Nuchter, de eerste mis in den morgen.
Messe matineuse en Messe Matynelle bij La Curne de SaintePalaye. Teksten volgen :
Staatsarchief te Brugge, Register nr 2948, of Rekening vande
" prochie van Eessene " van 1634-1635, fol. 3 vo : " Te betaelen heer
Pieter vander Cruuse, priester, over de nuchter messen bij hem ghedaen
alle zondaghen ende heileghe daeghen ten dienste van het ghemeente
deser prochie, voor een jaer inghegaen 1 e n jannuarij 1634, lx lb. par. "
Id., id., Rekening id. van 1635-1636, fol. 3 v o : " Betaelt heer
Pieter vander Cruuse, priestere, over het doen vande nuchter messen
an hem bestidt alle zondaeghen ende heyleghe daeghen, ten dienste van
tgherneente deser prochie, voor een jaer gheexpireert
januarij 1636,
lxxij lb. par. "
Id., id., Rek. id. van 1653-1654, fol. 10 : " Item Betalijnghe an dheer
Ludovijck Spranghe, over het doene van diversche nuchtermissen ten
dienste vande prochianen der prochie van Eessen... "
T er
i

VROUGH MISSE

luidt het hieronder :

Id., id., Rek. id. van 1657-1658, fol. 4 v o : " Betaelt aen
Christiaen de Clercq, cappelaen deser prochie, over een half jaer
dienst voor de prochie gedaen, soo het doen vande vrough misse
tsondaeghs als tsmestdaeghs... "
Mr

441, — FLOREEREN.

Dit woord wijst op het Verlichten van een handschrift,
inzonderheid op het versieren van de randen daarvan met
allerhande sieraden, met teekeningen, met bloemen, met dierenfiguren, familiewapens, enz.
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Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Brugsche Vrije (Damme),
Charters, oud nr 366, voorloopig blauw nr 2371, contract, van
19 December 1433, voor het maken van een antiphonaris in twee
deelen : " Ende zullen beede dese vorseide bouken van voormen, van
maten, van noten, van reghelen, van ghescriften, van hooftletteren,
tfloreeren, dbintsel ende tdecsel gheliken den bouken die de proost
Zegher gaf der kerke van... "

Vergelijk met de twee voorbeelden door Verdam, v°
Floreren, aangehaald.
FLOREREN beteekent ook Versieren in het algemeen, of
Pareeren, Paleeren, Opschikken, Opsmukken :
W. H. James Neale, Les Eglises Doyenné Dixmude, 2me partie,
Documents, blz. 14 : " Betaelt Jozine, de wedewe van Gheraert Lootvelt, van den Paesscheboom met wassen loovers ende blommen te
floreren, de somme van xxxiiij 1. x s. " (Kerkrek. St,-Niklaas, te Dixmude, over 1543-44.)
Floreeren wordt te Meerendre en omstreken gezeid van
menschen die trotsch en fier, piekfijn uitgedost, op wandel zijn :
Zie ze daar eens (loreeren! Zie ze daar door de straat [loreeren!
Ge zult ze met de kermis zien floreeren. Vgl. met Floreeren bij
De Bo.

442. — DOEN CONVOY.
Is hetzelfde als het Fr. Convoyer, edoch met de beteekenis
Leiden (den weg wijzen). Het geldt hieronder een troep Spaansche soldaten, die naar Duinkerke moest worden overgebracht :
de parochie Eessen betaalt een zekere som aan den leidsman,
opdat genoemde troep door haar grondgebied niet zou doorgaan :
Staatsarchief te Brugge, Register nr 2948 of Rekening " vande
prochie van Eessene " van 1625-1626, fol. 13 : " Ghegeven an een zeker
leedtsman met xxiiij spaigniaerden van tcasteel te Ghent doende convoy
naer Dunckercke, ten fyne hy de zelve duer dese prochie niet meer
zoude leeden, zoo hy beloofde ; by laste vanden hoofman, iij lb. xiiij
s. par.

— 60 P..

443. — TGROOTE GHEMEENE
en DEN GHEMENEN GROTEN RAED, te Iperen.
In oorkonden van Iperschen oorsprong, treffen wij van
deze uitdrukkingen volgende voorbeelden aan :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d YYpres, I, VIII : " Resolutien zo
van den grooten gherneene als van de wet... " (Reg. 1532-1543.)
Op. et loc. cit. : " Omme die alnu by den ghemenen groten raed
deser stede te agreerene... '' (Id.)
GENERALITEIT OFTE GROOTEN RAEDT, aan een oorkonde
van 1617 ontleend, kan tot uitlegging dienen :

Op. cit., I, 575 : " Noch competeert de voornoemde wet dauthoriteyt van te maecken ende stellen een collegie van derthien raeden, die
neffens hemlieden resolveren op alle d'affairen van importantie de voornoemde stede ende lande (- – ende schependom) raeckende, metgaders
de hoofmannen ende alle dandere collegien van raeden, als van xxvij
notabel poorters ende andere, die alle tzamen representerende de generalitegt ofte grooten raedt der voornoemde stede, resolveren zoo op
allerhande belastynghen... " (1617.) — (Zie ook op. cit., I, 6.)
Men vergelijke met :
" Eschevins et Communite de le vile dYpre '' (Op. cit., II, 6, keure
van 1171 of 1174) ; " Scabini et Communitas ville Yprensis "
(Id., II, 19, oork. van 1231) ; --- Scabinorum et Universitatis villae
Yprensis " (Id., II, 23, oork. van 1247) ; " Scabini et Homines villae
Yprensis " (Id., II, 25, oork. van 1253) ; -- " Advocatum, scabinos et
Communitatem Yprensem " (Id., II, 26-27, oork. van 1253) ; — " Li
avoes, li eschevin et le Consaus de no ville d'Ypre " (Id., II, 45, oork.
van 1294); --- " Burgenses, Scabini, Commune et habitatores villae
Yprae " (Id., II, 50, oork. van 1296) ; — " Scabinorum, burgensium et
Communitatis ville nostre Yprensis " (Id., II, 53, oork. van 1302) ; -" Li avoes, li eschevins, conseaus, li bourgois et foute la Communautes
demorans dedens leschevinage de le ville dYpres " (Id., II, 54, oork.
van 1302) ; Li Communités de le ville dYpres " (Id., II, 56, oork. van
1303) ; — " Scepenen, den xxvij ende al den upperghezuoorne van al
den neringhe van der stede van Ypre " (Id., II, 218, oork. van 1371) ; —
" Wy, vooghd, scepenen, raed ende al 't Ghemeene van der stede van
Ypre " (Id., II, 223, oork. van 1380) ; " Les advoué et eschevins de la
vine d'Yppre, ou nom de laditte ville, corps et communaulté d'icelle "
(Id., II, 246, oork. van 1401) ; — " La loy, bourgois et habitans de nostre
ville d'Yppre " (Id., II, 283, oork. van 1414).
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
*
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*
**

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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug, Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het beste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden 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 verzocht, 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-pr js),

in te zenden.

MAANDSCHRIFT
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2°) Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1920.
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3°) Fondsen bij de Vlaamsche Academie.
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4°) Kleine verscheidenheden :
Nt 444. Goet, door EDW. GAILLIARD .
. . .
Nr 445. Tghereedt, door Id.

76
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5°) Uit den voorarbeid tot eene critische uitgave
van Ruusbroec's " Brulocht '", door Dr.
L. R. REYPENS S J

77

6°) Kleine verscheidenheden :
Nr 446. Weeten (Weten), door EDW. GAILLIARD

90

90
Nr 447. Ghen — gaen, door Id. . . .
Nt 448. Doen : Een peert doen, door Id. . 90
7°) De jongste waarnemingen op het gebied der
geschiedenis van het Semietische alphabet,
door Dr. A. VAN HOONACKER . . .

91

8°) Kleine verscheidenheden :
N r 449. Donckermesse (donckermisse), door
EDW. GAILLIARD

113

Vergadering van 16 Februari 1921.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Prof. Dr. A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOGS, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, Prof.
Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof.
J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende leden ;
de heer Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch

eerelid.
De heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, werkend lid,
Dr. A. FIERENS en Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisser
lende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn
de vergadering bij te wonen.
*
**

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

**
Aangeboden boeken. '-- Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca
demie aangeboden :
Door de Regeering :
Tijdschriften. — Arbeidsblad, nrs 23-24, 1920. -- Bibliographic
de Belgique. le partie : Bulletin mensuel des publications beiges ou
relatives a la Belgique. 2e partie : Bulletin des articles de fond parus
dans les revues beiges. No 1, janvier 1921. Revue de Droit Pénal et
de Criminologie, nr 1, 1921.

---,62--.
Door het " Observatoire Royal de Belgique ", te Brussel.
Annuaire de l'Observatoire Royal de Belgique, publié sous la
direction de G. LECOINTE, directeur de l'Observatoire. 1922. Bruxelles, 1920.
Door tusschenkomst van de heeren BOUCHERIJ, te Antwerpen :
Oud-Archief van Deventer. De Cameraar, door Mr. J. ACQuOY,
Archivaris der Gemeente. Deventer, 1921.
Door den heer KARL W. HIERSEMANN, Leipzig, Kónigstrasse 22 :
Katalog. Manuscripte vom Mittelalter bis zum XVI. Jahrhundert.
Einzel. Miniaturen, orientalische Manuscripte and Malereien.
Door den heer J. KLEYNTJENS, S. J., St.-Willebrordscollege, te
Katwijk a/Rijn :
Stukken betreffende het huwelijk van Reinout, graaf van Gelre,
hertog van Limburg, en Margaretha, zijn gemalin. A° Di 1286.
Z. pl. o. j.
Door den heer JOS. LYNA, rijksarchivaris, te Hasselt :
De Rechtspleging in zake heksenprocessen in 't Graafschap Loon,
door JOS. LYNA, rijksarchivaris. (Overdruk uit het maandschrift : Limburg.) Maaseyck, 1920.
LYNA (JOS.). De Wederdoopers in het graafschap Loon. Tongeren, 1920.
LYNA (JOS.). -- De Huurcedels te Sint-Truiden in de XIVe eeuw.
(Extrait des Mélanges de Bormans.) Luik, 1919.
Door den heer H. NELIS, ambtenaar aan het Algemeen Rijksarchief, te Brussel :
Notes de Chronologie médiévale en Belgique, par H. NELIS.
Bruxelles, 1920.
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographie, Oct.-Nov. 1920. -- Pro Flandria,
nr 1, januari 1921. De Kleine Tuinbouwer, Jan. en Febr. 1921. —
De Vakleeraar, nr 2, 1921.

Ingekomen boek. — Voor de Boekerij der Academie is ingekomen :
Dubbele Wegwijzer der Stad Gent met voorgeborgten, en der
Provincie Oost- Vlaanderen, 1921, 149 ste jg.

Ruildienst. Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
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Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen
Vlaamsche Arbeid, nrs 1-2, 1921. --- Schweizerisches Archiv f iir
Volkskunde, 23. Band. Heft 2. -- Biekor f, nr 1, 1921. — Franciscana,
nr 2, 1921. -- Neerlandia, 2e afl. 1921. — De Opvoeder, nrs 3-5, 1921.
-- De Schoolgids, nrs 23-25, 1920, en nr 1, 1921..— Studiën, Februari
De kleine Vlaming, nr 3,
1921. — La Vie diocésaine, Janvier 1921.
1921.
Dietsche Warande en Belfort, nr 1, 1921.

Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Wedstrijd over de Zeevisscherij. — Daar de
heer Prof. Dr. C. LECOUTERE door ziekte verhinderd is
de vergadering van heden bij te wonen, is het hem niet
mogelijk verslag over genoemden prijskamp op te maken;
de Academie wordt dan ook verzocht hem als verslaggever te vervangen. — De Vergadering beslist dat aan
de heeren Prof. VERCOULLIE en Dr. L. SCHARPI , de
heer Dr. A.-J.-j. VANDEVELDE als derde verslaggever
zal toegevoegd worden.
2°) Plechtige vergadering van 1919. — In De
Standaard van 22 Januari, is een artikel verschenen, over
een zoogezegde weigering van den Koning de uitnoodiging tot deze vergadering te beantwoorden. — In overleg
met het Bestuur, heeft de Bestendige Secretaris, den
8 Februari, aan genoemd blad bericht gezonden, dat de
zaak daarin heel onnauwkeurig werd voorgesteld.
3°) Zaak Eupen. — Brief van 20 Januari, waarbij
de Weled. Heer Eerste Minister ontvangst bericht van
de twee exemplaren van het antwoord der Koninklijke
Vlaamsche Academie op den brief van Luitenant-Generaal BALTIA , hoocen Commissaris des Konings te
Malmedy, betreffende de taalkwestie in de aan België
toegevoegde districten. " Dit betoog, — zegt de Heer
" Eerste Minister, — heeft bij mij veel belangstelling ver-
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wekt en ik heb er een exemplaar van overhandigd aan
" den Hoogen Commissaris des Konings ".
"

4°) Institut International de Bibliographie, te Brussel. — Brief van 2 Februari, waarbij de Bestuurder der
Academie uitgenoodigd wordt tot de vergadering die, in
het Palais mondial te Brussel, den Woensdag, 9 Februari,
zal belegd worden, ten einde middelen te beramen om
een gezamenlijke catalogus van al de bibliotheken in België tot stand te brengen. De heer Dr. LECOUTERE belet
zijnde, heeft hij dezen last overgedragen op ons medelid
Is. TEIRLINCK, die op de gestelde vergadering aanwezig
is geweest. Een twintigtal bibliothecarissen of afgevaardigden hadden den oproep van het Bibliographisch
Instituut beantwoord. En na heldere toelichting van het
te bereiken gewenschte doel door de HH. Otlet en H. de
la Fontaine, werd besloten onmiddellijk de handen aan
't werk te slaan, ten einde door samenwerking het overnuttige doel te bereiken : nl. de vervaardiging van een
algemeenen Catalogus der Belgische Bibliotheken, onmisbaar voor al de ernstige werkers en navorschers.
De Koninklijke Vlaamsche Academie zou goed doen
wel te verstaan in de mate harer krachten en geldmiddelen mede te werken aan het samenstellen van soortgelijken catalogus.
Mededeelingen namens Commissiën,
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. -- De heer secretaris Prof.
J. VERCOULLIE legt het hieronder volgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren Kan. Joos, voorzitter, EDW. GAILK. DE FLOU, IS. TEIRLINCK, Dr. GOEMANS, Dr. MANSION, leden, Dr. LOD. SCHARPE en Mr. LEONARD WILLEMS,
hospiteerende leden, en Prof. VERCOULLIE, lid-secretaris.
LIARD,
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Aan de dagorde staat :
a] Een nieuw fragment van den roman van Limborch.
Mededeeling door Mr. LEONARD WILLEMS. --- Spreker bezit
twee fragmenten van den Limborch. Hij deelt mede dat de
nieuwe lezingen in dit handschrift voorkomende, bijna overal
de conjecturen bevestigen welke door Verdam, Tijdschrift v.
Leiden, VIII, voorgesteld werden.
b] De 15de eeuwsche dichter Jan van Machelen of Mechelen zou niet een Nederlandsch maar een Fransch dichter zijn.
Mededeeling door Mr. WILLEMS. Deze laatste stelt dienaangaande de Vergadering in kennis met tal van bijzonderheden,
die zijn bewering bevestigen.
c] Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD medegedeeld : Hout maken (met het oog op brandhout).
(1659.) --- Helpen met trachten... (1346.) -- Duersteck mette
heeren handt = Apostille. (1623, 1625.) r— Ghevolch in wapenen,
Volghen in wapenen = Volghen ten oorloghe, spr. van " smale
steden " of van " casselryen ". (1537 en 1305, 1310.) — Eerste
ende gereetste payement. (1626.) — Hodelicke vruchten waerdich maken goeder vrucht (in zake van tiende heffen). (1324.) —
Hooghe ziecken en Hauts malades. (1352.) ,-- Het in zinsneden
als : " Ende het leghets zeven linen (lands)... " en " Het siin
oec eenige wiven die... " (1289, 1315 en 1475), en in " Het quarn

voor ons als voor scepenen... ". (1482, 1515, 1574 enz.) —
Brie fven... deen ute den anderen ghesneden... — Competentie
pastoraele (1591), Competentie ofte alimentatie (1580). Zonne
Compas. (1620.)
d] Door den heer L. SCHARPÉ wordt in naam van Pater
L. REYPENS, neergelegd zijn verhandeling, getiteld : " Uit de
voorstudie tot eene critische uitgave van Ruusbroec's Brulocht ",
met verzoek om die in de Verslagen en Mededeelingen van de
Academie op te nemen.
-- De Commissie stelt aan de Academie voor, de
vier behandelde punten in de Verslagen en Mededeelingen te drukken. — Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De heer OMER WATTEZ, secretaris,
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legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : IS. TEIRLINCK, voorzitter,
Dr. JAC. MUYLDERMANS, G. SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST,
Dr. LOD. SCHARPÉ, Dr. A. VERMEYLEN, leden, Mr. LEONARD
WILLEMS, hospiteerend lid, en OMER W ATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Vereenvoudigde spelling. Mededeeling door den heer
H. DE BEER, buitenlandsch eerelid. — Dient het stuk in
de Verslagen en Mededeelingen opgenomen ? De Commissie zal
het stuk onderzoeken, doch beslist, dat het niet zal opgenomen
worden in de Verslagen en Mededeelingen, daar zij het debat
over die kwestie als gesloten beschouwt.
b] Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) : Oekologie
der Microorganismen, met bijzonderheden betreffende Java,
ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden.
De Commissie zal het stuk laten onderzoeken door de heeren
Dr. Vandevelde en Isidoor Teirlinck.
b] Lezing door den heer Mr. LEONARD WILLEMS, hospiteerend lid : Beknopt overzicht over de brieven van Prudens
van Duyse. — De heer WILLEMS brengt verslag uit over zijn
eerste onderzoek van de duizenden brieven die het dossier
Prudens van Duyse bevat. Hij is begonnen met de klasseering
der brieven, volgens de schrijvers, en zal in de volgende zitting
zijn onderzoek voortzetten en het schriftelijk indienen.
TACO

DAGORDE.
1°) Boekerij. Verslag van den Bestendigen Secre-

taris 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 van de Boekerij der Academie gedurende
het jaar 1920. — De Vergadering beslist, dat dit stuk in
de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
— (Zie beneden blzz. 71-72.)
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2°) Fondsen. — Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Verslag over de
Fondsen, waarvan het beheer door de Commissie wordt
waargenomen : Dienstjaar 1920. Namens de Commissie, doet de heer Bestendige Secretaris, verslag over
de werkzaamheid betreffende het Karel Boury-Fonds,
het Vande Ven-Heremans-Fonds en het Aug. BeernaertFonds en dezer geldelijken toestand gedurende het
dienstjaar 1920.. (Zie beneden blzz. 73-74.) — Ingevolge
bepaling van de Koninklijke Besluiten houdende goedkeuring dier Fondsen, zal een afschrift van genoemd
verslag aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten worden overgemaakt.
3°) Commissie van beheer van het SalsmansFonds. — Verslag over het dienstjaar 1920. — Namens
de Commissie doet de Bestendige Secretaris verslag
over de werkzaamheid van dit Fonds en dezes geldelijken toestand gedurende het dienstjaar 1920. — (Zie
beneden blz . 75 .) Ingevolge artikel 5 van het
Koninklijk Besluit van 25 Januari 1919, houdende goedkeuring van dit Fonds, zal een afschrift van genoemd
verslag aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten worden medegedeeld.
4°) Staatsprijskampen : Driejaarlijksche wedstrijd
voor Nederlandsche Letterkunde. VEERTIENDE TIJDVAK (1918-1919-1920). — Aanvulling der Lijst Candir
laten, ingevolge het schrijven van den Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten van 12 Januari. (Zie boven,
blz. 11.) — De Academie stelt als candidaten voor :
Binnen de Academie, den heer Mr. LEONARD
WILLEMS.

Buiten de Academie, de heerera : PAUL DE MONT,
te Antwerpen ; FRITZ BAuR, te Gent ; en Pater VAN
MIERLO, te Drongen.
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5°) Dante-dag. — Voorstel door den heer Dr.
A. FIERENS, in den loop van het jubeljaar 1921, door de
Academie een Dante-dag te laten beleggen. — De heer
FIERENS is door een erge ziekte belet de vergadering bij
te wonen. Tot zijn groot spijt kan hij derhalve zijn voorstel niet toelichten. — De heer waarnemende Bestuurder
geeft echter lezing van het stuk van Dr. FIERENS
Vóór enkele maanden hadden we het genoegen ons hooggewaardeerd medelid den heer G. Segers te hooren wijzen op
de hooge beteekenis van het zevende eeuwfeest van Dante
Alighieri, dat dit jaar wordt gevierd. Vandaag zou ik de
Academie willen voorstellen dat zij een werkelijk aandeel
nemen zou in de verheerlijking van den onsterfelijken dichter.
Het zal wel niet noodig zijn, om haar daartoe te bewegen,
theoretisch te bewijzen dat Dante 's lands belangstelling verdient
door te gewagen van de plaats die Italië's groote telg in de
wereldletterkunde bekleedt, noch zelfs door er aan te herinneren hoe wij, de zonen van een volk dat opwil naar eigen
leven door eigen taal, in hem te aanschouwen hebben den
durver en baanbreker, die een van de eersten in de moderne
tijden zijn roem onvergankelijk op de rots van het vulgare
eloquium heeft gevestigd. Volstaan zal het met een enkel
woord aan te toonen dat, feitelijk, in België en Vlaanderen
belangstelling voor Dante bestaat en dat die belangstelling
logisch tot uiting moet komen in den schoot onzer Vereeniging.
Er bestaat belangstelling in België.
Immers, de Belgische afdeeling van het Internationale
Dante-komiteit, die verleden jaar een dubbele reeks voordrachten inrichtte te Brussel, heeft haar werking met een onverhoopten uitslag bekroond gezien, bij zoover dat zij, na betaling
van haar onkosten. een schoonen stuiver heeft kunnen opzenden naar het hoofdkomiteit van Ravenna. De Regeering heeft
door de bemiddeling van Zijn Excellentie minister Destrée
aan de inrichters dier voordrachten een milde subsidie geschonken, om hen toe te laten hun werking. dit jaar, mede in
eenige provinciesteden, voort te zetten. En door den rector
der Brusselche hoogeschool, den heer Errera, werd in de
Académie royale de Belgique voorgesteld. dat dit geleerd

69
genootschap een bijzondere zitting aan de viering van den
dichter der Divina Commedia zou wijden.
Er bestaat ook belangstelling in Vlaanderen.
De Vlaamsche voordrachten, verleden jaar ingericht te
Brussel door het komiteit dat we boven vernoemden, hebben,
dat is waar, weinig bijval genoten : zij, die den toestand der
verfransching in onze hoofdstad van nabij kenden, hadden het
overigens voorzeid. Edoch daartegenover staat dan de schrille
tegenstelling van Antwerpen, waar een dubbele reeks van
voordrachten, in de Hoogeschool voor Vrouwen eenerzijds en
in de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding anderzijds,
eivolle zalen uitlokte. Een onzer boeiendste tijdschriften, de
Vlaamsche Arbeid van Jozef Muls, stelde er prijs op de Danteviering in Vlaanderen met een uitvoerige bijdrage en met een
prachtig gedicht in te luiden. En tot in onze studentenvergaderingen toe werden, blijkens de verslagen, die in den Student
van nieuwjaar voorkomen, herhaaldelijk en op verschillende
plaatsen voordrachten gegeven over den zanger van Beatrice.
Waarom nu die belangstelling in den schoot der Academie
haar bekroning moet vinden ? Wel, omdat de Academie onder
haar leden telt de twee mannen, die Dante in Vlaanderen het
naast staan, Prof. Dr. August Vermeylen, die het schoonst over
hem heeft geschreven, en Prof. Dr. Julius Persyn, die hem in
den laatsten tijd het diepst heeft doorvorscht. Een Dante-dag
zal ons, en geheel het Vlaamsche Volk met ons, eenige uren
bezorgen van het grootste genot en tevens aan de buitenstaanders toonen dat wij de schoonheid weten te huldigen in al haar
vormen.
ik stel dus voor dat de Academie besluiten zou, ofwel een
bijzondere zitting aan Dante Alighieri te besteden, ofwel, indien
zulks op moeilijkheden mocht stuiten, de verheerlijking van
den dichter als hoofdpunt te brengen op de dagorde van haar
jaarlijksche openbare vergadering van Juni,
— Hierop beslist de Academie den Dante-dag op
de gewone Mei-vergadering te stellen en te dezer gelegenheid een openbare vergadering te houden. — De heer
Prof. Dr. AUG. VERMEYLEN neemt aan als feestredenaar
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6°) Lezing door den heer Dr. Van Hoonacker :
De jongste waarnemingen op het gebied der geschiedenis
van het Semietische Alfabet. — Het Semietische Alfabet,
— zegt spreker, — kwam tot stand, naar de heerschende
zienswijze, in Fenicië of Kanaan. De gangbare meening
was, bijzonder gedurende de laatste dertig jaren, dat de
oorsprong daarvan, — uit het Egyptische of het AssyroBabylonische schrift te verklaren —, niet vroeger op te
voeren was dan ten hoogste de 15 de eeuw v. C. Sir
A. Evans stelde zelfs onlangs als uitkomst zijner opsporingen vooruit, dat het Fenicisch Alfabet, uit het Kretenzisch schrift ontstaan, eerst rondom de 11 de of de
12de eeuw v. C. in zwang kwam. Maar inschriften in het
schiereiland Sinai ontdekt en thans op voldoende wijze
ontcijferd, maken het noodig een merkelijk hoogeren
ouderdom voor het Alfabetisch schrift aan te nemen.
Kenmerkend voor de bedoelde inschriften is, dat zij wel
in Semietische taal, maar bijna uitsluitend met Egyptische
teekens opgesteld zijn. Volgens sommigen zouden zij
opklimmen tot de XIIe Egyptische Dynastie, d. i. tot
ongeveer 1800 v. C. Dit is ook, volgens Flinders Petrie
en Eisler, het tijdvak, tot hetwelk een houten stuk zou
behooren, te Kahun in Egypte gevonden, en dragende
een kort opschrift in vier Finicische letterteekens.
— De heer waarnemende Bestuurder wenscht de
heer VAN HOONACKER geluk met zijne lezing en tevens
met zijn benoeming tot briefwisselend lid der Academie.
Hij hoopt dat hij ons dikwijls op zoo 'n leerrijke voordracht zal vergasten en stelt voor die in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. (Goedgekeurd.)

— De vergadering wordt te vier uur gesloten.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
SECRETARIE.

BOEKERIJ.
VERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 1920.

MIJNE HEEREN,

Ten einde te voldoen aan de voorschriften van het Reglement voor de Secretarie, heb ik de eer verslag te doen over
den toestand der boekerij gedurende het jaar 1920.
Aanwinsten. — De aanwinsten der Bibliotheek werden
maandelijks medegedeeld in onze Verslagen en Mededeelingen; zij bedroegen voor het verloopen jaar 470 boeken en
brochures, en 62 tijdschriften. Daarvan werden 463 boeken en
brochures, en 46 tijdschriften aan de Academie ten geschenke
gezonden, nl. :
Boeken

Tijd-

en Brochures. schriften.

Door de Regeering :

26

10

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

10

4

Door academiën, hoogescholen, openbare
bibliotheken enz. uit het buitenland :

153

10

Door werkende en briefwisselende leden
der Academie :

170

5

Door buitenlandsche eereleden :

10

2

Door bijzondere personen in België :

70

13

uit den vreemde : 24

2

463

46

---72—
Aangekochte boeken. — Zeven boeken werden aangekocht.
Ruildienst, — In ruiling met haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek ontving de Academie : uit België
12 tijdschriften; uit andere landen, 4 tijdschriften.
Onze verzamelingen werden daarenboven verrijkt met
74 bundels (handschriften in dicht en proza, boeken enz.), en
28 medailles, eere- en gedenkpenningen, uit de nalatenschap
van den heer PRUDENS VAN DUYSE.
Verder nog een tiental gedenkpenningen en eereteekens
van ons betreurd medelid, den heer TH. COOPMAN.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.

FONDSEN
BIJ DE KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMI@

VERSLAG

door den Bestendigen Secretaris, in vergadering van
16 Februari 1921 gedaan, namens de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde en de Commissie van Beheer van het Pater Salsmans-Fonds, als
gevolg op het Verslag na de Oorlogsjaren opgenomen
in de Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1919-1920,
blzz. 468 - 472.
I.

PATER VAN DE VEN - HEREMANS - FONDS.
(Art. 4 van het Koninklijk Besluit van 18 Mei 1905.)
(Zie Jaarboek voor 19191920, blzz. 176-177.)
Geldelijke toestand.
Batig slot op 31 December 1919 . . . . . . Fr. 7141.72
174.53
Interesten op de Spaarkas over het jaar 1919 . .
294.00
1920. Rent : 1 n Januari 1920 (Tweede halfjaar 1919) (1).
294.00
1920). .
1 n Juli
„ (Eerste
„
294.00
1 n Januari 1921 (Tweede
,, ). .
„
Samen : Op de Spaarkas. Fr. 8198.25
(1) Voor het Van de Ven -Heremans-Fonds, — het Aug. BeernaertFonds, — en het Salsmans-Fonds, wordt 6 fr. voor belasting afgetrokken. — Voor het Karel Boury-Fonds, werd, in 1920, 3 fr., en, in
i92}, 2.50 afgetrokken.
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KAREL BOURY-FONDS.

(Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1909,)
(Zie Jaarboek voor 1919-1920, blzz. 173-176.)
Geldelijke toestand.
Batig slot op 31 December 1919 . . . . Fr. 2477.04
1920, Juni. Ingetrokken voor betaling van den Boury250.00
prijs 1920. ..
Blijft Fr. 2227.04
Interest op de Spaarkas over het jaar 1919.
63.98
Rent : ln Jan.1920 (Tweede halfjaar 1919).
122.00
1920.
,,
1920).
122.50
in Juli
„ (Eerste
„
„ ).
122.50
„ i n Jan.1920 (Tweede
1921.
1920, 2 Aug. Teruggestort op de Spaarkas, daar alleen
de helft van den uitgeloofden prijs werd
125.00

toegekend

Samen : Op de Spaarkas Fr. 2783.02

III.
Staatsminister AUG. BEERNAERT-FONDS.

(Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1912.)
(Zie Jaarboek voor 1919-1920, blzz. 179183.)
Geldelijke toestand.
Batig slot op 31 December 1919 . . . . Fr. 4623.83
1920, Juni Ingetrokken op de Spaarkas voor betaling
van de vier prijzen van 1000 fr., toegekend aan de heeren K. VAN DE
WOESTIJNE, ERN. CLAES en AUG. VAN
CAUWELAERT, en aan Juffrouw VIRGINIE LOVELING .

1920.

4000.00

Blijft Fr. 623.83
110.95
Interest op de Spaarkas over het jaar 1919
249.00
Rent : Mei 1920 (Nov. 1919-April 1920) .
249.00
Nov. „ (Mei-Oct. 1920) . . . .
Samen : Op de Spaarkas Fr. 1232.78

^
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Iv.
PATER A. SALSMANS-FONDS.
(Zie jaarboek voor 1919-1920, blzz. 178-179.)
Geldelijke toestand.
Batig slot op 31 December 1919. . . . Fr. 7127.36
1920, juli, Ingetrokken op de Spaarkas, voor de kosten
van eene reis naar Frankrijk van den
heer R. PARMENTIER. .
300.00
Blijft Fr. 6827.36
Interest op de Spaarkas over het jaar 1919
168.34
1920.
Rent : Mei 1920 (Nov. 1919-April 1920) .
294.00
Nov. 1920 (Mei-Oct. 1920) . . .
294.00
Samen : Op de Spaarkas Fr. 7583.70

Gent, 16 Februari 1921,
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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KLEINE VERSCREIDENfiEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

444. — GOET.
Het woord komt hieronder voor met de eigenlijke beteekenis van Rijk, Voornaam. — " Ne ware leengoet "...: was het
niet dat leengoed bestaat, de wereld zou niet " sin gheregiert ",
" eidelheit " of adeldom zou vergaan..., hooge geslachten
zouden dalen en iedereen zou in weinige dagen willen even
rijk zijn. Aldus lezen wij in het proemium van het " Leenboek
van der mannen van Vlaendren ", uit de XIII e eeuw :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Bourg de Bruges, III, 205 :
" Want ne ware leengoet, de werelt ne mochte niet sin gheregiert,
eidelheit ne mochte niet ghedueren, noch regement in lande bliven,
eerlychede (heerlichede) soude vergaen, eidelhede ende hoghe gheslachten souden dolen, (var.: dalen,) ende elc soude willen in corten daghen
even goet sin... "

Men vergelijke op cit., III, 311, met het proemium van
" den bouc vanden leennen ende de privilegen van dien ", naar
een afschrift van 1480 : " Want elc zoude in corten jaren
willen wesen heven goet ".
445. — TGHEREEDT.
Wijst op Beschikbaar geld (ter beschikking zijnde), Fr.
Argent disponible. Vgl. met het voorbeeld aangehaald door
Verdam, v° Gereet als znw., II, kol, 1516.
W.-H. James Weale, Les églises Doyenné Dixmude, Documents,
blz. 464 : " Doen te wetene, dat wy ontfanghen hebben de supplicatie
van ...., te kennen ghevende dat zy groot ghereetschap hebben beginnen
maecken tot optimmeren van de drie buecken van de kercke .... , die
ghecost heeft ontrendt de neghen hondert gueldenen, waerinne den
meestendeel van 't ghereedt annegaende de voornomde kercke gheemployeert es .... , (Brief van den bisschop van Iperen, 1613, betreffende de
kerck van Woumen.)
EDW. GAILLIARD.

LIIT DEN VOORARBEID
TOT EENE CRITISCHE UITGAVE
VAN

RUUSBROEC'S " BRULOCHT ",
(Mededeeling op het Derde Vlaamsch Philologencongres te Gent, 19 September 1920),

door Dr. L. REYPENS S. J.
I. WAAROM EENE NIEUWE UITGAVE
DER BRULOCHT?

De Dietsche tekst van Ruusbroec's meesterstuk beleefde
tot nogtoe slechts twee uitgaven.
De eerste, voor zoover zij nog een Mnl. tekst mag heeten
te bieden, is die van 1624 (1). Ze is zeer zeldzaam geworden.
Gelijk we door MASTELINUS weten (2), werd ze bezorgd door
den Kapucijn P. GABRIEL. Zij was voor het grootere publiek
bestemd, en bleef dan ook niet zonder " eenighe vernievvinghe
ende verbeteringhe van de oude Tale, naer de veranderinghe
des tijts ", gelijk de Censor zegt in zijn Approbatio.
Met DE VREESE (3) moeten wij instemmen, waar hij dezen
druk van 1624 heel wat beter noemt dan DAVID in zijn Voorrede
wel zou laten vermoeden (4). De spelling is wel vernieuwd, en
er zijn nogal eenige omstellingen, maar in zijn geheel heeft de
(1) T Cieraet // der Gheestelycker // Brvlo ft // Gemaeckt door den
goddelijcken leellraer, ende seer vvtnemenden schoullwer Heer Jan
Ruysbroeck, Canollnick Regulier ende eerste Prioor van // Groenendale. 11 Int licht ghebrocht door eenen liefhebber Christi... Tot Brvssel l/ By Jan van Meerbeeck, in // de Putterye // in S. Anna. Anno 1624.
(2) Necrologium Viridis Vallis..., Brussel, J. Meerbeeck (z. d.,
omstreeks 1630), blz. 123.
(3) Bibliographie nationale, op het woord Ruysbroeck (Jean de),
T. XX, kolom 579.
(4) Blz. III van het Eerste Deel van Dat Boec van den Gheesteleken
Tabernacule, in de uitgave van de Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, 3e Serie, Nr 1.
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tekst, wat den inhoud aangaat, niet geleden. Hij is overgenomen
uit een Hs, dat lastig nader te bepalen is, maar dat zeker tot
de familie der meest betrouwbare behoort. Al mag GABRIEL'S
uitgave ook beteekenis hebben voor de geschiedenis van
Ruusbroec's invloed op het geestelijke leven en de geestelijke
literatuur onzer XVII e eeuw, van louter critisch standpunt uit
is zij waardeloos.
Ook reeds zelden geworden is de tweede Brulochtuitgave,
die pas kwam in 1868, na den dood van DAVID. Voor de Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen had de Kanunnik er zich
mee gelast, heel het werk van Ruusbroec naar de toen bekende
Hss. in het licht te geven (5).
Deze aanzienlijke arbeid heeft aan de Ruusbroecstudie
diensten bewezen die men niet mag onderschatten. Want feitelijk werd er een reeks Hss. voor geraadpleegd, die, in het geheel
genomen, een niet kwaden tekst schonken, en dan ook toelieten zich van Ruusbroec's leer een goed beeld te vormen.
Maar aan onze tegenwoordige kennis der Hss. beantwoordt deze uitgave niet meer, en aan de eischen die men

aan eene kritische uitgave mag stellen voldoet zij niet langer.
Vooreerst kon DAVID den druk van het zesde en laatste
deel, dat de Brulocht bevat, zelf niet meer bezorgen. Na
zijnen dood vond F. A. SNELLAERT wel alles gereed liggen (6).
Maar de voorrede was door DAVID nog niet opgesteld. En
al hadden we, naar de voorredenen op de andere uitgegeven
Ruusbroectractaten te oordeelen, ook hier niet voldoende
opheldering gekregen omtrent de wijze waarop de uitgever
zijn taak opvatte, iets toch hadden we bekomen, waar we nu
(5) Het verscheen in 6 deelen onder den Titel Werken van Jan
Van Ruusbroec, bij C. Annoot-Braeckman te Gent. Het eerste deel is
van 1858, het laatste van 1868. Slechts 100 exemplaren werden voor
den handel bestemd. Om het Nederlandsch publiek anders dan door
Fransche vertalingen met Ruusbroec in kennis te brengen, bezorgde
C. A. Wijnschenk Dom een herdruk op 500 exemplaren van DAVID'S
Brulochttekst, maar zonder de nota's. Ook werd eenheid in de schrijfwijze gebracht en de indeeling in hoofdstukken gebeurde zelfstandig.
Uitgave dus voor het grootere publiek. Titel : Jan Van Ruusbroec.
Die Chierheit der Gheesteliker Brulocht. Amsterdam MCIVMXVII.
Uitgegeven voor den Nieuwen Kring, bij Swets en Zeitlinger.
(6) Uitgenomen het glossarium, dat ook dit laatste deel moest
besluiten, maar dat onafgewerkt, en dan ook onuitgegeven bleef.
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woord voor woord den uitgegeven tekst naast het voorbeeld
moeten leggen om tot klaarheid te komen.
Deze vergelijking, die we voor het Derde Boek der
Brulocht instelden, bracht ons tot de uitkomst, dat DAVID,
zonder te verwittigen door schuinen druk of nota, hier en
daar spelling en woordvorm tot eenheid brengt ; waar hij
terecht een betere lezing uit andere Hss, in den gekozen tekst
opneemt, deze afwijking niet anders aanduidt, dan met in
nota SURIUS ' Latijnsche vertaling te citeeren ; dat hij enkele
varianten als betere lezing verkiest, die wij moeten afwijzen
als zéker niet behoord hebbende tot Ruusbroec's oorspronkelijken tekst. Dit laatste heeft zijn aanleiding en verontschuldiging hierin, dat DAVID niet genoeg Hss, heeft gekend om
zijnen tekst definitief te kunnen vaststellen. Waar wij, dank
zij vooral de ijverige opsporingen van DE VREESE, een vijftigtal Brulochthss. kennen (7), waarvan 15 met den volledigen
Dietschen tekst, heeft DAVID slechts met 6 Dietsche Hss.
gewerkt. En niet zoozeer dit betrekkelijk gering getal is van
belang, dan wel het feit, dat van de drie Latijnsche vertalingen der Brulocht, DAVID de twee beste, die van JORDAENS
en die van GEERT GROOT niet heeft gebezigd, maar alleen
de paraphraseerende van SuRIUS aanhaalt ; dat hij de oude
Alamanische vertaling niet kende, en van de Dietsche Hss.
een paar belangrijke niet kon raadplegen. Zoo heeft hij dan
ook niet vermoed, dat er twee ietwat verschillende redacties
van den Dietschen tekst bestonden, waarvan ééne slechts van
Ruusbroec stamt.
Hierom alleen reeds is een van grond af nieuwe, meer
critische uitgave der Brulocht gewenscht.
DAVID was daarenboven minder gelukkig in het kiezen
van Hs. D tot legger. Want dit Hs. was voor Holland
bestemd, terwijl Ruusbroec schreef " in onvermingheden
brueselschen dietsche " (8).
Wat de tekstverklaring betreft, hier vooral liet DAVID
veel te doen over. Het mystiesch stelsel van Ruusbroec
(7) Uittreksels en vertalingen meegerekend.
(8) Aldus Die Prologe van her Gerardus in Hss. D en G. Zie
DE VREESE, Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van
Jan van Ruysbroeck> in Het Belfort, jaargang 1895, II, blz. 19.
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schijnt hij wel niet diep ingestudeerd te hebben. Hij vergenoegt zich dan ook, bij de lastige plaatsen de vertaling van
SuRIUS in nota te citeeren. Feitelijk is die handelwijze aan
de uitgave nog ten beste gekomen. Want al staat SURIUS'
arbeid voor de letterlijke nauwkeurigheid ver ten achter bij
de vertalingen van JORDAENS en GEERT GROOT, voor de
interpretatie is zijn werk niet van belang ontbloot.
II. DE DIETSCHE BRONNEN VOOR DE TEKSTCRITIEK
DER BRULOCHT.

Wij spreken hier alleen van de Dietsche Hss. met volledigen Brulocht-.tekst. Trouwens deze volledige Hss. vullen
mekaar zoo goed aan, en de uittreksels, elders voorkomend,
laten zich voor zoo weinig belangrijk aanzien, dat wij er
voor de tekstkritiek weinig hulp van verwachten.
A. Door DE VREESE reeds beschreven, zijn de 11 volgende Brulochthss. :

D, F, G, I, L, Q, R, e, Aa, Hh, I i.
Van deze Hss. heeft DAVID slechts gekend : D. F, G, I, L,
Hij benuttigde daarenboven nog het onvolledig Hs. MI,
dat alleen het Eerste Boek der Brulocht bevat.
B. Door

DE VREESE

nog niet beschreven :

12. Hs. van het Seminarie te Warmond, nr 5. Wij
noemen het /3.

13. Hs. van den E. H. Leo De Poortere, Brugge. Wij
noemen het

b.

14. Hs. van het Stadsarchief te Brussel, n r 2915. Wij
noemen het E.
Deze drie Hss. werden ons door
gemaakt

DE VREESE

bekend

15. Hs. van Z. E. H. Kannunik Dr. Muyldermans te
Mechelen, wiens bestaan ons door Prof. Scharpé werd meegedeeld. Wij noemen het

y.

16. Hs. II. 2846 der Kon. Bibl. te Brussel, dat wij in
den cataloog van Van den Gheyn aangeduid vonden. Wij noemen het a.
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Van deze tweede reeks Brulochthss. kende David geen
enkel. Daar de volledige wetenschappelijke beschrijving ervan
door DE VREESE werd voorgenomen, zullen wij slechts de
korte kenteekening geven van den Brulocht-tekst dien de
15 Hss. ons bieden. Voor zoover DE VREESE ze behandelde,
zullen wij de aanmerkingen maken waartoe zijne beschrijving
aanleiding gaf.
1. Allereerst hebben wij het verlies te betreuren van het
oudste Dietsche Brulochths. Het is, helaas, in den brand der
Leuvensche Universiteitsbibliotheek, een prooi der vlammen
geworden. Dit Hs., Aa bij DE VREESE, Nr. XI, 105 der Kon.
Bibliotheek van den Haag, was juist vóór het uitbreken van
den oorlog, te samen met het kostbaar Weesperhs. 29, welwillend aan de Leuvensche Bibliotheek voor onzen arbeid
in bruikleen gegeven.
De prachtig op perkament geschreven codex dagteekende, naar DE VREESE, uit de 2e helft der XIVe eeuw,
omstreeks 1370, en had oorspronkelijk tehuis behoord in een
der Begijnhoven van Delft. De tekst getuigde soms wel van
verstrooidheid en onbegrip bij de af schrij f ster. Maar het
groote belang ervan was, dat hij, met de Alamanische
vertaling, tegenover een andere, veel talrijker familie der
Brulochthss., een afzonderlijk, zelfstandig getuigenis bood
voor het vaststellen van den tekst. In het betreurenswaardig
verlies van het Hs. mag het dan nog een geluk heeten, dat
wij het Hs. volledig photographieerden, en dat de belangrijke
bron aldus eenigzins mocht bewaard blijven. Ook van den
Weespercodex hadden wij een volledig afschrift der onuitgegeven gedeelten (9) genomen. Mocht een of ander geleerd
Gezelschap zich het behoud van den tekst der twee Dietsche
geschriften aantrekken, dan zouden wij in staat zijn de Haagsche Bibliotheek eenigzins schadeloos te stellen voor het niet
onbelangrijk verlies dat zij deed. De critische uitgave der
Brulocht zal in alle geval de hulp van den Delftschen codex
niet moeten ontberen.
(9) Alleen BRINCKERINCK'S Collatiën waren gedrukt. De codex
werd beschreven door F. H. G. VAN ITERSON in zijn Stemmen uit den
voortijd, Leiden, 1857, blz. 179.
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2. Zamelhs. D is op papier geschreven, en dagteekent
van 1461. Het berust op de K. B. te Brussel onder N r 3416-3424.
Al de traktaten van Ruusbroec zijn erin bijeengebracht. De
Brulocht staat er in een wel niet volkomen, maar toch verzorgden tekst, dien wij moeten besluiten oorspronkelijk in
Groenendaal te zijn afgeschreven. De tekst vertoont de eerste
redaktie. In de beschrijving van DE VREESE (10) blz. 29,
4e regel na de verzen, bleef de drukfout staan : ontfaen. Het
Hs. heeft on faen. Op dezelfde blz., noot 4 spreekt DE VREESE
van drie stokjes wier bedoeling hem niet duidelijk is, of
namelijk i n ofwel i i i is te lezen. Wij moeten beslist i n lezen,
want het eerste stokje, en het eerste alleen, draagt een diacri
tisch teeken. De zin van het woordje is dan indien, en een
tekst zou gevonden zijn dien VERDAM zoekt (11).
Blz. 33 der beschrijving, noot 2, vervangt DE VREESE
het woord verenighe van den tekst door vereeninghe. Daar
enighe naast eninghe voorkomt (12) kan verenighe bewaard
blijven. Het Hs. heeft ook, op blz. 34, noot 1, enighe en niet
enighen.

3. Zamelhs. F, is op papier geschreven in het laatste
derde der XVe eeuw. Het heeft toebehoord aan, en werd
waarschijnlijk ook geschreven in het Fraterhuis Nazareth der
Broeders van het Gemeene Leven te Brussel. Het berust thans
in dezelfde stad, op de K. B., onder N rs 1165-1167. Met eene
zorg die enkele verstrooiïngen niet uitsluit, werden er acht
traktaten van Ruusbroec naar een Groenendaelsch Hs. afgeschreven. De tekst der Brulocht is die der eerste redactie.
4. Zamelhs. G schreef, in 1480, Zuster Martine van
Woelputte, die wel eens verstrooid was, en den zin niet
altoos vatte van wat zij afschreef, maar die niet knoeit waar
ze niet begrijpt, en wier slaafschheid soms kostbaar is voor
de tekstcritiek. Op papier, met enkele tusschengeschoten per(10) De Handschriften van Jan Van Ruusbroec's Werken. Gent,
Suffer, 1900. Uitgave der Kon. Vl. Academie. Eerste stuk.
(11) Mnl. Woordenboek op het woord in voegw.
(12) Zie VERDAM op het woord Eninge. Maar het blijft de vraag
of die dubbele vorm niet eenvoudig te wijten is aan het verwaarloozen
der af kortingsstreep boven de i van het woord.

-83kamentbladen, zijn hier Ruusbroec's traktaten opgenomen.
Het Hs. bevat, evenals D den zoogenaamden Proloog van
den Karthuizer GHERAERT. De codex heeft toebehoord aan
het St.-Margaretaklooster te Bergen-op-Zoom, en berust thans
op de Hoogeschoolbibl, te Gent, onder N r 693. Tekst der
eerste redactie.
In de beschrijving door DE VREESE bleef een belangrijke
aanteekening achterwege. Fol. 141 a, na het afschrift van het
Tabernakel, vonden we deze verzen :
Die ghene die dit heeft ghe/schreven
Hi begheert doer cristus leven
Dat ghi voer hem onsen here
Wilt van minnen bidden seer
Dat hi vervolghe dese leere
Ende sijns selfs vertie in lanc so mere
Nader hoechter minnen keere
Ende altoes gode loue ende eere.

Hiermee weten we dat G onafhankelijk is van D, waarin
deze verzen niet voorkomen. Zuster Martine nam ze over uit
haar voorbeeld. Want van haar zelve zijn ze niet : alles is
er in 't mannelijk.
5. Hs. I werd in 0. L. Vrouwenhuis van Bethleem bij
Leuven (Herent) in het laatste vierde der XV e eeuw op dictaat geschreven, en bevat, op papier, de Brulocht en nog
twee andere traktaten van Ruusbroec. Wel heeft de kopiïst
fouten verbeterd, maar andere bleven staan, en de interpunctie
wijst nog al dikwijls op onbegrip. In waarde staat de tekst
dan ook achter bij de vier voorgenoemde Hss. De codex
berust op de K. B. te Brussel. Tekst der eerste redactie.
6. Hs. L is op papier geschreven en berust op de Bibl.
van de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden, onder
Nr 343. Dat dit Hs., door tusschenkomst van suster Aelheyn
Barentse, clarisse in Swol, van Geert Groot zelf zou komen,
als Jacobus Reewinkel in 1759 aanteekent achteraan in het
Hs., is wel niet goed mogelijk, vermits het in het begin der
tweede helft der XVe eeuw, waarschijnlijk in 1463, werd
geschreven, en Geert Groot in 1384 aan de pest overleed.
Daarom begrijpen wij niet goed DE VREESE op blz. 101 zijner
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beschrijving, waar hij er alleen aan twijfelt of Zuster Aelheyn,
die misschien pas in 1495 overleed, dézen codex nog van
Geert Groot kon ontvangen hebben. De twijfel kan alleen
bestaan omtrent een mogelijk voorbeeld van dit Hs. Dat een
aanteekenaar het uit Groenendael doet stammen, is wel met
geen onmogelijkheid gepaard, maar schijnt erg verdacht voor
een Hs. met de tweede redactie. Maar van de Hss. met deze
redactie is dit wel een der beste. Het bevat, met de Brulocht, vijf andere traktaten van Ruusbroec.
7, Hs. Q is de Codex Vossianus var. ling. quarto No 12
en berust te Leiden op de Rijksuniversiteit. Hij is in het
midden der XVe eeuw op papier geschreven en bevat, buiten
traktaten van andere schrijvers, Ruusbroec's Brulocht. Daar
blijft nog al eens een woord achterwege in dezen tekst der
tweede redactie. Toch is hij, in zijn geheel niet kwaad. Maar
hij is onvolledig, door de schuld van den inbinder. Dit heeft
DE VREESE niet gezien. Op 't einde, te beginnen met fol. 118",
breekt de tekst af, om, op fol. 119 a, 'n heel eind verder in
den Brulochttekst, voort te gaan. Naar onze beraming viel
'n heel sextern weg (13).
DE VREESE heeft ook het belang niet ingezien die de
eerste traktaten van dezen codex hebben voor de geschiedenis der Letterkunde. Wij zullen er elders over spreken.
8, Hs. R, op de Bibl. der Hoogeschool van Gent berustend
onder Nr 255, is uit de laatste jaren der XVe eeuw, en bevat,
op papier, benevens een paar kleinigheden, de Brulocht in
een tamelijk verwaarloosden tekst der tweede redactie. Op
het einde der XVI e eeuw behoorde de codex toe aan het
Recolettenklooster te Gent.
9. Hs. Hh berust op het British Museum, N r Addit.
11487, en bevat, naast een brokje van Ruusbroec's Zeven
Sloten, en traktaten van andere schrijvers, de Brulocht. Wij
lieten ons de photographische opname van den codex bezorgen. De tekst is die der tweede redactie. Hij werd met veel
zorg op papier afgeschreven. Maar de kopiïst collationeerde
(13) ln de uitgave van DAVID, 6e Deel, van blz. 115, vijfde regel,
na het woord minne, tot het woord voertgaen op blz.157, 23e regel.
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tevens een Hs. der eerste redactie, dagteekenend van 1368.
Hierom is dit Hs. belangrijk. De codex zelf dagteekent van 1497.
10. Hs. I i berust insgelijks op het Britisch Museum,
Nr Addit. 18164. Wij lieten het ook photographieeren. De
codex is met veel zorg op perkament geschreven. Hij dagteekent uit de tweede helft der XV e eeuw, omtrent 1460. Hij
is afkomstig van, en werd waarschijnlijk ook geschreven in
het Tertiarissenklooster van Sint-Cecilia te Amsterdam. Dit
is wel de beste tekst der tweede redactie. Het Hs. bevat
alleen de Brulocht.
11. Hs. a werd op papier geschreven, en dagteekent uit
de eerste helft der XV e eeuw. De codex komt uit het klooster
van Sinte Iheronymen dale binnen de stad Sint Truiden. De
taal is Limburgsch getint. We hebben hier te doen met een
tekst der eerste redactie, die, in zijn geheel genomen, niet
kwaad is, maar toch wijzigingen en weglatingen heeft die
opzettelijk geschied schijnen uit vrees voor bedenkelijke leer.
Het Hs. berust op de K. B. te Brussel onder N r II, 2846.
Het bevat alleen de Brulocht.
12, Hs. ,Q berust op het Seminarie te Warmond, onder
N r 5. Het dagteekent uit het laatste einde der XV e eeuw, is
op papier geschreven en bevat, naas VAN ERP ' S Spieghel der
Volcomenheit, de Brulocht. De tekst is die der tweede
redactie, maar de kopiïst had ook de eerste redactie vóór
zich liggen. Zonder kwaad te zijn, is dit Hs. ook niet van
de beste.
13. Hs. y, in 't bezit van Kannunik Dr. Muyldermans te
Mechelen, werd ons bereidwillig te leen afgestaan. Het is
met kleine letter op papier geschreven, dagteekent uit de
eerste helft der XVIe eeuw en heeft toebehoord aan de Oratorianen van Scherpenheuvel. De tekst vertoont de tweede
redactie, maar met kennisname van de eerste. In waarde staat
de codex ongeveer op gelijken voet met Hs. /1.
14. Hs. á, in 't bezit van E. H. Leo De Poortere te
Brugge, en ons insgelijks welwillend te leen gegeven, is met
verbasterde gothische letter op papier geschreven en dagteekent uit het midden der XVI e eeuw. Het bevat alleen de
Brulocht. Voor een zoo jong Hs. is de tekst uitstekend, al
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heeft hij ook al opzettelijke weglating, waarschijnlijk onder
den invloed der tweede redactie. De tekst vertoont overigens
de eerste redactie.
15. Hs. E berust op het Stadsarchief te Brussel, onder
Nr 2915. Het is een gemengde codex, dagteekenend uit het
einde der XV e eeuw en door Archivaris DES MAREZ reeds
beschreven (14). De tekst der Brulocht is die der eerste redactie.
Hij draagt sporen van verwaarloozing.
Ziedaar de heden bekende voorraad der Dietsche Bru.
lochthss, Met de Hoogduitsche, de Nederduitsche en de
driedubbele Latijnsche vertaling die DE VREESE in niet minder
dan 22 Hss. (15) ontdekte, zal het nu zeker mogelijk zijn den
tekst der Brulocht definitief vast te stellen. In hoever het
met dezen Hss.voorraad, wiens vermeerdering wij bijna niet
meer mogen verwachten, mogelijk zal zijn ook Ruusbroec's
eigen dialectvormen voor de Brulocht terug te vinden, blijft
de groote vraag. De Hss. die voor de critische uitgave als
legger kunnen in aanmerking komen, zijn alle, minstens honderd jaar ouder dan de oorspronkelijke Brulochttekst, en wij
zullen ons natuurlijk moeten vergenoegen met de vormen en
schrijfwijzen die zij bieden (16).
III. BELANG DER RUUSBROEC-HANDSCHRIFTEN
VOOR DE VERGELIJKENDE DIALECTSTUDIE
VAN HET MIDDENNEDERLANDSCH.

Door hunne verschillende dateering, door hunne afkomst
uit de meest verscheidene Dietsch- en Duitschprekende gewesten,
en door hunne driedubbele Latijnsche vertaling, zijn de 150,
meest allen door DE VREESE opgespoorde, Ruusbroechss. belangrijk voor de vergelijkende dialectstudie van het Mnl.
(14) Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique. Année 1907.
Blz. 439-445. Lettres spirituelles intéressant le couvent de Diepenveen.
(15) De Hss. met onvolledigen tekst meegerekend.
(16) De zoogenaamde Vormleer van de Taal van Ruusbroec door
H. MEERT, Gent, Suffer, 1901, uitgave der K. V. Academie, is niets
anders dan de Vormleer van den afgeschreven Brulochttekst in Hs. D.
Wetenschappelijk gesproken zou dit dan ook de titel van dien arbeid
moeten geweest zijn.
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Om slechts twee traktaten te noemen, men denke aan de
15 Dietsche Hss. der Brulocht, en het twintigtal Dietsche Hss.
van het door onze voorvaderen zoo gewilde traktaat van Den
gjheesteleken Tabernacule, waar een zoo rijke woordenschat is
opgestapeld.
Evenwel, om tot blijvende uitkomsten te geraken, zal men
zeer omzichtig moeten te werk gaan, en ernstig rekening houden
met de waarschuwingen die bevoegden in de laatste tijden voor
de wetenschappelijke behandeling onzer Mnl. dialecten ten
beste gaven (17). Onze ondervinding, bij de studie der Bru^
lochthss. opgedaan, kan ons alleen in denzelfden zin doen
spreken. Om ons tot enkele bemerkingen te bepalen :
1. Hoezeer men moet oppassen zich niet een al te eenvoudig beeld te vormen der Mnl. xocvri, blijkt alleen reeds uit
den begeleidbrief dien JORDAENS in Ruusbroec's naam, aan het
hoofd zijner Brulochtvertaling plaatst, en die gericht is tot de
monnikken van het Cistercienserklooster van Ter Doest (Lissewege) in West-Vlaanderen. — Wij onderlijnen.
Flagitastis, fratres karissimi, litteris humilibus et deuotis,
interpretari uobis latino eloquio libellum nostrum de ornatu
spiritualium nuptiarum, a nobis olim editum theutonico brabantino. Cuius quidem ut scripsistis, quamquam ob aquilonaris flandriae brabantieque ydiomatum dissonantium plenum
gustum minime capiatis, propter nonullam tamen loquele
vicinitatem tenuem quemdam odorem tante suavitatis ex ipso
percipitis... (18).

Om de Brulocht te kunnen genieten vragen West-Vlamingen de Latijnsche vertaling van den oorspronkelijken Brabantschen tekst !
(17) DE VREESE, o. a. in zijn uiteenzetting Over eene Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta, Gent, Suffer, 1903 blz. 14 vv. ; VERDEYEN
en ENDEPOLS in hun inleiding op het 2e Deel hunner voorbeeldige uitgave Tondalus' Visioen en St. Patricius vagevuur, 's Gravenhage,
Nijhoff; Gent, Suffer, 1917, blz. III, en de literatuur aangehaald in
nota 1 van blz. IV ; GOEMANS laatst nog in zijn principieel artikel
L'étude du Moyen-Neerlandais (line question fondamentale de
méthode) in Mélanges Camille de Borman, Liége, Vaillant-Carmanne,
1919, blz. 493.
(18) Naar Hs. „ford. C., fol. 97a.
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2. Wat het onderscheid tusschen spreek- en schrijftaal
aangaat, is de volgende plaats uit den zoogenaamden Prologe
van Her Gerardus belangrijk. Sprekende over Ruusbroec's
taal zegt Gerardus :
Oec is te merken dat dese boeken ghemaect sijn in onvermingheden brueselschen dietsche, soe datter luttel latijnscher
ofte walscer woerden ofte van enighen anderen tale in sijn
ghesaeit. Ende oec is dat selve brueselsche dietsche volcomenre hier in gheset dant daer die lieden ghemeinlic spreken,
in dien dat si dicwile in hare tale vernieuten ofte minderen
haer pronominael artikelen, bi desen exempelen : Als si souden
segghen dat ierste, dat andere, dat derde, dat vierde, soe
laten si ghemeinlic after die twie letteren van dien artikele
dat, ende segghen : Dierste, dandere, derde, eerde, ende
desghelijcs in noch anderen silleben ende woerden. Mer om
dat dese auctor meinde die volle waerheid volcomelic te
leren, soe heeft hi volmaectelic sine artikelen ende sine
woerden ende sine sentencien ende sine boeken volscreven
ende volbrocht ter eren Gods ende (te) onse salicheit (19).
3. Omtrent den invloed der kopiïsten. Het is genoeg eenige
lijsten van kloosterbewoners uit het Mnl. tijdperk te hebben
doorloopen, om te weten, uit hoe verschillende gewesten zij
soms afkomstig waren. Te Groenendael b. v. zijn niet alleen
monnikken geweest uit de vier hoeken onzer huidige Provincie
Brabant en Antwerpen, maar ook uit Noord-Brabant en Holland, uit Oost- en West-Vlaanderen. Hetzelfde vinden wij in
de monnikkenlijst van Rooklooster en die van Herne. Als
men zich nu te binnen brengt, welk een reuzenaandeel de
kloosters namen aan het afschrijven van Hss., dan beseft men
aanstonds van welk belang het is, bij een afgeschreven codex
altoos de vraag te stellen : sprak de kopiïst de taal van het
oorspronkelijke, houdt hij er dezelfde schrijfwijze op na, en
ontsnapt hij aan het dreigende gevaar zijn eigen taal en spelling
in de plaats te stellen van wat hij las in zijn voorbeeld ? (20).
(19) Hss. D en G. Zie uitgave van DE VREESE : Bijdragen tot de
kennis van het leven en de werken van Jan van Ruusbroec. Belfort,
1895, II, blz. 19.
(20) Zoo weten we b. v. dat een Maastrichtenaar, Christianus van
Hesen, te Rooklooster een ijverig kopiïst was. Kan men er nu achter
komen, wat wij niet onderzochten, welke nu nog bewaarde Hss. hij
copieerde, dan ware het interessant om nagaan, of hij in Brabantsche
teksten geen Limburgsche wijzigingen achterliet.
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En dan mogen we niet over het hoofd zien, dat meermalen
verschillende kopiisten aan één zelfde Hs. werkzaam geweest
zijn. Vergeten we iets van dat alles, dan zouden we gemakkelijk
tot het bestaan van dubbele vormen en schrijfwijzen in één en
hetzelfde dialect of in één en denzelfden kring kunnen besluiten,
waar, in de werkelijkheid, toch maar één enkele bestond.
Uit dit alles blijkt genoegzaam, dat de vergelijkende dialect,studie van het Mnl. op de Ruusbroechss. niet kan steunen als
op haren eersten grond. Te veel voorarbeid is nog ongedaan.
Voor de verschillende taalkringen moet onderzocht, welke
regelende norm voor de schrijftaal kan uitgegaan zijn van de
kapittelscholen en de kanselarijen. Verder moet men trachten
op te sporen, of de gesproken taal misschien trouwer is weergegeven in Hss. die buiten dien invloed zouden staan. En om
hier tot uitkomsten te geraken moet men, als GOEMANS terecht
opmerkt, regressief, van de bekende nieuwere toestanden naar
de duistere oudheid opklimmen. Als men, op die wijze, alleen
Hss. of oorkonden zal bestudeerd hebben waarvan men den
datum, den schrijver, den afschrijver en de plaats zéker kent,
dan zal men pas, door de mogelijk geworden toetsing, ook Hss.
voor de studie der Mnl. dialecten kunnen gebruiken, waarover
we minder gegevens bezitten.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
1.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

446.. WEETEN (Weten).
Door WEETEN wordt in den tekst hieronder bedoeld :
Kennis hebben van, Bekend zijn met :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Bourg de Bruges, III, 311 : " Dit
mach men beseffen byden porterscepe vanden steden, die thofrecht niet
en veeeten, ende by dien zyn vele porters van ghelike state ... "
(Leenboek van 1480.)

In een vroeger " Leenboek ", uit de XIII e eeuw, luidt dit :
" Dat mach men beseffen byden poorterscepen van den steden
" die van hofrechte niet ne houden ; ende by dien sin vele
" poorters even ghelyc van state ", — en in een variante van
dien tekst :..." die vanhofrechte niet en weten noch en en (sic)
houden...". (Op, cit., blz. 305.)
447. — GHEN = GAEN,
Twee voorbeelden van Vlaamschen oorsprong, uit het jaar
1365. Men zie verder bij Verdam, v° Gaen, II, kol. 874.
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije, Charters, oud nr 3901,
voorloopig blauw nr 2179, akte van 1 r November 1365 : " Datte
(dat hij) tenen barne pitte mohte (sic) ghen ende keren die staet... '' —
" Met ziere rechter lant scout die (re) jarlex wtte (uit) ghet... "

448. — DOEN ; Een peert doen.
De uitdrukking Iemand EEN PEERT DOEN beteekent Hem
een paard aan de hand doen, verschaffen, bezorgen. Fr. Fournir
un cheval. Vergelijk met Doen, bij De Bo, h. v., 5e alinea. In
de teksten hieronder geldt het de gemeente Eessen, waaraan
paarden moesten geleverd worden, ten einde in het vervoeren te
voorzien van krijgstuig der troepen die aldaar gelegen hadden :
Staatsarchief te Brugge, Register nr 2948 of Rekening " vande
prochie van Eessene " van 1638-1639, fol. 5 vo : " Betaelt Pieter
Tierman, Joos van Houtte ende Jan Milveert van elck thebben ghedaen
een peert tot helpen wech voeren vande zelve bagagie naer Hondschote... "
Id., id., Rek, id., fol. 6 v° : " Betaelt Clais van de Velde van thebben
ghedaen een peert tot twee daghen om thelpen wechvoeren de bagaigie..."
EDW. GAILLIARD.
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DE JONGSTE WAARNEMINGEN
OP HET GEBIED DER GESCHIEDENIS
VAN HET

SEMIETISCHE ALFABET
door
Dr. A. VAN HOONACKER,
briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

De schrijfkunst zooals zij in het oude Egypte en in
Assyro-Babylonië beoefend werd, was uitermate ingewikkeld
en veel beter geschikt, mag men zeggen, om de schatten der
geestelijke kultuur, in de oorkonden opgeborgen, als een heilig
eigendommelijk bezit voor de ingewijden te bewaren dan om
die wijd en breed aan de menschenkinderen mede te deelen.
't Is in de grensstreken tusschen het gebied van het Egyptisch hiëroglyfenschrift en dat van het Assyro-babylonisch
keilschrift, dat wij de oudst bekende gedenkstukken vinden, in
alfabetisch schrift opgesteld. Geen wonder dan ook, dat, tot
beantwoording van de vraag naar den oorsprong van het
Semietische alfabet, de geleerden, meest alle, beurtelings omzagen, de eenen naar het hiëratisch (1) of het hiëroglyfisch (2)
schriftstelsel van Egypte; de anderen naar het oud-Babylonisch
lineare beeldenschrift (3) of naar het jongere keilschrift (4) dat
tot in Kanaan toe in gebruik was. Reeds in de Oudheid liepen
(1) E. DE ROUGE, .Alémoice sur l'origine égyptienne de l'alphabet
phénicien (1859) ; uitgegeven in 1874 door J. de Rougé.
(2) JOS. HALÉVY, Nouvelles considérations sur l'origine de l'alphabet (Revue Sémitique, IX. 1901).
(3) HOMMEL, Geschichte Babyloniens and Assyriens, 1885, bl. 54 ;
- DELITZSCH, Entstehung des "altesten Schri ftsystems " (b1.228 vlg.).
(4) DEECKE, Der Llcsprung der altsernitischen aus der neu-assyrischen Keilschrift (Zeitschr. d. deutschen morgenl. Gesellsch. XXXI.
1877, b1.103 vlg,); PEISER, Das Semitische Alphabet (Mittheil. der
vorderas. Gesellsch. 1900; Heft 2); Id. Die Assyrische Zeichenordnung... (Zeitschr. fur Assyriologie I. 95 volg.) ; ZIMMERN, Zur
Frage nach dem LIrsprung des Alphabets (ZDMG. L. 667 volg.).
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de meeningen aangaande den Assyrischen of Egyptischen oorsprong van het alfabet uiteen (1). Als het oudste voorhanden
stuk in alfabetisch schrift werd gewoonlijk, in den laatsten tijd,
aangezien het inschrift van den koning van Moab, Mesja, op
den steen van Dibon, uit de eerste helft der 9 de eeuw v. C.
Anderen evenwel stellen vooraan, en wel omstreeks het jaar
1000 v. C., het Fenicisch inschrift op den rand van een bronzen beker, in het eiland Cyprus gevonden, waarin de naam
voorkomt van " Hiram, koning der Sidoniërs " (2). Wat daarvan zij, het schrift op de brokstukjes van den Fenicischen
beker en dat van den Mesja-steen zijn nagenoeg hetzelfde.
Zij stellen ons de vormen voor van het oud Kanaanietisch of
Fenicisch alfabet, d. i. het noord-Semietisch. Daartegenover
staat het zuid-Semietisch alfabet, bekend door de Sabeïsche en
Mineïsche inschriften in Arabië, van welke de oudste, naar het
overheerschend gevoelen, niet hooger opklimmen dan tot
8ste eeuw v. C. Bij een vergelijkender oogslag op die twee oude
Semietische alfabeten ontwaart men dadelijk een doorloopend
en merkelijk verschil. Toch heeft Lidzbarski gemeend te kunnen aantoonen hoe de zuid-Semietische lettervormen rechtstreeks zouden ontstaan zijn uit de noord-Semietische (3). Maar
zijn betoog, alhoewel zeer vernuftig, steunde veelal op tamelijk
gewaagde kunstgrepen. Het waarschijnlijkste zal zijn, zooals
door de meesten aangenomen wordt, dat het noord- en het
zuid-Semietisch alfabet uit de inschriften bekend, beide uitvloeisels zijn, elk in eigen richting en onder verschillende
nvloeden ontwikkeld, van een gemeenschappelijke hoofdbron.
Hoedanig deze hoofdbron was en aan welk schriftstelsel zij
zelve haar oorsprong te danken had, blijft dan de vraag.
Gezaghebbende navorschers waren het sedert een dertig jaar
eens, dat het Kanaanietisch alfabet niet kon in zwang gekomen zijn
(1) Vgl. PH. BERGER, Histoire de l'écriture dans l'antiquité, 1891,
b1.120.
(2) LIDZBARSKI, Handbuch fiir Sem. Epigraphik, bl. 176; EUTING,
in de vergelijkende tafel der Semietische alfabeten, bij ZIMMERN, Vergleichende Gramm, der Sem. Sprachen, 1898 ; EISLER, Die Qenitischen
Weihinschriften... 1919, bl. 116. Maar vgl. daarentegen PH. BERGER,
1. c. bl. 122; G. A. COOKE, A Text-book of North-Sem. inscriptions
1903, bl. 52 volg.
(3) Ephemeris f iir Semitische Epigraphik, I. 1902, b1.113 volg.

eitrep)c,ikeA.t4 r^ 1 ^^^ Uu c 1^( I+^ g ^^^,. ^cS t
V C^ ld c^ d n^S
^^^
--....^...^
_ ._

^

Jef

0• PA f

^

!

>

A.
`

, ,A, 4 . ,

^fae,

•,

ai, ..,
,

f?,e_
km

^ cu

'

^^ 1 ' °

„^
°
.

.

i

a .

N

y
O

9,

•.

^`'`'`

.

3:c

/.

.

..

i ---

1 ^^^/J

,,...

ki

w

w

•

^

•

9

• •

•

•

,

•.

•

•

^0i^ '

1

.,,z

Á-L .

41 (Df

•,

.

"

^^^^
^,i„f.Jc.^i.^, ^{' `^^"-rce^,^.^
'
2, '^'^^o ^^ ^
^
-Y . .

fdY^
1

e,rLc^..K^i.,^.........kak

.(?)

R

♦

•

• •

• •

•

.

•

4 • • .

-^

4
' • ^^

•

w

cl

Elagsz„

^ ♦

`

•

•

••

0

M

Vti

o

J

V

e,11/

•

.' -

Y

^^

•

^ ^‘)

(""lift4"`"• L^r• ^-

e

o

A
rl

/^

a

•,

o
o

^
^
_ro^
D--4)

•

a-Lu +' X

11

Ili ,

Hi

0

lac
71

E

6

^i

^

^.! .

. • •. 9.

^.^^.

tYi

..

.

^

^ -

4-9.,e ,

.
a .__..,...•_ ...._-r.^–v,^..7:a......,...,,

trfl ^. ^,^,^„p,^u.
_..s.,._..... .._.._..s.,s

i: .3&'``
rN^ .
^ • - *°® 3
.^ ..., .
^ 1^
^^

^

^x^ i^j.

2

( .fara-i ^ ^-

LB,

•^. c.a i ^1 –

o

D

Y . '-

— 93
vóór de 15de eeuw v. C. Vroeger zag men er geen bezwaar in,
het tot een hoogere oudheid op te voeren. E. de Rougé b. v.
stelde den 000rsprong ervan in den tijd toen de Hyksos over
Egypte regeerden. De wijziging in het archaeologisch inzicht
werd teweeg gebracht eensdeels door het aanhoudend uitblijven
van monumentale bewijsstukken, anderdeels door de vondst
van de keilschrifttafels van Tell-el-Amarna, in 1887 (1). Hieruit
bleek, dat niet alleen de Babylonische en Assyrische koningen,
maar ook andere Asiatische staatshoofden, en zelfs, wat hier
bijzonder in aanmerking komt, de vorsten of stadhouders die
over verschillende steden in Kanaan en Fenicië heerscheen,
onder de koningen der XVIII de dynastie, namelijk onder
Amenofis III en IV, dus omstreeks de jaren 1400 v. C., naar
het koninklijk hof van Egypte hun brieven schreven in
Assyro-Babylonische taal en keelschrift. Is dat niet een duidelijk
bewijs, dat het Kanaánietisch alfabet alsdan nog niet bekend
was! Zulk een eenvoudig schriftstelsel ware voorzeker bij de
Kanaánieten in algemeen gebruik geweest indien het reeds
uitgevonden was. En anderzijds kan men niet inzien waarom
Kanaánietische overheden naar den koning van Egypte zouden
geschreven hebben in eene voor beide partijen vreemde taal en
schrift, indien zij voor hun eigen taal over een veel gemakkelijker schriftstelsel beschikt hadden. Wanneer in 1907 E. Sellin,
bij zijne opgravingen te Jericho, een kruikoor vond geteekend
met de twee Kanaanietische letters J en H, welke hij omtrent

het jaar 1500 v. C. meende te moeten stellen, vond men, ten
aanzien van het getuigenis der Tell-.el-Amarna-oorkonden,
zulk eene dagteekening " wohl zu friih " (2).
Het mag wel zonderling heeten, dat een bewijsvoering
samengevat in het opdringen van een moeilijk te beantwoorden
waarom ? zooveel bijval had onder geleerden die toch hun
gevolgtrekkingen op rechtstreeksche waarneming plegen te
steunen. Waarom Abd-Khiba van Jerusalem, Ribaddi van
Gebal, Ammunira van Beiroet, Zimrida van Sidon, Abi-.Milki
van Tyr e. a. in Babylonisch keilschrift zouden geschreven
hebben aan den Farao, in de veronderstelling dat Kanaan te
(1) Zie b. v. LIDZBARSKI, Ephemeris.... I. 110 volg, en Ed. NAVILLE,
in de straks aan te halen werken.
(2) KAUTZSCH, Hebr. Grammatik, 28e Aui1.1909, bl. 29.
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dien tijde reeds zijn eigen schrift had, zal wel niemand met
zekerheid zeggen. Maar dat het gebruik door hen gevolgd het
gelijktijdig bestaan uitsluit van een Kananietisch alfabet, is
ook een onbewijsbare stelling. Het alfabet was voorzeker een
veel eenvoudiger schriftstelsel dan het keilvormig AssyroBabylonisch ; — misschien werd het te eenvoudig, en daarom
te gemeen geacht om tot briefwisseling met het Egyptische hof
te dienen. Het veel moeilijker te lezen keilschrift kon als een
veiliger omhulsel gelden voor de over te zenden staatsberichten.
Vooral kon het aanzien der machtige Mesopotamische staten
veel bijdragen om de taal en het schrift waarin de rijke schatten
hunner reeds eeuwenoude literatuur te boek gesteld waren, of
liever in het gebakken leem geprent, te doen de voorkeur geven,
vooral in aangelegenheden van publieken aard, boven eene
schrijfwijze die in elk geval nog niet kon verspreid zijn over
een zeer uitgestrekt gebied. De verzameling keilschriftstukken
te Taanak gevonden toont wel aan, dat in de XV de eeuw v. C.
zooals volgens de Amarna-brieven te verwachten was, het
keilschrift ook voor binnenlandsche betrekkingen gangbaar
was in Kanaan. Maar laat ons niet vergeten, dat benevens de
oudere stukken van Taanak, ook twee kontrakttafels gevonden
werden te Gezer, in Assyro-Babylonisch keilschrift opgesteld,
en dagteekenend uit het midden der zevende eeuw v. C.
Nochtans verheugde zich alsdan sinds langen tijd het alfabetisch schrift in een wijd verspreide huldiging over gansch
West-Azië. Er wordt gewezen op het feit, dat er, buiten
keilinschriftelijke oorkonden op leemen baksteen, bij de opgravingen in Kanaan uitgevoerd, niets voor den dag kwam van
onbetwistbare echtheid en beteekenis, ouder dan de 9 de eeuw.
Maar het ware verkeerd daaruit te besluiten, dat niet reeds
vroeger ander schrift en schrijfmateriaal druk gebezigd werd in
Kanaän en aan de Fenicische kust.
Wij weten uit het getuigenis van den Egyptischen reiziger
Wen-Amon, dat om het jaar 1100 v. C. ook papyrus daar
in ruim gebruik was. In een ambtelijk verslag over zijn wedervaren in de Fenicische stad Byblos, vermeldt bij 500 papyrusrollen, benevens 500 ossenvellen, die daarheen uit Egypte
gezonden werden. Vermoedelijk waren ook de dagboeken der
vaderen van Zekar-Baal,den koning van Byblos, welke deze aan
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Papyrus echter deed voorzeker geen dienst als keilschrifttuig.
Beschouwingen als die welke door de Tell-el-Amarnatafels
of de baksteenen oorkonden van Taanak ingegeven worden,
volstaan niet om te bewijzen, dat het alfabetisch schriftstelsel
in Kanaan nog zoo goed als onbekend was vóór of in de
XVde v. C.
Maar nu kwam onlangs Sir Arthur J. Evans met zijn werk
Scripta Minoa deze meening den steun bijzetten van zijn groot
gezag en van meer bepaalde oudheidkundige openbaringen (2).
De beroemde Engelsche navorscher zet in dit boek de uitslagen
uiteen, op het gebied der schriftgeschiedenis, van zijne opsporingen op het eiland Kreta, inzonderheid in het oude Knossos
en onder de overblijfsels van het koninklijk paleis aldaar door
hem blootgelegd. Hij komt vooreerst tot het besluit, dat op
Kreta, in vóórhistorischen tijd, een inheemsch hiëroglyfenschrift
in gebruik was, hetwelk geleidelijk het karakter aannam van
een lineaar beeldenschrift. Van Kreta uit verspreidde zich dan
deze schrijfwijze over de eilanden en het Grieksch vasteland en
over Anatolië of Klein-Azië. De latere uitbreiding der Kretenzische volksplantingen geeft het best rekenschap, meent hij, van
het voorkomen der vóórhellenische vormen in de Anatolische
alfabeten, terwijl zij in Cyprus een zeer ingewikkeld syllabaar
hielp tot stand komen. Maar hierbij bepaalde zich de invloed
der Minosche kultuur niet. Verder dan Cyprus drongen de
Kretenzische kolonisten door tot op de kust van Kanaan en
brachten daar het schriftstelsel mede waaruit het ons bekende
Semietisch alfabet geboren werd. De inval der Kretenzische
Filistijnen in Zuid-Kanaän had plaats eenigen tijd vóór de
regeering van Ramses III, tegen het einde der XIII de eeuw v. C.
Van Gazza uit ontwikkelden zich dan, volgens Evans, in
verschillende richting, uit het vroegere en meer uitgebreide
schriftstelsel aldaar door de Kretenzische indringers ingevoerd,
eenerzijds het zuid-Semietisch, anderzijds het noord-Semietisch
alfabet. De Semietische letters zouden tot stand gekomen zijn
(1) GRESSMANN, Altorientalische Texte und Bader zum Alten
Testamente (Tubingen, 1909); bl. 229, 226.
(2) Scripta Minoa, the wri tten documen ts o f Minoan Cre te wi th
special re ference to the archives o f Cnossos, vol. I. Oxford, 1909.
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Ide
rondom de 1
of de 12de eeuw v. C., d. i. ten tijde van den
hoogsten bloei der Filistijnsche nederzetting.
Naar het oordeel, zelfs van zulke rechters die anders niet
genegen waren om voor het Semietische alfabet een zeer
hoogen ouderdom voor te staan, was deze tijdbepaling nu wel
wat al te laag gesteld. Dat de oudst bekende lettervormen,
zooals zij verschijnen op den liesja-steen of in het hierboven
vermelde Cyprus-inschrift, een merkelijk langeren wordingsgang doormaakten, schijnt toch reeds hieruit te blijken, dat wij
die vormen, b. v. tot in het inschrift van Esjmoenazar (1), op
weinige uitzonderingen na, en bij alle toevallig verschil in de
zwierigheid van het geschrift, gedurende eeuwen nagenoeg
dezelfde zien blijven ; en dat nochtans diezelfde vormen, in vele
gevallen, niet meer, of nog ternauwernood maar van zeer verre,
beantwoordden aan de namen waarmede de letters aangeduid
werden, dat zij dus reeds in dezelfde mate van de oorspronkelijke beelden afgeweken waren. Daarover straks meer.
Evans' opzienbarende conclusies keerden de traditioneele
opvatting aangaande de betrekkingen van Oost tot West, in
het onderhavig vraagstuk, zoo goed als vierkantom. In den
tijd toen volgens de traditie het Fenicische alfabet tot de Grieken kwam (2), zou Kreta vooreerst aan Fenicië het materiaal
geleverd hebben waaruit dit laatste het eenvoudig schriftstelsel
trok dat het naderhand aan de Grieken terug schonk.
Bij sommigen was die voorstelling toch welkom. De
geleerde egyptoloog E. Naville nam ze gretig te baat als een
bevestiging van zijn geliefkoosde, maar zeer zonderlinge en
onhoudbare theorie aangaande de literaire geschiedenis van de
boeken des Ouden Verbonds. Om inzonderheid de Boeken van
Moyses in bescherming te nemen tegen de aanslagen der
moderne kritiek, had Naville niets beters gevonden dan te
beweren, dat alle bemoeiïngen der Bijbelvorschers noodzakelijk
moesten uitloopen op hersenschimmige resultaten, aangezien zij
niet het oorspronkelijk werk, maar een zeer jonge vertaling tot
grondslag hadden. De Boeken van Moyses, en vermoedelijk
ook die met name Josuë, Richteren en Samuël werden, naar
(1) Waarschijnlijk van het einde der vierde eeuw v. C.; vgl.
G. A. CoOKE, 1. c. bl. 27; en Berger, 1. c. bl. 172 v.
(2) BERGER, 1. c. bl. 114 volg.
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het oordeel van den Zwitserschen egyptoloog, oorspronkelijk
geschreven in Babylonisch keilschrift op leemen tafelen. Naderhand werden zij vooreerst vertaald in het Arameesch, en eerst
omstreeks het begin onzer tijdrekening verder overgezet in wat
hij noemt het Joodsche dialekt van Jerusalem, het " zoogenaamde " Hebreeuwsch (1). Dat Moyses niet kon geschreven
hebben in het Hebreeuwsch, bleek toch zonneklaar uit het
eenvoudig feit, dat te zijnen tijde geen letters voorhanden
waren om het Hebreeuwsch te schrijven. Het Semietisch alfabet
was nog niet uitgevonden ! Nu lieten Evans' ontdekkingen
daaromtrent geen twijfel meer bestaan.
Op welke gronden echter steunde Evans' stelling als zoude
het Fenicisch alfabet een uitvloeisel zijn van een ouder Kretenzisch schrift ? Het is hier de plaats om even te herinneren
aan de belangrijke eigenaardigheid van de namen der letters in
het Fenicisch of Kana nietisch alfabet : alef, beth, enz. In hun
oorspronkelijken vorm waren de letterteekens beelden of symbolen van bepaalde voorwerpen waarvan de namen met de
schriftelijk wëergegeven klanken of geluiden begonnen ; de
namen der betreffende voorwerpen bleven dienen om de letterteekens zelve aan te duiden (2). Volgens dat princiep der
akrofonie werden ook in het Egyptische hiëroglyfenschrift
letterbeelden gevormd. De meeste der namen van het Kananietische alfabet hebben eene nog immer duidelijke beteekenis ;
andere niet, zoo merkt Evans op. En nu vat hij zijn betoog
samen door het opstellen van twee tafels. De eerste vertoont
in hare eerste kolom zeven Fenicische letters waarvan de
namen zoogenaamd uit geen enkele Semietische taal met zekerheid verklaard kunnen worden ; de andere geeft in hare eerste
kolom veertien Fenicische letters op, wier namen een duidelijke
(1) NAVILLE, Archeologie de l'Ancien Testament; l'Ancien Testament a-t-il éte écrit en Hébreu ? (trad. de l'Anglais par A. Segond) ; —
The Text of the Old Testament (The Schweich Lectures), London 1916.
Over enkele van Naville's beschouwingen vgl. mijn werk Line
communaute Judéo-Araméenne a Elephantine en Egypte, aux VIe et
Ve siècles a y. J. C. (Schw. Lectures). London 1915 ; Préface p. IV ss.

(2) Anderen houden het er liever voor, dat de namen naderhand
aan de letterbeelden gegeven werden, op grond van toevallige gelijkenis
met de bedoelde voorwerpen.
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beteekend hebben (1). En telkens worden in een tweede en een
derde kolom, nevens iedere van die Fenicische letters, een
lineaar en een hiëroglyfisch Kretenzisch schriftbeeld opgesteld,
dat er naar den vorm aan beantwoordt (2). De uitslag van de
vergelijking komt hier op neer. De eerste tafel toont dat de
Fenicische letters met onverklaarbare namen toch minstens, in
het Kretenzisch schrift, in het lineare evengoed als in het hiëroglyfische, een dubbele tegenhanger vinden die er naar het uitzicht op trekt. De tweede tafel toont aan, hoe de Fenicische
letters met duidelijk verstaanbare namen in verband komen te
staan met Kretenzische hiëroglyfen die de zaak of het voorwerp
voorstellen door de namen der letters beteekend (3).
4p beide tafels van Evans valt nog al iets aan te merken.
Wat de tweede betreft, — die met Fenicische letters hebbende
verklaarbare namen, — verscheidene van die letterteekens en
namen zijn zoodanig, dat zij in gelijk welk ander beeldenschrift
even duidelijke tegenhangers vinden ; als b. v. de teekens met
name beth (huis), yod (hand), nachasj (slang) (4), 'ajin (oog),
resj (hoofd), taw (merk), enz.; voor andere, zooals daleth (deur),
in het alfabet verbeeld door een driehoek, kan het letterteeken
evenmin ais het daarnevens gestelde, gelijkvormige, hieroglyfisch beeld, gelden als een zeer duidelijke voorstelling van de
zaak, zoodat die gelijkvormigheid nog eens kon bloot toevallig
zijn. De letter kaf wordt door Evans vergeleken met het Kretenzisch teeken van den ganschen arm, of zelfs twee gekruiste
armen ; maar " kaf " beteekent eigenlijk de " handpalm ". Laat
ons even een oogenblik stilstaan bij de eerste letter van het
alfabet : 'alef. Deze Semietische naam beteekent " os ". De
naam 'alef werd aan bedoelde letter gegeven wijl het beeld, of
liever het zinnebeeld van den os, namelijk de afbeelding van
een ossenkop, als teeken aangenomen werd van den zachten
(1) Daaronder wordt ook gerekend de letter he, als bijvorm van
het cheth.
(2) Alleen de letter mém wordt in Evans' tafels niet vermeld.
(3) L. c. bl. 87-89.
(4) Nachasj staat hier als letternaam in de plaats van min. Deze
letter heeft inderdaad niet den vorm van den visch (nun), maar van de
slang, en staat ook nog met den Kanaanietischen naam der slang
(nachasj) bekend in het Ethiopische alfabet.
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keelslag, het spiritus lenis der Grieken, waarmeé de naam
begint. In zijn tafel stelt Evans nu nevens het Fenicisch teeken
'alef, het Kretenzisch hiëroglyfisch teeken op van den voluit
afgebeelden ossenkop. Maar kan uit de neveneenstelling iets
besloten worden voor de afhankelijkheid van het Semietische
letterteeken tegenover het bedoelde Kretenzisch hiëroglyfenbeeld ? Hoegenaamd niet. Reeds hierom niet wijl evengoed in
het Egyptisch hiëroglyfenschrift en ook in het oud-Babylonisch
lineaar beeldenschrift, de ossenkop voorhanden is. Maar bovendien is hier het volgende aan te merken. Het Kretenzisch lineare
beeld, door Evans als overgangsteeken aangegeven tusschen
den hiëroglyfischen ossenkop en de Fenicische letter, kan niet
als overgangsteeken beschouwd worden. Het Fenicisch letterteeken hangt nog in zijne richting onmiskenbaar samen met het
oorspronkelijke beeld van den ossenkop : twee rechte lijnen
een hoek vormend naar links gekeerd, rechts met een dwarslijn
doorsneden. In het Kretenzisch lineare beeld integendeel komt
de gelijkenis met den ossenkop niet meer uit : hier is het beeld
omgekeerd en op de twee hoeklijnen rechtgesteld met den hoek
naar boven, gelijk in onze hoofdletter A. Indien er afhankelijkheid bestaat tusschen het lineare Kretenzisch teeken en de
Semietische letter, dan zou in elk geval aan deze laatste de
voorgang toe te kennen zijn.
En nu de eerste tafel, die waar de Fenicische letters
behandeld worden, met "onverklaarbare" namen. Zonder ons
met nuttelooze beschouwingen in te laten, kunnen wij maar
aanstonds zeggen, dat de laatste openbaringen aangaande het
oud Semietische alfabet, die juist aan het licht begonnen te
te treden toen Evans' werk verscheen, bewijzen, ten aanzien
van de door hem voorgenomen vergelijkingen, hoezeer schijn
bedriegt.
De Fenicische letter gimel, die op den Mesjasteen voorkomt nagenoeg in de gestalte welke zij nog, alleen van rechts
naar links gekeerd, in de Grieksche hoofdletter gamma bewaart,
stelt Evans tegenover het Kretenzisch hiëroglyfenbeeld van
het gebogen menschenbeen. Maar nu is reeds een (hiëroglyfisch)
alfabet gekend, veel ouder dan de Mesjasteen, waarin de letter
voorgesteld is onder het beeld van een hoekvormig voorwerp,
niet staande op de loodrechte hoeklijn, maar rustend op de
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wagerechte, met de loodrechte naar boven gekeerd. Hier blijft
niets over van de gelijkenis aan een menschenbeen ; en in welke
taal de naam van de letter een menschenbeen zou kunnen
beteekend hebben, is ons in elk geval onbekend (1). De naam
zal oorspronkelijk het Babylonische gam, gamlu geweest zijn
(in het Ethiopisch alfati. geml) beteekenend een houten werktuig of wapen. -- De letter qof, in het Fenicisch alfabet een
rechtstaande lijn met, aan den top, een rondvormig vlakje dat
zij doorsnijdt, wordt door Evans met het hiëroglyfenbeeld van
het menschenhoofd vergeleken. Maar Sayce's gissing (2) dat
de naam qof het Babylonische quppu is, beteekenend " vogelnet ", is door de nieuw bekend gemaakte inschriften bevestigd :
het teeken komt daarin voor, niet rechtstaande, maar neérliggend. — De letter teth, in het Fenicisch schrift een rondje
insluitend een kruis, wordt ten onrechte met het Kretenzisch
" wielteeken '' in verband gebracht ; want in haar oudere thans
bekende vorm, staat het kruis buiten het rondje. Aan het einde
dezer voorlezing komen wij daarop terug. — Een geval waarin
Evans' voorstel, op 't eerste zicht, geheel doeltreffend schijnt,
is dat van het letterteeken samekh, in het Fenicisch alfabet :
een loodrechte lijn doorkruisend drie wagerechte streepjes. Het
Kretenzisch " boomteeken '' (?) is naar den vorm hetzelfde.
Maar nu moet men den naam der letter in overweging nemen.
Reeds had Hommel den letternaam samekh met het Arabisch
samak, samakath (= visch) gelijk gesteld (3) ; en inderdaad
wordt de bedoelde letter, in het reeds vermelde hiëroglyfisch
alfabet onlangs te voorschijn gekomen, voorgesteld onder het
beeld van den visch! Het Fenicische " vischteeken " kan nu
met het Kretenzische " boomteeken " geen uitstaans hebben.
Men mocht opmerken dat het zooeven beschrevene Fenicische
letterbeeld veel meer weg heeft van de graat, dan van den visch
zelf ! Misschien toch kon met de loodrechte lijn de lineare aan(1) Waarbij aan te merken is dat Evans, in de tweede tafel, groot
belang blijkt te hechten aan de overeenkomst tusschen de Fenicische
namen en de Kretenzische hiëroglyfen.
(2) Proceedings Soc. Bib!. Archeology 1910 ; bl. 220.
(3) Archiv fiir Schriftkunde I. 1, 40 (bij EISLER, Die Qenitischen
Weihinschri f ten... ; bl. 23). Vgl. de Syrisch-Samaritaansche vorm van
den letternaam (semkat).
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duiding van het lijf van den visch, en met de wagerechte
streepjes die van de vinnen bedoeld zijn (1). Het ware op zich
zelf ook best mogelijk, dat een schrifteeken van vreemde herkomst, zij het van Kretenzische of van Assyro-Babylonische (2),
in het Fenicisch alfabet opgenomen werd om er een ouder te
vervangen en den naam van dit laatste beërfde. Het Fenicisch
letterteeken bekend als he is zeker niet datgene waarop deze
thans verklaarde naam oorspronkelijk toegepast werd. Maar
daarbij moet men aannemen, dat, toen zulke wijzigingen
geschiedden, het alfabet reeds bestond.
Waar E. Naville verklaart (3), dat hij Sir Arthur Evans'
zienswijze blijft aankleven, niettegenstaande de veranderde
stand van het vraagstuk, zal hij wel voornemens zijn rekenschap te geven van zijne volharding.
**
Maar hoe is die verandering in den stand van het vraagstuk teweeg gebracht ?
Het geldt eerst en vooral een elftal, op het eerste zicht
zeer zonderlinge inschriften, ontdekt in het schiereiland Sinaï.
De vondst zelve is niet zoo heel onlangs gebeurd. Reeds
in 1869 was E. H. Palmer, in de Wadi Maghára, op een der
bedoelde inschriften gekomen en had er een teekening en een
afdruksel van meegebracht. Maar langen tijd bleef het in den
vergetelhoek. Eerst toen, in 1904-1905, tijdens eene navorschingsreis onder de leiding van den uitstekenden Egyptoloog
W. M. Flinders Petrie, tien andere, soortgelijke inschriften
gevonden werden, nam de belangstelling toe. Drie daarvan
waren gegrift op beeldwerken : eene sphinx, een neergehurkte
baardige figuur en een vrouwelijk borstbeeld, die, samen met
de inschriftlooze buste van een onbekende koningin, in eene
afdeeling van den ouden tempel te Serabit-el-Chadem te voor(1) Daarbij ware nog niet noodzakelijk ondersteld, dat het lineare
vischbeeld van het Fenicisch alfabet afstamt van het hiëroglyfisch beeld
der onlangs bekend gemaakte inschriften. Het kon evengoed ouder zijn.
(2) Het keilteeken as gelijkt even goed aan de Fenicische samekhletter, als het Kretenzische " boomteeken ".
(3) The text of the Old Testament, Preface, bl. VI.
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schijn kwamen (1). De overblijfsels van zeven andere inschriften
stonden in de rotswand, bij den ingang van oude groevengaanderijen. Flinders Petrie maakte de ontdekkingen bekend in
zijn Researches in Sinaï (1906) en Egypt and Israel (London, 1911).
Hij erkende dadelijk dat hier eigenlijke inschriften voorhanden waren, en wel in alfabetisch schrift, ingezien het geringe
aantal der verschillende teekens en de omstandigheid dat een
groep van vijf teekens op vijf of zes stukken telkens weer
voorkwam. Die groep, giste hij, moest " some religious phrase "
inhouden. En hij was niet mis. Het schrift was bijna geheel
in Egyptische hiëroglyfen gevat; maar naar de Egyptische
zin- of klankwaarden der beelden, was er niets van te maken.
Het gaat niet aan hier in het bijzonder uiteen te zetten hoe
achtereenvolgens C. J. Ball (2) en Charles Bruston (3) een paar
teekens met goed geluk vermochten te duiden, al uitgaande van
de onderstelling dat de teekens volgens hunne Semietische
waarde te verstaan waren.
Een besliste en gevolgrijke stap in de goede richting was
het, toen A. H. Gardiner (4), met de bewerking van Flinders
Petrie's vondsten gelast, tot de erkenning kwam, dat vier der
teekens in de door Petrie opgemerkte groep, de Egyptische
hiëroglyfen waren beteekenend voorwerpen waarvan de namen
in het Semietisch elkerzijds beth, `ajin, labad (5) en taw luidden
en dus, naar het princiep der akrofonie, als de aanvangletters
dezer namen voorstellende, te lezen waren. Dit gaf als resultaat
(1) De tempel, in den loop der eeuwen sterk geëgyptizeerd, was
oorspronkelijk een Semietisch heiligdom reeds in eere in het IV e duizendjaar v. C. FLINDERS PETRIE, Researches in Sinai, bl. 96 volg.
(2) A Phenician Inscription of 1500 B. C. (Proc. Soc. Bibl. Arch.
XXX, 1908, 243 volg.) stelt de lezing vast van de letters `ajin en taw.
(3)Revue de Theologie de Montauban, XX (1911), bl. 177, erkent
de letter lamed.
(4) Journal of Egyptian Archeology, III (1906), 1ste Aflev. bl. 15;
dezelfde : The Inscriptions of Sinai, Part, I Introduction and Plates,
London, 1917.
(5)Niet lamed, maar labad (als in het Samar.) is de oorspronkelijke
naam der letter. Labad = wolle (Arabisch). Het teeken waardoor in het
Sinaïschrift de bedoelde letter aangeduid wordt, is het Egyptisch ideogram voor kleederstof. Vgl. EISLER, 1. c. 32.
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de naam Ba'alath = heerin. Men had dus werkelijk te doen
met Semietische inschriften in een Egyptisch kleed gestoken ! De
uitslag door Gardiner bereikt werd weldra glansrijk bevestigd.
Hij zelf stelde nu eene tafel op waarin hij de Sinaïteekens,
eenerzijds met de gelijkvormige Egyptische hiëroglyfen, anderzijds, onder inachtneming van de Semietische namen der letters,
met de Kanaanietische, oud-arabische en oud-grieksche alfabeten in vergelijking bracht. Aldus slaagde hij erin voor bijna
al de teekens vorm-overeenstemmingen en klankwaarden vast
te stellen die naderhand volkomen juist bleken (1). Hij vergiste
zich alleen voor het teeken van den visch, en dat van de handenopstekende menschenfCguur. Van beide werd door Kurt
Sethe (2) de alfabetische waarde bepaald. In het hiëroglyfisch
beeld van den visch erkende deze de aanvangsletter S van den
arabischen naam samak (= visch), die dan ook als naam van
de bewuste letter in het Fenicisch alfabet bekend staat (3). Het
geval met de handenopstekende menschenfCguur was gansch
eigenaardig. Deze figuur is een zinnebeeldige voorstelling van
het juichen, het uitroepen, een echt hiëroglyfisch uitroepingsteeken. Nu is er in het Kanaánietisch (of Fenicisch) alfabet een
letter genaamd he, in het Ethiopisch hoi, voorhanden, een
naam waarvan de beteekenis onbekend was. He (in het OudEgyptisch) en hoi zijn echter niets anders dan uitroepingsr
woordjes; hoi wordt ook aldus in het Hebreeuwsch gebruikt.
De bewuste hiëroglyfische figuur zou dan in het Sinaïschrift de
aanvangsletter h van het uitroepingswoordje voorstellen, wat
inderdaad in de lezing paste. Het Zuid-Semietische teeken voor h,
een tweetakkig vorkje met de tanden naar boven gekeerd, heeft
nog in zijn vorm de herinnering aan de opgestoken handen
bewaard. In het Kanaanietisch schrift is een ander teeken in de
plaats gekomen (waarschijnlijk een afzetsel van de verwante letter
cheth), al bleef de naam he van het voormalig teeken behouden.
Gardiner en Sethe lieten nog eenige teekens onverklaard,
namelijk zulke die als bloote varianten van hetzelfde type aan
te zien zijn.
(1) Vgl. EISLER, 1. c., bl. 22.
(2) Nachrichte der Gott. Kgl. Ges. der Wissenschaften ; Phil.-Hist.
Klasse 1917 H. 3. S. 446: Die neuentdeckte Sinaischrift and die Entstehung des Sem. Alphabets.
(3) Zie hierboven.

104
Bij het duiden dezer laatste, en dus door het opmaken
van een volledig alfabet der Sinaïinschriften, heeft zich op
uitstekende wijze onderscheiden Robert Eisler in zijn werk :
Die Qenitischen Weihinschriften der Hyksoszeit (1). Met
bijzondere fotografische proefmiddelen kon hij van Gardiner's
fototypiën duidelijker voorstellingen verkrijgen, de inschriften
nauwkeurig ontcijferen en er den inhoud van aanteekenen. De
taal der inschriften draagt kenmerken van Kanaanietisch taaleigen, als in het naamw. jod (Fenic. voor fad), en het meerv.
van het naamw. uitgaande in im. De richting van het schrift is
gewoonlijk van omhoog naar omlaag, in kolommen gerangschikt van rechts naar links. Een enkel inschrift is te lezen van
rechts naar links; dat op de sphinx van links naar rechts, maar
met omgekeerde teekens (Eisler, 109). De inschriften zijn af komstig van een Semietische bevolking, die op het schiereiland
Sinaï, onder toezicht van Egyptische ambtenaren, in de koperen steengroeven werkzaam was. Uit een der stukken meent
Eisler te kunnen opmaken, dat de arbeidersbevolking bepaald
tot den stam der Benê-Qajin of der Qénieten behoorde, wat
hij dan ook stoutweg in het opschrift van zijn boek vermeldt (2).
Van inhoud zijn de inschriften doorgaans kort gevatte
uitingen van dank of toewijding aan de schutsgodin der uitba
tingswerken van kopererts en turkooizen. Op de sfinx b. v. leest
men : " Van den van Ba'alath geliefde ; een gedenkteeken voor
Baálath ", wat beantwoordt aan een Egyptisch inschrift op
hetzelfde beeld (" geliefd van Hathor, de Heerin der groensteentjes "). Een zeer eigenaardige bijzonderheid in het Semietische sfinx-inschrift is, dat de uitgaande b van het eerste woord
en de aanvangende van het tweede voorgesteld zijn door een
enkel teeken, met de verdubbelingstip gemerkt (?). Op den eérgehurkte figuur staat te lezen, in drie kolommen : " Dit ter vermeerdering der kudde (of : tot schuts der weide), naar het
believen des woords (d. i. : naar het believen eener godsspraak),
voor Ba`alath ; naar het believen van den opziener der opzieners ". Op het vrouwelijke borstbeeld staat alleen de naam
" Tanit " (3). Andere inschriften luiden b. v.: " Natenah
(1) Freiburg i. B.1919. Vgl. ook Biblische Zeitschrift, XV.1(1918).
(2) L. c, bl. 79 volg.
(3) Gelezen door COWLEY, Journ. Egypt. Archeol. III. 1, 18.
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Ba'alath " = Badlath heeft gegeven (1) ; verder : " Dit op bevel
van Sjinah, Ba'alath (= heerin) der schatten '', zeer merkwaardig
door den godsnaam Sjinah (vrouwelijk van Sjin ?) en door het
verbazing wekkend voorkomen van het perzisch leenwoord
ganaz (2). Een ander : " Dit heeft Ben-Sjemesj opgericht, rookend .... zoenoffer''; hier stelt men een leemte vast ; waarschijnlijk was de naam van den god vermeld wien het zoenoffer gold,
namelijk Ptach, wiens beeltenis nevens het inschrift gebeiteld is (3).
Aangaande de belangwekkende vraag, welke rol of plaats
aan de Sinai inschriften moet toegewezen worden in de geschiedenis van het Semietische alfabet, zijn de geleerden die daar
hunne aandacht aan geschonken hebben, het niet eens. Gardiner
en Sethe zijn van oordeel, dat het thans uitgemaakt is, dat het
Semietische alfabet ontstond uit het aanwenden van Egyptische
hiëroglyfen. Sethe houdt het er zelfs voor, dat het Sinaïschrift
ons het oorspronkelijk Semietisch alfabet aan de hand doet.
Terloops mag hier aangestipt worden, dat in elk geval theoriën
als die van E. de Rougé en die van Halévy, waarvan de eerste
langen tijd als beslissend gold, thans voor goed uit den weg
geruimd zijn. Immers volgens de Rougé zou een volledig stel
hiëratische schriftteekens, volgens Halévy een elftal hiëroglyfische, uit het Egyptisch overgenomen geweest zijn met hun
eigen Egyptische waarden, en volgens deze waarden gebruikt,
en, naar Halévy's gedachte, verder uitgewerkt, tot het samenstellen van het Semietisch alfabet. In het Sinaïschrift echter doen
de hiëroglyfen dienst met de waarden door de Semietische
namen die eraan beantwoorden bepaald. B. v. het beeld van de
golvende lijn, ideografisch het water beteekenend, had in het
Egyptisch schrift doorgaans de fo netische waarde der letter n;
het werd dus door Halévy aangegeven als oorsprong der letter n
in het Semietisch alfabet. Doch in het Sinaïschrift komt het
voor als m, volgens den Semietischen naam van het water mêm
(hebr. majim) (4). Eerder zou men kunnen vragen of niet, voor
(1) Op te merken is de uitgaande h in het werkw.!
Dit is het
inschrift reeds in 1869 door Palmer ontdekt en afgeschreven.
(2) Vgl. daarover EISLER, 1. c. 71 volg.
(3) EISLER, bl. 101.
(4) Zie Halévy's stelling grondig beoordeeld bij LIDZBARSKI, Ephemeris.... I. (LIrsprung des Alphabetes), bl. 261 volg.
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de hoofdzaak, het gevoelen van Lidzbarski door de ontdekking
van het Sinaïschrift een bevestiging krijgt, dat namelijk het
Semietische alfabet, consonantisch, akrofonisch en bestaande
uit beelden, uit eene nabootsing van het Egyptisch stelsel in
het vormen van letterbeelden, ontstond (1). Wat Lidzbarski
daaraan toevoegt aangaande de onbekwaamheid van den uitvinder om bepaalde teekens uit het Egyptisch over te nemen,
ware nu vanzelf uitgesloten.
Robert Eisler echter houdt zich overtuigd, dat het Sinaïschrift met den oorsprong van het alfabet niets te maken heeft.
En hij steunt zijne zienswijze vooreerst op het onderzoek van
dat schrift zelf. Doch de bewijsgronden welke hij daaraan ontneemt, schijnen niet alle even sterk te zijn.
Wanneer hij als een doorslaand betoog tegen de mogelijkheid, dat het Sinaïschrift het oorspronkelijk alfabet zou voorstellen, feiten aanhaalt als dat in dat schrift hiëroglyfische of
andere teekens aanwezig zijn die in latere alfabeten ontbreken,
of dat sommige teekens uit latere alfabeten geen vorm-verwante
tegenhangers hebben in het Sinaïschrift (2), dan kunnen wij niet
laten te bedenken, dat in den loop der eeuwen de schriftteekens
merkelijke wijzigingen ondergingen en sommige door andere
konden vervangen zijn. Eisler beroept zich o.m. op de letter
samekh, wier gestalte in het Kanaanietisch alfabet niets gemeens
hebben zou met het vischteeken. Maar indien dit waar was,
dan kon men, ten aanzien van het feit dat de naam samekh
(= visch) toch in het Kanaanietisch alfabet gebruikt is om
bedoelde letter aan te duiden, daaruit zoeken op te maken,
dat de Kanaánietische letter naar den vorm van lateren oorsprong is. Hetzelfde geldt voor de letter he (3). Het is ook wel
waar dat het Kanaanietische bette weinig heeft van het beeld
van een " huis " (4), of van het hiëroglyfisch teeken daarvoor,
in het Sinaïschrift; maar toch niet veel minder dan het fh a
van Megara, waarin Eisler nochtans een uitvloeisel ziet van
het Egypto-Fenicische teeken (5) ; en ook niet veel minder,
dan, in het algemeen, de letterteekens in de latere Semietische
(1) Ephemeris... I, bl. 134.
(2) L. c. blz. 120, coll. 110.
(3) Zie hierboven, N. 101, 103.
(4) EISLER, 1. c. b1. 121.
(5) L. c. b1.115 : V-1
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zij zich ontwikkelden (1). Op welken grond zou de tweede
letter van het alfabet ten slotte haar naam " huis " gekregen
hebben?
Van meer beteekenis ten gunste van Eisler's zienswijze is
vooral het feit, dat in het Sinaïschrift teekens voorkomen die
wel in het latere Kanaanietisch of Fenicisch alfabet, maar in
geen Egyptische hiëroglyfenlijsten te vinden zijn. Dat is het
geval o. m. met het letterteeken voor k (kaf) (2) ; dan nog b. v.
met de letter teth alhoewel het kruis in het Sinaïschrift buiten
het rondje, in het latere alfabet er binnenin staat. Het ligt voor
de hand, uit zoodanige verschijnselen te besluiten, dat, toen de
Sinaïinschrif ten opgesteld werden, het Semietisch alfabet reeds
met zijn eigen vormen bestond.
Andere bijzonderheden wijzen in dezelfde richting. Wij
stippen even het merkwaardig feit aan, dat, om een bepaalde
Semietische letter voor te stellen in het Sinaïschrift verschillende
Egyptische hiëroglyfen aangewend worden, en wel zulke die
in het Egyptisch verschillende fonetische waarde hadden. Zoo
b. v. voor het bêth vinden wij niet minder dan vier Egyptische
teekens gebruikt, wel in grondbeteekenis en vorm aan elkander
verwant, maar van dewelke er toch drie met verschillende
fonetische waarde in het Egyptisch schrift gebruikt werden (3).
Laat ons dezen eigenaardigen kant van het Sinaïschrift wat
nader beschouwen met betrekking tot de letter N. De letter N,
zooals reeds gezegd, wordt er verbeeld door het slangenteeken,
(1) Op b1.174 stelt Eisler een keilvormig teeken voor waaruit het
Fenicische bêth zou ontstaan zijn. De gelijkenis is inderdaad treffend.
Maar heeft Eisler het bewuste keilvormig teeken ergens aangetroffen?
Dan is alles wel. Indien hij echter de samenstelling van het teeken op
eigen hand voorgenomen heeft, mits een nieuwe schikking van de daartoe
behoorende trekken, dan moeten wij doen opmerken, dat de winkelhaak ^, door Eisler bovenaan gesteld met de opening naar onder, om
de gebroken opperlijn van de Fenicische bêth tot voorbeeld te dienen,
bij ons weten nimmer aldus in het keilschrift verschijnt. De winkelhaak
staat altijd met de opening naar rechts gekeerd ; vgl. DELITZSCH, Assyrische Grammatik, 1889, b1.11.
(2) Het is opmerkelijk dat het Assyrisch keilteeken qa de Fenicische
kaf in vorm zeer nabij staat. (EISLER, bl. 85).
(3) SIMEONE LEVI, Vocabolario Geroglifico Copto-Ebraico, vol.I,
Torino 1887; col. LXXVIII, nr 834 (pr), 836 (h), 838 (ht).

---, 108 —
overeenkomstig den Semietischen naam der slang : Nachasj.
Maar nog eens verschijnen in onze inschriften niet minder dan
vier verschillende slangenbeelden om de bedoelde letter voor te
stellen, en daaronder zijn er wederom drie die in het Egyptisch
verschillende fonetische waarde hebben : de opgerichte slang
met gezwollen krop, = fonetisch ar (1) ; een andere in breede
bocht opkrullend, fonetisch z (2); en dan de kruipende hoornslang, fonetisch f (3). Deze slangenbeelden stellen dus ook
verschillende slangensoorten voor, in het Egyptisch onder
bijzondere namen gekend. Het eerste met fonetische waarde
dr, is dat der welbekende ureiisslang á r á (4) ; het tweede, z, dat
van de slang zedebi of zedef (5) ; het derde, f, dat van de
slang f (6). Deze verschillende slangensoorten hadden natuurlijk in het Semietisch verschillende namen. Het hebreeuwsch
b.v. kent, benevens nachasj, de slangennamen sje f i fon, 'e a,
saraf, zohele'h, pethen, tsi f'oni..., al mag het bepaalde toepassen daarvan voor ons min of meer bezwaarlijk zijn. En nu
komt de vraag : indien het de ontwerpers van het Sinaïschrift
te doen geweest was om het Semietisch alfabet voor het eerst
te scheppen, volgens het princiep der akrofonie, zouden zij
dan om dezelfde letter N te beteekenen, tot in één en hetzelfde
inschrift toe, beelden gebruikt hebben die verschillende slangen
voorstelden, wier namen met verschillende letters begonnen?
Dit is moeilijk aan te nemen ; het ware aanleiding geweest tot
nuttelooze verwarring of verwikkeling. Veronderstelt men integendeel dat het alleen ging om in de plaats van het gangbaar
nachasj- of slangenteeken, in een reeds bestaande en erkend
alfabet, Egyptische hiëroglyfen te stellen, dan is het minstens
lichter te begrijpen, dat overeenkomst in het algemeen begrip
" slang " kon volstaan om aan verschillende beelden toegang
te verleenen. Dat het algemeen begrip alléén in aanmerking
kwam, was alsdan vooraf bepaald door den maatstaf van het
bestaande alfabet. De betrekkelijke verscheidenheid in de aan-

t

k 1) Id. ibid. vol. I, col. LVIII, nr 634.
(2) Id. ibid. col. LX, nr 649.

(3)
(4)
(5)
(6)

Id. ibid. col. LX, nr 660.
Id. vol. I. bl. 207.
Id. vol. V. b1.92, 93.
Id. vol. II, bl. 224.

109
gewende hiëroglyfen lag dan veeleer in de lijn van het zonderlinge schriftstelsel zelf, dat nu eenmaal bestond in het vervangen
der gewone teekens door vreemde letterbeelden. Het zeldzame
en kunstige dat in den aard lag van zulk een schrijfwijze, was
door de grootere genomen vrijheid, zonder merkelijke schade
der duidelijkheid, eenigszins verscherpt.
Het eigenaardige van het Sinaïschrift zou dus grootendeels
gelegen geweest zijn in het onderschuiven, onder de reeds voorheen gebruikelijke letternamen, van daaraan beantwoordende
Egyptische hiëroglyfen. Er zijn goede redenen om aan te
nemen, dat zulk een egyptizeeren van het voorhanden alfabet
ook elders dan in het schiereiland Sinaï, onder den invloed der
Egyptische kultuur, namelijk tot in Fenicië zelf, doorgedreven
werd. Het kon niet missen of de uitwerksels daarvan zouden in
het Semietische alfabet hier en daar te erkennen zijn. In het
Zuid-Semietisch alfabet zijn zij duidelijker te merken dan in het
Noord-Semietisch (1). Dit laatste is er wel den naam der letter he
aan verschuldigd (2). Uit Arabië heen, op het spoor van den
wierookhandel, maar vooral uit Fenicië, werd het alfabet over
de kust- en eilanden der Middellandsche Zee verspreid, en de
daarin opgenomene Egyptische teekens kwamen natuurlijk, in
menig geval, mede over (3). Het echte, oorspronkelijke Semietische alfabet, tot hetwelk enkele der teekens in het Sinaïschrift
te rekenen zijn, bleef zich nochtans in het algemeen handhaven,
om zich later in veelvuldige richting te ontwikkelen. Van dat
oorspronkelijk Semietisch alfabet zullen wij straks een belangrijk gedenkstuk te vermelden hebben.
Over de vraag naar de oudheid der Sinaïinschriften konden
de deskundigen het nog niet tot eene eenstemmige uitspraak
brengen. Het deel van den tempel te Serabit-al-Chádem in
hetwelk Flinders Petrie de hierboven aangeduide beeldwerken
vond, werd gegrondvest tegen het einde der XII de dynastie
(dus omstreeks het einde der jaren 1800 v. C.) ; maar eerst
voleindigd onder de XVIIi de. Petrie zelf was van meening dat
(1) EISLER, b1.111, 113.
(2) Zie hierboven, bl. 103.
(3) Vgl. EISLER, bi. 113 volg, -- De pijlspits als z gebruikt in de
Runen komt met dezelfde waarde voor in het Sinaïschrift. Zie EISLER,
bl. 97.
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de Sfinx uit den tijd dezer laatste dynastie afkomstig is, en wel
uit den regeeringstijd van Thoetmosis III (15014447 v. C.);
dit om reden, dat het zandsteen waaruit het beeld gehouwen is
alleen onder deze regeering blijkt gebruikt geweest te zijn. Ook
de groeveningang boven denwelken de rotsinschriften gegrift
waren, dagteekent volgens Petrie uit de regeeringsjaren van
denzelfden Thoetmosis III. Gardiner en Eisler hellen naar eene
tegenovergestelde zienswijze over, en zijn geneigd de gezamenlijke Sinaïinschriften terug te voeren tot den tijd der
XIIde dynastie. Op eene stele uit het jaar 20 van Amenemmes III, in de Wadi-Nasb, komt hetzelfde ossenkop-teeken
voor dat men ook in de Sinaïinschriften aantreft, en bovendien
merkt Gardiner op, dat de wijze waarop de god Ptach, bij een
der rotsinschriften, in zijn 'p ads of tempelken afgebeeld staat,
kenmerkend is voor de XII de, niet voor de XVIII de dynastie.
Daarop kunnen wij niet verder ingaan.
Er blijft overigens aan een ander overblijfsel uit den oudheidkundigen schat van Egypte te herinneren, dat, wat de vraag
naar de oudst bekende vormen van het Semietische alfabet
betreft, verdere bespreking der Sinaïinschriften overbodig maakt.
*
* *

Wij bedoelen een klein houten voorwerp, van onder cylin-.
dervormig, van boven langs den een kant uitgehold, met den,
ander kant licht naar de holte overnijgend, -- naar Eisler's
vermoeden een stuk potbakkersgereedschap, dat insgelijks
door Flinders Petrie gevonden werd, te Kahun in Egypte, ten
jare 1890 (1). Evenmin als voor de beeldwerken van Serabit-elChádem, van dewelke alleen de sfinx aangegeven is als in het
British Museum berustend, heeft Eisler voor het houten blokske
van Kahun kunnen achterhalen waar het origineel thans te vinden
is (2). Het stuk draagt een inschrift t dat niet reeds veel vroeger
erkend en gelezen werd, alleen uit reden dat niemand, vóór de
ontdekking en ontcijfering der Sinaïinschriften, aan de mogelijkheid dacht van een zóó oud voorbeeld van alfabetisch
schrift. Petrie zelf houdt het er ditmaal zeer beslist voor, dat
(1) Kahun, Gurob and Hawara, London, 1890; pl.
--- Forma tion o f the Alphabe t, London 1912, pl. IX.
(2) L. c. b1. 123.
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het stuk behoort tot den tijd der XIi e dynastie. De stad waar
het gevonden werd, het huidige Kahun, was na de XIII de en
XIVde dynastie niet meer bewoond, en reeds op het einde der
XIIde in verval. Alle daar ter plaatse gevonden zegel-cylinders
zijn ongetwijfeld van de XII de dynastie (1). Eisler steunt er op,
dat de voorbeeldige nauwgezetheid van Petrie in het inachtnemen en vaststellen van alle vondstomstandigheden, de mogelijkheid uitsluit dat het voorwerp door hem zoo stellig tot de
nalatenschap der XII de dynastie gerekend, van latere indringers
of bezetters zou herkomstig zijn. Benevens het houten klompje
had overigens Petrie, ter zelfde plaats, nog scherfstukken gevonden van aarden vaatwerk, zeker en vast opklimmend tot het
bedoelde tijdvak, en waarop schriftteekens stonden die zeer
goed te lezen zijn als aanduidingen in Semietische alfabetletters (2).
Het inschrift op het houten stuk, door Eisler, naar Petrie's
plaat, nauwkeurig onderzocht, is van vier letters, vormende
den naam Achitób, vermoedelijk dien van den eigenaar (3).
Wij hebben even gehoord, dat Eisler, ten aanzien van
den hoogen ouderdom van den houten schat, zeer dringend
het gezag van Flinders Petrie laat gelden. Wat inderdaad goed
van pas komt, uit hoofde niet alleen van het uitzonderlijk
gewicht van het besproken onderwerp, maar ook van het ietwat
verrassend uitzicht van het voorgelegde stuk. Ware 't niet van
het hoogst bevoegde woord van Flinders Petrie, menigeen zou
wellicht aarzelen om in de door Eisler medegedeelde teekening
een inschrift te erkennen uit de jaren 1800 v. C. ! De 'alef en
de chêth zien er wel uit als de gewone fenicische letters; maar
de 'alef neemt eene houding aan die, in aesthetisch opzicht,
zeer voordeelig afsteekt tegen het ruw hoekige van het letterteeken uit latere inschriften bekend. Het têth, uit twee deelen
bestaande, zou bijna den indruk maken van een dubbel letterteeken : het têth met toegevoegde waw; wat nogmaals zou
(1) EISLER, 1. c. bl. 125.

(2) Id, ibid. 126.
(3) Id. bl. 125. -- EISLER merkt te recht aan, dat die naam in de
Kanaanietische evenals in de Hebreeuwsche oudheid bekend is. Anderzijds staat het ook vast, dat de gelijkaardige naam Abitób voorkomt in
een arameesch inschrift uit den perzischen tijd in Egypte. Vgl. BERGER,
bl. 213 volg.
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pleiten voor latere lettervormen (1) en ook voor latere spelling.
Eisler merkt echter op dat het aanhangsel de plaats inneemt
van het kruisvormig deel der letter in het Sinaïschrift. Dit kon
ons wellicht op het spoor brengen van de oorspronkelijke beteekenis van het letterbeeld. In het Fenicisch alfabet is het téth
voorgesteld als een rondje insluitend een kruis; in het Sinaïschrift als een rondje met buitenwaarts aangezet kruis ; op het
houten stuk van Kahun als een eirond met buitenwaarts
aangezet T-vormig toevoegsel. De vergelijking leidt tot het
vermoeden dat het teeken bedoeld was als beeld van een ingebonden rol of pak : de kruislijnen in het Fenicisch teeken zijn
de rond het pak liggende banden ; het kruisvormig aanhangsel
in het Sinaïschrift, en het T-vormig aanhangsel in het schrift
van Kahun zouden dan elkerzijds den nevens de rol of het pak
afhangende strik voorstellen. De naam der letter mocht in
verband te brengen zijn met het ar. tawá vouwen, plooien. In
de woordenboeken vindt men tajjat — vouw ; tijjat — wijze
van vouwen of gevouwen zijn.
Vooral het béth in het Kahuninschrift maakt een zonderling figuur. Het trekt inderdaad op de jong-hebreeuwsche letter
in het zoogenaamd kwadraat schrift, dat eerst in zwang kwam
in het tijdvak na de Babylonische ballingschap. Doch ook dit
bezwaar neemt Eisler weg met de aannemelijke opmerking, dat
wij hier staan voor het zuid-Semietische béth op zijde gelegd
met de opening naar links (2).
Dit ware dus het oudste thans bekende gedenkstuk van
het Fenicische alfabet, dagteekenend, zooals wij daareven zeiden, uit de jaren 1800, of zelfs 1900 v. C.
Het is best mogelijk, dat verdere opsporingen naar den
oorsprong van het Semietische alfabet de richting zullen te
volgen hebben door sommige van de Kanaanietische letternamen aangeduid, d. i. naar het Assyro-Babylonisch, Maar dit
blijft een nog op te helderen geheim.

(1) Men lette op de opening van boven aan het téth ! Zulk een loskomen van de bovenlijn kenmerkt in het algemeen de latere ontwikkeling
der lettervormen.
(2) Men bedenke dat dan ook in het bijzonder voor het zuid-Semietisch alfabet een tot nog toe niet vermoede oudheid voorop te stellen is.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

449, — DONCKERMESSE (DONCKERMISSE).
Het w. DONCKERMESSE treffen wij aan, als " Sollemnele
messe genaempt DE DONCKERMESSE ", in een tekst van 1633,
betreffende de parochie van Clercken bij Dixmude :
W.-H. James Weale, Les églises Doyenné Dixmude, Documents,
blz. 208 : " Betaelt an heer Pieter Gillis, erfvachtich pastoor der
prochie van Clercquem, over tcelebreren een sollemnele messe alle weke
sMaendachs ter eere van Onse Lieve Vrauwe 1633, xxxvj I.; voorts,
over tcelebreren een sollemnele messe genaempt de Donckermesse,
vj 1....

De heer Weale stelt die misse met de Guldenmis gelijk.
Hij schrijft inderdaad op genoemde blz. 208 : " Autrement dite
roi, tome I,
" Guldemesse. (Compte de 1646-47.) Voir Le Beffroi,
" pp. 168 a 173 ". De teksten van 1646-47 heeft hij nochtans niet
uitgegeven en in heel zijn studie, getiteld " Drame liturgique
Le Missus '' is er niet eens spraak van "Donckermesse ". Evenwel dient gezegd dat, naar een tekst aldaar aangehaald, " Die
Messe um Mitternacht (am Weihnachtstage), bij Schiller und
Lubben, Mittelndd. Wtb., DUSTERNIISSE geheeten is.
Van het raadplegen van de kerkrekening 1646-1647, kan
er geen spraak meer zijn, gezien wij uit Brugge vernomen hebben,
dat op het Staatsarchief de dubbels van bedoelde rekening
niet aanwezig zijn. Wat de parochie Clercken zelve betreft. zij
werd onder den oorlog door de Duitschers ten gronde vernield.
In den tekst hierboven is er spraak van een enkele mis.
Te Woumen, — ook in het Dixmudsche, — werden echter de
Donskermessen gecelebreerd van den dag vóór S.-Martensdag
(11 November) tot Kerstdag :
Weale, op. cit., blz. 460 : " Betaelt de pastooren ende capelanen,
van de doncker messen te doene van Sinte Maertens avont tot Kersdach,
ix 1. " (Kerkrekening Woumen, 1571.)

Uit zekere " Letteren van Fondatie gepasseert voor Schepenen " der stad Brugge, " den 2 Weymaendt 1608 ", leeren wij
ten anderen dat er, althans in de Onze-Lieve-Vrouwkerk aldaar, vóór Kerstdag " twintig Donker-missen" aan het altaar
der kapel van " Onse Vrouwe van Sneeuw " moesten gezongen
worden :

---114-J. Gailliard, Inscript. funér. Notre-Dame Bruges, blz.102 : " Item
noch gefondeert eeuwelyck misse te lesen aen den voornoemden autaer
alle Sondagen ... 's morg. ten 8 uren, en bovendien den dienst van den
Capellaen voor het doen van twintig zingende Donker-missen t'elcken
jaere voor Kers-dag, daer vooren den Disch jaerlyck betaelen moet
5 ponden gr..... "

De " Donckermissen " worden hieronder te zamen met de
" Jhesus missen " vermeld. Uit de aangevoerde teksten blijkt dat
er hier wel van gezongen missen spraak is :
Weale, op. cit., blz. 104 : " Betaelt den selven (clocluyder), van

de donckermissen te luyden, xxxviij s. Betaelt den selven, van Ihesus
missen te luyden, xx s. Betaelt den selven, van de bede clocke te
slaene, over tjaer vj s. " (Kerk Dixmude, 1575.)
Id., blz. 104 : " Betaelt den orghelare met den blasere, van
Onser Vrauwen dach ten tweden in Hoymaent, tsamen xv s. Betaelt
den selven, van Onser Vrauwen van der Sneeu de feeste te orghelen,
xv s. Betaelt den selven, van de donckermissen met den blasere,
xxxiiij s. " (Id.)
Id., blz. 104: "Betaelt den selven (Cornelis Vroman, als capellaen),
van de donckermissen te celebrerene, iiij 1. " (Id.)
Id., blz. 105: " Betaelt meester jan Brasselet (als sanckmeester), van
al de donckermissen met Jhesus missen, alle tsamen compt iij 1...." (Id.)
^
**

Wat is er eigenlijk door " DONCKERMISSE " te verstaan ?
Teksten zijn ons tot nog toe enkel uit West-Vlaanderen bekend.
Vruchteloos zijn wij dan ook heeren geestelijken uit de bisdommen Gent en Mechelen te rade gegaan. De Z. E. heer
kanunnik A. C. DE SCHREVEL, aartspriester te Brugge, was zoo
goed onze aanteekeningen mede te deelen aan twee bevoegde
geleerden, die hem met de meeste hoffelijkheid te woorde stonden. Door zijne tusschenkomst werd ons, inderdaad, vanwege
Dom Louis Baudouin, van Leuven, uit de Abdij van Cesarsberg, de nota hieronder ter hand gesteld :
" 1. Il nous semble que les Donckermissen sont les messes que les
liturgistes de cette époque appellent : Missa nocturn.. Le cardinal
Bona (1609-1674), dans son ouvrage : Rerum liturgicarum libri duo
(Ed. Jala lib. I, chap. XXI, § IV, Turin 1749, t. II e, p. 114-115), dans
le paragraphe qui a pour titre : Qua' fuerint missa nocturna', dit qu'à
son époque it n'y a plus que deux messes nocturnes : 1) la messe de
minuit à Noël, " quae in nocte Nativitatis Domini ubique celebratur
2) " Est et alia quaedam missa nocturna, nisi quis velit earn potius
matutinam nuncupare, in quibusdam provinciis, praesertim in Polonia, in
Germania hodie usitata tribus vel quatuor horis ante lucem, quae ab
initio Introitus missa borate nuncupatur et in Adventu Domini ad
honorem B. M. V. cum ingenti solemnitate cantatur ".
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missa' nocturn e, qu'on peut traduire par Donckermissen. Ce sont donc
les deux messes : Missa aurea et la messe de minuit de Noël : ce qui les
distinguait, surtout aux yeux du peuple, c'était qu'elles étaient célébrées dans la nuit.
" Peut-être dans les paroisses moindres, la missa aurea n'avait-elle
pas lieu ou n'était-elle pas solennelle. De là, le singulier a Clercken et
le pluriel a Dixmude. A Clercken it n'y aurait eu que la messe de minuit
de Noël ou bien vice-versa. Cette dernière supposition est plus probable,
car le texte : " Over te celebreren een sollemnele messe genaempt de
Donckermesse '' ne semble pas se référer a la messe de minuit de Noël.
De plus la note de James Weale confirme qu'il s'agit de la missa aurea.
" 2. Jesus missen. Il me semble qu'il faut entendre par là les deux
messes de Noël : Messe de l'aurore et messe du jour. 1) Anciennement
ces deux messes étaient chantées. 2) L'extension de cette appellation aux
deux messes de la Circoncision et de l'Épiphanie me parait trop
recherchée pour le peuple, d'un ordre trop idéal pour être concrétisée
dans une dénomination certainement populaire : Jesus missen. Ce sont
les messes de l'Enfant Jesus, peut-être célébrées devant la creche, comme
quelquefois anciennement. 3) Surtout, en comparant le tarif des Donckermissen et des Jesus missep i. S'il n'y a que deux donckermissen, it ne
peut y avoir que deux Jesus missen. D'ailleurs, le prix plus élevé des
Donckermissen s'explique parce que la missa aurea comportait de forts
honoraires, car elle était très longue et tres solennelle. Ducange cite des
textes a ce sujet (Glossarium, t. IV, col. 817) : " Per tres aut quatuor
horas decantare solet de B. M.V. in organis. Unde cunctis praesentibus
dantur notabiles praesentiae .... ". De là, selon lui, l'origine peu mystique
du nom Missa aurea. En tout cas on s'explique ainsi le tarif plus élevé
pour ces deux Donckermissen que pour les deux autres ".
De Z. E. heer kanunnik V. VANDE VELDE, leeraar aan het
Seminarie te Brugge, schrijft in dezer voege
" In het vraagstuk der " Donkere missen " zoudt Gij wellicht iets
kunnen vinden in Card. Bona : De la Liturgie ou Traité sur le Saint
Sacrifice de la Messe. Traduction de l'abbé Lobry, Paris, 1854, Tom. I,
blz. 360 etc., waar hij spreekt van Messes de matines, Messes du soir,
Messes nocturnes.
" Ook in Gavanti-Merati, Commentaria in Rubricas, Augustae
Vindelicorum, 1740, Tom. I, Pars I, blz. 69.
" Missa Vespertina, seu Serotina, quae etiam Quadragesimalis
dicta est, erat illa, quae sub Vesperam celebrabatur, videlicet circa quintam aut sextam horam post meridiem.
" Missa Nocturna erat ilia, quee noctis tempore celebrabatur. Als
voorbeeld dezer laatste geeft hij : de mis van Kerstdag, van Paaschavond en van de Quatertemperdagen, waarop de mis, ter oorzaak der
priesterwijdingen met hunne lange ceremoniën, dikwijls binst den
zondagnacht moest geschieden.
" Past dit op eene eenvoudige kerk van de dekenij Dixmude, en
op den tijd en tijdstip der rekeningen ? Ik twijfel er aan. Misschien had
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men den naam bewaard, alhoewel de zaak sinds eeuwen buiten gebruik
was of nooit in voege had geweest?... "
*

**
Hier volgen nu een reeks belangrijke teksten, aan het
Archief der Sint-Salvatorskerk te Brugge ontleend. Naar die
teksten wijzen de Donckermessen op " Missae matutinales " ;
zij werden met diaken en onderdiaken gecelebreerd en waren
ook " Misse votivee " geheeten ; eindelijk grepen zij plaats om
6 uur of om kwart na zes uur, ofwel, op zon- en feestdagen,
om 8 uur :
Acta Capitularia S. Salvatoris Brugensis, Reg. V, fol. 168 vo
(1586, 3 Nov.) : " Ordinatum est in Capitulo, quod deinceps missas
(sic), predicte de Donskermessen, celebrentur secundum antiquam consuetudinem, videlicet cum diacono et subdiacono. "
Reg. V, fol. 212 vo (6 Nov. 1617) : " ... in missis matutinalibus
vulgo dictee (sic) Donckermessen max futuris, quas ipse cum aliis
(_= cantoribus) decantabit. "
Reg. VII, fol. 10 vo (14 Nov. 1633) : " Ordinatum est ut fiat missa
votiva matutinalis vulgo vocata de Donckermisse hora sexta. "
Id., fol. 21 (13 Nov. 1634) : " Resolutum circa celebrationem missas
matutinalis vulgo dicta de Donckermisse, quod dabitur primus pulsus
ad medium sext et dicta missa inchoabitur quadrante post sextam. "
Id., fol. 65 vo (14 Nov. 1639) : " Ordinatum ut diebus dominicis
et festis missa votiva, vulgo de Donckermessen, celebrentur hora
octava. "
Reg. VIII, fol. 35 (11 Nov.1647) : " Missa matutinalis (Donckermesse vulgo) incipietur precise quadrante post sextam ".

Zonderling genoeg, nu eens wordt van die messen in het
enkelvoud gesproken, dan weder in het meervoud. Maar, dat
al de " resolutien '' die ze betreffen in het begin van de maand
November genomen worden, daaruit zal men wellicht mogen
opmaken, dat zij met den hoogdag van Kerstdag in betrekking
stonden.
De Z. E. heer kan. AD. DUCLOS, van Brugge, onze oude
vriend, die ons met de meeste bereidwilligheid de teksten uit het
Archief der Sint-Salvatorskerk mededeelde, stelt de volgende
vraag : " Zijn het de Onze Lieve Vrouwmissen niet, die men
" deed van 5 December tot Kerstdag, volgens een stuk van
" 1567 uit het Register Gerechtigheid, I, 213 ? Zij wierden
" gedaan aan den autaar van 0. L. Vrouw gezeid onder (eigen" lijk, ten noorden nevens) den daxael ".
Teksten boven opgenomen dienen hierbij niet uit het oog
verloren : nadere teksten worden evenwel ingewacht.
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
^
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
>k
*>ti

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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde:
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert- prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het beste
werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden 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 verzocht, 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-pr js),
in te zenden.
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Vergadering van 16 Maart 1921.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof.
Dr. A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO
VERRIEST, ISID. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof.
Dr, J. MANSION, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof.
Dr. LOD. SCHARPI, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD
WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE, werkende leden ;
Hebben zich laten verontschuldigen de heeren Prof.
Dr. C. LECOUTERE, bestuurder der Academie, Dr.
A. FIERENS en Mejuffer VIRGINIE LOVELING, briefwisselende leden.
^

^*
De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag
over de maand Februari, dat wordt goedgekeurd.
^
^*

Afsterven van den heer Alfons de Cock, brief
wisselend lid. — Bij telegram van 3 Maart, zond
Mevrouw A. DE COCK bericht aan de Academie, dat
haar echtgenoot overleden was en dat de lijkplechtigheid
Zaterdag, 5n dezer, te half elf, in de kerk van Sint-Norbertus te Antwerpen zou plaats hebben.
Tot teeken van rouw, werd de nationale vlag aan
den gevel van het Academiegebouw geheschen. Aan al
de Leden werd per brief het overlijden van den heer
A. DE COCK medegedeeld.

^-- 118 -De Bestendige Secretaris had eerst den Heer IS. TEIRLINCK, ouden vriend en trouwen medewerker van den
afgestorvene, verzocht bij de treurige plechtigheid eene
lijkrede uit te spreken. Daar deze echter verhinderd was
naar Antwerpen te gaan, had hij aan den heer WATTEZ,
onderbestuurder, gevraagd, hem in deze droeve omstandigheden te willen vervangen.
Bij het openen der vergadering, brengt de heer
WATTEZ, eerbiedig hulde aan ALFONS DE COCK ; hij
geeft lezing van de lijkrede door hem op de begrafenis
van ons dierbaar medelid voorgedragen : deze zal in de
Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
Op voorstel van den heer WATTEZ beslist de
Academie een brief van rouwbeklag aan Mevrouw
A. DE COCK te sturen.
Vervolgens beslist de Vergadering dat de heer
IS. TEIRLINCK, voor het Jaarboek, met het schrijven van
een levensbericht van den betreurden afgestorvene zal
belast worden.

Aangeboden boeken. . Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire.
Recueil de documents relatifs a l'Histoire de l'Industrie drapière en
Flandre, publié par GEORGES ESPINAS et HENRI PIRENNE. Tome III.
Bruxelles, 1920.
Id. Correspondance des Ministres de France accrédités á Bruxelles de 1780 a 1790. Dépêches inédites publiées par EUGENE HUBERT,
recteur de l'Université de Liége, membre de l'Académie royale de Belgique et de la Commission royale d'Histoire. I. Bruxelles, 1920.
Id. Classe des Beaux-Arts. Mémoires. Collection in-4o. Tome I,
fasc. II. VAN WETTER (GEORGES). - Les origines de la parure aux
temps paléolithiques. Bruxelles, Déc. 1920.
Id. id. Mémoires. Collection in-89. Tome I, fasc. II : BERGMANS
(PAUL). - Quatorze leftres inédites du compositeur Philippe de Monte.
Bruxelles, janvier 1921.

- 119 Id. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Mémoires. Collection in-80. 2e série, Tome XIII, fasc. II : EILENS (ROBERT). —
Le Condroz : sa population agricole au XIXe siècle. Contribution á
l'étude de l'histoire économique et sociale. Bruxelles, janvier 1921.
Id. Biographie Nationale. Tome 22, 2e fasc. Siger-Smyters.
Bruxelles, 1920.
Id. Annuaire. 1921. 87e année. Bruxelles, 1921.
Id. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, nos 11-12.
Id. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques. 1920, nos 11-12, 1921, no 1.
Tijdschriften. Arbeidsblad, n rs 1-2, 1921. Bulletin des
Commissions royales d'Art et d'Archéologie. 54e année (1915).
61e année (1919). ^-- Le Musée beige, no 3, 15 juillet 1920 ; et Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige, no 9, 15 octobre 1920.
Door het Museum Plantin-Moretus, te Antwerpen ;
Gedenkboek der Feesten gegeven in 1920 te Antwerpen en te
Tours ter gelegenheid van de vierhonderdste Verjaring van Chr. Plantin's Geboorte. Antwerpen, z, j. (1920.)
Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden :
De Vrije Fries. Tijdschrift uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. 23ste-26ste deel, en
27ste deel, 1 Ste afl.
90ste en 91ste Verslag (1917-1919) van het Genootschap. UILKEMA (K.). Het Friesche Boerenhuis. Onderzoek naar het ontstaan
van het tegenwoordige Boerenhuis in Friesland. 10) De Tekst. 20) De
Platen. Leeuwarden, 1916.
Door de Académie royale d'Archéologie de Belgique :
Bulletin, 1920, nr III.
Door de Classe di Scienze Morali della R. Accademia delle Scienze
di Bologna :
Memorie. Serie II, Tomo IV, 1919-20. Sezione di Scienze GiuriId. Sezione di Scienze Storico-Filologiche.
diche.
Rendiconto. Serie II. -- Vol. IV (1919-1920).
Door Kan. Dr. J. MuYLDERMANS, werkend lid :
Eene politieke ,Zwendelarij. Het Activisme in België, door een
toeschouwer. Brussel, 1919.
Steph. Blancardi Lexicon medicurn renovatum, In quo totius antis
Medics termini, in anatome, chirurgia, pharmacia, chymia, re bota.
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p ica usitati... exponuntur etc.... Editio novissima, & ob additiones a
Viro Celeberrimo JOANNE HENK, SCHuLZIO. Lovanii, 1754.
Door den E. P. A. GEEREBAERT S. J., St.-Michielscollege, St.Michielslaan, te Brussel :
Livius XXIIe boek. De Oorlog tegen Hannibal. II. Van de
Po-vlakte tot Cannae, vertaald door A. GEEREBAERT S. J. StandaardBibliotheek. Brussel, 1921.
Demosthenes. Vier politieke Redevoeringen, vertaald door A. GEEREBAERT S. J. Id.
Door den Heer A. G. MAAS, S. J. :
Préservons l'En Pant! Appel aux éducateurs, par A. G. MAAS, S. J..
d'après l'édition flamande du méme auteur. Etterbeek-Bruxelles, 1915.
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographie, nr 12, 1920; nr 1, 1921. — Pro
Flandria, nr 2, Febr. 1921. --- Tooneelgids, VIIe jaar, nr 1. De
Vakleeraar, nr 3, 1921. — Revue de Droit Pénal et de Criminologie,
no 2, 1921.

Ingekomen boeken. — Voor
demie zijn ingekomen :

de

Boekerij der Aca-

Prof. C. de Bruyker en de Vlaamsche Hoogeschool voor het
Belgisch Gerecht. 5-17 juli 1920. Gent, 1920.
LANGOHR (JOS.), docteur en philosophie et lettres, professeur a
l'Athénée royal de Tongres. -- A noire frontière de l'Est. Moresnet
-- Eupen -- Malmédy -- Saint-Vitte. Avec carte. Liege 1920.

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, nr 2, 1921. ,-- Neerlandia, nrs 1 en 3, 1921. -- De Opvoeder, nrs 6-8, 1921. -- De Schoolgids, nr 47, 1910; n r 18,1911; Inhoudstafel, 1914 ; nrs 2-5, 1921. — Studiën, Maart 1921. De Kleine
Vlaming, nrs 4-5, 1921. --- Volkskunde, nrs 1-4, 1920. -- Revue NéoScolastique de Philosophie, février 1921. --- La Vie diocésaine, février
1921.
Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde, 18da jg., nr 1; 19de,
20 ste en 21 ste jg.; 22ste jg., nr 2.
*

* *
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 .) Ontvangst der overheden door den Heer
Gouverneur der provincie, op Zondag, 6n Maart, te
11 uur. — De Heeren Prof. A. DE CEULENEER, Prof.
LEO VAN PUYVELDE en Mr. LEONARD WILLEMS hebben de ontvangst bijgewoond. (De heer Bestuurder en de
Bestendige Secretaris lieten zich verontschuldigen.)
2°) Plechtige vergadering van 26 Juni. — Bij brieve
van 6 Maart, bericht de heer Prof. Dr. C. G. N. DE VOOYS,
hoogleeraar te Utrecht, dat hij gaarne de uitnoodiging
der Academie aanneemt om op de plechtige vergadering
als feestredenaar op te treden. Hij zal een onderwerp
bespreken, dat voor Zuid- en Noordnederland even
belangrijk is, ni. de Middelnederlandsche dialectgeo-

graie.
3°) Vlaamsche Van Eyck-dag en December-ver-

slag. — De Bestendige Secretaris is genoodzaakt geweest
het verslag over den Vlaamschen Van Eyck-dag tot na
dit van de maand December te verschuiven. Jammer
genoeg was het, ten gevolge van verschillende omstandigheden, den E. Heer pastoor AERTS enkel mogelijk, in
de eerste dagen van Maart de kopij te zenden van de
redevoering door hem op genoemden Van Eyck-dag
uitgesproken. Daaruit volgt dat het December-nummer
alleen in de eerste dagen van April zal kunnen verschijnen
en dat die ongewone vertraging niet ten laste van den
Bestendigen Secretaris kan gelegd worden.
*
^*
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Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer Dr. MANSION, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Mr, L. WILLEMS, voorzitter,
EDW. GAILLIARD, K. DE FLOU, Kan. Dr, JAC. MUYLDERMANS,
IS, TEIRLINCK, Prof. A. DE CEULENEER, leden, Prof. J. VERCOULLIE
en Dr. H. LOGEMAN, hospiteerende leden, en Dr. J. MANSION,
lid-secretaris. De heer Dr. FIERENS, die ziek is, heeft zich
laten verontschuldigen.
Aan de dagorde staat :
a] Europa's Wording. P- Verslag door de heeren Prof.
DE CEULENEER en Mr. LEONARD WILLEMS over het voorstel
tot uitgave van het werk door Mr. A. PRAYON-VAN ZUYLEN,
lid der Academie, nagelaten. — Na kennis genomen te hebben
van de verslagen, beslist de Commissie het onafgewerkt gebleven boek van ons betreurd medelid Europa's wording niet uit
te geven. Aan de familie van den heer PRAYON zal van de
uitgebrachte verslagen mededeeling gegeven worden.
b] Anneessens herdacht. ^- Lezing door Kan. Dr. JAC.
punt wordt uitgesteld tot eene volgende
vergadering.
MUYLDERMANS. --- Dit

c] Historische sprokkeling : Een soldatenbrief uit 1812.
Mededeeling door Dr. A. FIERENS. Na lezing van het stuk
gehoord te hebben, stelt de Commissie voor de bijdrage van
Dr. FIERENS in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
d] Over het 16 de eeuwsche volksboek " van de tien
ezels ", door Mr. LEONARD WILLEMS. - Uitgesteld tot eene
volgende vergadering.
^- De beslissingen door de Commissie genomen worden door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en

door het Nederlandsch. — De heer GUSTAAF SEGERS,
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secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Dr, GOEMANS, voorzitter, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. A. DE CEULENEER, Kan. AMAAT
Joos, D . HUGO VERRIEST, OMER WATTEZ, leden, IS. TEIRLINCK
en Dr. A.-J.-j. VANDEVELDE, hospiteerende leden, en GUSTAAF
SEGERS, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Onze Folklore in de school. Lezing door Kan. AMAAT
Joos. ^- Spreker houdt een lezing getiteld : De volksraadsels
in de school. Gaarne zou hij door dit voornaam deel van de
folklore in de school een ruimer deel zien ingenomen, ^- wat
geen tijdverlies zou zijn, want de raadsels kunnen in veel oefeningen benuttigd worden.
r- De heer Voorzitter wenscht den heer Joos geluk met zijn
merkwaardige voordracht, die een schat van pedagogische
lessen bevat.
De heer Joos zal zijne verhandeling in de volgende vergadering voortzetten.
b] Over hervormingen in het vakonderwijs : I. Microbiologische proeven in het huishoudkundig onderwijs. Mededeeling door Dr. A.-J.-J.VANDEVELDE.--- Daar door den Spreker
de aandacht gevestigd wordt op de noodzakelijkheid de onderwijzeressen in het bezit te brengen van een zeer eenvoudig
materiaal, waarmede talrijke proeven kunnen genomen worden,
wordt de beschrijving gegeven van drie tafels voor microbiologische proeven : de eerste voor de grondproefnemingen ; de
tweede voor de proeven over steriliseeren en ontsmetten; de
derde voor de bereiding der cultuurbodems en het kweeken
van eenige niet gevaarlijke microben.
Op voorstel van den heer Voorzitter, stemt de heer
voordrachtgever er in toe zijn stelsel in het lager-, normaalen middelbaar onderwijs toe te passen. — De zoo belangrijke
lezing van den heer Dr. VANDEVELDE zal in de Verslagen
en Mededeelingen opgenomen worden.
'-- De Academie, in pleno vergaderd, keurt de voorstellen goed door de Commissie gedaan.
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DAGORDE.
1 .) Honderdste verjaring van den dichter Jan
van Beers. Bij brieve van 15 Februari (enkel
den 18° ontvangen), deelt de Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie, een schrijven
mede van 10n Januari 1921, uitgaande van den Liberalen
Vlaamschen Bond van Antwerpen, geteekend door
F. STEGER, schepen van Antwerpen, als voorzitter,
en J. VAN DE VENNE, als secretaris, en waarbij deze
heeren den Minister verzoeken de viering van de honderdste verjaring der geboorte van dichter JAN VAN
BEERS, " bij ministerieel bericht aan de dagorde te willen
" brengen der Académie royale de Belgique, der Konink" lijke Vlaamsche Academie, der Muziekconservatoria,
" der Normaalscholen, der Athenea en Colleges en der
" Onderwijzersconferenties ".
De Koninklijke Vlaamsche Academie zou voorzeker
haren plicht niet te kort gebleven zijn tegenover de nagedachtenis van dichter JAN VAN BEERS, dien zij als letterkundige en tevens als man van het onderwijs steeds
hoogst heeft gewaardeerd. Zij beslist dat de aanstaande
vergaderingen van de Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde (in April te houden) en van de Commissie
voor Onderwijs in en door het Nederlandsch (in Mei
toekomende) aan dichter VAN BEERS zullen gewijd
worden en dat, in algemeene vergadering van 17 Mei,
hem een bijzondere hulde door den Bestuurder der
Academie zal gebracht worden.
2°) Geneeskundige dienst bij het Leger. — Bij
brieve van 28 Februari 11. (Nr P 48032), gericht tot ons
geacht medelid Staatsminister J. HELLEPUTTE, schrijft de
heer A. DEVËZE, minister van 's Lands verdediging, dat
" de voorschriften betreffende de aanstelling van een lid
" van den beoordeelingsraad onder de door de Konink-

—
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lijke Vlaamsche Academie voorgestelde candidaten wer" den in acht genomen. Op verzoek van het Ministerie
" van Wetenschappen en Kunsten heeft deze Instelling
" een Vlaamschen geneesheer aangewezen, geneesheer
" TERLINCK, die de candidaten de proef heeft doen onder" gaan bestaande in de ondervraging van twee Vlaam" sche, Fransch-onkundige zieke soldaten... ".
De Bestendige Secretaris heeft niet de minste kennis
van een dergelijke benoeming ; de Academie werd over
bedoelde aanwijzing niet geraadpleegd.
De Heer Minister Devéze geeft de verzekering dat
de Vlaamsche Academie voortaan, ten gepaste tijde, elk
jaar zal verzocht worden het lid van den beoordeelingsraad aan te wijzen. Doch, dit is niet overeenkomstig met
de wet, die zegt : " Voor deze bijzondere proef zal de
" jury worden bijgestaan door een geneesheer, door den
" Minister gekozen op een driedubbele lijst hem voor" gelegd door het bureel der Koninklijke Vlaamsche
" Academie ".
De Academie vraagt eenvoudig dat die wet nageleefd worde. In dien zin zal aan den Heer HELLEPUTTE
geschreven worden, met beleefd verzoek het antwoord
der Academie aan den heer Minister van 's Lands verdediging mede te deelen.
"

3°) Letterkundige (of : Wetenschappelijke) werken in handschrift. — Leescomiteit. -- Brief van
25 Februari, waarbij de weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten den Bestendigen Secretaris verzoekt
aan de heeren Leden der Academie de hieronder volgende
mededeeling te doen :
" Als gevolg op een wensch door de Commissie uitgesproken, die belast werd met het treffen van maatregelen om het nadeel te keer te gaan door de papiercrisis
aan de Vlaamsche Letteren veroorzaakt, heeft de Minister
besloten een leescomiteit aan te stellen, om de hand-

— 126 --schriften van letterkundige werken uit te kiezen en naar
waarde te classeeren, waarvan het uitgeven door den
oorlog en door de genoemde crisis werd belet en welke
waardig zouden blijken om onder beschermheerschap der
Regeering te verschijnen.
" Dat Comiteit uit vijf leden samengesteld zal door
den Heer Minister benoemd worden uit eene dubbele
lijst door de Koninklijke Vlaamsche Academie aangeboden. "
— De Bestendige Secretaris doet opmerken, dat in
den oproep door den Minister tot de Académie Royale
de Belgique gericht (zie Versl. en Meded., 1920, December-vergadering, blzz. 939-940), er spraak is van " ouvrar
ges scienti fiques ". Hij vestigt daarop de aandacht van
de leden, met de hoop dat de rechten van de Vlaamsche
Wetenschap niet uit het oog zullen verloren worden.
r-- Na eene lange bespreking onder de Leden, wordt
er beslist dat aan den heer Minister twee voorstellingslijsten zullen medegedeeld worden, de eene voor de Letterkundige en de andere voor de Wetenschappelijke

werken.
Worden door de Academie aangewezen :
Wetenschappelijke werken :
Letterkundige werken :
Prof. DE CEULENEER,
LOD.
SCHARPÉ,
Prof. Dr.
ISID. TEIRLINCK,

J. JACOBS,

Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. C. LECOUTERE,
Prof. Dr. J. MANSION,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. VERCOULLIE,
OMER WATTEZ,
Mr. LEONARD WILLEMS,
Mr. LEONARD WILLEMS,
Dr. VAN HOONACKER,
Dr. JULIUS PERSYN,
Prof. Dr. DAELS,
Dr. MAURITS SABBE,
Dr. H. LOGEMAN.
HERMAN TEIRLINCK.

4°) Verslag over het prijsantwoord over ,Zeevisscherij. '-- Aan de vergadering wordt kennis gegeven
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van de verslagen door de heeren VERCOULLIE, SCHARPÉ
en VANDEVELDE uitgebracht.
--- De vergadering beslist, dat die verslagen zullen
worden gedrukt en, vóor de Mei-vergadering, aan de
heeren werkende leden medegedeeld.
5°) Opene plaatsen. — Vaststelling van de openstaande plaatsen. -- Luidens het art. 24 van de Wet
der Academie, gewijzigd bij Koninklijk besluit van
23 Maart 1891 (Zie Jaarboek voor 1919-1920, bl.74), moet
de Academie elk jaar, in de vergadering van de maand
April, het getal openstaande plaatsen van eerex en briefwisselend lid vaststellen. Ten gevolge van bijzondere
omstandigheden, dient dit jaar daartoe in de Maartvergadering overgegaan.
Twee plaatsen staan open :
eene van briefwisselend lid, door het afsterven van
den heer KAREL-ALFONS DE COCK, en
eene van buitenlandsch eerelid, door het overlijden
van den heer Dr. ABRAHAM KUYPER, oud-minister te
's Gravenhage.
6°) Commissie tot het vaststellen van Candidaten
voor de openstaande plaatsen. Benoeming eener Commissie van drie werkende leden, die, samen met het
Bestuur, de candidaten zullen voorstellen. --- Worden aangewezen de heeren Prof. A. DE CEULENEER,
IS. TEIRLINCK en M. LEONARD WILLEMS.
7°) Dante-dag te houden op Donderdag, 19 Mei.
Vaststelling van het Programma.
a] Prof. Dr. A. VERMEYLEN : Dante in 1921.
b] Dr. JULIUS PERSYN : Dante en de Nederlandsche
Letterkunde.
c] K. VAN DE WOESTYNE : Ontmoeting met Dante.

— 128 —

De heer 0. Watten, waarnemend bestuurder,
wenscht dat bij de viering van den Dante-dag, gelijk op
den Vlaamschen Van Eyck-dag, een muziekaal gedeelte
gevoegd worde, met uitvoering van eenige kleine
stukken in a-capella-stijl.
Geen instrumenten noch solisten, zegt hij : dat werkt
te veel op gevoel en zenuwen, maar a-capella-zang
uitgevoerd in de gaanderij van onze feestzaal. Dit stel ik
voor, om onze oude Vlaamsche toondichters bekend te
maken onder onze intellectuëelen, die er weinig van
weten, veel minder dan van onze schilders, bouwmeesters
en schrijvers. Romain Rolland schreef in King Albert's
Book, tijdens den oorlog aan onzen Koning opgedragen,
de volgende woorden : " C'est de lui (le sol flamand)
" qu'est sorti l'art de la musique moderne, de cette
4' polyphonie qui ruissela sur la France, l'Allemagne et
" l'Italie pendant plus de deux siècles ". De Vlaamsche
polyphonisten hebben Palestrina voortgebracht, schreef
in Musica (Paris, Oct. 1910) de Italiaan Riciotto Canudo.
Men weet het overal behalve hier.
— Het voorstel van den heer WATTEz wordt
aangenomen. De Bestendige Secretaris wordt met de
uitvoering daarvan belast.
8°) Lezing door den Heer Dr. Hugo Verriest
Het beschaafd West-Vlaanderen. — Wordt tot de
eerstvolgende vergadering uitgesteld.
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.

LIJKR FDF
uitgesproken den 5 Maart 1921, op het graf van
ALFONS DE COCK,
briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,
door OMER WATTEZ.
Onderbestuurder der Academie.

MIJNE HEEREN,

Toen het bestuur der Koninklijke Vlaamsche Academie
de droevige tijding ontving van het overlijden van een harer
verdienstelijkste leden, ALFONS DE COCK, dacht het onmiddellijk
aan den Heer Isidoor Teirlinck, dien het gelasten zou bij het
graf de lijkrede van ons diepbetreurd academielid uit te spreken.
De heer Teirlinck was eens de studiemakker van Alfons
De Cock en werd later zijn medewerker op folkloristisch
gebied. Ongelukkig is hij om gezondheidsredenen zelf verhinderd, deze treurige plechtigheid bij te wonen. Hij verzocht
mij zijne plaats te willen innemen en, als onderbestuurder der
Academie, de taak te vervullen, die hem werd opgelegd.
Daarom neem ik thans het woord in naam van de Koninklijke Vlaamsche Academie, van welke Alfons De Cock sinds
1907 briefwisselend lid was.
Ik zei zooeven dat ALFONS DE COCK de studiemakker was
geweest van Isidoor Teirlinck. Beiden studeerden te Lier in de
Normaalschool voor onderwijzers, en hadden als leeraar in de
Nederlandsche taal Domien Sleeckx. Beide zijn later ernstige
beoefenaars geworden, èn van de Nederlandsche taal en letteren, èn van de wetenschap in het Nederlanc.sch.
Uit die lagere Normaalschool te Lier, een der weinige
gestichten in België, waar men toen ernstig onze taal studeerde,
zijn eenige mannen gekomen, welke tot eer zouden verstrekken
aan gelijk welke hoogeschool ter wereld, waren zij er opgeleid
geworden. Onder deze mannen bekleedt Alfons De Cock eene
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gansch bijzondere plaats. Hij werd een geleerde, die de eigenschappen en de deugden van den waren beoefenaar der
wetenschap bezat : de liefde voor het werk, eene onweerstaanbare neiging tot onderzoek en navorsching en dan, de kroon
op het alles, de eenvoud, de vriendelijkheid, de minzaamheid,
de nederigheid.
De naam van Alfons De Cock is sinds lang in de geleerde
wereld verspreid. Geen enkel ernstig folklorist, of hij kent de
uitgestrektheid van het gebied waarop onze geleerde Vlaming
zich bewoog. Aan hem ook was niets vreemd gebleven van
hetgeen in de wereld der folklore gebeurde, hier als in de
grootere landen, waar deze wetenschap werd beoefend. Alfons
De Cock had de talen gestudeerd, welke hem van dienst konden
zijn om op de hoogten der folkloristische wetenschap te komen
en deze hoogten heeft hij bereikt. Zijn land, zijn volk mag fier
zijn op hem ; de personen met welke hij omging of in betrekking was, de leden der Academie, wisten zijne kennis, zijne
gaven en zijne deugden te waardeeren.
Het einde der XIXe eeuw en het begin der twintigste
heeft twee nieuwe vakken van wetenschap zien ontstaan, en zich
zien ontwikkelen : de sociologie en de folklore. Deze wetenschappen wijden ons in, de eerste in het werk, de tweede in den
geest van den mensch in de samenleving ; in het werk en in
den geest van 't volk, in tegenstelling met de geschiedenis en de
wijsbegeerte, handelend over de zeden van de machtigen der
aarde en de uitstekendsten onder de denkers. Sociologie en
folklore, vooral gestudeerd door menschen, die uit het volk
kwamen, met liet volk in voeling bleven, toonden ons dat een
tijdperk van democratie, ook voor de wetenschap, was aangebroken.
Alfons De Cock was in Vlaanderen een der eersten, die
de studie der folklore ernstig heeft aangevat, en dertig jaar
onafgebroken heeft beoefend. Het tijdschrift Volkskunde,
waarvan hij zeker de voornaamste medewerker is geweest, is
zijn 26en jaargang ingetreden. Tijdschriften, die zoolang bestaan,
tellen wij niet veel in Vlaanderen. Het was dank aan het werk
van Alfons De Cock, dat zulks geschiedde. Door August Gittée
en Pol De Mont werd hij tot de studie der volkskunde genoodigd, nadat hij zich met letteren en plantenkunde had bezig-
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uitgehouden. August Gittée is te vroeg gestorven en Pol
De Mont is op een ander gebied werkzaam geweest, namelijk
dat van kunst en letteren.
Met Pol De Mont liet Alfons De Cock verschijnen : Dit
zijn Vlaamsche wondersprookjes, Dit zijn Vlaamsche vertelsels en Zoo vertellen de Vlamingen. Met Isidoor Teirlinck :
Brabantsch Sagenboek en Kinderspel en kinderlust in ZuidNederland, beide bekroond door de Vlaamsche Academie.
Een ander merkwaardig boek : Wonderen uit het Plantenrijk,
verwierf den prijs De Keyn, en Spreekwoorden en Zegswijzen,
afkomstig van oude gebruiken en volkszeden werd bekroond
door de " Académie royale de Belgique ".
Al vroeg had Alfons De Cock zich met plantenkunde
beziggehouden, en in 1883 gaf hij uit zijne Flora der Dendervallei, wat hem in betrekking bracht met botanisten als Francois Crépin, schrijver der Flore de Belgique, bestuurder van
den plantentuin te Brussel.
Daarna schreef hij eenige uitstekende monographieën van
beroemde Vlamingen : Simon Stevin en Rembert Dodoens en
den bundel Arm geboren en beroemd gestorven, brokken uit
het leven van groote mannen. Nadien begon hij met de folklore.
Hij schreef uit de Wonderwereld en Volksgeneeskunde in
Vlaanderen. De groote folkloristen hadden van den beginne
af het oog op hem.
Alfons De Cock is zelf een groot man geworden, — niet
een van degenen wier lof men alle dagen in de nieuwsbladen
uitbazuint, maar een dergenen, die werken in stille studiekamer
en die daarom bijna onopgemerkt voorbijgaan voor 't volk,
dat zij zelven nochtans in den grond kennen. Alfons De Cock
heeft het Vlaamsche volk bestudeerd in zijn denken en doen,
zijn handel en wandel, uit zijn sprookjes, zijn zegswijzen, zijn
geloof en bijgeloof, zijne eigenaardige wijze om over menschen,
dieren en planten te spreken. Hij ging van omlaag naar omhoog.
De uitslag van zijn navorschingen, opsporingen en ontdekkingen waren ook wetenschap, zoo good als degene, welke men
roemt omdat zij uit de hoogte komt. Eene machtige kunst kan
alleen op eigen bodem opschieten, als zij wortelen heeft in de
folklore van het land, Alfons De Cock haalde zijne wetenschap
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bij de hoppepluksters, de wiedsters, de spinsters, de oude moedertjes, die konden vertellen, de lieden op het land, die nog zijn
wat zij voor eeuwen waren. Hij heeft aan die wetenschap een
vorm gegeven, hij heeft ze geklasseerd, besproken, gewaardeerd, in 't licht gesteld.
Doch in dit uur van rouw is het noch de tijd noch de
plaats om het aanzienlijk werk van Alfons De Cock te bespreken. Dat zal in de Koninklijke Vlaamsche Academie door een
bevoegder dan ik gedaan worden. Ik wilde alleen bij dit graf
doen uitschijnen wat wij aan hem verloren hebben.
Eens zal de dag komen, ik hoop het vast, dat het volk van
Vlaanderen, beter dan thans het geval is bedeeld met onderwijs
in eigen taal, zal begrijpen wat schatten die nederige maar
geleerde man voor ons op den Vlaamschen grond heeft ontdekt, en welke plaats hij verdient te bekleeden in de rij der
groote Vlaamsche mannen, die ons volk stambewust hebben
gemaakt, hij, de dorpsonderwijzer van Denderleeuw, die in
betrekking is geweest met hooggeleerden uit alle landen; die
van zich spreken deed in de geleerdste kringen van groote
centrums, brandpunten van kennis, kunst en beschaving.
Als die dag zal gekomen zijn zal het Vlaamsche Volk, en
niet alleen de geleerden, het werk van Alfons De Cock lezen
en doorgronden, er uit putten wat noodig is voor zijn eigen
bestaan, zijn kunst en zijn leven. Dan zal het den naam van
onzen grootsten folklorist vereeren en lief hebben.
Hij ruste thans zalig in den schoot der Godheid.
Degenen, die hem gekend hebben, zullen hem nooit vergeten.

PRIJSVRAGEN
voor 1921.

VERSLAGEN DER KEURRADEN.
VIERDE PRIJSVRAAG.
VAK- EN KUNSTWOORDEN.

Gevraagd wordt : Een verklarende Nederlandsche
Woordenlijst van de Zeevisscherij (Voorde gewestwoorden wordt aanwijzing van de streek vereischt).
Prijs : 1500 fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk : Piscator III.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld : de
heeren Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. LOD. SCHARPË
en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
1°)

Verslag van den heer J. VERCOULLIE.

De vraag waarop Piscator een antwoord inzond, is als
volgt gesteld : " Een verklarende Nederlandsche Woordenlijst van de Zeevisscherij ".
Daartoe legt hij ons een reeks woordenlijsten voor, in
drie deelen, met onderverdeelingen, nl. I. A. Personeel;
B. Verschillende takken der visscherij, vischgereedschap enz.;
C. Vischvaartuigen : 1. Verschillende soorten van vaartuigen,
2. Deelen en onderdeelen van den romp. 3. Mastwerk, tuigage,
zeilage enz. --• II. Zeefauna en zeeflora. -- III. A. Woorden
en Uitdrukkingen betrekking hebbende op het Zeemans- en
Visschersbedrijf of daaraan ontleend; B. Spreekwoorden,
Gezegden enz.
Het valt dus onmiddellijk in het oog dat hij veel te veel
geeft ; want we krijgen hier ten slotte alles wat de zee betreft,
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namen van de visschersbooten, is overbodig en is overigens
reeds grootendeels gedaan werk in FR. BLY ' s Zeilvischsloepen.
Ook is overbodig in II Fauna en Flora, al wat niet voor onze
visschers voorwerp van vischvangst is, en in III Woorden, Uitdrukkingen enz., al wat niet tot de eigenlijke visscherij behoort.
Nog is overbodig wat met de Nederlandsche zeevisscherij
niets te maken heeft, zooals Russische, Chineesche, Javaansche
of Kongoleesche namen van vaartuigen (b. v. newod, nzozo) of
namen van visschen en planten uit verre zeeën, waar onze
visschers niet gaan visschee.
Niet overbodig is de visscherij in de havens en riviermonden alsook de visscherij zonder vaartuigen langs de kust,
welke de Schrijver, mijns inziens te recht, in zijn antwoord
opgenomen heeft.
De vraag sluit natuurlijk de oude taal uit. Denkt men van
niet, dan moet men die stelselmatig opnemen. Nu worden
eenige bij toeval ontmoete oude uitdrukkingen, dan nog
gewoonlijk zonder bron, opgegeven.
Eens al den overtolligen ballast ter zijde geschoven, zoo
blijft er dan een zeer volledige en tamelijk goede vakwoordenlijst over, die, overzien, verbeterd en in methodisch opzicht
gewijzigd, de verhandeling kan worden die den prijs zal wegdragen.
De bibliographie is niet volledig. Zoo ontbreken b. v.
VAN BENEDEN, Les poissons des cótes de Belgique; DE ZuTTERE en DE RAET, Enquête sur la pêche maritime; FRANCK-VAN
WIJK, Etymol. Wdbk; DE VRIES enz., Groot Woordenboek.

Gewoonlijk worden plaats en jaar en uitgever niet vermeld.
Schrijver heeft zeker niet alles geraadpleegd wat in zijn
boekenlijst voorkomt ; zoo zou hij bij zijn afleidingen en uitleggingen niet stelselmatig op Van Lennep steunen, waar ander
werken uit zijn lijst hem de juiste, of althans beter uitleggingen
aan de hand moesten doen. Ook zou het Groot Wdbk. of
Van Dale's Woordenboek hem vaak beter beteekenisomschrijvingen verschaft hebben.
De acht verschillende woordenlijsten, waaruit het werk
bestaat, moeten tot een enkele samengesmolten worpen. Schrij-
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ver heeft zich te gelijk aangetrokken gevoeld door de practische
alphabetische en de logische systematische schikking. Zijn lijsten
zijn dan tevens alphabetisch en systematisch. Dat heeft er hem
alzoo toe geleid om onder dr, namen van begripsgroepen al de
leden van de groep op te sommen, maar hij heeft die niet alle
op hun alphabetische plaats herhaald. Doch, men kan niet
twee heeren dienen. Dat heeft Schrijver zelf gevoeld, daar hij
na drie van zijn alphabetische Woordenlijsten nog alphabetische Registers geplaatst heeft. Met die verschillende woordenlijsten weet men dikwijls niet waar een woord te zoeken.
Schrijve ' zelf heeft soms geaarzeld en havenisse, bakvischje,
bekaaien, boeg, breeveertien enz, in twee lijsten herhaald.
Het doelmatigste ware, naar het voorbeeld van Fr. Bly,
het werk te beginnen met een algemeene korte beschrijving
van de zeevisscherij, waarin de vakwoorden zonder uitlegging
zouden voorkomen, en die beschrijving dan te laten volgen
door een algemeene alphabetische lijst.
ik zou dan voorstellen om de vraag tot in 1923 (termijn
December '22) aan te houden, ten einde den schrijver toe te laten
zijn verhandeling in den aangewezen zin om te werken.
ik voeg hier eenige aanmerkingen bij, die den Schrijver
naar ik hoop, dienstig zullen zijn.
Hij houdt aan het vooroordeel vast dat de gul een jonge
kabeljauw is (z. mijn lezing in de Académie royale de Belgique,
juni 1907) ; hij zegt niet dat de sprot en de s(ch)ardijn twee
verschillende visschen zijn (cf. VAN BENEDEN, Bulletin Acad.
roy. de Belgique, Maart 1883). Schate, soort van vleet, ontbreekt ; poer of poor vindt men wel op bastaardmakreelen,
maar niet op zijn alphab. plaats in de Woordenlijst noch in
't Register ; en zoo komt het nog voor dat synoniemen niet op
hun alphab. plaats herhaald worden, zoodat men niet altijd
weet waar ze te zoeken. Kabbelen ontbreekt, alsook kreek, ij,
landing, hazenrand; havenisse komt tweemaal voor, maar het
er bij behoorende ww. havenen vindt men niet. Bij deining
wordt niet gezegd dat de regelmatige vorm dijning de eenige is
langs onze Vlaamsche kust. Schrijver leert ons dat de kreeften
" ook kardinalen der zee genoemd " worden. Door wien,
asjeblieft ? Dat is een Fransche grap, berustende op een vergissing die men aan Alphonse Karr toeschrijft, nl. dat de
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Landorium is niet alleen Oostendsch. Waal, wale wordt
opgegeven met de bepaling van De Bo (doch met een taalfout,
nl. soort paling i. p. v. soort van paling); doch hierbij paste de
opmerking dat het niet alleen een synoniem is van, maar hetzelfde woord als aal, en er moest dus een poging gedaan
worden om de w te verklaren.
Haren = fijne graatjes, en harig = met vele fijne graatjes
(b. v. de haring is een harige visch en heet daarom haring) ontbreken. Wintertaling komt voor, taling niet; bij kabeljauw
vind ik wel keeltjes vermeld, niet echter zwembalgen; zoo
zoek ik te vergeefs onder de schelpen (weekdieren) de kok of
kokkel of tantewannetje (cardium edule) en de paardekul
(mactra stultorum), twee veel voorkomende eetbare schelpen.
Schrijver neemt ook woorden op die met de zee of de
visscherij niets te maken hebben, als holderdebolder, oordje,

bakbeest, snaphaan, achterpiek, op zijn eigen wieken drijven,
janhagel, klaplooper enz.
Hij volgt de belachelijke spelling Zierikzee : het woord
is toch een samenstelling met ee (nevens ie en ij, gelijk in
Koks-ij, Ravers-ij en Lombard -ij, een der Friesche vormen
van a), en een genitief Zieriks (Zegerik).
Een reeks aanmerkingen op de gedeelten die, als niet tot
de vraag behoorende, voor mij overbodig zijn, wil ik hier
achterwege laten. Een nochtans wil ik niet achterhouden : met
Van Lennep en Van Dale vindt Schrijver een werkwoord
wanten uit om hij weet van wanten uit te leggen. Van welke
wanten hier sprake is, ziet men duidelijk, als men weet dat de
spreekwijze volledig luidt : Die in een kousenwinkel woont,

weet van wanten.
3 Februari 1921.
2.) Verslag van Dr. LOD. SCHARPÉ+

Piscator III heeft zich door de algemeene formuleering
der Prijsvraag er toe laten verleiden niet alleen de vaktaal op
te teekenen van de Vlaamsche en Hollandsche zeevisschers, —
wat toch eerst en vooral de bedoeling was bij het stellen der
maar om zijn studie uit te breiden tot allerlei wat
vraag,
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zou hier stellig verwachten dering, douanier, draadlooze telegrafle, ofwel nog een heele uitweiding over gewervelde dieren
en hun indeeling in zoogdieren, vogels, kruipdieren, tweeslachtigen en visschen, aan te treffen ; en het is wat ver gezocht om
" nood leert bidden '' of uitdrukkingen als " de beurs is leus "
op te nemen onder de spreekwoorden en zegswijzen betrekking
hebbende op het zeemans- of visschersbedrij f . Er zal dan ook
heel wat mogen gesnoeid worden, indien de inzender ertoe
besluit zijne studie om en bij te werken. Maar het zal tevens
noodig zijn dat hij, na beperking van zijn onderwerp, en versmelting van de verschillende woordenlijsten tot een enkele,
zooals Prof. VERCOULLIE voorstelt, bij de woorden en uitdrukkingen die in den volksmond nu nog leven, aanstipt waar ze
gehoord worden, alsook of ze soms aan het uitsterven mochten
zijn ; bij de woorden en uitdrukkingen behoorend tot de wetenschappelijke geboekte taal, zal hij dienen telkens de bron te
vermelden. Tegen al te vage toelichtingen als " vroeger ",
'4 oudtijds ", " weleer ", " verouderd ", " eertijds... in sommige
Hollandsche steden ", en dergelijke zal hij bijzonder op zijn
hoede moeten blijven. Wat heeft men daaraan ? En als men op
" Brei, Breiken " enkel vindt : " Vl. — knaap, knapen. —
Loopjongen of -meisje op de Vischmarkt, die de aldaar
gekochte visch thuisbezorgt (inzonderheid te Brugge) '', dan
zal bij menigeen de vraag oprijzen : Was dat woord ooit van
algemeen gebruik ? Waar was het buiten Brugge ook nog in
zwang ? Is het nu nog in Brugge bekend, of uitgestorven ?
Zeerot wordt aangestipt, met een enkel woord toelichting :
" ervaren zeeman ". Men zou dus moeten denken dat zeerot
van algemeen gebruik is, ook in onze visscherstaal. Zeerat, ja ;
maar zeerot ?
Hitte wordt opgegeven als " verouderd "; dat woord
voor fuik is nochtans, meen ik, naar Nieuwpoort op van
algemeen gebruik.
Bij kaak, een verwijzing naar j. Gailliard : " volgens
J. Gailliard moesten ze (de haringtonnen, kaeckjes genoemd)
een inhoud hebben van 48 stoopen ". Maar in de Bibliographie
zocht men te vergeefs naar J. Gailliard.
Mocht de inzender zijn onderwerp zoo breed willen opvatten, dat hij ook de oudere en verdwenen woorden opneemt,
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des te beter. Maar dan stelselmatig, en met nauwkeurige opgave
van de bronnen ! Hij zal heel wat bijeen kunnen garen, en is
blijkbaar de man niet die er tegen opziet zich moeite te
getroosten. Ik veroorloof me, in het voorbijgaan, te wijzen
naar de klucht van den Visscher, van Cornelis Everaert, en
diens spel van Maria gheleken by den scepe, van 1530.
Het ingezonden antwoord getuigt van veel vlijt, en kan
als grondslag dienen voor een flink werk. Ik sluit me dan ook
aan bij het voorstel van den eersten verslaggever, om de prijsvraag aan te houden tot in 1923.
30) Verslag van Dr. A.-J,-J. VANDEVELDE,
Ik ben van de zelfde meening als de twee eerste verslaggevers ; het werk houdt veel goed materiaal, doch veel zou ook
kunnen weggelaten worden. Daar een logische rangschikking
altijd zeer moeilijk is uit te voeren, verkies ik ook den eenvoudigen alphabetischen vorm in een enkele lijst voor al de opgegeven uitdrukkingen.
De Schrijver geeft het bewijs dat hij veel heeft gewerkt
en dat hij veel kent ; het omwerken van zijn handschrift zal
zonder twijfel tot een uitstekend boek kunnen aanleiding geven.
Daarom spreek ik ook het advies uit, het handschrift aan den
Schrijver terug te geven tot 1923. Bij het omwerken zou zonder
twijfel Schrijver goed doen de laatste biologische werken met
de jongste theoriën te raadplegen ; zoo kan hij b. v. vermijden
de sponsen te brengen in dezelfde groep als de Coelenterata,
in plaats van die wezens afzonderlijk te bespreken. Doch schijnen mij de meeste dezer biologische aanteekeningen in eene
woordenlijst van de zeevisscherij overbodig.
Ik hoop het werk binnen een paar jaren terug te zien, om
het dan, met onze Medeleden, waardig te verklaren van den prijs
onzer Academie.

HISTORISCHE SPROKKELING
door
Dr. ALFONS FIERENS,
briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Een soldatenbrief uit het jaar 1812.
Snuffelend in een boel oude papieren die behooren tot het
familiearchief van de Weledele juffrouw Maria van Osselaer
Sigenitz de Sigenbourg, te Sint-Niklaas, werd mijn aandacht
getrokken, vóór enkele weken, door een netjes geplooiden
soldatenbrief uit het jaar 1812. 0 ! geen stuk van belang met
het oog op de algemeene geschiedenis, maar een eigenaardige
bijdrage, ten minste, tot wat men heeten mag de psychologie
van den volksman onder de wapens. Met de grootste belangstelling werd die psychologie nagegaan in den laatsten oorlog
en een durver als Barbusse, bij voorbeeld, heeft haar weten
dienstbaar te maken tot een letterkundige schepping waarvan
het ontzagwekkende niet kan worden miskend. Waarom zou
ze ons dan ook niet aantrekken wanneer zij ons verschijnt
honderd jaar vroeger ?
De brief, waarover het gaat, werd geschreven door een
jongen uit Sint-Niklaas, Jan-Baptist van Daele, die in garnizoen
lag te Hamburg. Hij is gericht aan zijn moeder en zusters en
de inhoud is des te interessanter daar de schrijver, bij het
opstellen van zijn stuk, zoo pas het afsterven had vernomen
zijns vaders. Een brief van deelneming dus, maar een deelneming die zich lucht geeft in de naïefste bewoordingen en
sommige andere bekommernissen, die nijpend aan den lijve
gevoeld worden, op verre na niet verdrijft. Als we lezen
wat Trien aan den loteling schrijft, in het onsterfelijke boek
van Conscience, dan doet ons steeds behagelijk aan het
gekende : " We zijn allemaal gezond, en de os en de koe
ook, behalve grootvader die ziek is ". Ongeveer een zelfde
op één lijn plaatsen van dingen, die voor ons, minder primitief voelenden, op afstand van elkaar liggen, brengt ons
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de uit zijn huis en midden weggerukte Sint-Niklazenaar. Over
zijn vader en het verlies, dat diens dood beteekent voor de
familie, spreekt hij tusschen twee volzinnen die handelen over
zijn behoefte aan geld, en hij doet het met een stille gelatenheid, die laat veronderstellen dat hij al zóóveel lijden heeft
doorgemaakt, dat ook het ergste hem niet meer uit zijn lood
slaat. Een ding kwelt hem echter bijzonderlijk : te weten " met
welken dienst " vader begraven is. En die uiting van kleinsteedsche ijdelheid, welke tot op de verre boorden der Elbe
haar rechten laat gelden, is wel kenschetsend voor den aard
van ons geloovige volk, dat aan de uiterlijkheden van zijn
eeredienst licht een overdreven belang toekent.
Waar Jan Baptist Van Daele het heeft over geld, krijgen
wij daarenboven een kijk op de economische toestanden te
Hamburg en op het weinig benijdenswaardige lot der Napoleontische soldaten aldaar, " De armoede die wij hebben " zoo
luidt het, " is geen menschen wijsmakelijk ". Soldij is niet meer
uitbetaald --- 1812, men bedenke het, is het jaar van den veldtocht in Rusland --- en tot zelfs in het onderhoud der kleedij
moesten de in 't Westen achtergebleven troepen op eigen
kosten voorzien. Na het koopen van enkele sieraden, die bij
zijn " tenue " behoorden, had Van Daele dan ook, van twee
kronen, nauwelijks twee frank kunnen overhouden. Geen wonder dat hij om het toezenden van wat duimkruid smeekt !
De brief eindigt met groeten aan familie en kennissen.
Wie Van Daele was, heb ik niet kunnen achterhalen : vermoedelijk is Josephus Verreeken, aan wie het schrijven geadresseerd is, de man van een zijner zusters bij wien de andere
inwonen. De laatste regelen gewagen van een " Fransoey
van Nosselaert ", wiens zoon ook in het leger is en aan wien
" complementen " worden opgestuurd : dat verklaart hoe het
stuk beland is in de papieren van de familie waar ik het heb
aangetroffen.
Het geschrift van Van Daele is wel verzorgd. Zijn woorden zijn gaaf en zijn stijl is heelemaal ongekunsteld. Sommige
uitdrukkingen, zooals het " geen menschen wijsmaekelijk ",
hebben eigen kleur en het vaak herhalen van de toespraak
" zeer beminde moeder " wijst op het kind uit het volk. Punten
en kommas zijn Jan Baptist onbekend en met de hoofdletters is
hij zeer zuinig. De brief is in 't Vlaamsch, maar het adres is in
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Fransch en de wijze, waarop Van Daele het schrijft, doet
vermoeden dat hij die taal enkel in de kazerne geleerd heeft.
Ziehier de tekst :
Beminde moeder en zusters
dezen brief is om u te laten weten als dat ik myn geit
geheel wel ontfangen heb dat gy my opgezonden hebt maer
uyt den brief heb ik verstaen als dat myn vaeder gestorven is
den 28 november 18011 het welk aen my en aen u geen
plazier en doet zeer beminde moeder den besten middel is den
dezen voor my en voor U L van ons daer in te gelraegen
want wy moeten peyzen dat het den wil van Godt is dat myn
vaeder gestorven is gelyk als ik peyse dat het den wil van
Godt is dat ik soldaet ben zeer beminde moeder mach ik dan
weten met wat dienst dat myn vaeder begraeven is schryft het
my gy zult my veel plazier doen want ik verlange daer naer
zeer beminde moeder gy hebt my verzocht van indachtig te
zyn de dood van myn vaeder gelyk als ik doen zal gelyk als
het redelyk is voor een kind van indachtig te zyn de dood
van zyn vaeder zeer beminde moeder ik verzoek u dan als
het mogelyk is van my doch noch wat gelt op te zenden de
armoede die wy in hamburg hebben dat en is geen menschen
wysmaekelyk want wy en hebben geen geit als dat wy van
huys en krygen want en trekken geenen pre en van de twee
kroonen die gy my op gezonden hebt daer heb ik my af
moeten koopen een blauwe vest een paer Betten en veursten
op myn habiet en een blaus op mynen hoet dat ik overschot
gehad hebbe twee fran voor my daerom als het mogelyk is
tent my doch wat geit op de complementen aen geheel de
famielie als dat ik noch frus en gezont ben en ik hope U L
gezontheyd benevens de myne Beminde Moeder als gy my
antwort het een of het ander dan moet gy my het seffens
schreyven
Myn adres is Joannes Baptist van Daele soldaet du
30 Resement 3 compagnie 3 batelion in gernisoen in Hamborg
en doet ook de complementen aen Jan Fransoey van
Nosselaert als dat zynen zone Josephus noch frus en gezont is
dezen brief is geschreven den 11 february 18012 de stat
hamborg

Het adres op de buitenzijde luidt :
A Monseur Monseur Josephus Verreeken manchan de
tabak a St Nicolaes depertement de Lescaut arrondissement
termonde a St Nicolaes
sito sito sito sito sito sito
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

450. — GHEMATE.
Allene Tiens wordt in rechten vervolgd, omdat zij een
gans had gebraden, die genomen, die gestolen was. Daar zij
echter een " ghemate wivekijn '' was, d. w. z. van Beringen
stand, en men de zaak niet bewijzen kon, werd " pais " om
4 pond gemaakt :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. Baljuw van Veurne
11 Mei - 21 Sept. 1377 (Rol) : " Allene Tiens was ghecalengiert vandat
zoe ene gans ghebraden zoude hebben, die ghenomen was. Omme dat
een ghemate wivekijn was ende ment niet gheproven mochte, so hadde
zoe pais omme .iiij. lb. "

Zie bij Verdam, v° Gemate 3., twee andere voorbeelden
van dit woord.
451. — EERSTE ENDE GEREETSTE,
de Eerste
betaling na een koopmanschap gedaan :
HET EERSTE ENDE GEREETSTE PAEYEMENT is

Staatsarchief te Brugge, Reg. nr 12358 of Rekening " vande kercke
van Jabbeke ", van 1626-1627, fol. 28 : " Betaelt an Jacques ende
Sanders Dublon de somme van twee hondert guldens, ende dat over
het eerste ende gereetste paeyement van het gieten vande cloocke, die
is weegende 1454 pondt en alf, tot 2 s. vij gr. elck pondt... "

Laten wij herinneren aan de uitdrukking DE EERSTE DE
die in Vlaanderen nog van dagelijksch gebruik is,
en die elders luidt De eerste de beste. Men zegt b.v. van iemand
dat hij de eerste de gereedste niet is, om aan te duiden dat hij
een personage is, een man van zeker aanzien, Fr. Lin gros
bonnet, dat hij geene kat is om zonder handschoenen te vangen ; ook nog, dat men in eene zaak den eerste de gereed-.
ste niet tot medewerker b. v. kan nemen, Fr. Le premier venu.
GEREEDSTE,

452. -- HODELICKE VRUCHT.
Archief der 0.-L.-Vrouwkerk, te Brugge, Charters, voorloopig
nr 104, akte van " In s. Lambrechts daghe " (September) 1324: " Vort,
dat men alle hodelicke vruchten moet maken waerdich goeder vrucht bi
den meter vorseid. "
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Er is spraak van het heffen van tienden. Dient die zonderlinge tekst verstaan, dat, ten gunste van den tiendeheffer, zelfs
de " hodelicke vruchten ", of de vruchten van geringe waarde,
door den meter tot de waarde van " goeder vrucht " moesten
herbracht en als dusdanig aan den tiendeheffer in de vastelling
van de tiende gerekend worden?
453, — HET,
In zijn Westvl. Idiot,, v o Het, geeft De Bo tal voorbeelden
van het zetten van Het aan 't hoofd van een propositie, in
plaats van Er of Daar. Verdam, III, 408, legt dit Het uit als
onbepaald onderwerp der werking, als aankondiger van het
logische onderwerp van den zin, op dezelfde wijze als dit in
het Hoogduitsch met es geschiedt. In het Ndl., zegt hij, is dit in
onbruik geraakt. Zulks is het gevoelen niet van De Bo, die
bewijst dat die constructie in Vlaanderen nog leeft en bloeit.
Hier volgen thans voorbeelden aan oorkonden ontleend
van 1289 en 1315, alsook een paar genomen nl. uit Liber Trotula, dat rond het jaar 1475 gedrukt werd
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Brugsche Vrije, Charters,
voorloopig blauw nr 805, akte van Zaterdag na Paschen 1289 : " Ende
van desen vorseiden lande leghets twe ymete..., in... Ende het leghets
zeven linen... in Gots kindre land... "
Archief der 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig
nr 309, akte van Mei 1315 : " Ende het leghets vive ghemete lands...
besuden den sticke lands dat... "
Hic incipit liber Trotula... (Boekerij der stad Brugge, nr 593),
fol. 5 ro : " Ende het esser die proper coleriin siin, bedi daer esser die
niet natuerlic ne siin alse verberrende coleren ende... '' — Fol. 6 vo :
" Ende het siin oec eenighe wiven die... " (Rond 1475.)
Cirurgia parva Magistri Lanfranci... gheprent in die eerweerdighe
vniversiteyt van loven... " (Anno 1481), 3e Cah., Blad c4, 4e blz. :
" Het sijn veel meesters, als si een let weder voeghen sullen in haer
stede, at...

Van onderstaande formules Het quam. Het quamen of
Het samen, uit schepenakten, om de personen aan te wijzen
die bij het verlijden van akten voor schepencn verschenen,
komen bij Verdam, alsook bij De Bo, geen voorbeelden voor :
Archief der 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig
nr 1192, akte van 6 Juli 1482 : " Voort het camen voor ons als
voor soepenen...
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Id., id., voorloopig nr 300, akte van 30 juni 1515 : " Byder welcker
virtuut ende macht vander voors. lettre van consente, het camen voor
ons als voor scepenen jan de Vos ende... "
Id., id., voorloopig nr 298, akte van 23 juni 1574 : " Naerden
ziene... van welcke lettren, by virtute ende vuit crachte van diere, het
quamen voor ons als voor scepenen, W. ende j.... "
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Brugsche - Vrije, Charters,
voorloopig blauw nr 636, akte van 18 april 1539: " Wy..., schepenen
slandts vanden Vryen, doen te wetene allen den gonen die desen
chaerter zullen zien of hooren lesen, dat het quamen voor ons... "
id., id., nr 5205, akte van 2 Mei 1586: " Naer den ziene vander
voorscreven lettren van procuratie, het quam voor ons als voor scepenen jan erot...

454. — HOOGHE ZIECKEN.
Verdam, III, kol. 561-562, meent dat Hooch in bovenstaande uitdrukking beteekent, sprekende van zieken, Erg,
Zwaar, Hevig (ziek). Door HOOGHE ZIECKEN verstond men
integendeel Zij die door de Melaatschheid waren aangetast, eene
kwaal uit de Oostersche landen overgebracht, die gekend stond

om de uitgebreidheid die zij in de middeleeuwen in Europa had
genomen. Zulke Melaatschen heette men te Fosses Les Malades, te Namen Les Grans-Malades, en in Ann. Soc. Emulat.,
van Brugge, l5 de deel (1857-61), blz.140, Les Hautes Malades.
Die uitdrukking werd aldaar uit Borgnet, Mémoires de la
Société Archéologique de Namur, 1 e deel, overgenomen. Zou
de eene benaming niet een vertaling van de andere zijn ? Welk
eene heeft echter de prioriteit ? Het mag zonderling heeten dat
de benaming waarvan sprEak nooit op een zieke individuëel
werd toegepast.
L. Gilliodts-van Severen, Cout. &Ypres, II, 217 : " Primes que
l'hospital de Lasars, dict en thiois Hooghe ziecken... " (1352.)

Cfr, : " La Maison des Malades " en " Maladrerie "
(1305) (op. cit., II, 66); " L'Ostel des Lepreux " (op. cit.,
II, 161) ; P– " L'Ostel-Dieu appelé DE HOOGRE ZIEKE " (1498)
(II, 407) ; --- " La Haulte Maladrerie " (op. cit., II, 409) ; —
" Den godshuse van den HOGHEN ZIECKEN " en " L'Hospice
des Grands Malades " (op. cit., II, 412) ; -- 't Hof van den
HOOGHEN ZIECKEN " (1520) (op. cit., II, 445).
EDW. GAILLIARD.

OVERHERVORMINGEN
IN HET VAKONDERWIJS
door
Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

I. MICROBIOLOGISCHE PROEVEN IN HET
HUISHOUDKUNDIG ONDERWIJS.

Op het Internationaal Voedingscongres gehouden te
Gent (1) in November 1908, heb ik het nut van het bacteriologisch onderwijs in primaire en secondaire studiën doen
uitschijnen ; ik wees op de begrippen van de aanwezigheid
van eene overgroote wereld die rondom het kind leeft, zich
beweegt, en gevaar oplevert voor zijne gezondheid, — op de
welgepaste hygiënische maatregelen waardoor tegen het gevaar
kan gestreden worden, — op de vele practische maatregelen die
in de opvoeding, in onze tijden van bijzonder kunstmatig leven,
noodig geworden zijn, en aan het kind groot nut in de toekomst
zullen bewijzen.
Aan het kind worden elementaire begrippen onderwezen
over dierkunde en plantkunde ; een beperkt getal der wezens
waarover wordt gesproken, kent het; doch de meeste blijven
voor hem totaal onbekend. Wel is waar kunnen planten.. en
dierentuinen, of albums die heden op leerrijke wijze uitgegeven en met prachtige figuren versierd worden, gedeeltelijk
in die leemten voorzien ; aldus leert hij de leeuwen, de tijgers,
de beeren, de wolven, enz. kennen, die hij waarschijnlijk nooit
in zijn leven zal ontmoeten. Microben, daarentegen zooals
gisten, bacteriën, schimmels, die voor dat kind tot nu toe een
raadsel gebleven zijn, kunnen zeer gemakkelijk bestudeerd worden, of wel met den microscoop, of wel door cultuurproeven.
(1) VANDEVELDE A.-J.-J. : Over het nut van bacteriologisch
onderwijs in primaire en secondaire studiën. (C. R. Congrès intern.
alimentation Gand, 1908, II, bl. 243.)
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De studie van de besmetting en de ontsmetting welke met
het bestudeeren der microben gepaard gaat, doet verstaan tot
welk gevaar het gebruik van ongekookt of rauw voedsel kan
aanleiding geven, welk gevaar de aanraking van besmettende
wezens of besmette voorwerpen oplevert, hoe het bereiden van
steriele cultuurbodems, het inzaaien of het besmetten van
die cultuurbodems kan bijdragen in den strijd tegen allerlei
besmettingen en ziekten.
Meer dan eens werden dergelijke gedachten uitgesproken,
en op het zelfde Congres werd ook over dit onderwerp eene
mededeeling gedaan door Mevr. Haentjes-Deleu (2). In deze
mededeeling wordt namelijk gewezen op het feit dat de gezondheidsleer sedert langen tijd in de meeste scholen wordt onderwezen, doch dat dit onderwijs over het algemeen geen vruchten
afwerpt.
Ik heb ernstige redenen om te denken dat de wenschen die
ten gunste van het bacteriologisch onderwijs werden uitgesproken tot nog toe niet werden gehoord, wat betreft het primair en
het secondair onderwijs. Daarentegen heb ik in 1919 en in 1920
op zittingen van keurraden en op vergaderingen van onderwijzende krachten, met groot genoegen kunnen vaststellen dat het
huishoudkundig onderwijs zich met die zaak thans vlijtig bezig
houdt, en dat het Toezicht over huishoudkundig onderwijs,
van het Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Bevoorrading,
dit onderwijs zooveel mogelijk tracht uit te breiden en te verbeteren. Toezieners en toezichters zijn het daarover eens, dat in
dit geval de beste wil bij de onderwijzeressen van het huishoudkundig onderwijs aangetroffen wordt, maar dat documenten
ontbreken om de microbiologische kennissen te verspreiden,
vooral op practisch gebied, en om aldus meer te doen dan een
zuiver theoretisch, voor kinderen weinig vatbaar overzicht.
De aandacht werd van het begin af gevestigd op de noodzakelijkheid de onderwijzeressen in het bezit te stellen van een
zeer eenvoudig materiaal waarmede talrijke proeven konden
genomen worden, en aldus als het ware het bacteriologisch
laboratorium voor huishoudkunde in te richten.
(2) Me HAENTjES-DELEU : Sur l'utilité de l'enseignement de la
bactériologie dans les ètudes primaires et secondaires. (C. R. Congres
intern. alimentation Gand, 1908, II, bl. 216.)
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microben, er ook talrijke onschadelijke en zelfs nuttige bestaan,
dan kunnen allerlei microbiologische proeven genomen worden,
die voor de leerlingen volstrekt geen gevaar opleveren, en aldus
de methoden en toepassingen der microbiologie gemakkelijk
kunnen doen verstaan.
Het woord Laboratorium zal misschien schrik inboezemen,
vooral als men denkt dat vele, ja zelfs de meeste huishoudkundige scholen, alleen over eene klas beschikken, waar al het
onderwijs moet gegeven worden. Daarom wordt het materiaal,
waarvan ik thans de beschrijving wensch te geven, gebracht op
drie tafels, drie eenvoudige witte tafels van een paar meters
lang, waarop nu gereedschap en producten een vaste plaats
bekomen, en daar ook voor de proefnemingen worden gebruikt.
Het gedacht het practisch gereedschap op deze manier als
het ware bestendig ten toon te stellen of altijd gereed te houden, werd, misschien voor de eerste maal, en in elk geval op
volledige wijze voor de werktuigkunde, ontwikkeld door Ing.
E. Tytgat, op verschillende vergaderingen die in het geheim
gedurende de bezetting in de jaren 1917 en 1918, onder de
leiding van Senator Coppieters werden gehouden. Ik vind de
gedachten van Ing. E. Tytgat zoo aantrekkelijk en vooral voor
het beroepsonderwijs zoo doeltreffend, dat ik geen oogenblik
geaarzeld heb deze aan te nemen en op het gebied van microbiologie en scheikunde toe te passen.
Tafel n 0 1. --- Deze tafel dient voor de grondproefnemingen.
1) Negen apothekersflesschen, van ca 125 cm 3 , waarvan 3
niet gesloten worden, 3 met kurk en 3 met watten worden gesloten. In de flesschen worden vleeschnat, melk, hooiuittreksel
gebracht. Helder vleeschnat, helder hooiuittreksel worden na
een zekeren tijd troebel, de melk stremt. Het open blijven of
sluiten der toestellen heeft dus geen invloed op het bederven.
2) Een microscoop (3) waarmede men ca 600 maal vergrooten kan, met voorwerpdragers en dekglaasjes, laat toe
(3) Een klein microscoopstatief van het huis Nachet te Parijs met
objectief nr 7 en oculair nr 2 of 3 geeft eene vergrooting van 550 of 780
en kost in 1921 ongeveer 250 fr, (Prijs vó(5r 1914 = ca 100 fr.) Best is
de microscoop niet in zijne doos te bewaren, doch wel gansch gereed
voor het gebruik onder een glazen stolp te houden.
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vast te stellen, dat de bedorven vloeisto ffen talrijke levende
wezentjes bevatten, terwijl versch bereidde zulke wezentjes,
niet of althans in beperkte hoeveelheid vertoonen,
Zacharias Jansen (4), van Middelburg, schijnt voor de
eerste maal in 1590 een microscoop vervaardigd te hebben,
met een objectief en een oculair. De uitdrukking microscoop
schijnt echter alleen in 1625 gebruikt geweest te zijn te Rome
voor de toestellen van Cornelis Drebbel (5). Antony van Leeuwenhoek (6) is de stichter der micrographie, en heeft van 1680
af, met den microscoop de " diertjes " van het water, van plantaardige uittreksels, van de uitwerpsels, van het speeksel, enz.
bestudeerd.
3) Een verwarmingsketel voor hooge pasteurisatie, waarin
men water laat koken, en waarin apothekersflesschen van
ca 100 cm3 zich bevinden. Deze flesschen houden bederf bare
vloeistoffen in, en zijn of wel met wattenpropjes gesloten, of
wel met metalen mutsen bedekt. Op 100°C kan men de meeste
microben vernietigen, en op deze wijze bederf bare vloeistoffen
een zekeren tijd bewaren. De bewaring van zulke producten
werd voor de eerste maal beproefd door Needham (7), die de
proeven nam met geslotene fleschjes ; hij bemerkte echter dat
na een zekeren tijd diertjes in de vloeistof weder te voorschijn
kwamen, en daarom nam hij aan dat de bederf bare stof in
levende wezens kan overgaan (zelfwording). Spallanzani (8)
heeft kunnen vaststellen dat een langere verwarming der vloeistoffen de afwezigheid der diertjes kon verzekeren, dat die
diertjes hun oorsprong hadden uit andere levende wezens in
(4) Een portret van Zacharias Jansen treft men in : CHARPENTIER,
Les Microbes, Paris, 1909, blz. 8.
(5) Drebbel Cornelis (Alkmaar 1572 t London 1634). Zie over
Drebbel : H. A. NABER, De Ster van 1572, C. J. Drebbel, Wereldbibliotheek Amsterdam, met een portret.
(6) Van Leeuwenhoek Antony (1632 x-1723), begraven te Delft,
heeft talrijke geschriften achtergelaten, de meeste in de Philosophical
Transactions van Londen verschenen. Portret van van Leeuwenhoek
in CHARPENTIER, Les Microbes, Paris 1909, blz. 7.
(7) John Turbervill Needham, geboren te Londen 1713, overleden te Brussel 1781.
(8) Lazaro Spallanzani, geboren te Modena 1729, overleden te
Pavia 1799.
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de lucht, waaruit zij in voedingsbodems nedervallen en zich
dan kunnen ontwikkelen ; al dus werd de theorie van de zelfwording tegengesproken.
Pasteur (9) heeft liet volle licht geworpen op den oorsprong
en de rol der microben en heeft aldus een nieuwe wetenschap,
de microbiologie (microbenleer), tot stand gebracht.
4) Eene kolf waarin een bederf bare vloeistof kan gekookt
worden, en die door een caoutchouc-verbinding met een ijzeren
buis in betrekking staat van ca 30 cm, waarvan de vrije opening
over eene vlam wordt gehouden. Aldus wordt de lucht die, na
het koken van de vloeistof, terug naar de kolf vloeit, gezuiverd;
de microben van de lucht worden vernietigd en kunnen de
vloeistof niet besmetten. Deze proef is in het klein de grondproef van de verhitting van de lucht door Pasteur uitgevoerd;
in plaats van de vlam alleen te benuttigen, heeft Pasteur de
ijzeren buis door verscheidene lampen verhit en aldus de terugvloeiende lucht gezuiverd.
5) Eene kookkolf met vleeschnat; op het einde van het
koken wordt de kolf met een brandend wattenpropje gesloten
(tang gebruiken!). Bij het afkoelen van het toestel, komt alleen
gezuiverde lucht in aanraking met de vloeistof, de microben
van de lucht blijven buiten aan het watten hangen. De vloeistof
kan aldus bewaren, doch bederft indien men het watten wegneemt.
6) De kolf van Pasteur met zwaanhalsvormige buis, waarin
een bederf bare vloeistof wordt gekookt, en die na afkoeling
onbeschadigd kan bewaard blijven ; de lucht bij de afkoeling
volgt een vochtigen bochtigen weg, en daardoor wordt die lucht
van de microben bevrijd.
Tafel no 2. — De tweede tafel heeft vooral tot doel het
materiaal te dragen voor de steriliseeringsmethoden.
1) Een glazen staafje dat door doorhalen in eene vlam
(flambeeren) kan worden ontsmet.
2) Een platinadraad met oogje die door gloeien wordt
ontsmet, en waarmede een zeer kleine hoeveelheid vloeistof of
cultuur kan genomen worden, om inzaaiingen (entingen) te doen.
(9) Louis Pasteur, geboren te Dole 1822, overleden te Villeneuve
l'Etang 1895. Zijn stoffelijk overschot berust in een graf kelder in het
Institut Pasteur te Parijs, waarvan hij de stichter is.
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3) De stoof van Pasteur om droge voorwerpen op 160170°C te verwarmen, die door een grooten blikken doos, van
een thermometer voorzien, kan vervangen worden.
4) Een pijpje, met watten, eerst op 160-170°C gesteriliseerd, waarmede water of andere vloeistoffen van eene buis of
flesch naar een andere buis of flesch kan gebracht worden.
5) Flesschen en proefbuisjes met watten voor het heffen
van monsters ; schalen van Petri (glazen schalen met deksels)
voor de culturen.
6) De ketel van Papin, of bouillonketel tot het steriliseeren
in kokend water of in heeten waterdamp.
7) Waterstoof bijzonder ingericht voor het hoog pasteuriseeren in heeten waterdamp, die echter gemakkelijk door de
ketel van Papin kan vervangen worden.
8) De autoclaaf, niet onontbeerlijk, omdat het verwarmen
op 120°C onder druk wel kan vervangen worden voor drie
achtereenvolgende pasteurisatiebehandelingen, met een tusschentijd van 24 uren tusschen iedere behandeling.
9) De kaars van Chamberland, voor het filtreeren door
poreus porcelein.
10) Eene verzameling van eenige ontsmettende (bederfwerende) stoffen: sublimaat, phenol, chloorkalk, iodium, formol,
sulfieten, zuren.

Tafel n° 3. P- Op de laatste en derde tafel worden, èn het
bereiden van eenige cultuurbodems, èn het kweeken van eenige
microben bestudeerd.
1) Cultuurbodems: water, vleeschnat (10), peptonewater (11),
gelatinebouillon (12), gelose (agar)bouilion (13), melk, bierwort,
vleeschnat met suiker, gistuittreksel, aardappel (14).
(10) Vleeschnat wordt bereid uit 500 gr. mager vleesch, 5 gr.
keukenzout, 10 gr. peptone, op 1 liter met water gebracht, en met
natriumcarbonaat geneutraliseerd. De oplossing door filtreeren helder
gemaakt.
(11)30 gr. peptone, 10 gr. zout, voor 1 liter ; met natriumcarbonaat
neutraliseeren.
(12) 1 liter vleeschnat met 120-150 gr. gelatine; neutraliseeren met
natriumcarbonaat, met eiwit klaren en warm filtreeren.
(13) 1 liter vleeschnat met 10 gr. gelose (agar).
(14)Rauw aardappelstaafjes met vleeschnat geweekt, in buizen met
watten gesteriliseerd.
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2) Cultuurproeven met de gist (Saccharomyces cerevisiae).
-- Eironde kogeltjes van ca 8y, met uitspruitsels ; een erwtgroot brokje wordt met steriel water tot volledige verdeeling
geschud. Daarvan wordt een druppel voor het microscopisch
onderzoek benuttigd ; ontwikkelt zich in bouillon of in gistwater ; in suikerwater ontstaat gisting ; in bouillon met suiker
of gistwater met suiker, in bierwort ontstaan tegelijker tijd
ontwikkeling en gisting.
3) Gistingsproef. — In een gistingstoestel worden 5 gr.
suiker en 50 cm3 water in de flesch van ca 125 cm 3 ingebracht;
de flesch draagt een waschbuisje met sterk zwavelzuur, waardoor het koolzuurgas buiten geraakt, terwijl de vochtigheid
door het zwavelzuur wordt opgenomen. Men weegt het volledig toestel na inzaaiïng met 1 gr. gist ; als de gisting volledig
is afgeloopen, heeft het toestel 2.5 gr. van zijn gewicht verloren, omdat door de gisting 5 gr. suiker onder vrijmaking van
2.5 gr. koolzuurgas zich ontbinden.
4) Cultuurproeven met de hooibacteriën (Bacillus subtilis).
Cylindrische staafjes, 0.7-08y breed op 4,0-5.5y lang,
eenzaam of tot snoeren, zelfs tot vliezen vereenigd. Eenzame
cellen vertoonen gewoonlijk vlugge bewegingen. De sporen
zeer verspreid op de planten, namelijk op droog gras (hooi)
kunnen gemakkelijk aan de warmte weerstaan en namelijk in
eene op 1000C kokende vloeistof ; dan kunnen zij zich in die
vloeistof ontwikkelen in de afwezigheid van de reeds vernietigde microben. Culturen in vleeschnat (troebel), gelatinehoudend vleeschnat (geelwitte coloniën), melk (stremming).
5)Cultuurproeven met azijnzuurbacteriën (Bacterium aceti).
^- Staafjes, 3y lang op 1.5y breed, ;gewoonlijk vereenigd tot
drijvende vliezen in bier, azijn, enz. Men kweekt het best deze
bacterie in licht bier, waarin voedsel tot de ontwikkeling aanwezig is, en waarin de alcohol tot azijnzuur kan worden geoxydeerd. De cultuur wordt best gedaan in een tamelijk groot
conische kolf met watten gestopt.
6) Doseering van het ontstaan zuur door middel van een
getitreerde alkalinische vloeistof ; 1 cm 3 1 10 normaal oplossing
stemt met 6 mgr. azijnzuur overeen.
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7) Cultuurproeven met melkzuurbacteriën (Bacterium acidi
lactici). — Korte staafjes ca 1.7,E lang en ca 0.6,E breed, die de
melksuiker van de melk in melkzuur omzetten ; dit melkzuur
kan door een alkalinische getitreerde vloeistof gedoseerd worden ; 1 cm 3 1/10 normaal oplossing stemt met 9 mgr. melkzuur
overeen.
8) Cultuurproeven met roodgekleurde bacteriën, zooals
Bacillus prodigiosus. Kogeltjes, 0,5 tot lµ diameter groot, in
vloeibare culturen beweegbaar. Culturen in melk (roode kleuring), op aardappel (bloedroode coloniën), op gelosebouillon
(roode coloniën). Wordt niet gerekend onder de ziektemicroben ; kan echter zekere giftige eigenschappen vertoonen.
*
**

Mij aansluitende bij den vriendelijken wensch van ons
Medelid, den heer Dr. LEO GOEMANS, voorzitter der Bestendige
Commissie voor Onderwijs, zal ik op het einde dezer mede
deeling bijvoegen dat het materiaal dat hierboven beschreven
staat niet alleen toepasselijk is bij het huishoudkundig, doch
ook bij het middelbaar en het normaal onderwijs.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
*

**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*

**

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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie. ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert-prij

S.

Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den schrijver die, in die tijdruimte, het beste
werk, zonder onderscheid wan soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden 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 verzocht, 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.

MAAN DSCH RIFT
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Aug. Beernaert- prijs,

Z14d1lzag

INHOUD.

1°) Verslag over de Maart-vergadering . . . . 153
2 °) Etymologisch kleingoed, door J. VERCOULLIE. 165
3°) Kleine verscheidenheden :
Nr 455. Gaende ende staende, door EDW.
169
GAILLIARD
4°) Beschaafd Westvlaanderen, door Dr. HUGO
171
VERRIEST
5°) Kleine verscheidenheden :
Nr 456. Zijn over..., door EDW. GAILLIARD. 201
201
Nr 457. *Ghenader, door Id. . . . .
202
Nr 458. Egaele, door Id.
. . . . . . 202
Nr 459. Geren, door Id.
Nr 460. De zegels in d'hand hebben, door Id. 202
Nr 461. Ballinc zyn bi..., door Id. . . . 202
6°) Het eerste eeuwfeest van Jan Van Beers : 18211921. De dichter, door GUSTAAF SEGERS . 203
7 °) Kleine verscheidenheden :
Nr 462. Haestichede, door E. GAILLIARD . 214
214
Nr 463. Gote, door Id
Nr 464. Bewaeren de ghetyden, door Id. . 215
Nr 465. Sine handen vervullen, door Id. . 215
Nr 466. Leeren an..., door Id. . . . . . 216

Vergadering van 20 April 1921.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr, LOD. SIMONS,
GUSTAAF SEGERS, Kan, Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan.
AMAAT JO0s, Dr. HUGO VERRIEST, ISID. TEIRLINCK,
Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. LOD. SCHARP8, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE en JOZ. JACOBS, werkende leden ; en
de heer Prof. Dr. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid.
De heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof, Dr.
A. DE CEULENEER, Prof. Dr. J. MANSION en KAREL
VAN DE WOESTYNE, werkende leden, alsook Dr.
A. FIERENS, briefwisselend lid, hebben laten weten dat
zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
*
**

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

Benoemingen in de Leopoldsorde. — Bij
Koninklijk Besluit van 7 April, werden Prof.
Dr. C. LECOLITERE en Prof. Dr. H. LOGEMAN,
tot officiers in de Leopolsorde benoemd. —
Benoemingen in de Kroonorde. — Bij genoemd
Koninklijk Besluit werden Prof. J. VERCOULLIE
iot commandeur in de Kroonorde, en de heeren
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Dr. LOD. SCHARPE en Dr. FRANS DAELS tot
officier in dezelfde orde benoemd. -- Namens
de Academie, wenscht de heer WATTEZ, waarnemend bestuurder, die heeren geluk met de

bekomen onderscheiding.
^
**

Senaat, — Een Senator, sprekende over het
voorstel van wet ter vervlaamsching van de
besturen, heeft o. a. gezegd : " N'ont-ils pas (les
" Flamingants — sic) leur Académie de littéra" teurs et de savants a Gand, celle qui émarge
" au budget de l'Etat par fr. 80.000, Landis que
" l'Académie française ne recoit que fr. 50.000... ".
De heer Senator was verkeerd ingelicht.
Men zie de Begrooting van het jaar 1921, op
blzz. 4-6.
^
^*

Aangeboden boeken. --r Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca
demie aangeboden :
Door de Regeering :
Recueil de l'Institut Botanique Leo Errera (Université de Bruxelles), publié par L. ERRERA. Tome IV. Bruxelles, 1920.
Tijdschriften. — Arbeidsblad, Maart 1921. — Annales des Tra
-vauxpblicsdeBgq,
no 1, 1921.
Door het Genootschap, het " Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift " :
Geneeskundig Jaarboek, nr 1, 1921. Brugge.
Door de " Société de Statistique de Marseille " :
Repertoire des Travaux de la Société de Statistique de Marseille. T. 48 (1911-1920). Publié sous la direction de M. EUGENE
DUPRAT, Secrétaire Général. 1 Pe partie. Aix-en-Provence, 1920.

- 155 Door den Z. E. Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Id. 1873
Jaarboekje van het Kersouwken voor het jaar 1870.
10de, 12de en 13de jg. Leuven.
en 1874.
Lovensche Kerssouwieren-almanak voor 1862. 2de jaar. Loven.
Bekroonde Heldendichten en zedenverhalen van den letterkundigen kampstrijd, uitgeschreven in 1852, door de Lovensche Rederijkkamer : Het Kerssouwken. Loven, 1855.
De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van
den dag, voor de beschaafde wereld. Jgg. 1848, 1856 en 1859 tot 1864.
Amsterdam.
Door den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkend lid :
Over Vitaminen of bijkomende factoren van de voeding, door
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, Hoogleeraar aan de Staatslandbouwhoogeschool. (Voordracht bij het stichten van den Kring Mac Leod te Gent,
op 26 November 1920.)
Door den Z. E. P. J. SALSMANS, S. J., te Leuven
Vondels Meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven. Taalen letterkundig verklaard door A. M. VERSTRAETEN, S. J. Schooluitgaaf, 8e druk, bezorgd door J. SALSMANS, S. J. Gent, 1921.
De Index en de Kerkelijke Boekenwetten, door P. SALSMANS, S. J.,
Prof. in de Zedenleer. Brussel, 1921.
Door den heer Dr. J. GESSLER, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te Hasselt (Thonissenlaan 39) :
GESSLER (J.), Professeur á l'Athénée royal de Hasselt. -- Le Langeman ou Géant Hasseltois. Louvain, 1914.
Proeve van Toponymische Ontleding. De Oorsprong van den
Plaatsnaam Mechelen. Kritisch, Historisch en Phonetisch onderzocht,
door Dr. J. GESSLER, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Hasselt.
Hasselt, 1914.
" Offerstock ende Erfgift ". Twee korte bijdragen tot de economische Geschiedenis der hoofdkerk van Hasselt, door Dr. J. GESSLER.
(Uit Leuvensche Bijdragen 1915-1916.) Hasselt, 1917.
Les privileges des Monnayeurs du Comte de Looz. Notes critiques par JEAN GESSLER, Professeur à l'Athénée royal de Hasselt.
Bruxelles, 1919.
GESSLER (JEAN). — Le droit de bourgeoisie de Bocholt et la
créance Bormans sur cette commune. (Extrait des Mélanges de
Borman,)
Pour les " Petites Archives " dans le Limbourg. Helchteren. Notice,
Inventaire et Extraits des Archives locales, par JEAN GESSLER. Tongres, 1920.
Grauw Laecken et Wittebroet. Fondations Strauven, Goermans
et autres a la chapelle Notre-Dame et á l'église Saint-Quentin. Con-

- 156 tribution á l'histoire de la charité privée a Hasselt, par JEAN GESSLER,
professeur á 1'Athénée royal de Hasselt. Tongres, s. d.
In Memoriam C. Gessler (1834-1920). Tongres, 1920.
Kunstschilder Karel Gessler, 1834-1920, door C. GODELAINE,
leeraar. (Overdruk uit het maandschrift Limburg.) Maaseyck, 1920.
Onze Kunst. Tienjarig Register. Deel I-XX. 19021911, bewerkt
door Dr. JAN GESSLER. Antwerpen-Amsterdam, z. j.
Thesaurus Evonymi Philiatri, de remedis secretis, Liber Physicus,
Medicus 6 partim etiam Chyrnicus, 6 ceconomicus in vinorum diversi
saporis apparatu, medicis 6 pharmacopolis omnibus precipue necessarius. Lugduni, 1555.
Instellinge en Regels van het alder-christelijkste Arts-Broederschap der christelijke Leeringhe, opgherecht in de Cathedrale en de
vier andere Parochiale Kercken der stadt Antwerpen. T'Antwerpen,
z. j. (1703.)
Verhandelingen. Van der Letteren Aftinitas of Verwantschap :
Van het Gebruik der Accentus of toonen In de Nederduitsche Vaerzen : En van de Metaplasmus of Woordvervorming : Ten dienst der
Dicht- en Taallievenden opgesteld door het Kunstgenootschap Nil
volentibus arduum. Hier achter volgen Twee redevoeringen van den
DROSSART P. C. HOOFT. Amsterdam, 1728.
Leeuwendaal hersteld door de vrede ; zinnespel met Zang en
Dans. Amsteldam, 1749.
Het Huwelijk van Telemachus en Antiope, in ITHAKA in drie
bedrijven... door JS. LE FRANCQ VAN BERKHEY, M. D. Amsterdam,
z. j. (1768.)
Brief van P. J. Llylenbroek aan den beoordeelaar van Fedra, treurspel, Beoordeeld in De Nieuwe Vaderl. Letteroefeningen, Vijfde Deel,
nr 9. Amsterdam, 1771.
Doriman en Mélanide, of het armoedig huisgezin. Tooneelspel.
Het Fransch, L'Humanité ou le Tableau de l'Indigence, gevolgd. Rotterdam, 1775.
De Hollandsche Matroos of De Helden van de Doggerbank, Blijspel. Naar het Fransche van den Heer MAYEUR. Door B. ZWEERTS.
Amsterdam, 1781,
Saint Valori. Tooneelspel door IZAAK DE CLERCQ, H. Z. Amsterdam, 1791.
Gabriëla van Faiël, geboren van Vergy, Katjensspel. Vrij gevolgd,
naar het vierde en vijfde bedrijf van Gabriëla van Vergy. Treurspel
door M. J. KINKER. Amsteldam, 1798.
Ericia, of de Vestaalsche Maagd, Kermistreurspel, ingericht om
in de min in 't Lazarushuis ingelijfd te worden, door Mr. J. KINKER.
Amsteldam, 1799.
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naar het Fransche : Une folie, van J. N. BOUILLY ; muzyk van MÉHuL,
door C. VREEDENBERG. Amsteldam, 1803.
De Vrede op 't Vasteland, zinbeeldige voorstelling. Door C. LOOTS.
Naar eene korte schets van M. J. KINKER. Amsterdam, 1801.
Panurge op het eiland der lantaarnen ; zangspel. Gevolgd naar
het Fransch, door CORNELIS LOOTS. Amsterdam, 1804.
Tongeren gedurende de Duitsche bezetting, door Eerw. Heeren
J. PAQUAY, Pastoor te Heusden, en Ridder P. DE CORSWAREM, kapelaan aan 0. L. Vrouwkerk te Tongeren. Tongeren, 1920.
Mélanges Camille de Borman. Recueil de Ménioires relatifs à
l'Histoire, a l'Archéologie et à la Philologie. Offert au Baron de Borman
et publié par ses Amis et Admirateurs. Liége, 1919.
Mélanges d'Histoire offerts a Charles Moeller a l'occasion de son
jubilé de 50 années de professorat a l'Université de Louvain, 1863-1913,
par l'Association des anciens membres du séminaire historique de l'Université de Louvain. I. Antiquite et Mogen Age. II. Epoque moderne et
contemporaine. Louvain, 1914.
Zeitschrift f iir Philosophie and Pàdagogik. XIII.-XX. Jahrgang.
1905-1913.
Au fsátze. Mitteillungen. Besprechungen. Z. pl. of j. (464 blzz.)
Verhandlungen des Vereins Pr wissenschaftliche Pàdagogik.
Pfingsten 1913 in Barmen (48 blzz.).
Redevoering uitgesproken door Dr. A. HABETS op de Plechtige
Algemeene Vergadering belegd door de Kath. Vlaamsche Oud-Hoogstudenten-Bonden op 9 Mei 1909 ter gelegenheid van de 75jarige
Jubelfeesten der Katholieke Hoogeschool te Leuven. Leuven, z. j.
Aen het Vlaemsche Volk. Op last der Rederijkkamer De Olyftak,
door LODEWIJK GERRITS. Antwerpen, 1850.
Beschryf van de Betooging en het Banket van den 25 April 1859,
ter eere der Vlaemsche Tael-Commissie. Brussel, 1859.
De Waarheid aan het Vlaamsche V olk, door een Vlaming.
Gent, 1886.
Ijzer-Reeks nr 3, (2de Verbeterde Uitgave). -- Vlaanderens
Weezang aan den IJzer, door KAREL DE SCHAEPDRIJVER en JULIUS
CHARPENTIER (korporaals bij 't Belgisch Leger). Brussel, z. j.
Uitgave van de Vlaamsch-nationale onderwijsvereeniging, Antwerpen. -- Door Vlaamsche Volkskracht. -- V. Over onze Taalwetten
in het Middelbaar Onderwijs. De Wet Coremans van 1883. De Wet
Franck-Segers van 1910. Door VAN NIEUWLAND. Borgerhout, z. j.
(1918.)
L'égalité des Langues. Lettre ouverte a M. Tournay-Detillieux,
sénateur, par LUCIUS VINDEX, Contribuable. Bruxelles, 1897,
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Door den E. Heer ALF, LAMOTTE, pastoor te Schauburg (Limburg) :
Bij de Aanbidding van het Lam. Eene Twistvraag in de Kunstgeschiedenis. Door ALF. LAMOTTE, pastoor. (Overdruk uit het maandschrift Limburg.) Maeseyck, 1921.
Door den heer HERM. RONSE, bestuurder der Staatstuinbouwschool, te Gent :
De kleine Tuinbouwer, nr 5, 1921.
Door den heer A. SIFFER, volksvertegenwoordiger, te Gent :
De laatste dagen der Duitsche Bezetting te Gent. (Uittreksel uit
het Gemeenteblad van het eerste halfjaar 1921.) Gent, 1921.
Door de Redactie :
Museum, April 1921. r Pro Flandria, Maart en April 1921.

Ingekomen boek. — Voor de Boekerij der Academie is ingekomen :
Autour de Limbourg-sur-Vesdre. Son nom, son passé, son domaine,
la contrée dice de langue allemande, le Nord-Est de la province de
Liege, Moresnet neutre, le pays d'Eupen, etc., avec carte coloriée par
J. LANGOER, Docteur en philosophie et lettres, Professeur a l'Athénée
Royal de Tongres. Tongres, 1920.

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 :
Vlaamsche Arbeid, nrs 3 en 4, 1921. '-- Biekorf, nr 3, 1921. —
Onze Kunst, 16e jg., 1920. — Neerlandia, April 1921. De Opvoeder,
nrs 9-11,1921. — De Schoolgids, nrs 6-9,1921. — Studiën, April 1921.
Dietsche Warande en Belfort, Maart 1921. — De Kleine Vlaming,
April 1921. — La Vie diocésaine, mars 1921. Bollettino della Societa
piemontese di Archeologia e Belle Arti, nos 1-4, 1920.
*
**
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Mededeeling namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer secretaris
Prof. VERCOLILLIE legt het hieronder volgende verslag
ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Kan. AM. Joost voorzitter,
EDW. GAILLIARD, KAREL DE FLOU, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, leden, Mr. LEONARD WILLEMS, hospiteerend lid, en Prof.
VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Over eenige bijnamen van Rederijkerskamers uit de
15e en 16e eeuw, Lezing door Mr. LEONARD WILLEMS, hospiteerend lid. — In deze lezing heeft Spreker het bepaaldelijk
over de Kamers : Heideberg (Leuven), Wele Toren (Kortrijk)
en Gebroken Rad (Aalst) en neemt aan dat we hier met bijnamen te doen hebben.
b] Etymologisch Kleingoed, medegedeeld door Prof.
J. VERCOULLIE : Hij is om zeep = hij is naar een van de
havens der Middellandsche Zee om " Spaansche, Fransche

of Italiaansche zeep ".
't Is boter aan de galg = het is zalf tegen een terechtstelling door de galg.
Heilbot — heilige bot, d. i. bot die gedurende een tijd van
het jaar taboe is, m. a. w. niet mag gevischt worden.
Tarbot = bot met tar- of teerkleurige bovenhuid.
Carnaval -- car naval, d. i. schip op wielen.
Hansworst of Hanssop of Pekelharing zijn vastenavondgekken verbeeldende den gullen vleeschtijd en den mageren
vastentijd.
Harlekijn uit It, arlecchino, uit Ofra. hellequin, uit Meng.
hellekyn == helsch gebroed.
c] Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAIL: Iet aen enen houden is Iemand voor iets
aansprakelijk stellen, dit aan hem verhalen : " dat zoude wi

LIARD medegedeeld
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houden,.. an sine boorghe diene jeghens ons verboerght hebben... " (1310.) — Hervaertghelt, Geld opgebracht tot bestrijding der kosten van een krijgstocht. Teksten van 1434, 1497,
1499 en 1521. Onderscheid gemaakt tusschen een leenman die
ridder en een die schildknaap was. De belasting was gedurende
40 dagen verschuldigd. Variante : Hervardpenghe (-penningen)
uit een tekst van 1222. — Gheven halm ende wettelike ghi f te,
een formule van overdracht van onroerend goed. Verschillende
bijzonderheden en teksten uit 1320 en 1349 met Latijnsche
vertalingen. — Ghehouden siin van sinen hoefde. Tekst
van 1281. Hoe verkeerd door Verdam uitgelegd. — Handtslagynghe ende Hantstellinghe. Het Fr. Mainmise, — Hofstercker en Hofstercking. Beide termen wijzen op versterking
van een leenhof door het toevoegen van mannen. Renforceur
de cour, in het Fr. ; ook Ren f orcement van raede van mannen
en Versterckinghe van mannen. (1546, 1548 en 1550.) Over
deze procedure, naar het Leenboek van den mannen van Vlaenderen, uit de XIII e eeuw. ^--- De kercke van Brugghe— van
S.-.Dopaas. Tekst uit 1563. — Te huwelicke komen an... (1459.)
— Clakeloos rente of Rente die " vry was van allen zettinghe,
taelge ende laste ". (1418.) Voorbeelden van het gebruik van
Clakeloes of Clakeloos als bijwoord : afstaan van goederen,
mits u aerveliken seynse, clakeloos heflens ende wechdraghens ".
Teksten uit 1352, 1359 en 1448. — Hueghelic commen, (1467.)
--- Hopen an. (1470.) -- Ene in huwelicke begripen. (1470.)
De Commissie stelt aan de Academie voor, om deze
drie verhandelingen in de Verslagen en Mededeelingen
op te nemen. — Aangenomen.
d] Voorste ll en en mededeelingen, De heer J. VERmede dat onze collega C. LECOUTERE het
apparaat van zijn ONOMASTICON heeft overgemaakt aan
Dr. BAUR, leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent, om
het drukvaardig te maken. Deze echter zou, wat van zelf
spreekt, maar aan 't werk gaan, als de Academie met het verlangen van Prof. C. LECOUTERE instemt.
COULLIE deelt

De Commissie stelt aan de Academie voor, daarop in
te gaan op voorwaarde dat de uitvoering van het werk
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geschiede onder het toezicht van de heeren A. JOOS,
J. VERCOULLIE en L. WILLEMS. — Door de Academie
in pleno vergaderd aangenomen.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen 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. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. Dr. LOD. SCHARIV., Prof. Dr. AUG. VERMEYLEN, leden,
en OMER WATTE'L, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Jan van Beers als dichter. Hulde namens de Commissie gebracht door den heer GUST. SEGERS, aan JAN VAN
BEERS, ter gelegenheid van de 100 ste verjaring van zijn geboortedag : 22 Februari 1821. ^-- Naar aanleiding van het eerste

eeuwfeest der geboorte van JAN VAN BEERS, leest de heer
SEGERS eene korte nota JAN VAN BEERS als dichter : hij dóet
daarin uitschijnen dat de jubilaris de dichter van het gevoel
mag genoemd worden. Als lyrisch, ook als verhalend en didaktisch dichter, heeft hij meesterwerk geleverd : zijn grondbeginsel
was dat de dichter de gevoelens van zijn volk moet vertolken
en daar veredelend en verheffend op inwerken. VAN BEERS was
tevens een nationaal, een vaderlandsch dichter in den breedsten
zin van het woord,
b] Ekologie der micro-organismen, van Dr. PAUL VAN
OYE, te Tasikmalaja (Java). Verslagen. -- De heeren Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE en 'SID. TEIRLINCK leggen de volgende
verslagen ter tafel :
1 .) V erslag van Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
Deze mededeeling is een goede zaakrijke bijdrage tot de
CEkologie der micro-organismen. een belangrijk hoofdstuk der

biologie die de levensvoorwaarden bestudeert. Na eene korte
bespreking over het nut en de gevaren der rangschikkingen in
eene bibliographische inleiding, weidt Schr. uit over het belang
der studie van het plankton in de hygienische beoordeeling van
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rivier en meerwater, een onderwerp dat voor de openbare
gezondheid in Indië bijzonder gewichtig is.
Niet alleen onderscheidt men, volgens Kolkwitz en Marsson, wezens die in besmet water, de saprobe, en wezens die in
zuiver water leven, de katharobe, — onderscheiding die Romijn
heeft toegelaten, in zijn schoone studie over de biologische
beoordeeling van het water naar flora en fauna, een helder
gedacht over Hollandsche zoete waters te bekomen, — doch
ook hebben de onderzoekingen van Whipple laten vaststellen
welke wezens aan rivier- of meerwater soms een bijzonderen
geur of smaak mededeelen.
Dan kondigt Schr. de bespreking van drie groepen factoren
aan, welke het voorkomen der micro-organismen beïnvloeden :
de climaterische, de physische en chemische, en de biologische.
In deze mededeeling worden alleen de climaterische factoren
besproken, namelijk licht, temperatuur, regen, wind. Daar eindigt het handschrift, zonder bijzondere aanwijziging voor het
vervolg, de bespreking der twee andere factorengroepen.
In de veronderstelling dat Schr. aan de Academie later het
vervolg zijner studie ter uitgave zal aanbieden, — hetgeen
trouwens zijn inzicht moet zijn, om aldus over een volledig
overzicht te kunnen beschikken, — adviseer ik zeer gaarne tot
het opnemen, in de Verslagen en Mededeelingen, van het
werk, waarin benevens de reeds gekende feiten persoonlijke
aanteekeningen en opmerkingen, ten einde het gekende op den
toestand in Indië aan te passen, voorkomen. Een dergelijke
studie kan ook zeer nuttig zijn voor de streken van ons land
waar moerassen, beken en meeren overvloedig zijn, doch waar
de hoedanigheid van het drinkwater soms veel te wenschen
overlaat.
Een wensch om te eindigen : Zou het niet passen dat de
titel uitgebreid wordt, b.v. tot : CEkologie of studie der levensvoorwaarden bij de micro-organismen. De benaming CEkologie,
alhoewel reeds oud en zeer goed, is toch tot nu toe weinig
gebruikt, en zelfs bij vele biologen gansch onbekend. De titel
van eene mededeeling is, in elk geval, zeer gewichtig; en juist
daarom, in het belang van den Schrijver en van zijn werk, zou
ik wenschen wat Mac Leod eens als titel van een zijner werken
schreef : 'j Inleiding tot de natuurkunde der maatschappijen

(sociologie) ".
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2°) Verslag van den heer IS. TEIRLINCK.
Gaarne zou ik — evenals mijn geleerde collega Dr. VAN-aan de Academie voorstellen de verhandeling van
Dr. PAUL VAN OYE in hare Verslagen en Mededeelingen wel
te willen opnemen, indien de ons gestuurde verhandeling volledig ware. Maar zij is het niet.
DEVELDE

Naar Schrijver (blz. 16 van 't hs.) zijn er drie groepen
factoren die het voorkomen van micro-organismen beïnvloeden :
1) Climaterische factoren (licht, temperatuur, regen, wind) ;
2) Physische en chemische factoren (mechanische werking,
vervuild water, opgeloste stoffen) ;
3) Biologische factoren (voorkomen van planten en dieren).
In zijn hs. onderzoekt Schr. enkel den invloed van de
factoren van groep 1. Over de twee andere groepen — geen
woord. Schr. belooft zelfs niet ons later het vervolg zijner
onderzoekingen bekend te maken. Zijne verhandeling heeft
een begin, maar geen slot. Zij is dus onvolledig.
Daarom kan ik niet voorstellen de bijdrage van Dr. P. VAN
OYE --

niettegenstaande de onbetwistbare waarde van het ons

medegedeelde — in onze Verslagen en Mededeelingen te laten
verschijnen. Om dit voorstel te kunnen doen en waarlijk,
ik verlang niet beter — verwacht ik dus, eerlang, de voltooiïng
dezer oekologische verhandeling.
— De Vergadering beslist dat de lezing van den
heer GUSTAAF SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden. — Door de Academie in
pleno vergaderd goedgekeurd.
Wat de verslagen betreft over het werk van den
heer Dr. PAUL VAN OYE, zij zullen door het Bestuur
der Academie aan den schrijver worden medegedeeld,
met verzoek daaraan het gewenschte gevolg te geven. —
Door de Academie goedgekeurd.
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1 .) Lidmaatschap der Academie. Candidaten worden voorgesteld :
a] Voor de plaats van brie f wisselend lid, open door het
afsterven van ALFONS DE COCK.
b] Voor de plaatsen van buitenlandsch eerelid, open door
het afsterven van Dr. MURRAY en Dr. ABRAHAM KUYPER.
Er zal in de juni-vergadering tot de verkiezing
overgegaan worden.
2°) Lezing door den heer Dr. HUGO VERRIEST :
Het beschaafd West- Vlaanderen. — Pastoor VERRIEST heeft deze twee vragen onderzocht en beantwoord :
Wat is een beschaafd volk; wat is een beschaafde

taal?
Hij heeft gewezen op onze oude beschaafdheid, op
't gene er nu bestaat, en op hetgene er door heel Westvlaanderen aan 't herworden is bij de studenten, studentinnen, Hoogescholen, Seminariën, Colleges, Athenea,
Normale en mindere scholen.
In antwoord op de tweede vraag heeft hij gehandeld
over de westvlaamsche taal, die wel tongval kan genoemd
worden wegens uitspraak, maar niet om het geschreven
woord. Onder alle Dietsche dialekten van aan Rusland
tot over Duinkerke staat het westvlaamsch naast de
geschreven taal. Het heeft de zuiverste akkoorden en
lettergamme ; staat vooren in den strijd tegen misbruiken
en verval, en bezigt minst fransche woorden.
Hij heeft eindelijk daarbij gevoegd dat de kunst in
Westvlaanderen het volk naar boven helpt, dat zij uit der
natuur dialektisch is in de vijf zinnen, en besloten met
het woord, dat onze beschaving geen namaak zijn mag,
noch ontwording en verval ; maar ons moet ontwikkelen
en in eigen wezen, zuivere taal en hooger leven doen
herworden.
--- De Vergadering wordt te 4 uur gesloten.

ETYMOLOGISCH KLEINGOED
door
Prof. J. VERCOULLIE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academic.

Hij is om zeep. -- Men zie de voorgestelde verklaringen
bij STOETT, Spreekwoorden enz. Degene die zijn voorkeur
heeft, lijkt me te eenvoudig. Een volkomen tegenhanger is
voor mij het daar niet vermelde hij is om peper, ook bekend
onder den vorm hij is naar het peperland (Oost- of WestIndië) en hij is naar de barrehiesjes (d. i. naar Berbice). Zoo
moet dan hij is om zeep beteekenen, hij heeft de gevaarlijke
reis aangegaan naar die havens in de Middellandsche Zee
waar men de ongeëvenaarde zeepsoorten haalt, als Spaansche,
Pransche of Italiaansche zeep, gelijk het Placcaert-boek van
Vlaenderen ze noemt.
Dat de Turksche zeeroovers zulke reizen steeds zeer
gevaarlijk maakten, is algemeen bekend. HOOFT, in zijn Warenar,
zinspeelt tot tweemaal toe (v. 14 en 103) op de toenmaals door
de Turken gemaakte slaven.
*

**
't Is boter tegen de galg. Ook vóor deze zegswijze
werden verschillende uitleggingen voorgesteld (z. STOETT en
Groot Woordenboek). De oudste en nu nog gewone volksformule is wel : 't is boter tegen de galg, de formule die men
gebruikt als men een geneesmiddel noemt en de ziekte waartegen ze aangewend wordt. Ze beteekent dus : 't is zalf tegen
een terechtstelling door de galg. Een dood door terechtstelling
is immers een dood waartegen geen kruid gewassen is of waarvoor geen zalf bestaat.
Boter is hier synoniem van zalf. Talrijk zijn in DE COCK'S
Volksgeneeskunde de gevallen waarin boter de zalf is : zweren, puisten, zevenoog en kool, gezwellen, zeere oogen„brand
wonden, venusziekte, hoofdpijn, keelpijn en kroep, roodeloop ;

— 166 —
veel boter eten geeft aan een aanstaande moeder een blozend
kindje. Het unguentum aureum heet bij ons volk roo boter.
Het Groot Woordenboek was op den weg naar deze
uitlegging, toen het schreef (IIIa, 703704) : " De analogie der
uitdrukking van de galg gedropen... doet het eerst denken aan
eenig (vergeefsch) middel om van de galg af te glijden en zoo
de straf te ontkomen ".
Boter tegen de galg gesmeerd of gekletst, boter aan de
galg, botertje tot de galg toe zijn aan scherts te wijten of
ontstaan doordien men de uitdrukking niet meer verstond.
*

**
Heilbot. — Men is het eens om dezen naam, — let op de
andere Germ. vormen — te verstaan als heilige bot. Het Groot
Woordenboek en Van Wijk laten het hierbij ; Skeat en de
New English Dict. zeggen dat die visch zoo heet omdat hij
gegeten wordt op holidays, en Falk en Torp omdat hij gegeten
wordt in den heiligen tijd van de vasten. Dat wordt door de
feiten niet gestaafd.
Hij heet zoo omdat hij gedurénde een tijd van het jaar
sacer of taboe is, d. i. niet mag gevischt worden, evenmin de
zalm, de steur en de bruinvisch. Men noemt die visschen in
't Fransch poissons privilégiés.
Heil in heilbot is hetz. als het eerste lid van heilheilig -^ sacrosanctus; hêle in Vla. helebot, evenals de naam van
de Gentsche Kerk 's Heles Kerst = des Heiligen Christus,
bewijst dat heilig vroeger een synoniem heel of hele met zachtlange e nevens zich had. Verschillende Vlaamsche dialecten
gebruiken ook een vorm helig, met zachtlange e.
*
**

Tarbot wordt gewoonlijk teruggebracht tot Fra. turbot,
dat men van Lat. turbo afleidt. Maar, afgezien van het feit dat
onder de beteekenissen van Lat. turbo die van tarbot niet
voorkomt, is Fr. turbot uit een Lat. turbo, turbinem, noch
als geleerde vorming, noch als volksvorming te begrijpen.
Overigens wordt die uitlegging zeer aarzelend door Van
Wijk voorgedragen. Hij oppert dan de gissing dat het woord
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als een oorspronkelijk Germ. samenstelling zou te beschouwen
zijn, — met onverklaard eerste lid.
Zoo een samenstelling is het dan ook, en de verschillende
vormen waarin het eerste lid voorkomt, zijn even zooveel dialectvormen van het woord teer --- goudron. De visch heet zoo
naar de teerkleur van zijn opperhuid, Nog een ander visch
heeft om dezelfde reden een dergelijken naam, nl. pégouse
d. i. pikschubbige tong in de Middellandsche Zee.
*
**

Carnaval, — Er zijn twee etymologieën voor dit woord.
De eene ziet e r een samenstelling in van carne vleesch met
een tweede lid dat zou beteekenen laten staan of derven. Zoo
nog de New Englisch Dictionary, waarin echter de uitleggingen carnevale en carn-aval (a bas la viande) als volksetymologie van de hand gewezen worden. Maar als die volksetymologie zijn, dan zijn carnelasciare of carniprivium het ook en het
Roem. lásare de carne of het Sp. carnelevare, carnes tolendas
zijn het stellig.
Zoo ook W. MEYER-LiiBKE, Rom. Etym. Wtbch, die
daarbij toch op carne vale steunt, ofschoon hij het een " Scherzwort '' noemt.
Er blijft dan alleen de tweede etymologie, die der folkloristen, over, welke in het woord een Noordfransch carnaval,
d. i. een wagen in scheepsvorm of schip op wielen, wil zien. Ik
geloof niet met W. MEYER-LuBKE dat ze " lautlich bedenklich "
is, en tegen zijn bezwaar dat ze " historisch nicht begriindet "
is, kan men aanvoeren dat het " schip op wielen '' in de lenteoptochten overal zoo een belangrijke rol gespeeld heeft, dat
het onbegrijpelijk zou zijn dat sleehts de namen blaue scute en
narrenschif er aan zouden herinneren. Niet alleen hebben we
bij de Egyptenaren het schip van Isis maar ook bij de Babyloniërs het schip waarop de Zonnegod over den Oceaan vaart
(H. WINCKLER, d. Babylonische Geisteskultuur, blz. 125; z. verder VERWIJS, Van Vrouwen ende van Minne, XXIII en vlgg. ;
REINSBERG-Dl RINGSFELD, Traditions et Légendes, I, 116-117).
De nieuwe uitgave van Weigand geeft dan ook alleen deze
etymologie als van zelf sprekend op.
*
**
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Bij Carnaval sluiten zich Hansworst of Hanssop en
Pekelharing aan. Want als men de onvoldoende verklaring
geeft dat ze zoo heeten omdat de eene vet en de andere mager
is, vergeet men er bij te zeggen dat ze vastenavondgekken en ook
wel personages uit vastenavondspelen zijn, wat alleen verklaart
hoe men op het denkbeeld van vette en magere kluchtspelers
gekomen is. De eene verbeeldt den gullen vleeschtijd, de andere
den mageren vastentijd, en worst of soep en pekelharing zijn
dan hun natuurlijke zinnebeelden. Was niet tot in den laatsten
tijd een gewone vastenavondgek in sommige Vlaamsche steden
een magere kerel die rondliep met een bokking aan een touw
en een stok of een bokking in een vogelkooi ? Zooals men in
FLOGEL, Gesch. d. Grotesk-komischen ", blz. 277, zien kan,
zijn het de vleeschhouwers die het gebruik invoerden om op
Carnaval met een worst rond te loopen.
*
**

Men is het eens om aan te nemen dat Harlekijn over
ouder Fra. harlequin (thans arlequin) teruggaat op It. arlec-

chino, dat zelf ontleend is aan Ofra. hellequin, den naam van
een beruchten duivel. Chasse of cortège of mesnie hellequin
was de Wilde Jacht, chape of manteau of trou hellequin was
hetgeen op het tooneel den ingang van de hel verbeeldde.
Maar wat zou hellequin, dat ook als herlequin of henne-.
quin voorkomt, wel zijn? Darmesteter laat de zaak tn 't midden ; Van Wijk na W. Meyer-Lubke, stelt het gelijk met
Hernequin een graaf van Boulogne (t 872). Maar dat is geen
uitlegging, want het nu nog veelvuldig voorkomen van dit
woord in zijn verschillende vormen als familienaam met de
bet. van duivel, bewijst dat het vroeger ook wel alzoo als
persoonsnaam voorkwam. Hadden we niet -I-- 1200 te Gent
een Geraert den dievel? Een dergelijke naam wijst er op,
dat de drager of een zijner voorzaten een duivelsrol in een of
ander spel zal vervuld hebben.
Het Groot Woordenboek is dichter bij de waarheid, als
het schrijft : " misschien van Germaanschen oorsprong ". Het
woord moet een samenstelling met helle zijn, nl. hellekunne =_
helsch ras, duivelsgebroed. Het Ndl. woord zal wel niet het
uitgangspunt zijn van het Fransche woord; dit zal men eerder
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moeten zoeken in Meng, hellekyn. De Fransche mysteriespelen
hebben maar twee, ten hoogste drie duivels, gelijk de Engelsche pageants. De overgang van de collectieve beteekenis tot
een individueele, hindert niet; vergelijk b. v. het volksgebruik
van une canaille nevens la canaille; gebroed, gebroedsel,
evenals engeance, vertoont nu nog dezen beteekenisovergang.
Gode f roy kent ook een Hellequin comte de Boulogne,
héros d'une chanson de geste, die aan Langlois onbekend is.
Het eenige wat bij deze er op gelijkt, is Helluïn.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

455. — GAENDE ENDE STAENDE.
Om vast te stellen dat een persoon, die zijn testament wilde
maken, gezond was, zei men gemeenlijk in notarisakten van
het Antwerpsche, dat hij " GAENDE ENDE STAENDE " was ; soms
voegde men echter daarbij, dat bedoeld persoon zijn zinnen,
zijn verstand wel machtig, of " sensuum et intellectus compos "
was (1). Zoo lezen wij in zulke akten :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds van het Kwartier Hoogstraten,
Verzameling Testamenten : " Comparerde voor ons openbare notario
ende getuygen hier onder genoempt de eersame ende discrete vrouwe
Elizabeth..., wonachtich binnen der vryheyt van Hoochstraeten, gaende
ende staende, gesont van lichaeme ende nick van herten, begeerende
horen starfdach te prevenieren met testamentelycker dispositien ende te
beschickken van hoer tytelycke goet... " (Testament van 22 December 1549.)

Daarbij ging ook de vermelding dat de testamentmaker
" GAENDE ENDE STAENDE MET ONS (notaris) OPTER ERDEN " en
zijn zinnen en verstand " vulcomelyck ghebruyckende " was :
(1) Zie voorbeelden van aanhef van testamenten, bil J. Gailliard,
Inscr. Funér. Egl. Notre-Dame Bruges, blz. 27 (kol. 2), 131 (kol. 1),
251 (kol. 1), 256 (kol. 1), 274 (kol. 2), enz.
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Id., Fonds en Verzameling Id. : " Den... syn ghecompareert voir
my openbaer notarius ende ghetuyghen onder ghescreven, Lucas... ende
Catlyn..., syn wittighe huysvrouwe, ingheseten des dorps van Meerl,
gesont, gaende ende staende met ons opter enden ende hender vyf
sinnen ende verstants wel machtich weesende ende volcomelyck
ghebruyckende, alsoe sy selve seyden ende oick claerlyck voir oghen
bleeck.,. " (Test. 20 Februari 1561,)

Andere varianten volgen :
Id., Fonds en Verzameling Id. : " Comparerende inde tegenwoordicheyt van..., G. ende J., wettich man ende wyff, residerende jn...,
gaende, staende, etende, drinckende ende heur vijif sinnen, verstandt
ende memorie over al wel machtich ende gebruijckende, alst wtwendelycken scheen.,. " (Test. van 20 Juni 1571.)
" Compareerden (sic) voer my notario ende der getueyghen ondergheschreven tegenwoerdicheyt J., cloeck van verstande ende synder
synnen over al wel machtich ende wel gebruyeckende, hoe wel de
selleve naeden lichaem cranck ende ongevallich synde... '' (Testament
van 18 November 1579.)
" Beyde gaende ende staende, gesont van lichaeme ende bunder
vyff sinnen ende verstantenisse wel machtich zynde... " (Testament
van 31 Mei 1600.)
" Voor mij openbaer notaris... is gecompareert S r J., naer den
lichaeme gesondt ende wel te passe, met ons gaende ende staende,
sijne vijff sinnen, memorie ende verstandt over al wel machtigh... "
(Test. van 6 Maart 1688.)

Het onderscheid lijkt duidelijk uit den tekst hieronder,
waarin van den man gezegd wordt dat hij " gesond, tgaende
ende staende '' was, terwijl de vrouw was " sieck van lichaeme
liggende te bedde " :
" Hij testateur gesond, tgaende en staende, ende sij testatrice sieck
van lichaeme liggende te bedde, nochtans haere spraecke, verstant,
memorie ende vijifsinnen in alles wel machtigh ende gebruijckende... "
(Test. van 12 Januari 1668.)
" 't Is nog ne staande vent of een staande vrouw " wordt
nl. in 't Meetjesland nog dagelijks gebruikt = Gezond, Wel te
pas, Goed bewaard, doch alleen doelende op het lichamelijke.
EDW. GAILLIARD.

BESCHAAFD WESTVLAANDEREN,
door

Pastoor

HUGO VERRIEST,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In mijne Lezing op 20 April voor de Koninklijke Vlaamsche Academie handele ik over Beschaafd Westvlaanderen.
Ik heb ze met zorg en bevend hand geschreven, maar omdat
mijne oogen te oud geworden zijn en moeielijk geschrift lezen
vrage ik oorlof om mijne Lezing te spreken. Hier en daar zal
mijn gesproken woord wel een weinig afwijken van mijn
geschrift, maar de zin blijft dezelfde, en indien de Academie
mijne Lezing drukken doet zal wel een benieuwd en beter
ingelicht lid een tegenzin of opklarend woord binnenbrengen.
Ik spreke dus over Beschaafd Westvlaanderen,
I.

En eerst haper ik aan eene moeielijkheid :
In alle talen, ook in ons Vlaamsch, zijn er woorden wier
beteekenis min klaar is, niet genoeg omlijnd, ja, somtijds eene
onwetendheid dekt, of, erger nog, valsch is.
Alzoo kan ik het woord " beschaafd " wel gebruiken. Ik
kan het vlak bezien, maar zijn juist geteekend beeld komt in
mijnen geest niet staan.
Wat is " beschaafd " ? — Wie is er beschaafd ?
En om de vraag wat nader aan te grijpen
Wat is een beschaafd volk ?
Wat is een beschaafde taal ?
Wij dragen in ons gedacht een algemeene beschrijving van
dat woord, zijnde ee ri e wellevendheid passend in woord en
sprake, in doening en manieren, in kleedij en dracht op tijd en
stand en werk en omgang en leven.

Dat voldoet ons gewoonlijk, maar wij mogen de woorden
en zaken van die beschrijving niet te dicht, niet te nauw onder-
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zoeken, of wij geraken van de baan en zien dat wij ons zelven
met ijdele woorden gepaaid hebben.
De oudere tijden ! — wij durven ze niet meer bezien. Wij
durven ze niet ondervragen. De wetenschap ontgraaft en
onderzoekt de monstergrootheid dier verleden en vergeten
eeuwen. en zoo vernemen wij die wonderen die wij nooit hadden
durven bedroomen. Het alleroudste Oosten rijst omhoog, wordt,
groeit en bloeit in ontzaggelijke pracht en macht voor onze
verbijsterde oogen. Wij weten niet hoe die wereld en haar leven
noemen. Wij hebben geen passende woorden ; cultuur en
beschaving zijn hier onbeduidend en vallen weg. Namen alleen
met gegronde en bekroonde droomen mogen hier op papier en
lippen komen : Mesopotamiën, Babyloniën, Semiramis, Nabuchodonosor en honderd anderen.
Dan komt Egypten te voorschijn, met zijn Pharaos, zijne
pyramiden, zijne sphinksen. Zijne mummies vertellen met
zwijgenden mond hun allerhoogst, alleruitgezochtst, allervoornaamst leven en dood die wij, maar met mistrouwenden
monkel, beschaafd noemen durven.
Stillekens naderen wij hier onze studietijden en bezien bij
Homeros, de Grieken, Agamemnon, Achilleus, Hector, Priam, en
een stapke daarbuiten het doen en laten van twee volkeren. —
Beschaaf d ?
Roma, met zijn voornaam bederf doet zijne boeken weg
sluiten, en durft zijne feesten en ontvangst niet beschrijven.
Cicero spreekt zuiverder Grieksch dan de Grieken in
Athenen; doet hem naar 't Gerecht dragen in behangen berrie
opdat niets hem verstrooien of ontroeren moge, maar Fulvia
als zij den kop ontvangt van den vermoorden Cicero doorsteekt
zijne tong met eene haarspeld. — Beschaafd ?
Welken keizer wijt men dat woord op het stinkende
slagveld : " Een doode vijand riekt altijd goed; best als hij
een bondgenoot is ".
De romeinsche keizers staan met hunne monsterzeden
bekend; maar al deed C aesar de haarpijlkens van zijne handen
afnijpen, ik weet niet hoe die grieksche en romeinsche voornaamheid noemen en moet nog altijd vragen : wat is beschaafd
zijn en wat is een beschaafd volk?
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II.

Wat zal beschaafdheid zijn in onze tijden ?
In andere landen ?
Te Rome vertellen de studenten uit China dat Europa's
beschaving moet onderdoen voor China's en Japan's fijnheid
en voornaamheid die duizend jaren Europa vooruit is. Zij
verstaan niet dat een beschaafd man vork en lepel gebruiken
kan die een ander daags te vooren in den mond gehouden
heeft. r— Ons volk ontwaakt heeft beschaafde meisjeshanden
en voeten in lichtprent gedrukt : maar zij hebben, zegt men,
geen neusdoek, en vinden het onbeschaafd vuiligheid in den
zak te dragen, en weten in natuurnood niet waar gevaren.
Engeland heeft vreemde tafelorde en tafelgerief en tafeldienst. Zijn hoogste edeldom heeft vreemde kleedij en halssieraad.
De parijzenaar zegt aan den Amerikaanschen millliardman,
dat Amerika nog twee duizend jaar wachten zal naar fijn tooneel,
fijne kunst en hooger beschaving : Deux mille ans Monsieur;
en juffrouw Wilson blijft met een ondervragingsteeken in
Gentsche hoofden staan.
Een laatste verzoek : waarom wordt eigen landskleedij
uit de beschaving verloren en verbannen ?

Ik vraag het wederom als nieuw begin van mijne lezing :
Wat is beschaafd ? Wat eischt beschaving ? Wat is een
beschaafd volk ?
Wat is in zijn leven zijn woord en sprake, zijn omgang,
zijne doening ; wat zijn zijne gebruiken, zijne kleedij, zijn huis,
zijne kamers, zijne meubels ; wat is zijn werk-, rust-, bed-,
dag- en nachtgerief.
Wie onder ons is er beschaafd?
En als ik eindelijk Westvlaanderen bezie, en spreke over
het Beschaatd Westvlaanderen. Waarover spreke ik : Eerst
kunnen wij het bezien in globo : Westvlaanderen ! Zijn naam
klinkt groot. Als wij het noemen, een groot verleden rijst
omhoog; eene warmte doorgloeit ons hert, eene fierheid recht
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ons hoofd, een vergetene sterkte spant ons lijf en leden, en ja,
zonder juist te weten waarom, onze tanden sluiten en gramme
woorden sakkeren in onzen mond.
Geheel Europa sprak van dat vrije volk, edel van hert,
sterk en schoon van lijve, rijk in land en handel, beschaafd in
manieren, maar fier tot in zijn minste standen. Brugge was zijne
hoofdstad. Zijne kunst overtraalde geheel Europa : zijne hallen,
zijn stadhuis, zijne kerken, zijne markt, zijne straten, zijne
reien en haven. De Brugsche Metten staan in zijne historie,
en Breidel en de Coninck staan op de markt en behooren
ons toe.
Yper was een juweel. Met zijne hallen, markt, kerken en
huizen. Aan den Roomschen Paus vroeg het in 1247 voor zijne
twee honderd duizend inwoners nieuwe kerken en parochiën.
Aan Johanna van Constantinopelen schonk het met hoog
gebaar het losgeld van den graaf en wilde niet dat de gravin
aan de drij andere ambachten hulpe vroeg.
Diksmude, Veurne, Poperinghe, Kortrijk, Nieuwpoort
dragen nog peerlen uit den ouden schat.
In Westvlaanderen woedde de slag der Gulden Sporen,
in Westvlaanderen viel bij Yper Philips van Artevelde.
Dit was onze tijd van grootheid, van grootscheid, van
fierheid, van rijkdom, en daarbij schrijve ik nog wel van
beschaving al loochen ik het barbaarsch geweld van ons groot
volk niet, en al ben ik te Yper meermaals den pelder gaan
bezien die in de cathedrale over de lijkbare hing voor het
jaargetijde over den Raad van Yper die uit het derde verdiep
van den Halletoren op de markt geworpen werd, op de pijken
ontvangen, en in stukken gehakt. Het eeuwig jaargetijde was
de straffe en verzoening.
En nu?
Laat ons nu daarover zwijgen. En die vergeten, zoo niet
gestorven grootheid, zetten in onze boeken, in onze museums,
in onze gedichten. Wij, in die wereld, in dat denken, in dat
voelen, in dat leven zijn arme lieden en omdat wat rijkdom
overblijft of wederkeert, wij koopen leugenpracht om in stoeten
't groot verleden te verbeelden.
Dood!
Ja, dat verleden is dood; zoo schijnt het ons ten minste.
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Dat groot verleden ; dat leven, die macht, die pracht, die
schoonheid en voornaamheid, zijn uit onze oogen weg, uit ons
wezen. Wij kijken rond en zien niets.
Maar een vreemdeling ziet en vertelt het anders. Johan
Winkler, een hollandsche Fries, die door Vlaanderen reisde,
en sprak en leefde alsof hij geen Fransch verstond, zegt in Oud
Nederland wat weerd is om hier over te drukken :
" 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,
beschaafier -- daarom echter geenszins geleerder, o neen ! en evenmin
zoo eigenwijs, -- ze waren wellevender als ons volk is. Die bijzondere,
eenvoudige wellevendheid, zekere mate van bescheidene uiterlijke
beschaving in het spreken en in de manieren, alsof het allen lieden waren
van goeden huize -- zoo als men zegt -- die zoo aangenaam aandoet
en die men bij ons eigen volk in Noord-Nederland dikwijls zoo met
verdriet mist, trof ik algemeen aan bij 't Vlaamsche volk, 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 volk, in de
middeleeuwen, toen Vlaamsche beschaving en wellevenskunst den toon
aangaven voor geheel Europa, toen Gent Parijs overvleugelde en
Brugge London evenaarde ? 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 " ?
En toch ik herhaal het ; Dat verleden schijnt ons dood;
geheel dood. Als wij met droeve zorg rondkijken en scherp
zoeken ; overal bij het hooger volk of zoo men dat heet,
de leidende standen, en verder in het openbaar leven, in
menschenhandel en wandel, in die kwalijk genoemde beschaafde
wereld, daar is die eigen beschaving, voornaamheid, wellevendheid met eigen vlaamsch woord, dood, daar is zij weg, en wij
vinden ze moeielijk op onze eigen lippen.
Want beziet maar uw volk, 0 Vlamingen, beziet maar uw
hooger heeren ; gaat maar binnen en wordt er ja vriendelijk
ontvangen ; hoeveel uitzonderingen vindt ge wel aan dit opschrift :
Hier heerscht het Fransch.
Hier heerschen fransche beschaving, beleefdheid, gebruiken
en manieren.
Daarbij die beschaving liegt en bedriegt, en mag het doen.
Zij neemt in algemeenen hoogmoed over wat aan Konings
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hof eigen is. Zij heet Monsieur en Madame, alsof Bossuet hier
't beroemd woord zeggen mocht : Madame se meurt, Madame est
morte. Zij heeft een secretaris, die niet bestaat, maar bericht,
noodt, bedankt en beleefd liegt als of op mijnheer het woord van
den dichter paste : Ma main digne --- quand elle signe —
égratigne ^-- le velin. Zij heeft een kelder en keukenmeester
die geheel het kelder- en keukengerief noemt.
De hooger burgerij doet haar na en 't wordt een algemeen
zonderling leugenspel. Geen kwestie van leven, van wellevendheid.
Zoo leeft, leeft, in die wereld niemand ; maar 't is mode.
en naar die mode schikt alle man zijne beleefdheid, en lacht niet.
Zoo spreekt dus alle man en maakt liegende complimenten,
waarvan die ze hoort en die ze zegt niets gelooft, noch gelooven
moet : een soort van " Caquet ". Mijn oude goede woordenboek noemt dat " papillotage ".
In die liegende beschaafdheid verschijnt nog de mindere
burgerij, maar 't is alleen uitwendig gebaar, 't is geen wezen.
Zij loopt op straat; zij hoort slecht fransch, zij spreekt slecht
fransch, zij winkelt in slecht fransch. Gelukkiglijk dat blijft in
stad gelijk te lande, buiten huize, buiten heerd, buiten familie
en buiten wezen. Ja dat strekt nog wel verder en hooger dan
wij wel denken, en pastoor Bruiloot had misschien gelijk mij te
zeggen dat binnen Kortrijk, 's avonds als de voordeur gesloten
was er op de negen duizend geen drij honderd vlaamsche
gezinnen fransch spraken.
Daar leefden zij ouderwets, in oude vlaamsche gebruiken
en gewoonten, beleefd met malkaar naar stand en staat, met
degelijk, net, gezond tafel- eet- slaap- en bedgerief, gelijk men
het in niet veel landen van Europa vinden zou; met dat
durve ik hier niet noemen — met dag- en nachtgemak waarvoor
Frankrijk zwijgen mag en geheel het zuiden beschaamd staan
en Amerika, zegt men, daarbij.
Beschaafdheid?!
Dat is nogtans ons hooger volk, onze beroemde beschaafdheid.
En hier kome ik eindelijk aan het ware volk, het vlaamsch
volk, aan ons westvlaamsch volk : dat meest buiten 't fransch
leeft, dat misschien wel hier en daar wat fransch spreken kan
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maar leeft in 't vlaamsch, in open vlaamsche lucht, met geërfden vlaamschen zin en zeden, dat binnen een vlaamsche
wereld krioelt in zijn werk, in zijn woord, in zijn blijheid, feest
en vermaak, in zijn last, droefheid en nood.
Hier leeft dat volk dat den naam heeft van een bot, ongeletterd, onbeschaafd volk te zijn, den naam van een wild en
arm volk te zijn.
Ik ben er van. Ik ben er in geboren. Ik ben er uit gegroeid.
IV.
Maar neen, arm en zijn wij niet. Een levenden schat hebben wij nog ; een levende macht, een scheppende macht, die
een volk doet leven, doet herleven, doet herworden, doet
worden... de taal: de moedertaal, de moeder, de levende
barende moeder,.. de taal.
Hier blijve ik nu een stondeke staan en overdenke mijn
kindertijd en mijn groeiende kinderjaren.
Mijn vader, mijne moeder, mijn volk, mijn huis, mijn dorp
waren vlaamsch. Onze aarde, onze lucht, onze zomer en winter
waren vlaamsch ; onze lippen groeiden naar het vlaamsch woord,
en dat woord wierd de vorm van ons kennen, weten en denken.
Ons worden was Vlamingen worden. Worden is en zal altijd
de wet en weg van het leven zijn.
Waaruit en wat zijn wij geworden en wat heeft er gedreigd
en dreigt er ons te doen ontworden ? Terwijl ik hier te peizen
sta, mijnen kindertijd bezie, en luistere naar mijn verleden —
vijf en zeventig jaren verre, slaat in mijne oogen die ouderwet
sche schoone kader van mijne werkkamer, en ik leze er in
allerschoonste versierde calligraphie dat woord dat geheel mijn
leven vervult : Bruiloftslied ^- opgedraagen — aan het jong
en achtbaar -- paar Mijnheer --r Johannes Verriest — en
jongvrouw Karolina Van Ackere -- kerkpligtig vereenigt te
Deerlijk den 9en October 1827. Eerbiedig opgedraagen door
R. Notebaert en P. Renier.
Tezelfder tijde ontwaakt en jubelt in mij geheel de kunst,
de volkskunst, en 't vermaak van dien tijd en ik herleve, in het
onderwijs, in de school, van dien tijd. Bij dat minder volk zat
Vlaanderen vol rederijkkamers, vol genootschappen, met edel-
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gekozen kenspreuken, met prijskampen voor dichtwerk, tooneelen en schoonschrift. Steden en dorpen wedijverden, en het
ware een blijde litanie de namen te drukken van de toen
bestaande en nu nog levende " vriendschappen ".
Het was het instandhoudend en naar boven willend Vlaanderen.
Daarbij, daaronder stond de school met al haar wondere
hoedanigheden en eigenaardigheden, eigen levende, aardige,
— die eigen aard hadden ^- gebreken. Uit haar zijn gekomen
die oudere opgebloeide mannen. U groete ik eerst, ontroerd in
mijn diepste gemoed, o schoolmeesters van den ouden tijd, die
in armoede ons vlaamsch volk hebt wakker en vlaamsch
gehouden, licht en vreugd en deugd in het oud vlaamsch
wezen hebt gevoed, die het oudste lampke vier tegen alle
vreemde macht hebt geschut.
Ik groete U schoolmeesters in uw graf.
Ik groete U, vader Renier, die den eersten glans van mijn
schoone moedertaal hebt in mijn hoofd gelegd, het eerste genot
van zijn rythmen in de roering van mijn zoete lippen hebt doen
wagen en wiegen :
Op den zolder van een bakker
Woonden muizen machtig veel......

en ze mij nu nog in mijn een en tachenste jaar doet genieten.
Dat was het eerste priemen op mijn beschaafde lippen!
Waarom vinde ik nergens mijn hooger vlaamsche ontwikkeling ? Waarom geen verder beschaving van mijn tong en
spraakgerief? Waarom groeide zij niet in mijn weten en denken, in mijnen geest? waarom niet in mijn voelen, blijheid
en leed, in mijn hert? Waarom niet in al mijn zinnen, in mijn
spieren en zenuwen, in de roering van hand en voet en lichaam ?
Waarom niet in mijn groet ?
Waarom bleven wij botte vlamingen?
Omdat alle wegen naar eigen hooger leven gedoofd lagen,
alle deuren toe.
Als wij daaruit kwamen traden wij een vreemde wereld in;
een schoone wereld, een beschaafde wereld, een geleerde
wereld ; wij ontleerden ons zelven, wij ontwierden het vlaamsch
kind.
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Toch, gelukkiglijk bleef daar onder en woekerde daar
buiten, de taal : onze oude taal, onze schoone taal, onze rijke
taal, onze vrije taal ; vol woorden, beelden en zinnen, vol scha
koeringen : de geest, 't gemoed, de ziel van ons ware volk, van
ons vlaamsch volk, gereed tot groei, bloei en vrucht.
Ja zeker er bleef hier en daar een glans, eene glorie, eene
preudscheid, een voornaaamheid van landsche standen uit verleden tijden; hier en daar een grootscheid en koppigheid bij
den Boer, bij de Boerin.
Ik zie ze nog in mijn kinderjaren op de markt van Brugge
komen, getooid als landsche koninginnen met het strekkend
en bengelende goud om het hoofd en de hoogklimmende muts
die breed, in zes lagen kostelijker kant, op rug en schouders
nederplooide. Ik zie in tijd van kiezing den vrijen lustigen Boer,
driemaal rond de markt rijen, en zijn rijtuig bevlagd ter eere
van den nog ongekenden overwinnaar, wie hij ook zijn mocht.
Ik zie hem 's anderdags als een koning op zijn hof en veld
rondgaan en sterk bestier in hand houden met zijne makkes,
zijnen scepter.
In Veurnambacht bleef hij even groot, sprekend volgens
zijnen stand en staat, nu nog vol misprijzen voor den " zuiderling " uit het " censland '' met zijne " koeien voor den ploeg ".
Daarbij nog woont hier en daar de stille welhebbende
burger, die hem rechthoudt en fatsoenlijk gaat en staat en
spreekt ; maar hij ook, en zijn vrouw en zijn huisgezin voelt
rondom hem, buiten hem en boven hem eene onmacht, eene
ijdelheid en een tekort. Eene hooger wereld blijft hem gesloten.
Er is, er was hem geen eigen vlaamsche opvoeding open. Zij
bestond niet.
Nogthans blijft hem, blijft rond hem, blijft voor de greep,
onder hem, die schat, de taal. Zij is goud, maar was niet
gemunt. Sedert honderde jaren was er voor het minder volk
geen munt mede geslagen ; toch zij bleef goud en kon dat
wel missen,
V.
Hoort nu wat Hollandsche wetenschap er van zegt :
" Zeker is het dat het hedendaagsche westvlaamsch wat
oorspronkelijkheid, oudheid en schoonheid aangaat, alle andere
nederduitsche tongvallen overtreft.
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" Geen andere nederlandsche tongval heeft zulk een schat
van zuiver nederduitsche woorden en woordvormen aan te
wijzen als het westvlaamsch. Wat de oudheid aangaat, er is
geen enkele nederlandsche tongval die eeuw uit, eeuw in, zoo
zich zelven gelijk is gebleven als het westvlaamsch, die zoo
weinig geleden heeft van het Hollandsch en van de geijkte
nederlandsche schrijftaal, en die zoo standhoudend gebleven is,
als het westvlaamsch.
" Ook moet het westvlaamsch onder alle nederlandsche
tongvallen de oudste en de rijkste worden genoemd, met niet
minder recht moet het verreweg de schoonste tongval geheeten
warden. Geen andere tongval van Nederland die zich met het
westvlaamsch kan meten in welluidendheid van klanken, in
bevalligheid en zoetvloeiendheid. "
Dat wordt nader bepaald :
ln het Dialecticon van Johan Winkler staat de parabel
van den Verloren Zoon gedrukt in 186 dialecten, die loopen
van aan Rusland tot over Duinkerke. Wel in geheel Holland
Maat geen een dialect zoo naar de geschreven taal als het
westvlaamsch. Geen dialect in geheel vlaamsch België dat zoo
dicht de geschreven taal staat als westvlaamsch.
VI.
Ik hoore u peizen : jamaar, dat is toch dialect, dat is toch
gewestspraak.
Twee klare antwoorden en twee vragen :
1 . Wat zegt daar Holland van ?
2° Wat is dat westvlaamsch dialect ?
Wat er Holland van zegt :
Ik heb hier in de Academie, dat is nu negen jaar, eene
studie gelezen over deze waarheid : Alle Nederlandsche woor
den zijn Nederlandsch, en ontelbare namen genoemd die in
Noord en Zuid hetzelfde zegden. Uit Holland neme ik er
weder een en vrage alleenlijk uw gedacht over zijn woord.
Willem Kloos sprekend over de taal van den Westvlaming
onder de Westvlamingen zegt : Guido Gezelle schrijft zuiver
Hollandsch I alleen wat leniger, wat frisscher, wat jeugdiger
dan het burgerlijk nette en afgepast-schoolsche van de meeste
Noorderlingen van zijnen tijd :
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Heeren, ik biechte ootmoedig : Wij spreken zuiver Hollandsch, alleenlijk wat beschaafder, dat is wat leniger, frisscher,
jeugdiger dan het Noorden.
Honderd namen wille ik u niet herhalen, maar het algemeen bekende wetenschappelijk woord wille ik hier neerschrijven :
" Westvlaamsch is oud Hollandsch. "
" Vlaamsch is bijbeltaal. "
Neen dat is geen brabbeltaal ; neen dat is geen taal vol
verminkte woorden, vol verdoolde woordvormen; geen halfvreemde taal vol vreemd modegeluid en ondietsch spraakgebruik. Het is ons oud nederlandsch, ons wedergroeiend
edelwordend vlaamsch.
— Het is de taal die in schrift en klank tot aan de jaren
vijftien honderd de beschaafde koningin en meesteres was van
geheel Nederland.
Het is de halfverloren nu wedergevonden schat, de
rijkdom, de overvloed van woorden ongeboekt die Debo
en Gezelle, zoo veel duizenden, in Dialecticon en Loquela
bijeengebracht hebben, en waarvan onze geleerde Vercouillie
entwaar geschreven heeft dat bij nader onderzoek zij gemeen
goed waren. Hoe spijt het mij dat mijn oude memorie niet meer
weet waar ik dat vinden kan.
--- Het is een volmaakt akkoord een do mi sol do ; en een
volmaakte gamme van zachte klinkers.
Dat volmaakt akkoord kan ik niet verbeelden, maar geheel
Westvlaanderen zegt met korten zoeten klank drijven buiten
houden bonk; en mist nooit, kan niet anders. Het is de groei
van zijn éénen mond, daar Oostvlaanderen zegt met open klank
en in boekentaal voor zijn vol akkoord zou moeten zeggen
drijven, buiten, houden bouk, bouk koukebrood.
Schreef Maerlant niet Bouck van den Houte?
Ja zeker zij speelden schoon die Elckerlijk en Lanceloot
op het tooneel brachten, maar hoe erbarmlijk valsch klonk in
westvlaamsche ooren het muzikaal akkoord en hoe onbeschaafd.
— Het westvlaamsch houdt zijn zuivere gamme. Het
Noorden verliest zijn zachten letter.
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Het is dunkt mij, maar gisteren gebeurd : Ik zat over tijd
van jaren bij Gezelle aan tafel met Johan Winkler, Demonie,
Van Hee en andere vrienden. Wij horkten snel naar zijn
verhaal, en al met eens waagde ik hem te vragen : Maar
Mr Winkler, zegt alleman bij u f oelen ? Hij bezag mij traag en
antwoordde : Ik zeg Poelen zooals Gij.
— Neen : Gij zegt Poelen, en ik zeg voelen. — Herhaal
me dat eens : Gij zegt f oelen ; ik zeg voelen. Hij rechtte zijn
luisterend hoofd, en ik hoorde verwonderd dat : Daar tusschen
hoore ik geen verschil. dat mij nu nog in de ooren klinkt.
Sedertdien in Holland heb ik hier en daar met gespannen
aandacht, den halfduitschen letter afgevangen. Inderdaad de
zachte v. d; h. z vallen weg. Zij zijn of worden f, t, ch. s.
Ja die beschaafdheid !
— In Westvlaanderen houden wij de woorden zoo zij zijn
en willen geen deelen ervan naar het graf.
Wij zeggen : dragen, werken, spreken, wonen,
wij zeggen : boomen, huizen, appelen,
wij zeggen : buiten, boven,
wij zeggen : oude, roode verleden.
Wij blijven verre van : manne en vrouwe.
Ja zeker bij ons spreekt het hooger volk meest fransch.
In 't Noorden spreken zij Nederlandsch. Holland spreekt
beschaafd. Het heeft fijne lippen, stille heusche klanken ; maar
ik zal niet zeggen dat het heden heeft : eene beschaafde taal,
wel een beschaafden mond.
Nu doet het de deur open voor bederf. Het laat binnen
eene soort " patois ".. Het verduitscht, verengelscht en verfranscht. Het verduitscht in zin en gang en klank. Het verengelscht in woord en algemeen geslacht. Het verfranscht in
duizend woorden, en Juffrouw Cuypers die Vlaanderen kwam
bezoeken vertelt hoe " sommige vlaamsche opschriften eigen" aardig onzen Hollandschen oogen aandoen. B. v. Lakens en
" Nieuwigheden Witgoed — Vermakingen " in plaats van
het Hollandsch " Nouveautés Lingerie Réparations ". Voegt
daar nog bij de ontelbare woorden en namen op het Spoor en
in 't Gerecht.
Een zwaar fransch woord schrijve ik hier. — Is het van
Lacordaire niet ? — Toute civilisation sort de la barbarie et y
rentre.
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Daartegen brenge ik het vermaarde woord : Al wat afgeleefd is dragen wij ten grave.
Wij, wij behouden en spreken het oud Nederlandsch.
Bij ons is niets afgeleefd.
Bij ons komt niets vreemds binnen, dat gelijken mocht
aan dat monster van twee geslachten in éénen zin : " Die koei
wikkelt zijnen staart ".
Wij zijn ons eigen getrouw, ons verleden getrouw, onze
taal getrouw.
VII.
Daaruit die bloei, waarover Dietsche Warande en
Belfort in 1914 schreef :
" Op dit oogenblik is Westvlaanderen veruit het geestelijk-vruchtbaarste hoekje van alle Dietsch sprekende landen.
Binnen dit strookje grond zijn in de jongste halve eeuw, buiten
Guido Gezelle, den grooten Meester, opgestaan..., en het tijdschrift drukt in alfabetisch-geographische orde, drij en dertig
merkweerdige namen, waaronder negen leden dezer Koninklijke
Vlaamsche Academie — Guido Gezelle Karel De Flou —
Karel de Gheldere — Eugeen Van Oye Hugo Verriest —
Stijn Streuvels -- Maurits Sabbe — Lodewijk Scharpé en
de sterk blijvende Edward Gailliard.
Daarbij komen : Debo — Rodenbach — Cyriel Verschaeve — Declercq, — Delphien Van Haute — Van Hee
en andere die het licht, het lied, de wil, het woord, de blijheid
van het naar boven groeiende Westvlaanderen zijn.
Belfort vraagt : Waar liggen de oorzaken van zulk een
tropischen intellectueelen bloei ? Er moet hier een geheime bron
zijn van vruchtbaarheid. En die kennen wij niet vooralsnog.
Ja maar die bron kennen wij. Wij zijn er in geworden ; wij
zijn er in gebaad en gewasschen ; wij zijn er aan gelaafd ; wij
zijn er uit gegroeid.
Wat zou het Belfort zeggen wist het dat niet alleen letterkunde en wetenschap in Westvlaanderen bloeien, maar dat
de heele kunst er woekert ; dat de schilders er legio zijn, dat
Jules Lagae, Josuë Dupont en Bouquet onze beeldhouwers zijn
en dat Peter Benoit een Westvlaming is.

— 184 —
De bron ligt bij Gezelle mijnen meester ; bij Rodenbach
mijnen leerling. De oerbron ligt in het westvlaamsche volk, in
zijne taal, in zijnen geest en hert, in zijne zoetmondigheid.
Gezelle, dat herhalen wij, heeft de steenen weggeschupt,
heeft met zijn lente, zijn zomer, zijn herfst, zijn winter geheel
zijn volk ontwaakt en het in preudsche schoonheid doen herleven. Hij heeft met zijn woord, zijn zang, zijn leven het jong
Vlaanderen doorademd en overstraald. Hij heeft het onderwijs,
de Collegiën, de Athenea, de scholen bewust doen rechtstaan,
en denken en willen in ruischende gezondheid hun eigen wezen
doen minnen en omhoog helpen. Hun groote genoeglijke kracht
was worden, was herworden ; en worden is de macht der
durende schepping. Dat wisten zij.
VIII.
Ik hoore U wel denken en binnenwaarts deze drij woorden
vezelen.
1° Dat is dankbaarheid die spreekt.
2° Er zijn voorgangers geweest.
3° Zijn woord, hoe prachtig, blijft dialect.
Dankbaarheid ? — Ja zeker, maar zij spreekt waarheid.
Voorgangers ? --• prachtige mannen !
Ik kenne ze wel. Ik noeme ze dikwijls met eeren. Ik heb
hunne koppen staan in mijne werkkamer, en ik groete ze dankbaar 's morgends als ik binnen kome :
Willems Ledeganck — Conscience -- en andere.
Maar ik spreke van Westvlaanderen.
Bij mijne bewondering en dankbare liefde, overdenke ik
ook en blijft mij die stoorende verwondering over hun binnenen buitenleven. Zij waren de groote Vlamingen op het verhoog,
voor het wereldtooneel daar buiten. Zij schreven, zij dichten,
zij redevoerden, zij streden in het vlaamsch en voor het
vlaamsch, maar zij leefden in het fransch.
Ons medelid Mr Leonard Willems heeft ons verteld hoe
die Duitsche vlaamsch genegen juffrouw de familie Willems
bezocht, en haar vlaamsch woord bereid medebracht, maar
ontvangen wierd met het : Nous ne parlons que le Francais.

—, 1 85 -De zoon Willems, de juffrouw Willems, de kinderen
Willem.s, het huis Willems te Yper en te Gent heb ik honderdmaal bezocht. Het sprak allerbeschaafdsch fransch.
Hier te Gent mocht ik bij Mr en Mevrouw Deweerdt
kleindochter van Ledeganck de brieven lezen van Ledeganck.
Hij schreef fransch, en vertelde in jubel dat Hij in de jaren
veertig, meene ik wel, voor de eerste maal vlaarnsch spreken
ging in den provincialen raad.
Conscience heb ik te Kortrijk gekend. Hij sprak fransch
tenzij in vertoon. Met mijnen broeder Adolf Verriest en andere
hee en richtte Hij op : Line société littéraire. Bij mijne nicht
berust nog het reglement omlijst met portretten Geen woord
vlaamsch !
Geen wonder toen hij de Leeuw van Vlaanderen schreef,
de Epos van Vlaanderen, de waaiende vlagge onzer huizen,
de wapperende leeuw onzer stoeten, de leeuw onzer schilden,
de zwarte blomme in 't geluw veld, de leeuwen dansen, de
leeuw het symbool van het levende Vlaanderen, als Conscience dien Leeuw had geschreven ; Vlaanderen betaalde den
drukker niet!
Dat was een andere tijd dien wij moeilijk verstaan. Het
hooger Vlaanderen was nog dood; het studeerend Vlaanderen
was nog dood ; het jonger Vlaanderen was nog dood. Daarboven leefden eenige wondere mannen een dubbel leven : een
leven naar buiten, een leven naar binnen. Naar buiten was het
prachtig schrijven en dichten, een prachtig spreken met forsche
stem ; een krachtig verheffen van Vlaanderen, zijn taal, zijn
rechten en zijn plichten. Rechtzinnig, overtuigd, vol liefde;
maar, o wonder, het ander leven, het binnenleven, het dagelijksch leven, het leven ! was Fransch ! Eene zee, eene fransche
zee overstroomde de vlaamsche wereld, oud en jong, bijzonderlijk de jonge vlaamsche wereld. Geheel de opvoeding,
geheel het middelbaar en hooger onderwijs voor knechten en
meisjes was fransch. De vlaamsche wetenschap, de vlaamsche
kunst, de vlaamsche beschaving, de vlaamsche hoogerwereld
bestond niet. Die naar boven wilde moest door het fransch en
in het fransch, — Ik was student in dien tijd en in die zeven
jaar studiën heb ik geen één, ik zegge geen één vlaamsch sermoen gehoord !
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In de meisjesgestichten was het nog slechter. Welk schooljuffrouwtje was het nu dat schreef : In onze gestichten gaat
het met het Vlaamsch gruwelijk.
Mgr. Mercier, aartsbisschop, had zijne eerste ronde gedaan
in de juffrouwgestichten van zijn bisdom. Aan mijn broeder
Dr Gustaaf Verriest die hem van wege Leuvens' Hoogeschool
spreken ging, zegde hij en legde daarbij gemoedelijk zijn bisschoppelijke hand op den schouder van mijn broeder : j'ai été
effrayé du mépris de toutes mes maisons d'éducation féminine
pour la langue flamande, mais cela ne durera pas. Wat er
daarvan gekomen is wete ik niet ?
In eene lezing over " Wat er in Vlaanderen roert en wat
er stil blijft '' vrage ik over de vrouwenwereld : Wat roert er
daar ? en antwoorde : —, Niets. — Geen twee vlaamsche burgermeisjes, geen twee vlaamsche juffrouwen kenne ik in Vlaanderen ; geen één misschien.
Ja, daar waren voorgangers : Willems, Ledeganck, Conscience en andere, maar zij leefden daar hoog, omhoog, boven
het volk, bijzonderlijk boven en buiten Westvlaanderen. Hun
woord en werk sloeg niet over, drong niet door, tenzij later,
langzaam, als van binnen, uit zijn eigen wezen, uit zijn taal,
het jonger volk, door zijne profeten ontwekt wierd; en die
groote profeet was eerst in 1855 Guido Gezelle. Na hem
kwamen.... de mindere profeten!
3. Uw derde woord is : zijn woord, hoe prachtig is dialect.
Er is niets van!
Die praat scheen dood sedert het Nederlandsch Congres
van Brugge in 1882, en bijzonderlijk sedert het Nederlandsch
congres te Kortrijk in 1902, waar Te Winkel dat klinkend
slotwoord sprak.
Het scheen voor altijd geweerd, sedert Willem Kloos,
Frederik van Eeden, Verwey, van Deyssel, Binneweertz, Kern
en honderd andere; sedert Pol de Mont, Max Rooses, Frans
Decort, Paul Fredericq ; sedert Streuvels, Vermeylen, Herman
Teirlinck, van Langendonck, Hegenscheid, van de Woestyne,
René Declercq, Rodenbach ; sedert de scholen van Brussel,
Antwerpen, Brabant, Limburg, Gent en Vlaanderen ; dit al uit
verleden tijden. — Het wachtwoord was : alle Nederlandsch
is Nederlandsch. Het lachwoord was : Okkernoten, Hazelno-
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ten, Baarnoten, Beuknoten, Castanjenoten, zijn noten, maar die
alleen " Noten '' zijn zonder voornaam bestaan niet. " Algemeene '' noten bestaan niet.
Dat is n 3 omgekeerd. In noord en zuid eischt men 't algemeen beschaafd Nederlandsch.
Nederlandsch blijft een bijzonderen eigendom van twee,
drij provincien of liever van eene school of theorie, en beschaafd
wordt een mode van " erg plat '' met nuffe lippen, genaakten
monkel, en half-vreemd gebaar dat te zelfder tijde hoog en
leeg staat, maar verre staat van heuschen sierlijken bloei,
gegroeid uit eigen natuur en stam. Van die boomen weet men
niet of het eiken, beuken, populieren, sperren zijn. Dat hangt
af van den snoei.
In het programma van een Hollandsch Congres las ik dat
het algemeen Nederlandsch alleen zou aanveerd worden. Dat
wil zeggen : alle vreemde woorden, vormen en klanken binnen ; maar het vlaamsch buiten.
In Belgie bovenal is het eene " furie ". Alle boek, schrift,
sprake wordt gewogen naar het algemeen Nederlandsch dat
niet algemeen is. Bijna alle hoogere dag-, weekbladen en tijdschriften dragen het algemeen Nederlandsch op hun hoedje, zoo
niet in hunne pen die toch dikwijls wantaal spuwt. Zelfs mijn
oude vrienden beken ik niet meer. Lees ik in De Standaard niet
dat Gij, Doktor, Gij " den schrijver looft allen westvlaamschen
ballast te hebben laten varen ". — En Gij mijn allervriendelijkste jonge Heer, is dat nu eigentlijk waar dat gij Westvlaanderen en geheel Vlaanderen en zuidnederland begraaft ? en onze
vlaamsche meisjes zoo voornaam wilt maken dat zij lange
blauwe nagels dragen, chineesche voeten en japaansche oogen ?
Ik nu, — de oude man ik luistere genegen naar uw
woord omdat ik wete welke liefde daaronder schuilt, —
verstaat mij niet kwalijk... de liefde voor uw taal en volk.
Maar, ziet ge wel, als ik uw woord leze, ik leze ook en
bepeize ondervragend het woord dat ik sedert mijn kindscheid
leerde, las en sprak. Het is een hoekje van mijne hersenen
geworden.
Horkt eerst naar Holland.
" Zij --- (de Westvlamingen) en willen daarom geenszins hunne
eigene volksspreektaal en al heure bijzonderheden van uitspraak en
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woordvoeging en woordenschat, veel min nog de versletene brabbeltaal
der ongeletterde schare in de plaats stellen van een zoo veel mogelik
zuiver en algemeen geldig nederlandsch. Ei neen ! Maar zij eischen.
en naar mijne meening met volle recht, dat er in een algemeen Nederlandsch ook wel degelik, plaats zij voor de eigene schoonheden en
volmaaktheden die onze gewestelike spraken vooruit hebben op de
hollandsche gouspraak, op de gewestelijke hollandsche taal. Zij eischen
erkenning van hun goed recht om oude en schoone echt nederlandsche
woorden, die nog uit de dagen van Maerlant in hunne dageliksche
spreektaal bewaard gebleven zijn, maar die elders verloren gingen, die
in allen gevalle verdwenen zijn uit de hedendaachsche hollandsche
schrijftaal -- om die woorden, zinwendingen en formen, volop of met
mate, naar eigen verkiezing in hunne geschriften te gebruiken..... Zij
schrijven juist zoo als de mond van den beschaafden, ontwikkelden
Westvlaming spreekt. En een schoon, een krachtvol, een degelik
Nederlandsch is het, dat zoo doende uit hunne penne floeit. Geen
verwaterd, met fransche bastaardwoorden rijkelik doormengeld Hollandsch, geene schoolmeesterachtige boeketaal, maar een Nederlandsch
zoo zuiver en echt, zoo schoon en goed, zoo fijn en edel, zoo krachtig
en eenvoudig, als er weinig geschreven wordt. "
In een voorgaande Lezing heb ik het strenge woord van
Dr. Barend Biesterman aangehaald : " Als de Vlamingen verder
het Noorden opgaan en den Moerdijk-Rubicon voor goed
overtrekken, zij plegen zelfmoord ".
En nog veel sterker : " Uit de volkstaal van de provinciën
Holland en van westelijk Utrecht, uit den Hollandschen tongval van de nederduitsche taal, heeft de hedendaagsche Nederlandsche taal, de geijkte taal van het Koninkrijk der Nederlanden
zich ontwikkeld. Deze geijkte Nederlandsche taal is volkomen
ongeschikt om gesproken te worden. Ze wordt daar trouwens
ook door niemand gesproken, 't Is een schrijftaal, een boeketaal, meer niets ; een spreektaal is het niet ".
Ik zelf heb dat half en half ondervonden. Zoo dikwijls heb
ik in Holland gesproken. Hollanders heb ik van op het verhoog
hooren spreken en heb ze wei verstaan, maar als ik daarna met
het Bestuur samenkwam en in leutig gesprek den laten avond
doorbracht, hoe ik ook mijn oor en aandacht spande, de helft,
en meer, verstond ik niet.
Is hier nu de oude theorie bewaarheid ? Wij hooren. wij
zien, wij smaken alleen wat wij kennen, zoodat door de zinnen
gewekt wordt het beeld dat sedert lang duidelijk ons in den
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geest staat? Of spraken zij geen Nederlandsch. Wat er van zij,
ik laat het varen omdat mijne ondervinding mij te onvast in het
geheugen zit. Maar mijne vraag herhaal ik : Die Hollanders
daar, die zoo klaar spreken, weten zij niet wat nederlandsch is,
— voor de derde maal late ik uit mijn penne varen de namen
van Kloos en andere groote schrijvers — weten zij niet wat Nederlandsch is. En al die oude vlamingen : weten zij het ook niet ?
Ja zij weten wat Nederlandsch is. '--• Wij ook. Zij beminnen het schoon, het algemeen, het beschaafd Nederlandsch. —
Wij ook. — Maar wij nemen het misschien wat breeder op.
Wij houden gelijk aan ons leven aan deze grondwaarheid : Al
wat Nederlandsch is, is Nederlandsch. Ik heb dat elders
geschreven : Niemand kan aan een Nederlander zeggen : Gij
zijt geen Nederlander of hij liegt. — Niemand kan aan een
nederlandsch woord zeggen : Gij zijt geen nederlandsch woord,
of hij liegt. Ik zou ongelukkiglijk hier zoetjes moeten bijvoegen :
Die aan vreemde woorden, vreemden letter, vreemden klank
zegt : Gij zijt zuiver nederlandsch, liegt ; die, of ware het met
allerfijnste lippen, het Nederlandsch verminkt, en er met
beschaafde monden straattaal of " patois '' binnenbrengt en
zegt : dat is nu het beschaafd en algemeen Nederlandsch : Hij
liegt : noch beschaafd noch algemeen.
Wij houden dus aan het Neerlandsch, aan het oude
Neerlandsch, aan het Goddank nog heerschende Neerlandsch,
aan het Neerlandsch dat het Neerlandsch is, was, en moet
blijven van geheel Nederland, en dat niemand en niets buitenjaagt, tenzij 't bederf.
Wat hooger schreef ik : Wij nemen het misschien wat
breeder.
Inderdaad wij gelooven niet, — maar wij vezelen dat in
ons hoeksken, -- dat twee Nederlanders juist hetzelfde Nederlandsch speken.
Er zijn geen twee bladeren op geheel de boomenwereld
die juist de zelfde zijn. Geen twee eiken, geen twee olmen ; geen
twee gerzelinkskens, maar toch veel nauwgelijkende bladeren
staan op den zelfden boom, duizend eikenboomen maken een
eikenwoud ; olmen boomen maken een olmenbosch, een vlakte
gerzelingen maken eene weide.
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Geen twee menschen spreken het zelfde Nederlandsch, —
geen twee familiën; — geen twee dorpen, geen twee steden;
maar er is een beschaafd volk dat dezelfde taal spreekt, dat als
gangbare munt hetzelfde geld heeft in den schat der sprake.
Daar die taal leeft in dat levende volk, is er in den gang
der eeuwen een klimmende of dalende weelde, een rijkdom en
armoede onder de taalgewesten. In Nederland zijn er bijzonderlijk twee tongvallen algemeen geworden volgens tijd en hoog
en edel gebruik. Zij spraken en spreken de zelfde woorden met
wat verschillende klanken en akkoorden. Het zijn al eikenboomen in het zelfde woud. De winden waaien het zelfde lied
uit dat woud : het eikenlied. Wij weten wel hoe het kwam,
maar honderde jaren was het langs eenen kant weelde, groei en
bloei ; langs den anderen kant halve armoede.
Een vreemde vloed uit het zuiden overstroomde onzen
groei, verzwolg onzen bloei, zette ons land onder fransch water
en doofde ons hooger woord en zang. Het duurde tot dat een
eigen morgend kwam met een eigen zonne. Zij ontwaakte ons.
Wij stonden op en damden onze duinen ; wij bouwden onze
steden onze haardsteden; wij dijkten onze moeren, onzen
Moerdijk, en heroverden den groei en bloei van ons schoon en
vrij wordend woord.
Op haar manier heeft onze oude Vlagge dat werk reeds
beschreven in den eersten nummer van het jaar 1877
Kronike.
In den lande van Vlaanderen daar stromede eertijts, so als nu, die
scone brede dare Scelde. Ende dat watere liep stil ende rustig vooruit.
Ende men boude up sinen oevere die stede van Ghent, ende daar verhoogde men den darn, ende men sloech staken ende palen in die eerde
om het watere in het bedde van die riviere te houdene, ende dat het
niet overstromen ne kon. Ende dat watere stromede stil ende rustig,
diep ende breed ende claar, vooruut. Ende daar cam enen grave ende
hi sloech enen grote stake te midden dat watere, ende dat water
scumede teghen dien stake, met gheluut. Ende die grave seide : dat
leelik watere ! het scuumt tegen minen stake ende gheeft gheluut ; ic sal
het straffen ende dwinghen, ende hi sloech vele staken in dat watere,
ende dat watere scumede gheweldig ende gaf groter gheluut, so dat die
grave van feller gramscepe ontstelde ende sei vol hoghen moede Ic
sal dat watere castiden ! ende hi riep sine wercklieden bi een, ende
gheboot strenghelik, si souden den stroom den wegh afslaan ende hem
7
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verbieden te stromede. Ende si wrochten dag ende nacht ende sperden
den wegh af. Maar dat watere rees up in toorne ende scumede. Maar
die staken ne begaven niet, want si sterck waren ende kloeckelik
ondersteunt. Ende het watere rees, uren verre, ende het liep ruschende
ende bruschende over den oevere ende den dam, met groter gheluut
ende booshede; ende overstromede stat ende lant, ende verwoestte die
scone vruchten, ende dede die husen van die stede instorten, ende het
was grote desolacie, ende si vervloeckten dat watere dat stromede.
Ende doen cam die coninck, die machtig was boven den grave, ende
hi seide : treckt uut die staken ! ende so deden si. Ende dat water cam
weder tot der riviere, in sijn bedde, ende stromende als weleer. Ende
als die staken uut waren, het ne scumede niet meer ende gaf gheen
gheluut, maar was scone om ziene, als het stromede stille ende rustig
diep ende breed ende claar vooruur. Ende die menschen seiden, als
dat het onverstandig was staken te plantene in die riviere ende nog
veel quader het watere af te sperren dat stromede vooruit.

Om dat " debat '' over Nederlandsch, Hollandsch, Weste
Vlaamsch en Vlaamsch te sluiten, hield ik dezen overdruk uit
eene studie van Dr. H. J. Boeken die te lezen staat in de
XXe eeuw, Xle jaarg, 1 e Afl, Jan. 1905. Het spijt mij grootelijks
ze niet geheel te kunnen overnemen. Zij is allermerkweerdigst.
Zij is het klare woord van onzen geest en hert. Zij zou moeten
het denken, het willen, het werken zijn van alle Nederlanders,
en de leering in alle gestichten
Ik geloof dat wij, Hollanders en Vlamingen, te zamen het geluk
hebben een stukje volksgeschiedenis te doorleven, dat geheel zonder
voorbeeld is in de geheele wereld-geschiedenis : het elkaar vinden van
twee lang van elkaar vervreemde, maar ondanks alle vervreemding,
nauw verwant gebleven stammen, en dat elkaar vinden niet door
eenige schikking van het politieke lot der volkeren, maar ten gevolge
van eene sympathieke strooming, die ontspong en ging door de geesten
van die twee.
En nog merkwaardiger wordt dit elkaar vinden gemaakt doordat
de ééne stam was blijven staan op een vroeger stadium, zoowel des
geestes als der taal, een stadium door de andere helft lang verlaten,
maar daarom niet overwonnen, integendeel door velen zelfs teruggewenscht, zoodat wij Hollanders als het ware ons zelven in een jeugdiger,
frisscher toestand hebben teruggevonden....
" En ga dan eens na wat een echt Hollander gevoelt, wanneer hij
de taal van dat volk uit ongeveer dien zelfden tijd hervindt, bijv. in
het gedicht " van den Vos Reynaerde ". Het is of hij na een lang
verblijf in den vreemde eindelijk in zijn eigen land terugkeert. Het is

--- 192 —
of hij uit een bangen droom ontwaakt, een droom waarin zijn tong hem
gebonden was door een kluisterende zwarigheid en nu op eens hij
kan zich weer in die volle vormen bewegen, in die woorden met hun
echte naïve beteekenis, die hij zoo goed kan doorvoelen, die zoo harmonieus en beeldend als tronk, stam en takken-rijkdom uit hun wortel
zijn opgeschoten.... ".
Zoo schreef ik voor ruim twee jaar toen ik de Vlaamsche Letterkunde nog niet naar verdienste waardeerde, omdat ik haar nog niet
kende.
Sedert bij de nadere kennismaking met het werk van onze Vlaamsche broederen, ontwaarde ik dat ik midden in de als een onverwezen
lijkbaren droom beschouwde werkelijkheid stond. Daar stond ik te
midden van een volk, dat die ongrijpbaar door mij gewaande werktuigen : de oudvlaamsche woorden, nog dagelijks met alle kracht
hanteerde, daar zag ik hoe nog als volle vormen eener levende taal in
zwang waren, wie ik meende dat reeds lang in het niet weer te openen
graf des verledens waren gelegd.
En die taal heeft nu bewezen dat zij niet alleen geschikt was voor
de natuur-dichtkunst van den hoog-vereerden Guido Gezelle, maar
ook geschikt is voor het ontledend en verstandelijk, en het, door
diep inzicht en innig gevoel, profetisch en visionair proza van Hugo
Verriest. (Excuus voor den naam. H. V.).

Nog veel andere groote schrijvers kan ik hier bijbrengen,
maar dat is genoeg, want als een sloter alzoo sluit, andere
grendels en schieters zijn er niet bij noodig.
En toch, en toch mag ik hier het punctum-finis niet zetten.
Het groot kwaad tegen ons blijft recht, omdat luisteren te
moeilijk is. Wij zijn in zulken strijd voor of tegen en daarmee
uit. De tijd alleen is meester en wijst den weg.
Die denkt dat redeneering en pennewoord daartoe veel
invloed zal hebben of helpen is nmis. Maar indien inderdaad bij
de Vlamingen de taal zuiver, beschaafd, schoon en edel gesproken wordt ; indien de letterkunde bloeit op het papier en op de
lippen, indien de kunst omhoog rijst en het volk mededraagt,
terwijl elders, al ware het ook te Amsterdam en in den Haag,
het Nederlandsch zinkt, ontwordt en bederf binnen laat, de
beschaafde vlaamsche spraak zal de beschaafde spraak worden,
omdat beschaving beschaafd is, en omdat de geschiedenis van
alle volkeren het hooger geschreven woord van Lacordaire
waar maakt. Vraagt het aan Rome, aan Athenen, aan het oude
oosten en aan geheel de oude wereld.
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Wij hier in Westvlaanderen, wij hier heel het vlaamsche
volk, wij willen omhoog, wij klemmen. Het zuiden gaat naar
boven. — Het noorden ook?
Ik vraag het voor de laatste maal aan Holland, en hier
schrijft Poelhekke antwoord :
De zekerheid der zegepraal in Vlaanderen.
Guide Gezelle stelde inderdaad de grote sociale Daad. Want alle
door 'n Parlement gestemde wetten vermogen tenslotte niets, wanneer
die wetten maar door mensen in mekaar gezette artiekelen blijven. Nooit
zal Vlaanderen zijn gehele gerechtigheid erlangen, wanneer niet het
Vlaamsch kultuurpeil gelijk wordt met dat van alle beschaafde volkengroepen. En zie thans de vooruitgang, ja, de bloei der Vlaamse
letteren, de groeiende kracht van haar uitbeelding, de flonkerende pracht
van haar verven, de sapperige weelderigheid van haar woord ! De grote
sociale betekenis daarvan is deze, dat zulk een bloei niet alleen staat,
niet mogelijk is buiten het verband van zijn milieu.
Zij is te krachtig om een kasplant te wezen. De volheid van haar
levenssappen bewijst de vele vruchtbaarheid van haar teelbodem. De
stijging der Vlaamse letteren getuigt van een verhoogd ontwikkelingspeil. Een volk dat een zó sterke en kerngezonde literatuur kan scheppen
als de huidige Vlaamse letterkunde, moet grote kultuurmogelikheden in
zich bergen. Als daar uitgist, wat er aan krachten leeft en roert, staat
een nog steeds stijgende bloei te verwachten, een bloei die sommige
overgekultuurden elders de Vlamingen nog wel eens zouden kunnen
moeten benijden.
GUIDO GEZELLE schrijft : Deze mijne Vlaamsche Dichtoefeningen worden U aangeboden met het gevoelen als van

iemand die een speeltuig uit de middeleeuwen zou trachten
weer in te voeren....
Dialekt ? nog altijd dialekt ? Dat speeituig speelt dialekt ?
ja maar alle speeltuigen spelen dialekt! Dat wille ik hier nog
een stondeke bespreken, en vrage U ernstig : van waar komt
de kunst ? Van waar komen alle kunstenaren, alle ware kunstenaren ? Er is eene Vlaamsche kunst, een Duitsche kunst, een
Fransche kunst, een Italiaansche kunst. een Spaansche kunst ;
alle volkeren hebben hunne kunst. Van waar komt dat allemaal ? Zij de kunstenaren komen uit hun land, uit hun lucht,
uit hun dag, uit hun nacht, uit hun natuur, uit hun geest en hert
en vleesch en bloed en wezen. — Dat heb ik uitgeleid in een
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Voordracht aan Luidgarde in 1877. Ieder kunstenaar komt uit
zijne oogen, zijn gehoor, zijn smaa : en genot. Zijne oogen en
zinnen, zijn naar zijn lucht, zijn velden, zijn weder, zijn zonne
gegroeid en geworden. Zijn oogen zijn dialekt, zijn gehoor
dialekt, zijn smaak en genot dialekt ! --- lk zit hier alleen en
bepeize hun werk. In zoeten angst trachten zij de schoonheid
die zij zien, hooren, smaken, genieten, -- de hunne -- te herscheppen en te doen leven. Zij spreken kunstdialekt, in den
waren buitenklank van hunne ontroerde zingende ziel.
Rembrandt spreekt Hollandsch maar dialekt,
Rubens Vlaamsch,
Raphaël Italiaansch,
Velasquez Spaansch,
en in stille blijheid vervolge ik onze kunstenaren die de leie,
de schelde, het bloote, de oude hoeken en steden, onze velden
en weiden, onze duinen en zee gaan uitzingen in klank en
kleur. Zij in den waren zin spreken dialekt.
Wat heeft Gezelle gedaan ?
En als ik nu wat scherper luistere, ik hoore de fijne Hollanders hier en daar onze vlaanische taal en rythmen in hun
Nederlandsch overbrengen.
Horkt liever naar van Eeden ;
Nu mocht ik liever hier van daan
en slapen gaan, en slapen gaan
bij mijnen lieven Heere —
het leven wordt toch, waar ik toef,
naar mijn behoef wel veel te droef,
dan dat ik `t meer begeere.
Doch wordt mij, lacy ! niet gevraagd
of 't mij behaagt, of 't mij behaagt
in zoo groot leed te leven. —
En schoon 't geplaagde hert al niet
van zulk verdriet de reden ziet
Toch moet ik verder streven.
Maar wie zal keeren 't droef gemoed,
dat schreien doet, dat schreien doet
om eindelijk erbarmen, —
of toch de goede Herder kwam
en 't arme lam nu medenam
in zijn vertrouwelijke armen,
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Eens heb ik de dalende zon gevraagd
te wachten,
eens heb ik van dichte nacht-schaduw
het luchtige, vluchtige vlieden beklaagd —
en nu!
en nu! —
nu glijden de tijden zoo langzaam aan,
de dagen, de tragen, ze willen niet gaan
en lang -- lang r-- lang zijn de uren der nachten.
Eens hield ik de goudene uren te goed
voor klachten,
eens vulde ik den levenden heldren dag
met bloemen en blijheid en liederen zoet, —
maar ach ! -- maar ach ! —
Nu zullen zich vullen zoo nacht als dag
met bange gezangen en droef geklag —
en lang
lang -- lang zijn de uren der nachten.

Hij is alleen niet. Er zijn er honderd, en ware ik tien jaar
jonger ik vergaarde een hollandsche bloemlezing waarin alle
Vlamingen en Westvlamingen hun vlaamsch en westvlaamsch
in vinden en genieten kunnen.
Algemeen beschaafd Nederlandsch dialekt.
Maar dat is almaal niets.
De groote zaak, de groote gebeurtenis : Het herworden
van ons volk ; het herworden van Westvlaanderen en van
geheel ons volk.
Guido Gezelle is daarvan geweest, de morgend, de zonne,
het groot licht, de wekker.
Ik heb dat elders mogen schrijven.
" Zijn werk en macht heeft geweest, geheel ons wezen te
ontzwachtelen, in groei en bloei te zetten onder zomerlucht en
warmte. Zijn werk : in de mate van onze natuurkrachten, de
verholen machten van onze ziel te doen medezingen en medeleven met hem. — Wij luisterden naar dat wonderlijk wezen,
zoo diep, zoo hoog, zoo breed, zoo echt en waar en innig,
zuiver als crystaal vol zonneglans.,.. ""
Karel de Gheldere dichtte hem dat schoon woord :
Gij naamt ons op in uwe krachtige armen
en kwaamt op uwe borst ons zielen wakker warmen.
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de steenen weggeschopt die over de bronnen lagen, en de
bronnen zijn aan 't spruiten gegaan, uit eigen grond door
eigen aarde.
Hij heeft de bronnen doen spruiten.
Hij heeft onze taal ontzwachteld. Hij heeft ons eene taal
gegeven ; een v ij spreken, een vrij schrijven.
Hij heeft onze taal ontzwachteld.
Hij heeft ons een taal gegeven; een vrij spreken, een vrij schrijven.
Hij heeft ons hare schoonheid doen genieten ; haar muziek en
zoetheid, hare plooi- en vloeibaarheid, haren rijkdom en hare pracht,
haar leven, haar borrelend spruitend, tintelend leven, licht en los,
hupsch en preutsch, veerdig en vol lust en grepe.
Hij heeft haren rythmus in ons wezen geleid ; haren zang en dans
en gang, --- niet uit het vreemde overgebracht, -- maar uit hare eigen
leden en letten, uit kop- en hals- en schouderdracht, uit arm-,
elleboog, hand- en vingerspel, uit been-, voet- en teenplooi, passend op
stap en voetzet, tot aan den veelvoudigen lichten plooi van barenslag
en bladerwentel, in zijn zoete verzen, met allen klank en zang, met
vezelen en fluisteren, met wagen en wiegen, en fleuren en geuren, gelijk
uit de bonte bamisbosschen.
Hij heeft ons beschaafden mond en lippen gegeven zoodat het
spreken ons een genot is gelijk het schuifelen voor de vogelen.
Hij heeft ons een vaderland gegeven.
Een vaderland ?
ja, een vaderland gegeven en doen beminnen.
Ziet ge wel, het woord vaderland zond ons gedacht naar de
grenzen, waar niemand een voet van verkoopen of leveren mocht.
Neen, niet waar ? Ons vaderland ligt op de grenzen alleen niet.
Het ligt hier onder onze voeten. Het groeit in gras en zaaite en boomen
rondom ons. Het hangt in eigen lucht daarboven. Het staat en gaat in
huis en vee en volk. Het leeft in ons denken en voelen en willen en
doen. Het klinkt en zingt in ons woord
Het roert in ons lijf en ziel.
Wij kenden het niet ; wij zagen het niet ; wij beminden het niet.
Wie heeft er ons Vlaanderen schoon en lief, en zoet en goed
.gemaakt ? -- Hij ! niet waar ?
Wij bezien en bewonderen het; wij beluisteren en bezingen het;
wij genieten en smaken het, en smekken l Het is een deel van ons wezen
geworden
Ons grooter wezen !
Hij heeft ons nog 't gevoelen van eigen weerde gegeven, Het
vlaamsch woord, het vlaamsch wezen lag neder op den vertrappelden
grond.
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Het stond niet recht met ons. — Het ging niet omhoog met ons. —
Het was ons geen licht. geen sterkte, geen onderwijs, geen wetenschap,
geen kunst, geen schoonheid, geen beleefdheid, geen beschaving.
Wij misprezen het.
Het was ons te grof, te slordig, te bot, te lomp, te laag en te arm.
Gescheurde lompen van afgedregen rijkdom,
Wij stonden gekleed in slecht fransch en waren spreusch er mede.
Wij waren beschaamd van ons zelven. -- Is het nu nog alzoo ?
Mijne heeren, ik wilde dat ik dat nu eens vragen mocht aan het
studentenvolk van Westvlaanderen, aan de vijf duizend studenten van
Westvlaanderen, aan het studentenvolk van Vlaanderen :
Is het nu nog alzoo ?
Geheel België zou een stond horken naar dien donder ; onze regeering zNi erbij daveren; en de halve wereld zou wel vragen : wat gebeurt
er daar ?
Ik zeg vijf duizend studenten. Er zijn er veel meer.
En wilt gij het woord hooren, het schoon woord van die
vijf duizend studenten
Zij drukten het in 1898, en hier is :
De blijde Vriendschap.
Wat bloeit er tegenwoordig een blijde vriendschap op in Vlaanderen!
Er hangt een licht over onze hoofden ;
Er gaat eerie warmte door onze herten
Er zwelt eene kracht in ons lijf en leden;
Er waait een breede wind door onze lucht;
Er droomt een geur van bloemen en vruchten door onze 'veie
velden.
Vlaanderen stoort van vriendschap.
De jongeren, zooveel duizenden, zitten te wriemelen op de banken.
Zij kijken, in den morgend, door de vensters. Zij horken naar het
gerucht daar buiten. Zij peizen en zinnen en bezien in den geest dat
hooger volk, en vol bewonderenden genegen dank vezelen zij onder
maldaar, en reunen zoetjes :
Ik doe mede!
en kreunen erbij.
De Mannen, die door den verderen dag stappen, door den noen,
in de volle kracht van hun wezen, blijven in blijheid hun zelven
getrouw,
in hun dagelijksch huiselijk leven,
in hun openbaar leven,
in spreken en werken,
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zoo spreke en
zoo denke en
zoo dichte en
zoo doek.
Zij voelen dien drum van knapen, dat gewoel van jonger volk.
Zij kijken om, groeten ontroerd en genegen, en zeggen : Het is de
toekomst;
De toekomst hoort der jeugd!
Zij bezien, verder ginds, die Ouderen, drie vier nog, -- die
reeds den avond naken, én peizen in blijden dank en genegenheid
Zij hebben gesproken, gewrocht, geleden en gestreden. Zij hebben
zelfbewustheid en eigenweerde in ons wakker geschud; en een gulpe
roerend bloed gudst naar boven, en in heilige vriendschap reunen zij
binnenwaarts : Wij zijn hunne zonen.
De Ouderlingen die daar tusschen de graven staan der vrienden
die zij zagen wegvallen, en die der dooden stilte mededragen in hun
stiller leven, bezien, uit het wordend duister, den blakenden dag ; bezien
die Kinderen, die Mannen, en voelen vriendschap hen tegenwaaien.
Een bronne welt van trage blijheid en genietende liefde uit hun hert
en zij peizen zuutjes en zeggen ,
Wij zijn een volk geworden,
een Volk.
Heilige vriendschap, vriendschap van wezen, eigen wezen, bindt
dat volk.
Idem velle et idem nolle.
Van bcneden naar boven : idem velle et idem nolle.
Van boven naar beneden ; idem velle et idem nolle.
Wijds en zijds en overal : idem velle et idem nolle:
Het herworden van

Vlaanderen.

Ha✓c demum vera Amicitia est.
Maar bij ons, niet waar, heeft die vriendschap hooger dracht
Er hangt een licht, een blauwe lucht in den hemel boven onze
hoofden
Er gaat een warmte, eene hoop, een willen en durven door onze
herten;
Er zwelt eene kracht, een kunnen en doen, door onze zielen;
Er waait een breede wind van leven door ons volk :
Er doomt een geur van bloemen en vruchten, van weelde en
rijkdom, van kunst en schoonheid, van eigen wezen in de milde lucht.
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Het is de moedergrond die, omgeroerd, aan 't poeren en roeren
gaat, aan 't soesen en bortelen
het is de heilige blijde vriendschap!

De vrouwenwereld die in Vlaanderen niet meetelde en
tegenstond is omgekeerd en heeft ontelbare vlaamsche gilden
en bonden : nu zijn er duizende en duizende vlaamsche meisjes.
Ja in 1906 heb ik wel dat woord gezeid en geschreven dat
er in Vlaanderen geen twee juffrouwtjes, vlaamsche juffrouwtjes
waren, maar ik hoore nu dat ik mis was, en vinde hier een liedje
dat in 1882 gedicht en gezongen wierd :
Men zei , Met Vlaanderen is 't gedaan.
Geen macht zal 't ooit nog op doen staan ;
En zie, daar rijst het vlaamsche land
En zingt al stappen hand in hand :
Lief Vaderland wees blijgemoed,
Nog bruischt in ons het oude Kerelsbloed.
De mannen Liegen voor ons aan,
Wij, meiskes, willen medegaan
En neerstig keeren onzen kant
Voor 't schoone dierbaar vaderland.
In Vlaanderen Vlaamsch ! dat moet voortaan
Ook bij de vrouwen bovenstaar.

Maar dat bleef buiten stad, en wierd alleen hier en daar te
lande, in spel en leute, onder de boomen gezongen.
Nu is het anders, nu klinkt het vlaamsche lied en zingt bij
de meisjes het vlaamsche woord.
Aan juffrouw Putman, van Wareghem, die aan het hoofd
staat der Westvlaamsche Bonden voor Meisjes vroeg ik hoe
veel zij er besturen mocht. De antwoorde schreef : zeven en
dertig bonden bestaan, en drij nieuwe verwachten wij. Dat telt
samen boven de duizend vlaamsch gezinde en vlaamsch schoon
sprekende meisjes. Het beschaafd Westvlaanderen. Moogt gij
ze hooren, gij zelf zult met zoete lippen fluisteren : " Een
schoone klank die bij den biekorf is geboren ".
Zoo dus hebben wij in 't beschaafd Westvlaanderen twee
Seminariën, — twaalf Collegiën — een of twee Athenea — een
Normale -- ontelbare schrijvers, dichters, zangers.
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En een leger Vlaamsche meisjes!
En toch, en toch blijven die woorden, in de lucht, in den
mond, in de pen, en boven onbepaald in den wind waaiend
algemeen beschaafd Nederlandsch. -- Dialekt.

Wij schrijven voor laatste woord op de zelfde bladzijde :
Oneigene.
Hetgeen ik niet uitgeve en
hebbe ik niet in,
wie zal mij dat wijten te schanden ?
Mijn herte en mijn tale, mijn
zede en mijn zin,
't is al zoo van buiten, 't is
al zoo van bin :
't ligt alles daar bloot op mijn' handen.
Dan, weg met de oneigene
tale en den schijn
van elders geborgde gepeizen :
mijn zijt gij niet, uw dat en
wille ik niet zijn,
dat in mij en aan mij is
dat heete ik mijn
oneigene, ik late u..... gaat reizen '

Dat belet den Dichter niet in diepen zin aan Mr. jos.
A. ALBERDINGK THIJM zijne gedichten, gezangen en gebeden
op te dragen en te zeggen :
De broederhand
uit Vlaanderland
zij u gereikt. o edele taal en stamvoortreder,
en reikt gij, Noorderling. mij Zuiderling, die weder,
in stam- en taalondeelbaarheid,
Dan zij u driemaal dank gezeid
en ligg' dit qualecumque, als pandgift daarop neder.

En is dit sommigen nog niet klaar. Wij wijzen met verklar
renden vinger naar ons groot en schoon verleden en binden
met dezen vasten band :
0 Band om oost en west te snoeren
om zuid en noord, om zee en zand,
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in overwinning heen te voeren,
o hert- en ziel- en longenband.
vereent mij lijf en ziele en aderen
met overeeuwde onvalsche vaderen
En.... leve vrij ons Vlanderland.

Die vinger blijft wijzen naar Boeken.
Voegt er nog de namen bij van Poelhekke, Kloos, Buckman,
Barend Biesterman, en bedenk wel wat pastor Verriest nu juist
vindt geschreven op het eerste blad van kleine boekjes :
Bloemlezingen uit
Guido Gezelle's Gedichten.
10 Amsterdam, Maart 1904 :
Ons goede oude Holland verkwikt door Vlaanderen. J.-A.
Nyland.
2 0 Amsterdam, Mei 1904 :
Frisse levenskracht, blij levenszien, dankt Holland aan Vlaanderen. D r J.-Aleida Nyland.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

456. — ZIJN OVER...
Eigenlijk Zich in tegenwoordigheid bevinden van.,.; bij
uitbreiding, Ten dienste zijn van..., Fr. Etre au service de...
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche van Brugge, Register
n r 828, of " Ferieboek " van 1467.1473, fol. clj : " Aenghezien dat de
voors. twee oorconden daghelicx zijn over de voors. weduwe, ter stede
ende plaetse daer zoe te doene heift... "

457. — * GHENADER.
Men leze : GHEVADER = Peter, Fr. Dompère, en zie bij
Verdam, v0 Gevadere.
D. Berten, Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg de Gand,
blz. 336-337: " Item Ghisselbrecht de Wevere, van onnutscepe dat
by heeft ghevioleert syns rechtsweeren wyf ende syn ghevader synde,
beter buten ghebuerten dan daer in. " (1442.)
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458. — EGAELE.
Fr, Double, of Dubbel, dubbel afschrift van een stuk (ter
vergelijking). Men lette op de uitdrukking Collationeeren aen...,
die thans Collationeeren met... zou luiden :
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 495: " Costuyme
van den lande ende casteele vander Auderburch van Gent.., Ghecollationneert aen een egaele vande viere rustende inde archiven vander
Auderburch... " (1697.)

459. — GEREN.
Beteekent Begeeren. " Ende gheerde ", uit onzen tekst,
wil zeggen : En sprak het verlangen uit. Men zie verder bij
Verdam, vo Geren, kol. 1536, onder b.
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije, nr 142 of Rekening
over 1397, fol. ix : " Doe hy cam te Brugghe van miins gheduchts
heeren weghe, ende ombood de wet van Brucghe ende vanden Vryen,
ende gheerde serjanten te lecghene ter zee jeghen de rovers... "

Nog gekend : " Hij en geerde 't wel niet erg maar heeft
toch aangenomen ". (Meetjesland.)
460. — DE ZEGELS IN D'HAND HEBBEN.
Een antwerpsche meid — te Antwerpen geboren was
het slachtoffer van een diefstal geweest. Ze beweerde den dief
te kennen : " 'k Mag echter niet spreken ", zei zij, " ik heb de
zegels in d'hand niet ". Daardoor wilde zij bedoelen, dat zij
het bewijs niet had, fr. qu'elle n'avait pas la preuve en main
(avoir la preuve matérielle et pouvoir l'exhiber).
461. — BALLINC ZYN BI...
Die uitdrukking wijst op het Verbannen zijn door, nl. door
de wet eener stad :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Ambachten van Brugge, Charters, oud nr 31, voorloopig blauw nr 8114 ; " Olivier de Stille, doe ten
tiden ballint bi der wet van Brucghe... " (Akte van 14 Maart 1412.)
EDW. GAILLIARD.

HET EERSTE EEUWFEEST
VAN

JAN VAN BEERS : 1821-1921.
DE DICHTER,
door GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het volk, dat dichters heeft, -- leeft.
JAN FERGUUT.

In mijne jeugd hadden in tal van Vlaamsche steden en
stedekens, en zelfs in niet weinig dorpen en dorpkens van het
Vlaamsche land prijskampen van declamatie plaats ; men noemde
die gewoonlijk " prijskampen voor uiterlijke welsprekendheid ".
Zelden heb ik zulke letterkundige worstelingen bijgewoond,
of `s De Echtscheiding " en `d De Brand " van TOLLENS,
"

Eene Bloem uit het Volk " en " Bij 't Kerkportaal " van

kwamen op het programma voor ; ja, 't is mij
gebeurd, deze vier gedichten vijf, zesmaal op denzelfden
avond te hooren voordragen.

JAN VAN BEERS

Van Beers koesterde de oprechtste bewondering voor
Tollens : wanneer de zes en zeventigjarige dichter van " De
Overwintering ", te Rijswijck in 1856 overleed, schreef de
vijf en dertigjarige zanger van " Livarda " zijn " Lijkkrans
voor Tollens "
Ruim eene halve eeuw had reeds zijn stem
In 't bardenkoor den boventoon gezongen ;
En toch, — van al de duizenden, die hem
Nog gistren luistrend aan de lippen hongen,
Niet éen, bij wien 't gedacht verrees wellicht
Straks sluit de dood dien mond voor eeuwig dicht!
Hoe onbewolkt, hoe majesteitvol praalde
Die zon bij 't zinken! en wie had vermoed,
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Dat al die luister, al die gloed,
Waarmee ze gistren Neerland nog bestraalde,
De lach was van heur afscheidsgroet (I)!

Gansch het Nederlandsche volk verkondigt den lof van
zijn gelief koosden volksdichter; is het niet gewaagd voor den
vreemdeling zich in dien lof te mengen ? Neen ; die vreemdeling, die Vlaming, heeft Tollens vooral lief, omdat deze hem
liefde voor de taal van gansch Nederland inboezemde, en hem
aldus de plichten van den Vlaamschen dichter, van den Vlaamschen volksdichter, op het hart drukte. Deze ontboezeming is
merkwaardig : men weet, dat Jan Van Beers, gelijk tal van
anderen, zijne eerste werken in de Fransche taal had geschreven; de verzen verdienen nog onze aandacht, omdat de geestdriftige man er zich zelf als dichter in kenschetst :
"

DE GOEDE VADER TOLLENS IS NIET MEER ! "

Aldus weergalmt zijn lof van duizend tongen,
Rondom de groeve, die zijn stof ontving ;
En zal ik, needrig vreemdeling,
Stout door de schaar van dichters heengedrongen,
Die reeds een hulde zijner waardig zongen,
Hem 't offer durven brengen van een lied,
Waarop zijn schim licht medelijdend ziet?
Maar, Tollens, 'k had u lief !
'k was een dier velen,
Die in ons arme Belgenland, eilaas!
Hunne eigen taal verschoppend, blind en dwaas,
Slechts ooren hebben voor des Franschmans kweelen ;
En 't was bid 't luistren naar uw vollen toon,
Dat ik voor die verbastring blozen leerde,
Dat 'k m ij tot Neerlands taal, mijn taal, bekeerde,
En zwoer . slechts eigen kleed past eigen schoon.
Ik had u lief! en dies --- gij zult dees zangen,
Dees lijkkrans uit het Zuiden u gebrocht,
Hoe kunstloos ook mijn hand zijn loover vlocht,
Met welgevallen op uw graf ontvangen (2) !

(1) Lijkkrans voor Tollens. Gedichten van jan Van Beers, Levens-

beelden, blz. 203.
(2) Ibid.
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Na Tollens' dood heeft men wel aan Tollens' roem
getornd. Hij, zoowel als Van Beers, genoot reeds tijdens zijn
leven eene ongewone populariteit, en voor mij staan beiden
nog altijd hoog, zeer hoog. Het is waar, ik ben oud ; doch de
jongeren zullen ook eens oud worden, en op hen, die thans
jong zijn, zal, a!s dezen onzen ouderdom hebben bereikt, door
niet weinig jongeren met ietwat medelijden worden neergeblikt.
Dat is de gang der wereld.
Maar, tot welke school kunstwerk ook behoort :
" Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren '' (1).
***

Jan Van Beers' kunstwerk behoort tot " das Aechte ".
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft tegenover het
Vlaamsche volk overwegende redenen, zij heeft zelfs den heiligen plicht hem op het eerste eeuwfeest dankbaar te herdenken,
hem den tol harer hulde te betalen.
Hij was een onzer beste dichters, en heeft onze taal door
zijne zangen verheerlijkt : hij was een der diepst overtuigde,
der best onderlegde verdedigers van de rechten onzer moedertaal, en heeft als weinigen door zijne leer, zoowel als door zijn
voorbeeld, het gouden grondbeginsel in de harten der Vlamingen ingang doen vinden : " Alle ontwikkeling van het Vlaamsche volk moet uitgaan van de Vlaamsche taal - (2).
Wij herdenken heden Jan Van Beers als dichter. Men zal
begrijpen, dat er van eene studie van zijn dichtwerk, zelfs van
eene karakterschets, geene spraak kan zijn, wij brengen den
man slechts onze dankbare hulde, die zeer stellig onze moedertaal in hooge mate heeft opgeluisterd.
Jan Van Beers was een gloedvol redenaar, leeraar van
declamatie en een weinig geëvenaard declamator. De meeste
zijner gedichten zijn dan ook bijzonder geschikt, om uitgegalmd,
althans om luid gelezen te worden, Mij komt het voor, dat dit
haast van alle poëtische werken moet gezegd worden. Een
(1) Faust, Vorspiel auf dem Theater.
(2) Dr. Prof. M. DE VRIES, Toespraak bij de onthulling van
Jacob van Maerlant's standbeeld te Damme,
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gedicht moet men hooren ; de taalmuziek moet rechtstreeks
inwerken om het stuk ten volle te genieten, Maar de gedichten
van Van Beers hebben eene gansch bijzondere oratische tint,
zoodat men haast zou zeggen, dat zij met het oog op de uitgalming geschreven zijn. Dit zal stellig met allen het geval niet
wezen ; zij zijn oratorisch, omdat de dichter vooral als orator was
bewerktuigd. Doch, vele werden zeer zeker met het bepaalde
doel geschreven, om door Van Beers zelf te worden voorgedragen ; soms, omdat de dichter dit bij de eene of andere gelegenheid wilde doen; in het algemeen, omdat hij de poëzij, of de
kunst in het algemeen, niet om haar zelve, maar als middel ter
veredeling en beschaving van zijn volk beschouwde. Aldus
droeg hij zelf " De Blinde " op een onzer letterkundige Congressen voor ; het stuk genoot daar, vanwege de Noord-Neder
landers, een buitengewonen bijval. Het is waar, Van Beers'
werken zijn ook om hun innerlijk gehalte merkwaardig; toch
moet men verklaren, dat zij een niet onaanzienlijk gedeelte van
den indruk, dien zij te weeg brengen, aan de mondelinge voordracht te danken hebben ; men moet ze zelfs van den dichter
hebben hooren voordragen, om hun innerlijk wezen geheel en
al te voelen.
Ik vestig in dit opzicht de aandacht op Antwerpen bij het
vertrek van Conscience. In het jaar 1857 werd onze groote
volksschrijver Conscience tot arrondissernents-commissaris te
Kortrijk benoemd. De Antwerpsche vrienden boden hunnen
beroemden stadgenoot een afscheidsbanket aan. Jan Van Beers,
Conscience's boezemvriend, zou een gedicht voordragen.
De Antwerpsche Stedemaagd — die Stedemaagd heeft
voor mij wel een ietwat oudachtig voorkomen, hoewel wij nog
in 1857 zijn --- is droevig gestemd. Antwerpen, was trotsch op
op hare beeldende kunstenaars ; doch, " waar andren van hun
letterhelden, van dichterzang en dichterroem vermeldden, stond
zij als een kinderlooze vrouw ". Gelukkiglijk zou zij haren
dichter hebben. Het karakterbeeld, dat Van Beers ons hier van
Conscience maalt, aarzel ik niet meesterlijk te noemen : ik deel
het mede ; het geeft eensdeels een juist denkbeeld van Van
Beers poëtische opvatting, ook van het model, van Conscience,
nog altijd den uitverkoren lieveling van ons volk.

- 207 Ik koos mijn lievling uit;
ik kweekte en voedde
Hem als een moeder aan mijn eigen hart;
Zijn wieg stond dag en nacht in mijne hoede,
Opdat mijn hoop door niets verijdeld werd;
Ik vulde zijnen slaap met bloemgewemel,
Met englenzang en straal- en kleurgeschemel,
Met heel een waereld louter poëzie ;
Ik liet als tooverwolken rond hem waren,
Waarin 't akkoord weerklonk van wondersnaren,
Vol van der oude liedren melodie.
Ik leerde hem het murmelen beluisteren
Der wiegelende golfjes in den vloed,
't Geheim verstaan der zefirs, die er fluisteren,
Den jammertoon van 't onweer, dat er woedt ;
Ofwel ik bracht hem midden in de bloemen,
En leerde hem ze bij hun namen noemen,
En liet hem wonen in hun bonten kring,
Als aller minnaar, aller zielsvertrouwde,
Wien elk 't geheim van heur bestaan ontvouwde,
Hoe zij ontlook, beminde en weer verging.
Ik sloeg hem 't boek van 't grootsch verleden open,
En deed hem leven in der vaadren tijd,
En deelen in hun lijden en hun hopen,
En medekampen eiken vrijheidsstrijd ;
Opdat hem, met het bloed dier trotsche vaderen,
Hun kracht en moed ook bruisen zou door de aderen;
Opdat hij, als een reus van vroegere eeuw,
Oprijzend, 't Vlaamsche volk zou doen ontwaken
Uit zijn verbastringsslaap, bij 't dondrend slaken
Van 't oude en vrije . Vlaanderen den Leeuw I
Ik liet hem d'oceaan van 't menschlijk harte
Doorschouwen ; en, van wat daar hoopt, of treurt,
Of mint, of haat, of krijt in vreugde en smarte,
Heb ik voor hem den sluier weggescheurd.
'k Heb hem gevoed van 't innigst zieleleven
Mijns volks; -- 'k heb hem een kleurenkrans gegeven,
Zooals hier nooit om dichterharpe blonk
Een krans. ontleend aan mijn twee grootste zonen,
Waarvoor mijn Rubens zijne schittertonen,
En mijn van Dijck zijn teedere tinten schonk,
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En mijnes roems en mijner liefde waard
Kon maken, of ik heb het hem gegeven,
Of 'k heb het kwistig op zijn hoofd vergaard !
Zelfs heb ik hem het lijden niet onthouden,
Waarin, als goud in 't vuur, zijn krachten zouden
Hard en gelouterd worden voor altijd;
Zelfs niet dien laatsten stempel aller grootheid,
Het adderspog van lasterende snoodheid,
Het knagen van den machteloozen nijd...
Ook, als hij in de vaderlandsche koren
Voor d'eerste maal zijn stem weergalmen liet,
Toen leenden allen, diep-getroffen, de ooren
Verstommend voor dat wonderkrachtig lied.
En land bij land kwam luistren naar zijn tonen ;
En vorst bij vorst wou hem zijn dank betoonen;
En altijd hooger, verder rees zijn faam;
En nu hoort gansch Europa opgetogen
Naar hem, en noemt niet dan in 't hart bewogen,
Vol liefde en eerbied mijn CONSCIENCE ' s naam (1) !

Zekere opgeschroefdheid, zelfs zekere ziekelijkheid, kan
men in dit gedicht niet miskennen : evenmin in De Zieke
Jongeling, — Op Krukken. — De Blinde; Bene Bloem uit
het Volk, — Bij 't Kerkportaal. — Livarda, — De Zoon van
den Metseldiener, en andere. Doch poëtisch zijn ze in de
hoogste mate, daarbij welluidend als weinige onzer Nederlandsche gedichten. Wat hen vooral kenmerkt is het innig
gevoel, het liefderijk, menschlievend hart, het waar medelijden
met de geringen, met de noodlijdenden. Dit is een karaktertrek,
en wel een schoone karaktertrek van Van Beers. Ook schrijft
hij eene heerlijke taal. Daarbij verloochent de Antwerpsche
schilder, de kolorist, zich nooit. ik heb vroeger in eene lezing
doen uitschijnen, dat de meeste dichters beelden hebben, tot
welke zij zich bijzonder aangetrokken gevoelen. Ledeganck b. v.
schildert met bijzondere voorliefde een watervlak in mane
schijn. Het portaal onzer groofe kerken bracht blijkbaar een
diepen indruk op Van Beers teweeg. Aldus
De kerk is leeggestroomd. -- Alleen `t geluid
Der zware deur, die toerolt en zich sluit,
(1) Levensbeelden, blz. 211.
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Dreunt nog een pooze ; alleen in gindsche straten
Sterft hier en daar nog soms de voetstap uit
Van eenen, die Gods woning heeft verlaten ;
En alles zwijgt :
en 'k zit hier op mijn steen,
Weer met mijn hond, als in een graf, alleen (1).

Men ziet het. Ook :
Het zondagslof is uit.
De hooge bogen
Der domkerk momplen nog het laatst akkoord
Der orgel, als d'eerbiedgen nagalm voort
Van `t loflied, dat daar opsteeg tot d'Alhoogen,
En ,heel de schare der geloovgen koomt
Ter wijde kerkdeur langzaam uitgestroomd (2),

Insgelijks :
Daar rijst weer 't grootsch en ernstig kerkportaal,
Hoe bont krioelt daaronder, van een straal
Der lentemorgendzon zacht overgoten,
Dat volk, wijl boven in de blauwe lucht,
De beiaard zijne klingelende noten
Wegspranklen doet in huppelende vlucht.
Waarop toch wacht die breede schaar van armen?
Waarom dat los en wauwelend gepraat,
Dat uit hun menigt tallen kant ontstaat,
Wijl ze in Gods lieve zon zich staan te warmen (3),
4,
4, 4:

Als verhalende gedichten zijn De Bestedeling en Begga
hoog te roemen. Wel is; vooral in het eerste, de romantische
tint misschien nog al te sterk ; doch in hun geheel hebben wij
hier gezonde poëzie ; meer dan een tafereel, b. v. De Besteek
bij den Kuiper is een echt Vlaamsche schilderij, vol humor,
vol Vlaamsche kleur, en scherp nair het leven geteekend.
In De Stoomwagen, ook in Maerlant, vertoont onze dichter zich in een gansch ander licht dan wij hem tot hiertoe
beschouwd hebben. Beide gedichten zijn, wel is waar, leerzangen, en zij verraden eene groote lyrische kracht. Maar het
(1) De Blinde. Levensbeelden, blz. 167.
(2) Bij 't Kerkportaal. %ongelingsdroomen, blz. 138.

(3) Ibid.
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didaktische bekleedt er eene voorname plaats in; zij hebben eene
duidelijk omschreven strekking, zelfs eene sociale strekking.
Het hoofdthema luidt :
Geest! -- sprank uit God, aan stof geklonken
In 't menschlijk daarzijn, -- wie verhaalt,
Hoe gij, steeds heller van den glans omblonken
Des oorsprongs, waar ge zijt uit neergedaald,
In strijd op strijd de zege hebt behaald,
Tot eindlijk u de staf der aarde werd geschonken (1) ?

De menschheid schrijdt onverspoosd voorwaarts op de
baan van den vooruitgang.
Inderdaad :
jaarduizenden zijn op den vloed
Des tijds ter eeuwigheid gespoed.
Doch wie den blik in dit verleden
Terugslaat, vast dat hij geen dag ontmoet,
Waarop de geest en 't stof geen nieuwen strijd gestreden.
De mensch geen nieuwe zege heeft begroet (2).

De uitvinding van den stoomwagen is wellicht de voornaamste stap op dezen eindeloozen weg naar volksveredeling.
Te zamen met het vaststaande stoomtuig zullen zij niet alleen
meer volkswelvaart aanbrengen ; de vrome wensch wordt
geuit, dat het tijdstip moge dagen, waarop de stoffelijke arbeid
uitsluitend door het stoffelijk werktuig zou verricht worden.
Zelfs bidt de dichter God, dat Hij hem den tijd laat zien,
" waarop hij (de stoomwagen) 't menschdom tot een volk
omstrengelt ", Ijdele wenschen, de eene, zpowel als de andere.
^
^*

Het tafereel uit Maerlant, waar De Coninck en Breydel,
op het graf van den " Vader der Dietsche Dichteren algader „
zweren " Vlaanderens hoon te wreken ", is grootsch, en in de
hoogste mate poëtisch.
(1) De Stoomwagen, Gedichten, tweede deel, blz. 4
(2) Ibid.
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dichter.
Ja, alien moet de dichter leven,
Zich zelven niet ! P-- Wat daar 't gemoed
Der menigte met duister streven
Doorwoelt, hij moet het wedergeven,
Volschapen, en bezield van zijnen hartegloed.
Ja, allen geest de bron der wetenschap doen vloeien;
Elk hart voor eigenwaarde en plichtbesef ontgloeien ;
Den goeden steun zijn, den verdoolden gids en baak;
Den dwingland in zijn vuist het juk des dwangs verbreken ;
Den onderdrukte troost en moed in "t harte spreken ;
Alom gelijkheid, vrijheid, broederliefde preeken,
Dat is des dichters grootsche taak (1).

Men mag hier zelfs bijvoegen, dat de kunstenaar, welk
vak hij moge beoefenen, " volschapen en bezield met zijnen
" hartegloed, weergeeft wat het gemoed der menigte door" woelt. " Dit is bijna hetzelfde als : " l'art c'est la nature, vue
" par le prisme de l'artiste ". Ook waren te allen tijde de grootste dichters de wezenlijke leermeesters van hun volk.
^
^*

Wanneer Peter Benoit, mijn onsterfelijke vriend, het
gedicht De Oorlog door den dichter hoorde lezen, gelijk Van
Beers alleen dit kon, riep de toondichter met eene geestdrift,
waarin Benoit kon ontvlammen, uit : " Dat werk hoort mij
toe '' I Het oratorio is ongetwijfeld een der meesterstukken der
Viaamsche Kunst, een waardig tegenhanger van Rubens'
geweldige tafereelen.
De mensch is de koning der aarde, r– lucht, water en vuur
zijn zijn slaven, — want stof is knecht, en geest is heer. —
Doch de Spotgeest ; weet het beter. De trotschaard, de
mensch, moge brallen op zijn gewaand koningschap, de geest
der duisternis brengt den mensch zoover,
Dat hij rede en recht verschop !
Blaast in zijn borst
(1) Maerlant.
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Hoogmoed, overheerschingsdorst !
DAT DE MENSCH DEN MENSCH BESTRIJE,
WORSTLEND OM DE HEERSCHAPPIJE,
VOLK TEGEN VOLK, VORST TEGEN VORST (1).

Wij allen kennen de verschrikkelijke krijgstafereelen, welke
de dichter vervolgens ophangt, en die, door onzen Vlaamschen
Meester getoondicht, zulken overweldigenden indruk te weeg
brengen. Liever vestig ik de aandacht op het slotkoor, waar
De Geesten des Lichts, Van Beers' levensleer verkondigen :

Drukt u 't logge, donkre stof kleed
Soms met looden zwaarte neer,
Wanhoop niet, maar denk : daarboven
Waakt mijn God en Opperheer!
Reeds werd de aarde u tot slavinne
Met al wat haar kreits omsluit
Breid thans nog uw heerschappije
Verder op u zelven uit (2).
*
* *

Mijne heeren,
Het beeld, dat ik van Jan Van Beers heb opgehangen, is al
te onvolledig ; mijn doel strekte dan ook niet verder dan dezen
dichter op zijn eerste eeuwfeest de hulde te bewijzen, waarop
hij ontegensprekelijk recht heeft. In dezen tijd van verstoffelijking, van uitsluitend streven naar stoffelijk genot, — in dezen tijd
waarin de heiligste idealen worden bespot, waarin de idealen
met rouwsluiers zijn omhuld, — in dezen tijd van ruw geweld,
waarin wij al de verschrikkingen van den oorlog van al te
dichtbij, eilaas, hebben bijgewoond. — huldigen wij Jan Van
(I) De Oorlog, II.
(2) De mensch beheerscht de stof, doch is de slaat zijner hartstochten. Bilderdijk ontwikkelt insgelijks op heerlijke wijze deze gedachte
in zijn prachtig gedicht DE MENSCH
Waarom, trotschaard, zo3 vermetel
Die, wat om u is, gebiedt,
Waarom schrandre aldoordringer,
Kent gij dan u zelven niet?
Waarom zijt gij prooi van driften.
Die gij zelf niet onderscheidt,
Waarom, ja, gij God op aarde
Zijt gij louter nietigheid

-213^Beers, den dichter, den kunstenaar, den priester van het schoone,
den verheerlijker van den vrede, den prediker van broederliefde en volksbeschaving; wij huldigen vooral den Vlaamschen
dichter, die gansch ons vaderland tot luister strekt, den minnaar onzer moedertaal, die zijne plichten als Vlaming en als
Belg met zijne roeping als dichter op de meest harmonische
wijze verbond. Ik stel hem aan onze jongere dichters en prozaschrijvers als hun aller meester voor, en besluit met het treffend
woord, waarmede Coopman en Scharpé hunne uitstekende
Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van 1830 tot heden
besluiten
De ouderen gingen uit om te zaaien, terwijl de hemel nog
bewolkt was. Onvermengde vreugde hebben ze niet gekend.
Hun werk was moeilijk.
De jongeren thans oogsten in de blijde zon der blijheid.
Zij zetten het werk voort in gereedgemaakte voren, in
vruchtbare velden. Zij werken voor de Kunst van Vlaanderen,
voor zijn Taal, voor zijn Geest, voor zijn Hart ; zij luisteren
zijn bestaan als Volk op. Vergeten zij het woord niet van hun
erkenden aanleider : " Als ik de vijftig eerste jaren onzer herleving doorblik, kan ik niet de Vlaamsche Beweging van de
Vlaamsche Letterkunde afscheiden. " (Aug. Vermeylen.) Zoo
dient het te blijven. Hare beoefenaars, zij wezen grijs of blond,
hechten met gouden schakels vast, de Toekomst aan het Verleden. En het Volk zal hun dankbaar zijn, niet alleen om het
Schoone dat zij wegschonken, ook om het Nuttige, het Goede
dat zij gaven, het Duurzame dat zij hielpen stevigen en
bekroonden.
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I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

462. — HAESTICHEDE.
Verdam, naar Stallaert, zegt v° HAESTICHEIT, dat Kiliaan
dat woord ook geeft in den concreten Zin van HAESTIGE SIECKTE.
Twee voorbeelden volgen :
Archief der stad Brugghe, Hallegeboden 1513-30, fol. iij en iij vo
" ...Dat de haesteghe ziecte ende sterfte es beghonnen regneren in
eeneghen doorpen ende stede... Zo waer dat yemende vander haestichede
ghestorven es..:...in elc huus daer yemendt gander haestichede ziec
weit...
ZIEC ZIJN VANDER HAESTEGHER ZIECTE wil

niet zeggen Etre

saisi subitement par la maladie, zooals er vertaald werd :
L. Gilliodts-van Severen, Cout, d'Ypres, II, 525 : " Ende als zulcke
persoonen zieck gheweest hadden van der haestegher ziecte... Dat den
voornoemden persoon, zieck wesende van de haestechede... " (1547.)

463, -- GOTE.
De bijzondere beteekenis van Onderaardsch afvoerkanaal,
waarover in het Ndl. Wdb., v° Goot, V de deel, kol. 422, en bij
Verdam, v° Gote, gesproken is, wordt door den tekst hieronder
duidelijk bevestigd : WATERLOOP OFTE GOTE luidt het aldaar.
Men zie overigens in ons Gloss. Inv. Bruges, v° Ghote, onder
Ressoit, blz. 311, kol. 2.
Staatsarchief te Brugge, Register nr 2948 of Rekening " der prochie
van Eessene " van 1656-1657, fol. 7 : " Betaelt an Mahieu Geeraert.
matsenaere van synen stylle, over sesthien daeghen dienst voor de
prochie bij hem gedaen soo int leggen van de goten tot suéren van
twater onder de calsyde als ande prochiehuysen, blyckende by ordonnantie... de somme van xvj lb. vj s. par. "
Fol. 6 vo : " Betaelt an Jan Begghe, causiemaecker, over te causien
over de twee waterloopen ofte goten loopende onder de causyde van
Eessene... "

-215.464.
BEWAEREN DE GHETYDEN,
In de oorkonde, waaraan de tekst hieronder is ontleend, is
er spraak van het vieren, in de Onze-Lievej7Vrouwkerk te
Brugge, ri alle jaere eeuwelycke gheduerende '', van " eene
" scoone ende solempneele feeste ten love ende waerdichede van
" den lieven ende helighen vriendinnen Gods den XIm maegh„ den, telckent up den xxj n dach van October ". Den " ghemeenen
gheselscepe van den chore " van deze kerk, werden zekere
sommen toegekend voor het bijwonen der " eersten vesperen
van der zelver voorseyde feeste '', en vervolgens " te metten
te primetyden..., te tierce, sexte, none ende ter eerster-tyden.,
ende tweester complie... '' alsmede " ter hoof tinesse van der
" voorseyde feeste... ". Welnu, men betaalde een som van
11 schellingen aan den " canonic celebrant '' die de hoogmis
doen zou " ende bewaeren alle de ghetyden van de voorseyde
feeste '', d.w.z. al de getijden hierboven waarnemen zou, of
zorgen " pour le furnissement et accomplissement des messes...
" et autres choses dessusdiz " (op, ut. infra, blz. 24, in eene
akte van 1494). Men vergelijke bij Verdam, met Bewaren 11.
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 352, kol. 1 . " ...Den canonic celebrant, die de voorseyde hoofmesse doen zal ende bewaeren alle de
ghetyden binnen den voorseyden choore van de voorseyde feeste,
xi scellinghen parisise... " (14 Oct. 1496.)

465. -- SINE HANDEN VERVULLEN+
Iemand SINE HANDEN VERVULLEN is Hem waarborg geven,
of liever : Hem voldoening geven, Hem het verschuldigde uit
keeren, betalen. Men zie ons Gloss. á l'Invent, Archiv. Bruges,
v° Hant vervullen, alsook bij J. Verdam, v° Hant, kol. 93, en
Hantvullinge, kol. 141, Uit hoofde van achterstel van rente,
wordt zeker goed aangeslagen, edoch de beslaglegger kan
daarop de gewenschte waarborg niet treffen :
Archief Onze-Lieve-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig
nr 334 " Ende hi seide, dat si daer up die aervachtichede, daer up dat
se (de renten) beset sijn, niet so vele ne vonden, dat men hem sine handen
vervullen mochte... " (Akte van 4 Maart 1348.)
HANDVULLINGHE HEBBEN uit den tekst hieronder, beteekent
met het oog op goederen daar iemand, uit hoofde van schuld,
heeft beslag op gelegd : Uit bedoelde goederen genoeg kunnen
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maken om voldoening van de hem verschuldigde som te verkrijgen. Zoodus : indien Pauwel fans, ontvanger der abdis van
Hemelsdale, deze ooit ten achteren is, belooft hij zich gevangen
te geven en doet hij desnoods afstand van zijn bezittingen, om
deze te laten verkoopen totdat de abdis " handvullinghe "
hebbe van hetgene haar toekomt
C. C et F. V. (Ch. Carton en F. van de Putte), Chronique Abbaye
Hemelsdaele, blz. 56 : " Pauwels Jans... gheloofde... altyds te gane in
vanghenessen... Ende dat meer es, op dat myne voorzeyde vrouwe
(dabedesse... van Hemeldale) liever hadde zyn goed danne zynen
persoen, dat zoe of huer voorzeyde bode sal moghen gaen metter heeren
ende met scepenen t' zynen goede ende doen vercoopen vanden ghereesten tot dat zoe hebbe handvullinghe vanden voorzeyden reste... " (14.75.)

Variante, HANDVERVULLINGHE, in de uitdrukking, HANDmet de beteekenis Waarborg nemen

VERVULLINGHE NEMEN,

Op. cit., blz. 54 " Bi virtute vande welken (letteren van commissien)... bevel heift ghedaen ghezyn.., den voorseyden Jan vander
Tannerie, dat hy stappans... betaelde denzelven religieusen, de voorseyde
somme van lxxvij livers... Ten welken bevelen hy hem opposerde, ende
mids ziere opposicie, naerdien dat Diedric vander Leye, sergant ende
stedehoudre van den bailliu van Brugghe, int ambocht van Vlergelo.
executeur van onzen voorseyden letteren, handvervullinghe ghenomen
hadde vander voorseyde somme..., dachveerdende den zelven Jan
vander Tannerie te comparerene voor ons (hooftredenaers... te Rvssele).., " (1443.)
466. — LEEREN AN...
" Carstiaen Provezyn ", van Brugge, schenkt bij uitersten

wil aan " Jorys Tanken, sinen wive ende zinen kinderen,
twintich sceleghe groter tornoise "; " dies " scheldt hij kwijt
al wat deze hem verder schuldig was, om al het goede dat hij
van zijn vader geleerd heeft
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 256, kol. 2' Ende dies so stelde ic
hem quite al dat hi mi sculdich was ende es, omme die grote duecht die
ic leerde an sinen vader, wiens ziele met God syn moete ende alle
zielen ". (1348.)
LEEREN AN iemand... komt overeen met het Fr. Apprendre
de (Acquérir des connaissances). Eenige voorbeelden bij
Verdam, IV, kol. 385-386: " Hebdi gheleert an uwen oom dus
lieghen ... Als ghi an desen man moocht leren... ".
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen. over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
*
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*
**

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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen. hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring. liturgie. zedeleer. catechese. homiletiek. hagiographie. ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert- prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK t

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

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

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 verzocht, 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.

MAANDSCHRIFT
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1°) Verslag over de

Mei-vergadering .
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verscheidenheden :
Nr 467. Moeten met Gode syn, door EDW.

2°) Kleine

GAILLIARD

Nr 468. Zale, door Id
Nr 469. Blusscher of slove, door Id. .
3°)

234
234
234

Het eerste eeuwfeest van Jan Van Beers : 18211921. De leeraar, de p. dagoog, door GUST
SEGERS

235

4°) Kleine verscheidenheden :
Nr 470. Cornpetencie, door E. GAILLIARD. 247
Nr 471. Lade of scrine, door Id. . .
. 249
Nr 472. *Huushouc, door Id. . . . . . 250
5°) Dantedag op 19

Mei 1921

251

6°)

Dante in 1921, door Dr. AUG. VERMEYLEN . 257

7°)

Dante in de Nederlandsche Letterkunde, door
Dr. JUL. PERSYN

8°)

277

Ontmoeting met Dante, door KAREL VAN DE
WOESTYNE

314

Vergadering van 19 Mei 1921.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren ; KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MuYLDERMANS, Kan. AMAAT JOGS, Dr.
HUGO VERRIEST, ISID. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. LEO VAN PuYVELDE,
Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, JOZ.
JACOBS en Prof. KAREL VAN DE WOESTIJNE, werkende
leden ;
De heeren Dr. JUL. PERSYN en HERMAN TEIRLINCK, briefwisselende leden, en Prof. Dr. H. LOGEMAN,
buitenlandsch eerelid.
^

**

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag
over de April-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
^
^*

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden ;
Door de Regeering :
Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques. Mémoires, coll. in-80, 2me série, T. XV, Fasc. I :
La Révélatrice d'un Peuple. Bruxelles, 1921.
GLIESENER (H.).
Id. Classe des Beaux-Arts. Mémoires, coll. in-8o, T. I, Fasc. III :
BLAREAu (L.). Histoire de la creation et du développement du
drame musical, particulièrement en Italie, depuis l' " Euridice " de
Péri jusqu'á 1' " Orfeo " de Gluck. Id.
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Ravitaillement. Administration des mines et Inspection du travail. La
situation des industries beiges en décembre 1920. Bruxelles, 1921.
Tijdschriften. -- Arbeidsblad, April 1921. --- Bulletin de la Classe
des Leeres et des Sciences morales et politiques, nos 2-3, 1921. —
Id. de la Classe des Beaux-Arts, nos 1-3, 1921, et Programme du Concours annuel pour 1925.
Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant :
Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noordbrabant, door H. SPILMAN, met aanteekeningen van Jhr. Mr.
A. F. 0. VAN SASSE VAN YSSELT. l e stuk. Z. pl. of j.
Door de " Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal " :
Vereenvoudiging, orgaan van de Vereniging . --- 24e jaargang,
11 Mei 1921. Nummer 3. (36 exx.)
Door de " Societa Piemontese di Archeologia e Belle Arti ", te
Turijn (Italië) •
Bollettino. Publicazione trimestrale, nrs 1-4, 1919.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :
De Tijd, 9 de , 1 1 de en 12 de dl.
Zevende Jaarboek der letterkundige Vereeniging Jan Frans Willems. Antwerpen, 1890.
Redevoeringen door HENDRIK CONSCIENCE. Id., 1861.
POL DE MONT. --- Waarheid en Leven. Gedichten. Brugge, 1877.
Een Zwanenzang door JAN VAN BEERS, en De Zending der
Vrouw door HENDRIK CONSCIENCE, uitgegeven ten voordeele der
Weduwe en Weezen van Eug. Zetternam. Antwerpen, Gent, Amsterdam, z. j.
Handelingen der Gelukzalige Neger-Martelaren van Oeganda.
Antwerpen, z. j.
Wat de katholieken te wachten hebben van den invloed van
Duitschland (door FRANS HOEFNAGELS). Ontleend aan het Eindhovensch Dagblad. 1918. Eindhoven.
APPELMANS (AL.). Au Pays des fruits et du houblon. Etude
monographique sur la situation économique et sociale a l'ouest de
Bruxelles. Conférence faite a la Société d'Economie sociale. Préface de
M. BRANTS, professeur a l'Université de Louvain. Malines, Bruxelles, 1905.
Door den heer Dr. M. SABBE, briefwisselend lid, te Antwerpen :
Uit de Briefwisseling van Clusius met Chr. Plantin en J. Moretus.
(Overdruk uit Het Boek. 's Gravenhage, z. j.)
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Door den E. H.). SALSMANS S. J., te Leuven :
Adam in ballingschap van Joost Van den Vondel, met aanteekeningen door J. SALSMANS, S. J. Vijfde druk. Leuven, 1921.
Door den heer M. BASSE, Nieuwland 26, te Gent :
Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde, door
MAURITS BASSE, Leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te Gent.Tweede
deel. Gent, 1921. (Uitgave van het Willems-fonds, n r 158.)
Door den heer Mr. DE? HOON, te Brussel.
Aanhangsel behoorende bij de Grondbeginselen van Belgische
Strafvordering, door Mr. DE HOON, Z. pl. of j.
Door den heer Dr. PAUI, VAN OYE, te Tasikmalaja (lava) :
Over het geheugen bij de Platwormen en andere Biologische waarnemingen bij deze dieren, door Dr. PAUL VAN OYE.
Microbiologie in de Tropen, speciaal in Nederlandsch Indië, door
denzelfde. (Twee overdrukken uit het Natuurwetenschappel ij k Tijdschrift. Dec. 1920 en Jan. 1921.)
Een Wandeling naar Tjipanas hij Garoet, door denzelfde. (Overdruk uit de Trop. Natuur, nr 4, 1921.
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographie, Maart 1921.

Ruildienst. ^-- Tegen ruiling van de Verslagen en
lvlededeelingjen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
Biekorf, nr 4, 1921. —. Neerlandia, Mei 1921. — De Opvoeder,
De Schoolgids, nrs 10-13,1921. --- Sint-CassianusStudiën, Mei 1921. --- Tooneelgids, VIIe j., nr 2.
blad, nrs 4-5, 1921.
-- De Kleine Vlaming, Mei 1921. — La Vie diocésaine, avril 1921.
Dietsche Warande en Belfort, April 1921.

nrs 12-14, 1921.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921)
werd ingezonden :
Sichemsche Novellen, door
(1921.)

ERN. CLAES.

Leuven-Leiden, z. j.

^
**

Ingekomen brief. De Bestendige Secretaris stelt
de Vergadering in kennis met den hieronder volgenden
ingekomen brief :
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Geneeskundige dienst bij het Leger. — Bij brieve
van 3 Mei, verzoekt de heer Minister van Landsverdediging de Academie, hem een driedubbele lijst voor te stellen
van burgerlijke geneesheeren, waaronder een zou kunnen
aangesteld worden om deel uit te maken van de Jury
belast met het afnemen van het examen A der Militaire
geneesheeren, wat de practische Vlaamsche proef betreft.
—Worden door de Academie aangewezen, de heeren :
Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid der Academie, te Gent.
Dr. SANO, bestuurder der Colonie van Gheel, en
Dr. TERLINCK, te Brussel.
Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche letterkunde. 15de tijdvak (1918-1920). — Werden,
door Koninklijk Besluit van 22 Maart 1921 tot leden
van de Jury benoemd, de heeren : 0. WATTEZ en
Dr. L. SCHARPÉ, leden der Academie ; K. ELLEBAERS,
leeraar te Herenthals; Mr. J. MULS, advokaat, te Antwerpen, en Pater J. VAN MIERLO, S. J., te Drongen.
2°) Mayombeesche Spraakkunst (als bijvoegsel
op : Mayombeesch Idioticon), van Pater BITTREMIEUX,
missionnaris in Congo. --r De verslagen van Prof. VERCOULLIE en van Prof. MANSION werden door den
Bestendigen Secretaris aan den Schrijver medegedeeld.
3°) Van de pers gekomen uitgave. Den
13 Mei werd aan de heeren Leden verzonden het IIe deel
van het Woordenboek der Toponymie van Westelijk
Vlaanderen, enz., door onzen geachten Collega KAREL
DE FLOU. - De gebruikelijke schikkingen werden verder
getroffen voor de verzending van genoemde uitgave.
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Daar, ten gevolge van de thans heerschende papiercrisis en de tegenwoordige hooge loonen, het werk van
den Heer K. DE FLOU gevaar loopt stilgelegd te worden, acht de Bestendige Secretaris het noodig de heel
bijzondere aandacht van den Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten op de dringende noodzakelijkheid te vestigen, die zoo belangrijke uitgave onver
wijld en met allen bekwamen spoed voort te zetten. Hij
heeft dan ook aan den Heer Minister een dringend
betoog gezonden, waarbij hij hem, tot voorlichting, de
hieronder volgende stukken ter inzage heeft voorgelegd :

Woordenboek der Toponymie van Westelijk
Vlaanderen, Vlaamsch-Artesië, Guines,
Boulogne, enz. door den heer KAREL DE
FLOU. — Memorie van toelichting door
Schrijver, den 14 Juni 1911, in vergadering
der Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde voorgelezen en thans, r-- Mei 1921, — door hem
als hieronder volgt aangevuld :
Sedert 42 jaar, weliswaar met enkele jaren tusschenpoos,
werd door ons gearbeid aan het samenstellen van een Toponyrnisch Woordenboek van het aloude land der Vlamingen.

Het grondgebied, dat wij onder die benaming verstaan,
omvat de volgende gewesten :
1 .) het voormalige vierde district van Zeeland, namelijk het
land gelegen tusschen de Schelde ten noorden. den Brakman
ten oosten, het Zwin ten westen en de provincie Oost-Vlaanderen ten zuiden;
2°) de noordwestelijke hoek der huidige provincie OostVlaanderen, die, tot bij den aanvang der XIXe eeuw, tot het
Brugsche Vrije behoord heeft, namelijk de streek rondom
Eecloo en Maldeghem, tot en met Ursel en Knesselare;
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3°) de geheele provincie West-Vlaanderen, aldus met
inbegrip van de gemeenten oostwaarts van de Leie gelegen, die
voorheen van de kasselrij van Audenaarde afhingen, maar van
eeuwen her met West-Vlaanderen hebben samengegaan ;
40) het gedeelte van het voormalige Westkwartier van
Vlaanderen, dat nu tot Frankrijk behoort, namelijk de kasselrijen Bergen-St.-Winocs, Cassel en Broekburg, met toevoeging
van het oude Belle-Ambacht;
50) de steden St.-Omaars en Ariën, met de omliggende
plaatsen van het voormalige Vlaamsch-Artesië;
6°) het Land van den Hoek, dat zich, in eene smalle strook,
van aan St.-Omaars tot aan de zee uitstrekt;
7°) het gewezen Graafschap Guines, eertijds Ghisene
geheeten ;
8°) het gewezen Graafschap Boulogne, of Boonen, tot en
met de rivier de Canche, die de uiterste grens van het Nederlandsche taalgebied geweest is binnen den historischen tijd;
9°) enkele plaatsen in den noordwesthoek van het Graafschap Ponthieu, namelijk deze tusschen Montreuil en Bercksur-Mer gelegen ;

10°) al de plaatsen, die eenen naam dragen, in de monding
der Wester-Schelde, en langs de kusten der Noordzee, der
Vlaamsche Zee, en voorbij de Hoofden, tot zuidwaarts van
Boulogne toe.

Voor geheel dat geografisch gebied ligt thans eene rijke
tekstenverzameling voor den druk gereed.
Al deze teksten en aanhalingen werden alleen uit vertrouw-.
bare oorkonden gelicht, die wij verder zullen aanduiden.
Zij zijn betrekkelijk tot de namen van
landstreken, kasselrijen, ambachten, groote domeinen, enz.;
--- steden, gemeenten, parochiën, wijken en gehuchten; — heerlijkheden, leenen, achterleenen, hooidijen, diensten, tiende
hoeken en -spleten, rentelanden, enz. ;
kasteelen, hofsteden,
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kerken en kapellen, kloosters en abdijen, bedevaartplaatsen,
kruisen, oude boomen, enz.; — polders, wateringen, schorren en
slikken; — velden en heiden, vrijgeweiden, heernissen, enz. ; —
straten en wegen, voetpaden, stiëen en slagen ; — zeeboezems,
kreken, stroomen, rivieren, beken, watergangen, dilven, trek- en
losgrachten, poelen, vijvers, klok- en waterputten, zwalmen en
zwanen, moeren, vriezen, enz. ; — akkers en zaailanden, graslanden en weiden, meerschen, bosschen, vlogen, donken en
eisten ; --- duinen, pannen, zandvleugen, blekkaards, stranden,
zeebanken, vaarwaters en geulen, diepten en droogten, visscherijplaatsen, enz., langs en in de zee; -- heuvels en dalen, hoogten en diepten, koppen, kouters en Taliën, — kortom alle plaatsen en zaken, die eene toponymische benaming dragen of ooit in
den loop der tijden gedragen hebben.
*
**

Bij eiken opgenomen naam worden, zoover het mogelijk is,
doch altijd zeer beknoptelijk, de teksten en bewijsplaatsen medegedeeld, waarin die naam, zoowel in 't Latijn, als in 't Fransch
en in 't Vlaamsch, in echte oorkonden en in zijne toenmalige
spelwijze — foutief of niet r-- voorkomt. Alleen daar, waar op
de speciale beteekenis van een woord of een feit te letten valt,
worden uitvoeriger aanhalingen medegedeeld, waaruit vaak een
onverwacht licht over historische bijzonderheden zal opgaan.
Het ware onbegonnen werk, voor een bepaalden plaatsnaam
uit elke eeuw één of ten hoogste een paar typen voor oogen te
brengen. Daarbij ware 't den lezer recht op een dwaalspoor
leiden. Er hoeft immers gelet te worden op de geregelde
opkomst, verbreiding en verdwijning der onderscheiden schrijfwijzen, die naast elkaar bestaan hebben, met opgave van plaats
en jaartal, ten einde later uit die bescheiden een genoegzaam
aantal getuigenissen te kunnen vooropstellen, voor wie de
geschiedenis der spellingsstelsels en het verloop van het klankwezen wil nagaan, ook op een ander gebied dan het door ons
gekozene. Zoo vindt het zijne verklaring, waarom wij voor de
namen van zekere steden, dorpen en gehuchten weleens een
zeer lange reeks citaten geven, die voor plaatsen van minder
gewicht wel overtollig zouden wezen.
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Ons woordenboek zal op die wijze een repertorium zijn van
allerlei bescheiden, dienstig om veel verkeerde overleveringen
en wanbegrippen over den voortijd uit den weg te ruimen, en
tevens om bij duizenden bronnen bekend te maken, die tot
dusver door de schrijvers van monografieën noch gebruikt,
noch vermoed zijn geworden.
Woordverklaring wordt slechts dan gegeven, wanneer de
rechte beteekenis van een naam uit historische gegevens of uit
onwraakbare teksten blijkt. Edoch, bij honderden woorden zal
de beteekenis der zaak door de citaten zelven gegeven worden.
Voor nog niet op te helderen benamingen laten wij liefst alle
gissing ter zijde : tot heden toe zijn de meeste verklaringen van
dat slag maar struikelsteenen geweest, die den weg naar de echte
waarheid zijn komen bemoeielijken.
Aan de etymologie der plaatsnamen kan toch, in den huidigen staat der wetenschap, nog niet zeer ernstig gedacht worden. De tijd daarvoor zal eerst aanbreken, wanneer nagenoeg
alle cartularia, alle land- en cijnsboeken, alle kaarten en beschrijvingen van groote domeinen uit het Nederlandsch taalgebied
zullen zijn geëxcerpeerd en getoetst aan de bestaande toponymen
en de dingen waarop deze toegepast worden. Thans daarover
ingaan, heeten wij den wagen voor de paarden spannen ; in elk
geval zou het nog geene degelijke uitkomsten leveren. Wie toch
maakt een naam bevattelijk, zonder eerst alle oudere en nieuwere
schrijfwijzen ervan vergeleken, en de plaatselijke uitspraak ervan
gehoord te hebben ; zonder uit kaarten en landboeken èn ligging,
en gedaante èn eigenschappen van het voorwerp, dat door dien
naam beduid wordt, nagevorscht en gevonden te hebben ? Zeker
zijn er van stonden aan plaats- en landbenamingen, waarvan de
rechte beteekenis mag opgegeven worden, zonder vrees voor ze
later te hooren wraken; dezulke, ^- zeer weinig in getal --- zullen
wij in onze verzameling mogen kenbaar maken, al ware het maar
om aan latere bewerkers nuttelooze opzoekingen te sparen.
*
**

Het verband tusschen Plaats- en Geslachtsnamen is van

overlang in veler oog gevallen. Dit mocht hier niet worden
voorbijgezien, te min dewijl beide soorten van namen malkaar
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kunnen verklaren. Daarbij dient aangemerkt, dat het bestaan
van vele plaatsen voor het eerst gebleken is uit de namen van
personen, afkomstig uit, of bezitters van diezelfde plaatsen.
En, omgekeerd, worden tallooze familienamen nu eerst verduidelijkt door de opgave van de toponymen, die er aanleiding
toe gaven.
Wat gezegd immers van geslachtsnamen als : van Crombrugghe, van Picquendaele, van Looringhe, Van de Cazeele,
de Ghelcke, Noircarmes, Steeghers, Uluterzwane, Van Rossem, Versnaeyen, Verstappen, Vrieze, Waepoel, enz., als
niemand teksten bij de hand heeft waarin de plaatsen genoemd
worden waar deze adellijke en burgerlijke namen van afstammen ? Dit alles nu zal men in onze verzameling aantreffen,
vaak met andere historische aanduidingen, die voor de volkskunde, de legende en de kennis van overoude gebruiken niet
te versmaden bijdragen zullen blijken.
*
**

Vele dingen, waar nu verkeerdelijk een bepaalden oorsprong aan toegeschreven wordt, op grond van gelijkluidende
benamingen, of zaken die doorgaans vermeld worden als behoorende tot een zeker tijdvak onzer vaderlandsche geschiedenis,
zullen in het Toponymisch Woordenboek te voorschijn treden
ofwel als geheel iets anders, ofwel als passende bij veel vroegere
of veel latere omstandigheden. Zoo is 't geval met de Aarden.
de Evangelie- en Preekboomen, de Ommegangen, Leugenmeeten, Klokputten, Zwanen, Vriezen, Ingels, Eeken, Loon,
Cassels, Hulsten, Schreiboomen, Maren en Meiren. Munsters,
lVlijlen. enz.
*

* *

Eenige woorden thans over onze bronnen en ons
apparaat.
Deze bronnen zijn zoo menigvuldig als rijk in soorten. Het
zijn hoofdzakelijk de volgende
1°) alle oude charters, en bij gemis aan deze, of tegelijk
ermede, de cartularia, die in eene gemeente bewaard worden of
in andere verzamelingen nog voorhanden zijn, en tot de geschiedenis dier gemeente behooren.Verder de cartularia van gemeente,
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kerk, armendisch, abdij, hospitaal, enz.; somwijlen ook de oude
resolutieboeken van het beheer dier onderscheidene instellingen;
2°) de cijns- en renteboeken dier instellingen, van de
XIIe tot de XIXe eeuw, en vaak ook de oude rekeningen van
de XVe tot het einde der XVIII e eeuw ;
3°) de landboeken of kadasters, ook liggers, slapers, terriers,
ommeloopers, prijs- en assignementboeken geheeten, die in zoo
grooten getale van de XIIe eeuw tot aan de vervaardiging van
het Kadaster dienst gedaan hebben, en voorzeker als de rijkste
mijn van inlichtingen mogen gelden, en die dikwijls nog nadere
verklaring verschaffen door de vele kaarten, plans en schetsen
die daarbij behooren ;
4°) de hedendaagsche kadastrale kaarten der gemeenten ;
5°) de advertentiën, van 1790 tot op heden ;
6°) de officiëele naamlijsten en andere opgaven, namelijk :
de atlassen en tafels der buurtwegen ; de atlassen en plans der
onbevaarbare waterloopen ; de oudere en de moderne kaarten
van provinciën, gemeenten, polders, wateringen, vrijgeweiden,
openbare en bijzondere domeinlanden, kasteelgoederen, boerderijen ; zee- en rivierkaarten, opmetingen van allen aard, enz. ;
7°) de hedendaagsche plaats- en landnamen, zooals deze
alleen door de ingezeten landbouwers gekend zijn, en waarin
metterdaad de grootste schatten van oud- en middelnederlandsch verborgen liggen. Tot het bemachtigen dezer laatste
categorie van namen, hebben wij, sedert den zomer van 1901 een
enkwest geopend, niet alleen in Zeeuwsch-, West- en OostVlaanderen, maar ook in Fransch Vlaanderen en het land
rondom Boulogne, Dèvres, Samer, Montreuil, St.-Omaars, enz.,
met het verheugend gevolg dat ons alzoo bij duizenden landnamen kenbaar geworden zijn, waarvan slechts een allerkleinst
gedeelte in de door ons ingeziene oorkonden vermeld staan.
Van kronieken en landbeschrijvingen, als die van Malbrancq, Grammaye, Sanderus, Marchantius en anderen uit de
XVIIe eeuw, hebben wij hoogstzelden gebruik gemaakt, en
alleen dan, wanneer eene of andere bijzonderheid uit die werken
niet mocht verzwegen of onverbeterd voorbijgegaan worden.
Den, naar ons oordeel, al te veel afgekeurden Minrus, hebben
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wij in zijn geheel geëxcerpeerd, van de gelegenheid gebruik
makende om al de fouten en vergissingen in zake van plaatsnamen terecht te wijzen, zij het volgens de origineele teksten
die in ons bereik kwamen, zij het volgens de vergelijking met
andere door den druk bekend geworden bewijsstukken. Gelijke
correctie hebben wij toegepast op al de verkeerde lezingen, die
in al de gedrukte cartularia van West-Vlaanderen en het
Noordwesten van Frankrijk voorkomen; en wij achten het geen
vergeefsche moeite zulk een lastigen arbeid van uitpluizing
verricht te hebben.
Al de ons foutief gebleken namen hebben wij met
een * geteekend en daarnaast, tusschen teksthaken, de rechte
lezing ervan opgegeven. Hetzelfde deden wij met alle andere
verdachte of onzekere lezingen, zelfs met die uit origineele
stukken.
Namen van om het even welke plaatsen, die in geschiedkundige werken, zelfs met attributie van jaartallen, als op een
gegeven tijd bestaande, vermeld worden, hebben wij uit ons
werk gesloten, wanneer de bewering der schrijvers niet door
afdoende bewijsplaatsen en oorkonden gestaafd wordt.
Even omzichtig zijn wij te werk gegaan met de algemeene
landkaarten, als die van Vander Beke, Mercator, Ortelius,
Pourbus, Sanderus, Blaeu, Fricx, Ferraris, Cassini, Mailliart,
Bogaert, Van der Maelen, Popp, den Waterstaat, het Institut
cartographique de Belgique, en de kaart van den franschen
état-major, waarin als het ware gewedijverd geweest is om het
meeste getal fouten en misschrijvingen op te leveren.
*
**

Vraagt ons iemand of onze namenverzameling als volledig
kan beschouwd worden, dan verklaren wij gaarne enkel naar
volledigheid gestreefd te hebben en de zekerheid te behouden,
dat er in de bestaande archieven nog stof genoeg voorhanden is
om er eene tweede verzameling, haast even omvangrijk als de
tegenwoordige, mede samen te stellen. Men herinnere zich het
gebeurde met het Westvlaamsch Idioticon van De Bo, waar
onze eigene woordverzameling en die van Loquela naderhand
bijgekomen zijn om De Bo's voorraad meet dan te verdubbelen.
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Aan ons Woordenboek zal een afzonderlijk deel toegevoegd
worden, tot nadere toelichting van al het daarin verwerkte
materiaal.
Daarin zullen gevonden worden :
a) de grondbeginselen voor de behandeling der topografische benamingen, tevens met verwijzing naar de te wraken
bronnen, de niet vertrouwbare documenten en gedrukte werken,
en wat dies meer, om latere werkers den weg te banen en voor
misleiding te hoeden ;
b) inlichtingen omtrent de oude en middeleeuwsche geografie der Vlaamsche gewesten. Dit punt achten wij van zeer
groot belang, gezien de verkeerde begrippen die deswegen nog
algemeen, zelfs in wetenschappelijke werken, voorkomen;
c) eene volledige opgave van al de door ons geëxcerpeerde
oorkonden en gedrukte werken, aldus de bibliographie van het
vak, wat de door ons behandelde landstreken aangaat ;
d) een register van al de stamwoorden met hunne verbindingen, hetzij als eerste of als tweede lid der benamingen,

e) historische nota's en woordverklaringen, die niet in het
Woordenboek zelf hunne plaats konden vinden ;
f) woordverklaringen, in zoover deze op oorkonden kunnen gegrond worden ;
g) een historisch overzicht van de opvolgende spellingstelsels, enz.
*

**

Het Woordenboek der Toponymie voldoet aan de verlangens der Commissie voor het vaststellen van de spelling
der gemeentenamen, vooral wat betreft de vermelding van de
spelwijzen dier namen door de eeuwen heen.
Het werk voldoet tevens in de ruimste mate aan den eisch
gesteld door het Departement van Openbaar Onderwijs van
Frankrijk, onder dagteekening van 25 Januari 1860 en waaraan
nooit een voldoende gevolg gegeven werd, wat de landstreken
betreft, die van op de Belgische grens tot nabij de monding der
Somme gelegen zijn. Vandaal de ongewoon groote waardee^
ring, die het boek in Frankrijk geniet, terwijl het in België.,.
allicht geen steun waardig geacht wordt.
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Voor de eigenlijke historische wetenschap is reeds stof
voorhanden in artikelen als : de Aa; Abdisseweg; Aire-sur-laLys, nota's ; Alleuwe straete ; les Attaques ; Ays, Aiishove ;
Bamburg ; Beborna ; Beer; Beete; Blauwhuis ; Bleekerij-dijk;
Broot hofstedeken ; Broucvay ; Brugge, nota's ; Brugsche Dijklanden ; Breda ; Balgvaarden ; Buggersbergen, enz.
In zake van feodaal recht zal het Woordenboek nogal
wat nieuws aan den dag brengen en weleens dwalingen terecht
kunnen wijzen. Op dat gebied zie men artikelen als :
Balgvaarden; Buggersbergen; Dienst; Lokedijk-dienst;
Berchbroodt; Bertevelde-Thiende; Hoofdij; Brieven; Borchhoren; Vierschare, enz.
,•••■••.'

De Folklorist vindt inlichtingen onder : Bailleul; -- Belhutte ;
Bertol fs-kasteel :
La Chapelle, enz.
Ook de zoogenaamde Volksetymologiën worden steeds
aangehaald en aan de teksten getoetst.
Tekstverbeteringen, in de Voorrede aangekondigd, ziet
men haast onder ieder artikel.
Laat ons wijzen op iEpaticus (Portus —) ; Bavichove,
nota ; Bergues ; Beringhamma, enz.
■••••••••

DOEL VAN HET WERK. Uit al de bovenstaande
gegevens blijkt genoeg, dat het hoofddoel van onze Toponymie
bestaat in de Plaatsnamenkunde op historisch-wetenschappelijke
grondslagen te vestigen, en, zoo mogelijk, een einde te stellen
aan de voortdurende verspreiding van louter gissingen, verkeerde voorstellingen en naamverklaringen zonder bewijsplaatsen, die nog steeds in allerlei schriften herhaald en betwist
worden, zonder dat ooit iemand naar de handvesten omziet.
Dit was indertijd het grootste verdriet van G. Kurth.
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De TOPONYMIE van KAREL DE FLOU,
beoordeeld door Prof. Dr. J. MANSION, hoogleeraar te Luik, werkend lid der Academie.
" De Toponymie van ons geacht medelid K. DE FLou is
eenig in hare soort. Zekere toponymisten hebben naamvormen
uit gedrukte teksten verzameld ; andere hebben zich door het
excerpeeren van onuitgegeven archiefstukken verdienstelijk
gemaakt ; andere nog behandelden den levenden namenvoorraad, de nu nog gebruikelijke benamingen en teekenden die uit
den volksmond op, De meesten bepalen zich dus tot een deel
van den arbeid.
De heer DE FLOU is de eenige, die de reuzentaak in geheel
haar omvang heeft aangedurfd. Geene andere toponymische
studie die, gelijk deze, naar volledigheid streeft ; geene die het
ideaal der volledigheid zoo zeer nabijkomt. Hier is niets weggelaten, alles wordt vermeld. Geene stad, dorp, gehucht, geene
wijk of buurschap, geen vlek of weide of andere plaats, geen
graafschap, heerlijkheid, leen of achterleen, geen kasteel, kerk
of hofstede, als ze maar tot het West-Vlaamsch gebied in ruimen zin behooren, worden uitgesloten. In zijne opvatting komt
alles in aanmerking. Niet alleen de namen uit het heden,
maar ook de namen uit het verleden. Voor deze reusachtige
onderneming heeft onze Collega op zoek naar namen moeten
gaan in alle archieven van België en Noord-Frankrijk ; in alle
mogelijke bibliotheken en verzamelingen, in België, in FranschVlaanderen, in Zeeland, in Engeland. Hij heeft alle steden en
dorpen van Vlaanderen doorreisd, hij is met den man uit het
volk omgegaan, heeft uit zijn gesprek de ware benamingen
van berg en dal, van land en dorp vernomen. Geene krant,
geene advertentie, geen aanplakbiljet, die hem op het spoor van
een naam konden brengen, heeft hij verwaarloosd of over het
hoofd gezien.
En deze ontzaglijke stof, dit onafzienbaar materiaal heeft
hij tot een geheel verwerkt in een systematisch Woordenboek
der Toponymie, dat noch in Frankrijk, noch in Duitschland,
noch in Engeland, noch in Holland zijne weerga vindt. Het
zou jammer zijn als de dure tijden, die we beleven, het drukken
van zulk een standaardwerk moesten belemmeren of uitstellen.
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De oorlog heeft Vlaanderen en zijne plaatsnamen heinde en
verre bekend gemaakt. Ook Engelschen geven blijk van
belangstelling in de Vlaamsche toponymie. In de Tims, Literara Supplement, kon men in Februari I1, verschillende brieven
van oudstrijders lezen, waarin naar de beteekenis der -ghem
en -tun namen gevraagd werd. De Fransche geleerden zullen
met des te meer geestdrift de verschijning van DE FLOU ' s werk
begroeten, daar een groot gedeelte van het onderzochte gebied
heden Fransche bodem geworden is. Zoowel in nationaal als
in internationaal opzicht zou het voor de wetenschap eene
ramp zijn, als de begonnen arbeid moest gestaakt worden. Een
monument als de Toponymie van West-Vlaanderen mag niet
onafgewerkt blijven. "
Luik, 10 Mei 1921.
*
**

Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis,
Bio- en Bibliographie. — De heer Dr. MANSION, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Zijn aanwezig de heeren : Mr. LEONARD WILLEMS, KAREL
Prof. A. DE CEULENEER, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, leden, Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE en Prof. H. LOGEMAN, hospiteerende leden, en Prof.
Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Folklore. — Vraag door den Heer Dr. H. LOGEMAN,
hospiteerend lid : Of het niet op den weg der Commissie zou
liggen om voor het geheele Vlaamsche Land pogingen in te
leiden. tot verzameling van gegevens voor de Folklore.
DE FLOU, EDW. GAILLIARD,

Op voorstel van den heer LOGEMAN wordt eene sub-commissie van drie leden benoemd, bestaande uit de heeren Is. TEIRLINCK, Prof. VAN PUYVELDE en Prof. VERCOULLIE, om de
vraag te onderzoeken en voorstellen in dezen aan de Academie
voor te leggen.
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bi Sprokkelingen, door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. -Dit punt wordt tot eene volgende zitting uitgesteld.
cj Over het 16de-eeuwsch volksboek " van de tien
esels " (Kalff, Gesch. 16de eeuw, 11, 158). Mededeeling door
Mr. L. WILLEMS. --- Spreker handelt over het 16de-eeuwsch
volksboek Van den thien esels. Hij betoogt dat het boekje,
zijnde eene vertaling uit het Engelsch, niet dagteekent van
1558, datum van het eenige bekende exemplaar, maar wet van
omstreeks 1525. Dit blijkt uit eene plaats in het boek, waar
sprake is van Mechelen als hofstad, wat alleen mogelijk is
onder de regeering van Margareta van Oostenrijk.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs
in en door het Nederlandsch. -- De heer secretaris
G. SEGERS legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Dr. LEO GOEMANS, voorzitter,
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof. AD. DE CEULENEER, Kan. AMAAT
Joos, OMER WATTEZ, Dr. HUGO VERRIEST, leden, Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE, hospiteerend lid, en GUSTAAF SEGERS, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Hulde te brengen aan Jan Van Beers, ter gelegenheid van de honderdste verjaring van zijn geboortedag
22 Februari 1921. — Jan van Beers als man van het onderwijs,

door den heer GUSTAAF SEGERS. --• Daar het onderwijs in en
door de moedertaal in de verschillende graden sinds de stichting
der Koninklijke Vlaamsche Academie haar hoogste belang
heeft opgewekt, past het haar, dezen hoogst verdienstelijken
man, ter gelegenheid der honderdste verjaring van zijn eeuwfeest,
hulde te brengen. Als leeraar aan de Normaalschool te Lier en
aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen heeft Van Beers
uitstekende diensten aan het onderwijs onzer taal bewezen. Hij
was een man van den plicht, en wist zijne leerlingen geestdrift
voor onze moedertaal in te boezemen. Als schrijver en als
redenaar heeft hij met groot talent het hoofdbeginsel der pedagogie verdedigd : " De moedertaal is het eenige doelmatig
voertuig van alle degelijk onderwijs ". Sleeckx en Van Beers,
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wier eeuwfeest wij dit jaar gevierd hebben, waren, als letterkundigen en als leeraars, sieraden van ons volk. Hun komt
tevens de eer toe, dat zij door hunne werken en door hun
onderwijs België, ons Vaderland, hebben leeren lief hebben.
Aan de bespreking dezer voordracht nemen al de leden
der Commissie deel. Vooral op de noodzakelijkheid van het
zorgvuldig verbeteren der schriftelijke opstellen, hetwelk van
zulk overwegend belang is, met het oog op het letterkundig
onderricht onzer taal, wordt gewezen ; over de wijze, waarop
deze verbetering best geschiedt, deelen de leden elkander hunne
zienswijze en ervaringen mede.
— De heer Voorzitter drukt, namens de Commissie, zijne
instemming uit met de hulde, aan Van Beers bewezen, en stelt
voor de lezing van den heer Secretaris in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie op te nemen. Eenparig aangenomen.
b] Over eene methode tot het aanleeren van wetenschappelijke vakken in den vierden graad van het lager onderwis,
door Ingenieur EMIEL TYTGAT. --• Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE aangeboden, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen. — De Commissie benoemt tot verslaggevers de
heeren VANDEVELDE en DE CEULENEER.
-- In de julivergadering zal de heer Joos zijne voordracht
Onze Folklore in de School voortzetten.
DAGORDE.
Lezing door den heer Wattez : Hulde aan Jan
van Beers, ter gelegenheid van de honderdste verjaring
van zijn geboortedag : 22 Februari 1921. — De Vergadering beslist die lezing op het programma van de Plechtige Juni-vergadering over te brengen.
— De vergadering wordt te een uur gesloten.

—
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KLEINE VERSCIIEIDENIIEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

467. — MOETEN MET GODE SYN.
Deze uitdrukking, met toepassing op een persoon, komt
overeen met de aanroeping God moge hem de eeuwige rust
schenken, Hij ruste in vrede bij God ; in het Fr. Dieu veuille
avoir son áme.
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 256, kol. 2 : " ...an sinen vader, wies
ziele met Gode syn moete ende alle zielen... " (1348.)
468> — ZALE.

De ZALE (of : ZAAL) wees vroeger in heerenhuizen op de
Voorzaal, Fr. Vestibule. Het woord wordt nog door menschen
van jaren in dien zin gebruikt. Bij de Duitschers thans nog
Der Saal. Te Brugge, en omstreken, ook de Voorvloer.
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 36, kol. 1 : " ...dewelke dischen ende
provenden men rechten zal... binnen den hove vanden Gruuthuse (het
hof van de heeren van Gruuthuse, te Brugge), tzy in de zale ofte
elders daert ons ghelieven zal binnen den zelven hove... " (1474.)

469. -- BLUSSCHER OF SLOVE.
Beide woorden zijn hier als synoniemen gebruikt. Men
verstond daardoor wat thans heet Domper, Wvl. Kéersedopper,
of naar De Bo, het metalen schuitje om eene keers uit te
dooven ; Fr. Eteignoir. Onder " de catheylen '' en " percheelen "
toebehoorende aan de Kapel van de familie De Baenst, in de
O..-L.-Vrouwkerk te Brugge, treft men aan :
J. Gailliard, Inscr. Egl. N.-D., blz. 270, kol. 1 : " ...twee tinnen
blusschers of sloven... " (1519.)
EDW. GAILLIARD.

HET EERSTE EEUWFEEST
VAN

JAN VAN BEERS : 1821-1921.
DE LEERAAR, DE WEDAGOOG,
door

GUSTAAF SEGERS,

Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Eerst en vooral : Alles in de moedertaal.
RAEDTKE.
JAN VAN BEERS, in 1821 te Antwerpen geboren, werd
in 1849 leeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan
de Normaalschool te Lier. Hij was acht en twintig jaar oud.
Zijne taak was aan de leerlingen-onderwijzers onze moedertaal
te leeren, en hun eene beroepsopleiding te geven : dit is de
taak van gansch het besturend en onderwijzend personeel
eener kweekschool voor onderwijzers.
Van Beers was jong, en nooit in het onderwijs werkzaam
geweest, laat staan dat hij eene peedagogische opleiding had
genoten. Hij zou deze als leeraar genieten, zooals hij dit ons
zelf smakelijk zal verklaren.
Toch muntte hij als leeraar uit, was zijn professoraat een
zegen voor de Normaalschool te Lier, voor het Koninklijk
Athenwum te Antwerpen, waar hij later werkzaam aan was, en
aldus voor ons lager en middelbaar onderwijs.
Daarom moet Jan Van Beers op zijn eeuwfeest, niet alleen
als dichter, maar ook als leeraar, als paedagoog, gehuldigd
worden.
Daar bestaan m. i. zeer voorname redenen toe. Smiles
merkt zeer terecht op, dat menschen, die veel hebben geschreven, meer kans op eene levensbeschrijving hebben dan zij, die
veel hebben gedaan, hoewel dit laatste in vele gevallen wat
anders waarde heeft dan het eerste, zeer dikwijls meer, zeldzamer gaven vergt, en schier altijd duurzamer, verder reikende

— 236 —
uitslagen oplevert. Vooral de leeraar, — de leeraar als Sleeckx
en Van Beers, — verdient onze oprechte hulde en vereering ;
daar zijn zelfs leeraars en ambtenaars van het volksonderwijs,
die hooger rechten op de nationale dankbaarheid hebben dan
luid geprezen kunstenaars, hoewel hunne namen buiten hunnen
werkkring om zoo te zeggen onbekend zijn.
Mijne hulde is dan ook in ruime mate eene hulde aan het
onderwijs ; en daar de bevordering van ons nationaal onderwijs
in de verschillende graden, vooral het onderwijs der Nederlandsche Taal- en Letterkunde, een voornaam deel van de
werkzaamheden der Academie uitmaakt, zal ik mij niet alleen
veroorloven Van Beers als professor, als pwdagoog te bestudeeren ; maar ook over het onderricht onzer moedertaal eenige
persoonlijke wenken mededeelen.
Zij, die het karakter en de dichterlijke loopbaan van
Van Beers tot het jaar zijner aanstelling als leeraar hebben
nagegaan, zouden tot het besluit komen, dat de man weinig
geschikt tot het onderwijs kon zijn. Hij verloor zijnen vader
toen hij drij maanden oud was ; zijne moeder gaf hem eene
voortreffelijke opvoeding ; doch, deze was niet in staat
den droomerigen aard van het kind tegen te gaan, hetwelk
reeds van nature " meer mijmerziek dan speelschgezind " was.
Het was daarbij lichamelijk zwak, en zelfs eenigen tijd blind.
Met de andere kinderen had Jan Van Beers weinig omgang ;
hij deed volledige humaniteiten, en volgde in het Mechelsch
Seminarie den leergang van philosophie. De natuur van zijn
dichterlijk talent, of liever zijne poëtische, artistieke geaardheid
schijnen er nog toe bij te dragen om hem weinig geschikt voor
het leeraarsambt te maken. Hij is in alles de tegensteller van
zijnen opvolger aan de Normaalschool, Sleeckx, die al de
gaven vereenigde, om in het onderwijs te slagen. Deze was als
kind een perel van een jongen van het Schipperskwartier, tot
zijn drij en tachtigsten ouderdom gezond, sterk, krachtig van
lichaamsgestel, als mensch vroolijk, geestig, zelfs ietwat eigenwillig ; ook voortvarend meer dan inschikkelijk. Van zijne
prilste jeugd af leerde en zag hij, dat werken, onafgebroken
werken onontbeerlijk zijn om in wat ook te slagen. Wie zijne
Indrukken en Ervaringen heeft gelezen, is niet alleen overtuigd
dat Sleeckx in zijnen vader, in zijne moeder, voorbeeldige
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opvoeders, in den breedsten zin, voortreffelijke vertellers, zelfs
onderwijzers, mocht hebben. Zijne werken ademen bij dit alles
een realistischen zin ; een adem van scherpe opmerking, van
een open oog op de werkelijheid komt u daaruit te gemoet ;
daar is vroolijkheid, uitspattende vroolijkheid in ; de onderwijzer, de volksopvoeder leeft reeds in die verhalen en tooneelspelen, Sleeckx zegt dan ook in zijne autobiografie, dat hij van
jongsaf aanleg tot het onderwijs had. Hij mocht dat zeggen,
omdat het waar was.
Vóór Van Beers leeraar werd, had hij Maneschijn, Lelie
en Roos, Weenen, De Rozelaar op mijn Venster, Zij is ziek
en andere in den zelfden geest geschreven gedichten uitgegeven. Zij verraden eenen mijmerenden, droomenden geest, een
echten pessimist, die weinig kans had om als leeraar te gelukken.
En toch slaagde hij in zijne klasse op de schitterendste wijze.
Hij was dichter. Dat is niet genoeg, het is al te dikwijls een
euvel, een beletsel. Maar hij was een dichter, wiens poëtische
arbeid, werk, inspanning kostte. Hij was daarbij een man van
den plicht. Ook werd hij een onderwijzend-dichter en een
dichterlijk-leeraar. Dat is zeldzaam : beide vereenigd brengen
wonderwerken tot stand.
Die schónsten Lieder, die aus vollstem Herzen dringen,
Sie werden nicht die Welt verwandeln and bezwingen
Das wird allein der Kraft, der thatigen, gelingen.
Dem Manne zoll' ich Preis, der das im engsten Kreis,
Weiss zu bethatigen, was ich zu tranen weiss (1).

Onze diepbetreurde Collega, de heer Claes, hield den
20 December 1905 eene merkwaardige lezing over Van Beers,
waarin hij met den grootsten lof over zijnen oud-leeraar
sprak (2).
Het was in het jaar 1854, dat Claes in de Normaalschool
van Lier trad; Van Beers had dan vijf jaar praktijk. De drij en
(1) Weisheit des Brahmanen, von FRIEDRICH RUCKERT. Erste
Stufe. Einkehr. 153.
(2)Over min bekende en onuitgegeven schriften van Jan Van Beers,
door zijnen oud-leerling DESIRE CLAES, Lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie, (Verslagen en Mededeelingen. jaargang 1905, blz. 835
en vlg.)
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dertigjarige leeraar stond reeds " bij al zijne leerlingen zeer
hoog aangeschreven
" Dat hadden wij al vernomen ", -- schrijft Claes, -- en op voorhand waren wij aan hem verkleefd. "
Dit is van het allergrootste belang : een leeraar, in wien de
leerlingen, eer zij hem gewikt en gewogen hebben, zulk vertrouwen stellen, is half gewonnen. Het tegenovergestelde is
niet minder waar.
" Later, en naarmate wij hem beter leerden kennen, werd onze
verkleefdheid door bewondering en eerbied versterkt. Hij, van zijnen
kant, behandelde ons vaderlijk en broederlijk tevens ; schijnbaar zonder
moeite wist hij zijne " jongens '' lust tot werken in te boezemen, kiemende
talenten te ontdekken en te verzorgen, werkzame blokkers zelfvertrou
wen in te boezemen ; ook de luiaards ondergingen zijnen heilzamen
invloed, want wie eens den zweepslag zijner ironie had gevoeld, stelde
er zich geene tweede maal aan bloot.
Wat den invloed van Van Beers, vooral bij de beste leerlingen,
nog versterkte, was dat hij alleen onder al de leeraars zich Vlaming
toonde (1).
Niemand kan er een oogenblik aan twijfelen ; de schets is
naar het leven gedaan. Van Beers had het talent de leerlingen
te doen werken. Hij genoot hunne sympathie. Daarvan hangt
alles af. Men begrijpt, dat het voor ons van het hoogste belang
is dat de leeraar in moedertaal eene voorname plaats in ons
leeraarskorps bekleedt. Men moet weten, dat in eene onderwijsinrichting schier overal een bedekte of open naijver tusschen de
leeraars bestaat om de leerlingen voor hun vak het meest te doen
werken. Die hier het spel wint, is voor goed gewonnen. Ik heb
scholen gekend, waar de leerlingen de drij vierden van hunnen
studietijd aan de wiskunde, elders aan de Fransche taal besteedden. Natuurlijk waren daar de leerlingen ook mathemathicussen,
en Fransquillonnekens. Ik heb eenen professor in aardrijkskunde aan het Athenaeum van een onzer grootste steden van
eenen jongen dichter-leeraar hooren zeggen : " Die sakker
sche kerel sleept al onze studenten mede ; voor onze vakken
hebben zij geenen tijd; 't zijn daarbij allen razende flaminganten ".
(1) Verslagen en Mededeelingen, 1905, blz. 838.
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Men zal begrijpen, dat de leeraar in Nederlandsche taal
op vele plaatsen eene ondankbare taak te vervullen heeft :
tegenwerking van het personeel, van gansch de omgeving,
vijandelijk optreden van bestuurlijke en paedagogische overheden; ziedaar, waarmede hij al te dikwijls te worstelen heeft.
En niettegenstaande dit alles kennen wij plaatsen, zelfs in
Wallonie, waar de leeraar, in de moeilijkste omstandigheden
geplaatst, niet alleen op merkwaardige uitslagen in de Nederlandsche taal mag bogen ; maar daar ook oprechte liefde voor
weet in te boezemen. Het eerste is zonder het laatste niet
mogelijk.
Van Beers althans bewees even groote diensten aan de
Normaalschool als aan het Athenwum te Antwerpen, waar
hij in 1860 werd benoemd; de normalisten evenals de studenten, dweepten in den vollen zin des woords met " Vader
Van Beers ".
Aangezien onze Academie het hoogste belang stelt in het
onderricht onzer taal in alle graden, zal het mij wel toegelaten
zijn daar hier nog een oogenblik bij te verwijlen.
Claes verzekert, dat Van Beers al de schriftelijke opstellen
met zorg verbeterde. De leerlingen deden hun uiterste best,
" omdat zij wisten, dat zij den leeraar daarmede genoegen
deden ".
Dit verbeteren der opstellen is voor vele leeraars een
schrikbeeld. Het kost veel tijd, veel inspanning. Ik zal niet
zeggen dat het voor den echten leeraar vervelend werk is. In
alien geval het moet gebeuren ; zooniet is het dwaas op uitslagen te rekenen. Let wel op, dat men van den leeraar niet kan
of mag eischen, dat hij de opstellen zijner leerlingen persklaar
make. Neen ; dat is stoffelijk onmogelijk, en ook niet noodig.
De hoofdzaak is, dat de leerling overtuigd is, dat de leeraar
kennis neemt van zijn werk, dat hij er belang in stelt, dat hij op
de hoogte blijft zijner vorderingen. Waar de leerling gewaar
wordt, dat de leeraar niet eens inzage neemt van zijn werk, is
het dom, ja, men veroorlove mij het te zeggen " onnoozel " te
verwachten, dat de leerling daar waarde aan hecht. Zoo zijn
alle vorderingen volslagen onmogelijk. Ik weet niet hoe dikwijls
ik de woorden van Professor Mulder reeds aangehaald heb :
" onderwijzen is de kunst te doen lief hebben wat men wil
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stellen. Waar de leerlingen, wat zij moeten doen, gaarne doen,
en zoo goed doen als dit hun mogelijk is, daar zullen de uitslagen nooit beneden de verwachtingen blijven. De vorderingen
zijn bijna uitsluitend aan de zelfwerkzaamheid der leerlingen
toe te schrijven, en de waarde van den leeraar is in rechtstreeksche verhouding van de zelfwerkzaamheid, die hij van
zijne leerlingen kan bekomen. Wanneer dezen hun opstel
afleveren, zijn de negen tienden der vorderingen reeds bekomen, welke er van te verwachten zijn.
De heer Claes deelt ons mede, dat Van Beers dikwijls zelf
een opstel voor het opgegeven onderwerp maakte en voorlas,
" een probaat middel, zegt de schrijver, dat ik later te Hasselt
met veel vrucht bij mijne eigen leerlingen heb toegepast (1) ".
Ik vraag de toelating een ander stelsel te doen kennen;
een mijner goede vrienden paste het gedurende zijne loopbaan
met vrucht toe.
De opstellen worden verbeterd. Eene les wordt aan de
teruggave besteed. Al de leerlingen hebben hun schrijf boek
vóór zich. Een hunner leest van op de trede zijn opstel voor.
De leerlingen teekenen op wat zij goed of verkeerd hebben
opgemerkt. Daarna volledigt de leeraar de opmerkingen. Soms
worden drij, twee, soms een enkel opstel in eene les besproken.
De overige worden met enkele ophelderingen vanwege den
leeraar teruggegeven. Van elke les wordt een uitvoerig verslag
opgesteld. De verslaggever wordt door het lot aangewezen.
Het wordt bij den aanvang der volgende les door den schrijver
voorgelezen, in een register geschreven, en door hem en den
leeraar onderteekend. Het register is altijd ter inzage van de
overheden.
*
**

Zoo brengen wij dan hulde aan Jan Van Beers als vakman, als leeraar in de moedertaal; wij brengen hem hulde,
omdat de waarde van den leeraar, wiens werk veel inspanning,
veel opofferingsgeest vergt, zelden genoegzaam beseft wordt ;
(1) Verslagen en Mededeelingen, 1905, blz. 841.

241 --wij brengen hulde aan Vader Van Beers, die, als leeraar, onze
moedertaal aan velen heeft Zeeren kennen en lief hebben. Weinigen vermogen voorzeker aan hun volk diensten te bewijzen,
die door de Koninklijke Vlaamsche Academie op hoogeren
prijs gesteld worden.
Er blijft ons nog over, Van Beers zoo beknopt mogelijk
als paedagoog te bestudeeren en te huldigen.
Den 16 Mei van het jaar 1876 werd in de openbare vergadering van den Gemeenteraad der stad Antwerpen. door den
heer burgemeester voorzitter, medegedeeld, " dat, in verband
met een voorstel van den heer Van Beers, aangaande het
Vlaamsch in het onderwijs, brieven waren ingekomen van den
Liberalen Vlaamschen Bond, den Van Maerlantskring, den
Olijftak en het Willems fonds, waarbij de vervlaamsching van
het stedelijk onderwijs te Antwerpen werd gevraagd. Het gold
eigenlijk de betalende scholen voor jongens en meiskens, die
men wilde tot stand brengen. Hun eigenlijke naam is Stedelijk
onderwijsgesticht. Het oorspronkelijk plan der stichters was
lagere scholen met meer uitgebreid lager onderwijs te verkrijgen ; de Vlaamschgezinde maatschappijen stelden voor dat
de moedertaal daar de onderwijstaal zou zijn.
Zij stelden aan den Raad voor :
10) Dat de bestuurlijké taal er (in de betalende scholen) het
Vlaamsch moet zijn ;
20) Dat alle leervakken bij middel van het Vlaamsch en van
Vlaamsche leerboeken moeten onderwezen worden ;
30) Dat er met het aanleeren der Fransche taal slechts zal aanvang
gemaakt worden, wanneer de leerlingen behoorlijk Vlaamsch kunnen
lezen, en de eerste en algemeene begrippen der spraakkunst in laatstgemelde taal, op voldoende wijze werden gesticht ;
40) Dat de Fransche taal en spraakkunst bestendig in vergelijking
met en door vertaling uit de moedertaal zullen onderwezen worden, en
dat er tot de uitdrukking van eigene gedachten in het Fransch slechts
kan worden overgegaan, wanneer de leerlingen door de gemelde oefeningen, der Fransche taal en harer regelen genoegzaam machtig zijn
geworden ;
50) Dat er te beginnen van het jaar, waarin het Fransch wordt
aangeleerd, tot het einde toe een gelijk getal uren zal besteed worden
aan het onderricht in de Vlaamsche en Fransche talen ;

— 242 .–
60) Dat in de twee laatste jaren der studie, de leerlingen bij wijze
van herhaling, zullen geoefend worden, om zich ook in het Fransch,
mondeling en schriftelijk uit te drukken over de voornaamste leervakken, welke hun in het Vlaamsch werden onderwezen (1).

De redevoering, die " raadsheer Van Beers " te dezer
gelegenheid uitsprak, steekt gunstig af tegen het politiek gezeur
dat op onze Raadhuizen schier uitsluitend wordt opgedischt.
Niet alleen om den vorm, maar ook om den inhoud. De moedertaal is de eenige doelmatige voertaal van alle degelijk
onderricht. Beter nog ware te zeggen : van alle vormend
onderricht. Dat is onze pwdagogische credo. Wij allen hebben,
ieder op zijne manier, het grondbeginsel verdedigd. Jan Van
Beers vat den stier bij de hoornen. Zijne bewijsvoering is al te
weinig bekend : ze moet onder het oog onzer bestuurlijke en
schooloverheden gebracht worden. In zijne Physiologische
Brieven, zegt Carl Vogt :
" De taal is een onmiddellijk voortbrengsel van den scheppenden
geest een volks ; zij staat in innige betrekking met zijne wijze van
denken. Ieder bijzonderling heeft eene zekere manier van zich uit te
drukken, die in verband staat met zijn karakter en zijne wijze van
zijn, evenals met den graad zijner verstandelijke ontwikkeling. Zoo is
het ook met de volkeren. Hun karakter en de vorderingen, die zij
maken, vinden hunne uitdrukking in de bijzonderheden en de vorderingen hunner taal. De volkeren, bij welke eene vreemde taal zich om
zoo te zeggen op eenen verschilligen nationalen stam is komen enten,
en wier karakter in tegenspraak is met de taal, zijn tot onvruchtbaarbaarheid gedoemd. In den Elzas (bij voorbeeld) waar het Fransch en
het Duitsch in worsteling zijn, wordt het Fransch door de hoogere
klassen gesproken, terwijl het Duitsch de taal des volks blijft; welnu,
daar kan geene oorspronkelijkheid ontstaan, omdat een der elementen
het andere versmacht.
" Jacob Grimm, de grootste taalgeleerde, die onze tijd heeft voortgebracht, heeft vóór hem gezeid : " Een volk, dat de taal zijner vaderen
verliest, verliest allengs alle zelfstandigheid, en ontaardt ".
(1) Stad Antwerpen. Gemeenteblad. Jaargang 1876. Eerste halfjaar. Gemeenteraad. Zitting van 18 Mei 1878, blz. 425 en vlg. De
scholen, waarover sprake is, zijn, in den grond, middelbare scholen
met voorbereidende afdeeling. Tegen sommige voorgestelde punten heb
ik bezwaren ; doch de hoofdzaak was te eischen, dat de moedertaal de
onderwijstaal zou zijn; men kan het niet luid genoeg herhalen, het
grondbeginsel van alle gezonde pandagogie.
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En nochtans, hoevele jaren is men niet alreeds aan het werk,
voor ons, Vlamingen, onze zelfstandigheid af te nemen, hoe lang reeds
worden wij ontaard ?
" Ver f ranschen noemt men dat misdadig werk, hetwelk met ons
wordt gepleegd. Echter is dit woord onjuist... Want de uitslag dier
bewerking is iets gansch negatiefs. Men ontneemt aan een gansch ras
zijnen eigen geest niet, om dien van een ander ras in de plaats te stellen ; men schiet zijne ziel zoo maar niet uit, en trekt er eene andere aan,
gelijk men doet met een kleed. De natuur maakte ons tot wat wij zijn,
zooals zij paarden tot paarden en eiken tot eiken vormde. Wat de
mensch ook kunstig knoeien en knutselen moge, het innerlijk wezen
van dier of boom veranderen, kan hij niet ; en evenmin gelukt het hem
een ras van zijn geslacht in een ander ras te herscheppen. Hier, zoowel
als daar heeft de natuur hare vaste, onwrikbare ontwikkelingswetten ;
en waar die tegengewerkt of gekrenkt worden, daar wreekt zij zich,
daar slaat zij het wezen, dat men aldus in een ander omscheppen wil,
met onmacht, met verbastering, met verkwijning en dood (1). "
Ik weet het wel, deze dingen zijn niet nieuw ; men vindt
die niet alleen in elk ernstig werk over onderwijs- en opvoedingsleer ; zelfs in de geschriften van taalkundigen, b. v. van
Grimm, De Vries, Willems en anderen wordt herhaaldelijk op
den innigen samenhang van de taal met geheel het innerlijk
wezen van eiken mensch in het bijzonder, van elk volk als volk
gewezen. Jan Van Beers bewijst niettemin aan ons vaderlandsch
onderwijs een uitstekenden dienst, daar hij met al het gezag,
waarop hij recht heeft, met buitengewone welsprekendheid, en
in een prachtigen vorm, de zaak in eene omgeving bepleit, die
in staat is haar ten goede te doen gedijen. De indruk zijner
redevoering is zoo groot, dat raadsleden, die zich nooit met
onderwijszaken hebben ingelaten, en evenmin Vlaamschgezind
als poëtisch bewerktuigd zijn, zich bereid verklaren zonder
verder onderzoek de voorstellen te stemmen.
Wij zijn hier in het hart der zaak. De moedertaal weze
de onderwijstaal, zooniet : geen onderwijs, ten minste geen
vormend onderwijs. En nu moge mode, vooroordeel het
anders voorschrijven of willen, nu mogen de huisvaders
optreden, nu moge men met de noodzakelijkheid van de
(1) Stad Antwerpen. Gemeenteblad. Gemeenteraad, Zitting van
16 Mei 1876, blz. 430 en vlg.
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kennis der beide landstalen schermen : men kan nog honderd andere redenen of schijnredenen aanhalen : " c'est à
prendre ou a laisser '', zeggen de Franschen ; eene vreemde taal
deugt niet, bij het onderwijs, omdat het instrument ter ontwikkeling onbruikbaar is bij de stof, die men wil ontwikkelen,
omdat de vorm, waarin de spijs moet gegoten warden bij deze
spijs niet past, of liever omdat beide niet kunnen samenvloeien,
samensmelten, en aldus zich met den ganschen mensch vereenzelvigen.
Onderwijs in eene vreemde taal geven is hetzelfde als
voedsel toedienen, dat de maag niet kan verteren ; 't is, om een
woord onzer Kempische veehouders te gebruiken, voedsel
geven dat niet aan de ribben blijft plakken. "
Nog eene andere reden om de moedertaal tot voertaal
van het onderwijs te kiezen haalt Van Beers aan : het kind als
het ter school komt, heeft reeds eene aanzienlijke ontwikkeling
genoten ; het is de plicht der school deze geleidelijk voort te
zetten ; gebruikt men daar eene andere taal, dan die waarin de
eerste zielsontwikkeling is geschied, door de ouders, door de
broers en zusters, door gansch de omgeving, waarin het kind
heeft geleefd ; gebruikt men eene andere taal waarmede gansch
deze ontwikkeling, gansch dit verstandelijk leven is samengevloeid, dan wordt de weg afgesperd, die naar verdere ontwikkeling leidt (1). Ik voeg hierbij, dat eene andere taal in de
school dan die welke het kind van moeder, van vader heeft
gehoord en zelf heeft gesproken tot het naar school komt,
welke het buiten de school blijft hooren en spreken, de hoofdoorzaak is van al de ontgoochelingen, die wij ons in zake van
harmonische, vaderlandsche ontwikkeling hebben laten welgevallen, en die ons niet zullen gespaard blijven, zoolang wij de
natuurwet van het onderwijs blijven miskennen.
Wij wenschen Van Beers nog enkele oogenblikken over
dit onderwerp te hooren, ten einde hem des te beter te kunnen zien.
" Zoowel als ik, weet ge waarschijnlijk, hoe ziel- en onderwijskundigen beweren, dat de menschelijke geest in de eerste kinderjaren
(1) Kan. Joos heeft deze aangelegenheid in meer dan een zijner
paedagogische geschriften op uitstekende wijze behandeld.
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dan heeft het eene gansche wereld van voorstellingen, begrippen,
verbindingen, aftrekkingen, oordeelen en besluiten in de voorraadskamer zijner ziel opgezameld (1).
" De taak der school is natuurlijk deze wereld voort op te bouwen, met duizendvoudige analyses en synthesis te ordenen en te
voltrekken en met toevoer van allerlei zakelijke kennis te verrijken.
" Maar deze wereld bestaat in de kinderlijke ziel niet dan innig
verbonden, saam verbonden en vereenzelvigd met klanken, die gediend
hebben om ze tot stand te brengen. Het verstand des kinds is een met
zijn taal, en zijne taal een met zijn verstand.
" Elk kan hieruit, zonder verder betoog, opmaken wat er wordt
van de verstandelijke ontwikkeling onzer in 't Vlaamsch opgebrachte
kinderen, wanneer ze worden overgeleverd aan eene school, gelijk
helaas ! de meeste onzer burgerscholen zijn, waar alles, of nagenoeg
alles, in en door het Fransch wordt onderwezen. Het is geen voortvormen, het is her-, of liever misvormen, wat daar wordt gedaan. Heel die
kleine verstandelijke wereld, die het kind reeds heeft opgegaard, wordt
verstoord en verwoest ; door al de schatten, die het verzamelde, wordt
de spons geveegd; men legt den kleine, als 't ware, opnieuw in de wieg,
om, van de meetafaan, in het Fransch of op zijn Fransch herbusseld
en herbakerd te worden (2).

Het Hoofdgebrek van ons Middelbaar Onderwijs is een
kapitaal werk, hoewel het slechts 98 bladzijden telt, en een
waardig tegenhanger van Der Unterricht in der Muttersprachc
und seine nationale Bedeutung van Albert Richter. Beide
werken vormen een buitengewoon toegerust arsenaal ; allen,
die ons onderwijs op vaste gronden willen bouwen, zullen daar
hunne lessen en hunne wapens aantreffen.
Van Beers' werk is te algemeen bekend, ik zelf heb er in
mijne academische voorlezingen te herhaaldelijk uittreksels uit
(1) Lord Brougham heeft beweerd dat een kind van zijn achttiende
tot zijn dertigste maand meer leert van de stoffelijke wereld, van zijne
eigen vermogens, en zelfs van het verstand en de inborst van anderen,
dan gedurende zijn geheele volgende leven. De kennis, die een kind
opdoet, en de gedachten die in zijne ziel omgaan, gedurende dat tijdperk,
zijn zoo belangrijk, dat al de geleerdheid van een doctor in de philosophie niet in staat zou zijn hun gemis te vergoeden. " (Karakter, door
SAMUEL SMILES, blz. 33.)
(2) Stad Antwerpen. Gemeenteblad, u. s., blz. 432.
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aangehaald, dan dat ik noodig acht er hier langer bij stil te
staan. Alleenlijk weze het ons toegelaten er op te drukken, dat
Van Beers ons hier mededeelt, hoe hij, dichter en droomer, een
wakker schoolman werd.
Wij weten, dat hij in 1849 tot leeraar aan de Normaalschool te Lier werd benoemd. Dit onderwijsgesticht bestond
sinds vier jaar, en had tot Bestuurder den E. Heer De Coster.
Van Beers vertelt ons, dat " leeraars en bestuurder voelden dat
er in dit vak iets haperde ; zij zochten en werkten wat zij konden, maar den rechten weg vonden zij niet ".
Daar verscheen de Inspecteur der Normaalscholen, André
Van Hasselt ; hij bracht Benecke's Psychologie en Paedagogie
mede, die hij aan het leeraarscorps ter studie aanbeval. Dan
kwam een nieuw licht voor allen op. Van Beers brengt hier
eene roerende hulde aan De Coster, dien men zonder overdrijden grondlegger van ons beredeneerd lager onderwijs mag
noemen, aan den Heer Bestuurder De Coster, wiens eerste
voorschrift voor het programma der Normaalschool luidde :
niet alleen een volledige leergang in moedertaal, maar de
moedertaal als voertaal bij het onderwijs van alle vakken;
eene talrijk bevolkte oefenschool, het model eener lagere
school, waar de leerlingen-onderwijzers, onder het toezicht
van bestuurder en leeraars in hunnen geest zouden werkzaam
zijn, waar zij zelf de hand aan den deeg zouden slaan, om later
als praktische onderwijzers hun land en hun volk waarlijk ten
zegen te verstrekken. Die lof van De Coster strekt Van Beers
tot eer; het lijdt geen twijfel of hij zou zonder dezen meester
nooit de schoolman geworden zijn, die ons zulke uitstekende
diensten heeft bewezen (1).
^
^:*
(1) " Eerst sloeg hij (De Coster) de hand aan de leergangen van
opvoedkunde en methodeleer om ze naar de grondregels van Benecke's
werken herin te richten ; dan kwam de hervorming van het reken- en
daarna die van het leesonderricht aan de beurt. Het was onder zijne
meesleepende leiding en zijn aanstekelijk voorbeeld tusschen meesters en
leerlingen een geestdrift van belang; ja de heilzame invloed der hérvorming op het gebied der onderwijsmethoden door De Coster ingevoerd,
deed zich weldra gevoelen in bijna al de scholen van het Vlaamsche
land. " (Het Hoofdgebrek van ons Middelbaar Onderwijs, door JAN
VAN BEERS, blz. 8.)
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Zoo is mij dan, dierbare Collegas, de eer en het geluk te
beurt gevallen SLEECKX en VAN BEERS in onze Koninklijke
Vlaamsche Academie, ter gelegenheid van het eeuwfeest hunner
geboorte te mogen huldigen. Ik heb hen mogen huldigen als
letterkundigen, als Vlamingen, als schoolmannen. Beiden verschilden in vele opzichten met elkaar, wat geaardheid, temperament en levensopvatting betreft ; doch beiden waren uitstekende
letterkundigen, hoogst talentvolle schoolmannen diep overtuigde Vlamingen en toonbeelden van ware Belgen. Hunne
begaafdheid als letterkundigen, het beoefenen der letterkunde,
hunne diepe Vlaamschgezinde overtuiging, hunne Belgische
burgerdeugden steunden hen als leeraar , als schoolman,
evenals hunne paedagogische wetenschap en de praktische
oefening van hun leeraarsambt hen als letterkundige, als Vlaming en als Belg koesterden, voedden en sterkten. Beiden waren
sieraden en tevens dienaars van ons volk, van gansch ons land ;
zij hebben het vaderland opgeluisterd, zij hebben het uitstekende
diensten bewezen ; zij leven voort in onze dankbare herinnering,
en met hun leven houden hunne diensten niet op.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

470, COMPETENCIE,
Competentie oft alimentatie, Competentie pastorael.
Stond vroeger de kerk van Oostkerke bij Dixmude onder
't patronaat van het kapittel van Sint-Omaars ? Uit de rekening
van genoemde kerk, over 1605, blijkt in elk geval dat " Zi ine
" Eerweerdicheyt van den Capitele van Sinte Omaers an de
" ghemeene prochianen toegheleyt heeft '' eene som van
100 pond parisis, " tot onderhoudiinghe van onse aerme deso" late kercke " (Weale, Eglises Doyenné Dixmude, blz. 395).
" De eerweerdighe heeren deecken ende capittel van Sinte
Omaers " moeten, ten jare 1649, tusschenkomen in " de reparacie
van de kercke " en te dezer gelegenheid wordt " zeekere instru-
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ment notariael '' geschreven " ende ghepasseert " (op. cit.,
blz. 402). Meer nog wordt, in 1589, de dischmeester van
Oostkerke, met Gillis Boone gezonden naar Sint-Omaars, om
met die van het kapittel de zaak te regelen van de " Alimentatie "
van den pastoor. "ALI IMENTATIE BI I VORME VAN COMPETENCIE "
heet dit in de rekening van 158990 van den Disch van het
gezegde Oostkerke :
Weale, op. cit., blz. 416 : " Betaelt over de teercosten ghedaen bi i
den dischmeester alhier ende..,. als ghezonden wezende naer Sint
Omaers, omme te vervolghen bi i requeste an den capitle der cathedrale
kercke van Sint Omaers, ten fi ine zi i zouden gheven ende betalen tot
aliimentatie -- (bi misslag werd er gedrukt : alumentatie) -- bii vor•me
van competencie an onzen pastor zeker somme van penninghen bii jaere,
naer redene danof es bewiisende... " (1589-90.)
COMPETENTIE PASTORAEL

luidt het ook :

Op. cit., blz. 417 : " Ghegheven P., van het guene dat hii verschooten hadde... in het vervolghen van het proses conserneerende de
competentie pastoraele deser prochie up de thienden van de zelve... "
(1593-1594,)

Men zie over dit proces " tegen de canuenicken der
cathedrale kercke van Sint Omaers ", op. cit., blz. 417, een
tekst uit de rekening van 1595.
De uitdrukkingen ALIMENTATIE, COMPETENTIE OFTE ALIMENTATIE en COMPETENTIE PASTORAEL, komen voor in de
kerkrekeningen van de parochie van Jabbeke. Dit staat in
verband met de Competente portie, waarvan spraak in het Wdb.
van de Nederl. Taal, IIIe deel, kol. 2093, of het gedeelte van
de inkomsten eener parochie dat den pastoor rechtens toekomt :
" Het ghene by het H. Concilie van Trenten gheordonneert
" staet nopende de Cowpetente portie vande pastoors '' (Vl.
Placcaertb, 2, 127, a° 1608) :
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358, fol. xv : " Andere
betalynghe wesende alimentatie... toegheleyt den persoon Jan Maryn.
" Betaelt Jan Marijn, eertyts capelaen van Jabbeke, by ordonnantie...
over een jaer competentie ofte alimentatie, beghinnende... " (Rekening
over 1580-1581.)
Id., id., fol. 7 : " Betaelt anden zelven (heer ende meester Daniel de
Ruysschere, jeghenwoordich pastor), over zyne competentie pastorael
van een jaer, verschenen Sint Jansmesse xvj c twintich, de somme van
vyfentwintich ponden grooten... " (Rekening over 1618-1622.)
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Men vergelijke met Fr. Portion conyrue.
In art, 16 van de ordonnantie van 1608, blz. 128 van den
" Tweeden Placaet-bouck " boven aangehaald, wordt de
" COMPETENTIE " geheeten " het behoorlick onderhout (levensonderhoud) vande Pastoors ". In de " Decreta et statuta Synodi
provincialis Mechliniensis ", van 26 juni 1607, op. cit., blz. 112,
Tit. XVII, Cap. 3, luidt het : " Cum a Concilio Tridentino
" constituta sit certa ratio providendi Rectoribus Ecclesiarum
" Parochialium de Competentia vivendi : mandat Synodus
" Provincialis Episcopis, ut ijsdem, juxta prescriptum dicti
" Concilij de portione Canonica provideant... ". Zie ook
Caput 4, 1. c.
471. — LADE OF SCRINE.
De Bo, v° La. Lade. zegt dat dit woord in Fransch Vlaanderen nog de beteekenis heeft van Koffer, Schapra, Latafel. In
de onderstaande teksten beteekenen LADE of SCRINE eigenlijk
Kas, Kist. Men zie bij Verdam, v . Lade.
Aan het ambacht van de Beursemakers wordt door proost
en kapittel van de Q.-L.-Vrouwkerk te Brugge, oorlof gegeven
om in eene kapel dier kerk, " een lade of een scrine e ' te
maken, die 6 voet lang en 2 voet hoog (Brugsche voeten, of
1646 X 0m 549) zou wezen :
J. Gaillard, Inscr. Egl. Notre-Dame, blz. 267, kol. 1 : " Item, zo
zullen (zy) ooc... mueghen maken... een lade of een scrine zes voeten
lanc ende niet langher, twee voeten hoghe upwaert, met eenen open
lede zonder windweech, ende de zelve lade of scrine altyts te rumene
alst noodt wordt... " (1485.)

De gilde van Sinte-Barbara, of van de kolveniers, krijgt
toelating om in de kapel der familie Breidel aldaar een " lade "
te maken om flambeeuwen in te sluiten :
Id., id., blz. 270, kol. 1 : " Een houten lade omme tortsen enne te
sluuten zonder slot... " (1519.)

Gelijke vergunning wordt verleend aan " vrienden ende
maghen van wilen Jan van Nieuwenhove ", in de kapel dier
familie een " lade " onder den autaar te plaatsen, om daarin de
ornamenten van de kapel te bergen :
Id., id., blz. 282, kol. 1: " Zullen ooc doen maken een lade onder
denselven outaer slotvast, omne daerinne te slutene de ornamenten
ende juweelen van der selve capelle... " (1514 n. s.)
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Id., id., bk. 264, k01.1: " Item een !outin kiste neffens den outaer
omme de ornamenten (toebehoorende aan de " Neerynghe van de
Graniers ", in de " capelle van Sint Fiaker ") inne te slutene. "

De " LADE OF SCRINE ", waarvan boven spraak is, werd
gemaakt " van den pilaer van den Noodt Gods capelle, neffens
" den houtare, lancx de trappen westwaert " (op. cit., blz. 267,
kol. 1). Welnu, een " SANCTUARIE " werd in maniere als volgt
aangelegd, door " tghemeene broederschip van tien duzentich
martelaers ", in de kapel van Sinte-Lauwereins ter gemelde
kerk :
Id., id., blz. 279, kol. 2 : " Ende aen de noortzyde van de zelve
duere (van de tresorie daer kerckmeesters van der zelver kercke
daghelycx pleghen te verghaderen) te laten maken in een wentelsteen
een sanctuarie om aldaer in te legghene ende te bewaerne abyten,
juweelen ende anders toebehorende tvoorseyde broederschap... " (1474.)

Zou dit SANCTUARIE een soort van " lade " zijn geweest ?
472. — * HLILISHOLIC.

Dit woord is te lezen Huuszouc. Over de " Huiszoek ",
zie men onze Keure van Hazebroeck, III, blz. 84 en vlg. Op het
gehoor af, werd het woord hieronder als " HUUSHOUC "
geschreven.
" Hanskin '' van Tol wordt door den baljuw gebod
gegeven te komen klagen van " huiszoek '', ten laste van
Geeraart Ledenaerts en zijne gezellen. Doet hij dit niet, dan zal
" de heere " hem " myncken ", d. w. z. afslaan van zijn recht
om te klagen. " Hanskin " van Tol verschijnt echter niet en de
zaak wordt in " sheeren handen '' gewezen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register no 828, of " Ferieboek " van 1467-1473, fol. iij : " Hanskin van
Tol, de scoemakere, gheiftmen ghebod omme te commen claghen van
stade, van twiste ende van huushouc (sic) up Gheeraerd Ledenaerts ende
zyn ghezelscip, of de heere zoudene mijncken ende zelve claghen up
tdarde ghebod. Mids dat by niet en comparerde, de claghe was ghewyst
in sheeren handen. "
EDW. GAILLIARD.

DANTE-DAG
4P

DONDERDAG, 19 MEI 1921.

Te 2 uur, vergaderen de heeren Leden in
het eeresalon der Academie. Zijn aanwezig :
de heeren Omer Wattez, onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en Edw. Gailliard, bestendige secretaris ;
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, Prof.
Dr. J. Mansion, Prof, Dr. Leo van Puyvelde,
Prof. J. Vercoullie, Mr. Leonard Willems, Prof.
Dr. A. Vermeylen, Dr. A.-J.-J. Vandevelde,
J. Jacobs en Prof. Karel van de Woestyne;
Juffrouw Marie Belpaire en de heeren Frans
van Cauwelaert, Dr. Jul. Persyn, Herman Teirlinck, briefwisselende leden, en Prof. Dr. H. Logeman, buitenlandsch eerelid (1).
Zijn aldaar ook aanwezig : de heer M. de Clercq,
consul van Italië te Gent, vertegenwoordiger van Z. Exc.
Prins Ruspoli di Poggio Suasa, gezant van Z. M. den
(1) Hebben zich laten verontschuldigen de heer Prof. Dr.
C. LECOUTERE, bestuurder, Juffrouw VIRGINIË LOVELING, Prof.
Dr. FRANS DAELS, Dr. A. FIERENS en Dr. A. VAN HOONACKER,
briefwisselende leden.
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Koning van Italië, te Brussel; Z. D. H. Mgr. Segers,
bisschop van Gent ; de heeren A. Suffer, volksvertegenwoordiger ; H. de Kerchove d'Exaerde, arrondissementscommissaris ; en C. de Bruyne, schepen der stad Gent.
Zijn verder nog aanwezig : Dr. M. Basse en Dr.
Fr. Baur, leeraars aan het Koninklijk Atheneum ; —
Oscar Bauwens, eereralgemeen opziener van Bruggen en
Wegen ; — F. Beert, student aan de Hoogeschool ; —
Prof. Paul Bergmans, opperbibliothecaris der Hoogeschool; — M. Bernolet, student aan de Staatsnormaalschool ; Dr. Oct. Biltris, leeraar aan het Koninklijk
Atheneum, te Eecloo ; — D. Bertulphus Bloquaux, 0. S.
B., der abdij van Afflighem ; — Marcel Boereboom en
Herman Bossier, studenten, te Brugge; — Karel Bostyn,
onderwijzer ; A. Bouche, onderwijzer te Drongen; —
P. Bourg, kandidaat in Germaansche Philologie ; — Paul
Braeckman, handelaar; — L. Breckx, leeraar aan de Normaalschool ; --r Dr. L. Brounts, leeraar aan het Koninklijk
Atheneum; — Franz Bundervoet, aannemer ; Cyriel
Buysse, letterkundige te Afsnee ; -d Mej. C. Callant, eereschoolbestuurster ; --- Alexis Callant, rustend leeraar en
Mevr. Al. Callant; — A. Campers, rustend leeraar; —
F. Cap, pastoor te St.-Amandsberg. K. 0. Caron,
schoolopziener; — G. Celis, priester ; — Mej. P. Cieters,
hoogstudente; — Dr. A. Claeys, hoogleeraar; — Ach.
Claeys, schoolopziener ; — Egide Cleuren, studiemeester
F. Coffin, student ; Al. Cole,
aan de Nornaalschool;
ingenieur, en Mevr. Al. Cole; — Mej. Colman, handelaarster; — Ferd. Cootjans, student; E. Kan. Coppens,
diocesaan-bestuurder der Maatschappelijke Werken ; —
Arthur Criel, bijzondere; — Clemens Daenen, hoog0. Dambre, hoogstudent ; —
student te Leuven ;
K. Debaive, student ; Albert de Beer, leeraar aan het
Klein Seminarie, te Sint-Niklaas; — Val. de Bijser, student, te Poperinghe; — E. de Bont, bureeloverste; —
A. de Boosere, leeraar; — G. de Bruycker, handelaar;
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Ch. de Bruyker, secretaris van het Stads^Laboratorium ; ^-- R. de Clercq, schoolopziener ; — H. de Clercq
Evrard, schoolopziener ; — Richard de Cleut, student,
te Brugge; Edgar de Cock, student, te Aalst; —
F. de Craene, onderwijzer ; — H. de Cremer, onderpastoor, te Sleidinge ; — J. de Decker, leeraar aan het
Sint-Lievensgesticht ; — Th. de Decker, vrederechter, te
Temsche; — Joris de Dullen, student, te Vinckem; —
J. B. de Feyter, bestuurder, te Sleidinge ; — Fr. de Gryse,
student; — L. de Guchtenaere, hoogstudente ; r-- W. de
Hovre, bestuurder van het Laurents-Instituut; — Hect.
de Hovre, student ; — Fr. de Hovre, leeraar aan de
Regentenschool, te Antwerpen; — Eug. de Hovre, leeraar
aan het Koninklijk Atheneum; — Dr. C. de Jans, ingenieur; — J. de Jonckheere, apotheker; — Dr. P. de Keyser, leeraar aan het Koninklijk Atheneum; — Juffr. R. de
Keyser, regentes ; — A. de Laire, student, te Watou; —
De Leenheer, luitenant-kolonel; — K. de Letter, kapelaan;
r-- Mej. Renée de la Vuigne, regentes, te Brussel; —
Virgiel de Maesschalck, student, te Moerbeke (Waas); —
N. de Maeyer, hoogstudent, te Leuven ; — Al. de Maeyer,
leeraar, te Wetteren; — E. de Man, advocaat, te Gee.
raardsbergen ; — De Man, leeraar, te Wetteren; — F. de
Man, onderwijzer ; — Leon en Paul de Man, studenten ;
-- E. Kan. de Munck, leeraar aan het Seminarie ;
J. de
Pourquoi, handelaar ; .-- Gasp. de Ridder, student ; —
R. de Ridder, bestuurster der Stads-Beroepsschool ; —
W. de Ruelle, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te
Doornik ; ,— J. de Ruelle, leeraar ; — Osw. F. de Schamphelaere, zonder beroep; '-- A. E. de Schryver, voorzitter
der Rodenbachs-Vrienden; Werner de Smedt, student,
te St.-Niklaas ; — Em. de Sorgher, eere-leeraar; .— Alf.
de Sutter, bestuurder van het St.-Franciscus-Salesiusgesticht, te Wetteren ; Pol de Vos en De Vuystere,
studenten, te Eekloo ; — Daniel de Waele, student; —
S. Dewallef, student, te Brussel ; — Des, de Wolf, onder-
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pastoor ; — Leo de Wulf, hoogstudent, te Brugge; —
Dr. Frans d'Haese; — Eug. Dubois, kandidaat-regent, te
Adinkerke; — E. H. Dubois, krijgsaalmoezenier ; —
M. Ducheine, onderwijzer; — F. Duchène, student ; —
Aug. du Mont, eere-studieprefect ; H. Dutordoir,
hoofdingenieur; — Mej. Louiza Duyckers, letterkundige,
te Antwerpen ; — A. Eeckhaut, leeraar aan het St.-Lievenscollege ; — J. Eeckhout, onderpastoor ; — E. Elegeert, ingenieur van Bruggen en Wegen ; — A, Elegeert,
Dr. J. Filliers,
conducteur van Bruggen en Wegen ;
geneesheer, te Peteghem (Deinze) ; — Albert Geysels,
leeraar aan het St.-Lievenscollege; J. Gheysens, schoolopziener, te Drongen ; — J. Ghoos, hoogstudent, te Tes
senderloo; ^-- L. Godfrin, student; — J. Goedertier,
advocaat ; ^- Mej. Judith Goetgeluk, te Deurle; — Rich.
Goethals, onderpastoor; — J. Goossenaerts, leeraar aan
het Kon. Atheneum ; --- H. Goossens, kunstschilder; —
L. Goubert, leeraar aan het St.-Jorisgesticht; ^- Geert
Haers, student, te Eecloo ; — Paul Hannick, bediende; —
Dr. A. Hegmans, leeraar aan het Kon. Atheneum ; —
Henderick de Wildeman, boekhouder ; — Fr. Henricus
van het H. Huisgezin, der Ongeschoeide Karmelieten; —
Th. Heyrman, leeraar aan het St.-Barbaracollege ; —
J. Heyrman, Oude Abdij, te Drongen; Eug. Heyrman,
leeraar aan het College, te Geeraardsbergen; — Maurits
Hoet, student, te Lichtervelde; — Pol Holvoet, secretaris
van het Kon. Vl. Conservatorium, te Antwerpen ; — Lucien
Indestege, hoogstudent, te Leuven ; -- H. Jansen, student,
te Poppel (Turnhout); Ger. Joos, hoogstudent; — Jan
Kurtz, te St. -Niklaas; — G. Lacroix, hoogstudent; —
R. Lauwers, student aan de Middelb. Normaalschool; —
J. Modest Lauwerijs, leeraar te Berchem (Antw.); —
Alfons Longueville, rustend pastoor te Oostacker; —
Gaston Lorfèvre, student ; — Fr. Ludovicus der Ongeschoeide Karmelieten, leeraar in Godgeleerdheid; —
P. Maes, 0. P. ;
F. Mariman, kloosterbestuurder te
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St.-Lievens-Houthem ; -- Em. Mathieu, bestuurder van
het Kon. Conservatorium ; J. Matthews, kapelaan ; —
Alfred Mehens, studiemeester aan de Staatsnormaalschool;
— E. Minnaert, oud-hoofdonderwijzer ; — Alf. Moortgat,
toon- en letterkundige te Tieghem ; — P. Pauwels, 0. P.; —
H. Pauwels, schoolopziener ; — Gaston Pilaete, secretaris
van den Vlaamschen Studiekring " Klimop "; --• Maurits
Poppe, leeraar aan de Middelb. School ; — P. Prudentius,
minderbroeder; — J. Raes, hoogstudent; p-- A. Raman,
bestuurder der Normaalschool te St.-Niklaas ; — Lucien
Rappelet, onderwijzer te Poperinghe ; — P. Fulgentius
Renson, van de Orde van St.-Augustinus, pastoor van
St.-Stephanus; — Koenraad Reynaert, student, te Brugge;
— Robr. Roemans, student ; — Dom. Roggen, leeraar aan
het Kon. Atheneum ; — Gaston Rombaut, leeraar aan de
Middelbare School ; — Mevr. We Max Rooses, te Antwerpen; — F. Sanders, student; — Leon Sarteel, kunstbeeldhouwer ; — Alb. Saverys, kunstschilder, te Deinze; —
P. Schepens, S. J.; -- Kam. Schockaert, bestuurder van
0. L. V. Presentatie, te St.-Niklaas ; — Schooffs, student,
te Gheel ; -- Broeder Arn. Seeldrayers, leeraar aan het
St.-Amandsgesticht ; — B. Seeuws, zijdefabrikant te Petegem (Deinze); — Jos. Smet, leeraar aan het St.-Lievenscollege ; — P. Soens, bestuurder van het Hospitaal te
Oudenaarde ; Fred. Spittaels, leeraar aan de Normaalschool, te St.-Niklaas ; — Fr. Steels, leeraar aan het St.Gregoriusgesticht, te Ledeberg ; r-- Ant. Stessens, student,
te Gheel ; — J. Steyaert, student, te Ledeberg ; — J. Storme,
advocaat te Gent; — Fr. Strubbe, advocaat; ^- J. Struyven, student ; — C. Tack, leeraar aan het St.-Gregoriusgesticht; Maurits Tahon, student aan de Middelbare
Normaalschool ; — Broeder Theophiel, leeraar aan het
St.-Amandsgesticht ; — Lod. Thiel, hof bouwkundige, te
Meirelbeke; — Fr.Thomas Aquina, prior der Ongeschoeide
Karmelieten ; — Antoon Thomas, student, te Poperinghe;
— Dr. E. Tijtgat, geneesheer; — A. Creel, student, te
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Lombartsyde ; — P. Ern. van Avermaet, 0. F. M.; —
L. van Belle, kunstschilder; — Alf. van Beylen, leeraar
aan de Staatsnormaalschool ; .-- L. van Bogaert, leeraar
aan de Normaalschool te St.-Niklaas ; Maur. van Cae^
neghem, onderpastoor te Aalter; — Aug. van Cauwelaert, letterkundige, en Mr. A. van Cauwelaert^de Vriendt,
beiden te Antwerpen; — A. van Damme, beheerder der
Landbouwhoogeschool; — Hugo van den Abeele, gemeentesecretaris te St.-Martens-Laathem ; P- B. van de Keere,
onderpastoor;
Dr. F. van den Berghe, geneesheer; —
Dr. K. van den Haute, rijksarchivaris;
Arn. van de
Putte, student; — Leo van der Haegen, toondichter ;
J . van der Linden, leeraar aan de Normaalschool te St.^
Niklaas. — A. van der Linden, eigenaar ; — P. J. van der
Vee, bestuurder van het St.-Jozefsgesticht te Lokeren;
Jos. van de Velde,
J . E. van de Velde, apotheker ;
leeraar aan de Rijksnormaalschool ; ^-- H. van de Velde,
advocaat; — Jos. van de Wiele, student, te Deurne; —
J. van Driessche, bestuurder der Zusters Apostolinen te
Wetteren ; — Leo van Goethem, student ; 0. van
Hauwaert, opziener van het Middelbaar Onderwijs; —
W., K. en H. van Hecke, studenten ; — A. van Hemelrijck, student, te Dendermonde; •— Fr. van Holle, beambte
te Gentbrugge ; F. van Keirsbilck, eereleeraar ; —
Van Kets, onderwijzer te Drongen ; — W. van Landeghem, student; — A. van Leeuwe, habituant; r- 0. van
Malleghem, gepensionneerd advocaat-generaal ; G. van
Mol, bestuurder; — D. Benedictus van Schepdael, 0., S. B.,
der Abdij van A.fflighem. r-- G. en M. van Severen, studenten ; --- A. van Thielen, leeraar; J, van Werveke,
student ; — A. van Winghem, student ; — Alf. van Zandycke, leeraar aan het College te Oudenaarde; — G. Ver
banck, beeldhouwer; — P. Verbauwen, zonder beroep ; —
M. Verbraeken, student, te St.-Gillis (Waas) ; -- Th. Vergaelen, bediende; — J. Vermeersch, student, te Oostkamp;
Ch. Vermeire, kunstbeeldhouwer te Meirelbeke ;
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A. en J. Vermeulen, studenten ; — W. Verniers, leeraar
aan het St.-Gregoriusgesticht te Ledeberg ; — A. Verstraeten, bestuurder van het St.-Jozefsgesticht te St.-Niklaas ; —
Huibrecht Verwilghen.Janssens, arrondissementscommissaris te St.-Niklaas en Mevr. Huibr. Verwilghen ; '-- J. Verwilghen, onderzoeksrechter; — J. Viskens, leeraar; —
H. Vlaemynck, student; — A. Vuylsteke, onderpastoor
te Brugge; — Em. Wambach, bestuurder van het Kon,
Vl. Conservatorium te Antwerpen ; — Mej. F. Wattez,
regentes te Brussel ; — J. Wille, ingenieur te Somerghem;
Ch. Wille, kandidaat-notaris te Somerghem; — Mevr.
Leonard Willems ; -- Theoph. Wylleman, griffier; —
P. Wynant, onderwijzer ; — benevens vele dames en
heeren, wier namen ons onbekend zijn ge leven of op
de aanwezigheidslijsten zonder eenige nadere vermelding
voorkomen.
Ook de hieronder volgende heeren reporters ; A. van
Overbeke voor De Gentenaar-Landwacht; — Ph. de
Munnynck, voor Het Volk; Herm. van Overbeke,
voor De Standaard: — M. Styns, voor Het Laatste
Nieuws; P-- Paul Colle, voor Le Bien public, — en H. Keur
vels, voor La Flandre libérale.
*
**

Vanwege verschillende personen heeft het Bestuur
der Academie bericht ontvangen dat het hun spijt den
Dante-dug niet te kunnen bijwonen. Het zijn de weled.
heeren J. Destrée, Minister van Wetenschappen en Kunsten ; — L. Franck, Minister van Koloniën, die het volgende telegram stuurde : " Dank U hartelijk voor de
" vereerende uitnoodiging; het ware mij bijzonder aan" genaam geweest door aanwezigheid mijne waardeering
" voor het verdienstelijk werk der Koninklijke Vlaam" sche Academie te doen blijken. Door ambtsbezighe-
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" den ben ik echter verhinderd. Vriendelijk verzoek wel
" te willen verontschuldigen " ; Al. van de Vyvere,
minister van Economische Zaken; — Z. Exc. Mgr. Nicotra, apostolisch Nuntius, Aartsbisschop van Heraclea ; —
Z. Em. Kardinaal D. Mercier, Aartsbisschop van Mechelen ; -- Luitenant-generaal Delobbe, Bevelhebber van de
Luitenant-generaal Lambert,
eerste legerafdeeling;
Bevelhebber van de eerste afdeeling voetvolk ; Graaf
de Kerchove, Gouverneur van Oost-Vlaanderen ; —
HH. DD. HH. Mgr. Heylen, bisschop van Namen, en
Mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge; --- E. Braun,
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester van Gent; —
Dr. A. Peel en A. van Cauwenberge, volksvertegenwoordigers ; de hoogeerwaarde heer Prelaat der Abdij van
Grimbergen ; — de hoogeerwaarde heer Abt der Abdij
van Westmalle ; de heer Fierens-Gevaert, Voorzitter
van het Belgisch Dante-comiteit; -- Egidius de Backer,
apotheker; -- E. P. Dechamps, leeraar aan het St.-Barbara-college ; — K. Faelens, pastoor ; -- Ad. Fordeyn,
ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken ; —
E. H. J. Gys, onderpastoor ; — Edler Hansen, leeraar
aan het Koninklijk Atheneum, te Antwerpen ; -- Jos.
Ingels, provinciaal griffier van Oost-Vlaanderen; -- Kan.
Cl. Ledegem, secretaris van Z. H. den Bisschop ; Edw.
Loos, studieprefect aan 't Koninklijk Atheneum te Antwerpen; -- Kam. van Caeneghem, eere-schoolopziener,
te Aalter; Juffr. Cordelia vande Wiele, te Kortrijk ;
-- Kan. C. van Ongeval ; Kap.-Comm. van Seghbroeck,
te Brussel.
^
^*
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Te 2 /2 uur, worden genoemde heeren door
het Bestuur, voorafgegaan door den pedel der
Academie, naar de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het bureel de heeren
Omer Wattez, waarnemend bestuurder, hebbende
rechts Prof. Dr. A. Vermeylen en Dr. Jul. Persyn,
en links Prof. Karel van de Woestyne en Edw.
Gailliard, bestendigen secretaris.
De heer Wattez opent de vergadering met
de hieronder volgende toespraak :
Zeer geachte toehoorders,
Ik heet u allen welkom in deze zaal in naam van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, die heden eene plechtige vergadering houdt. Ik bedank den heer Marcel
de Clercq, consul van Italië, afgevaardigde van prins
Ruspoli, gezant van Italië; Mgr. Segers, bisschop van
Gent, den heer A. Suffer, volksvertegenwoordiger, den
heer prof. C. de Bruyne, schepen der stad Gent, den
heer prof. Claeys, den heer H. de Kerchove d'Exaerde,
arrondissementscommissaris, de heeren Wambach en
Mathieu, bestuurders der Koninklijke Conservatoriums
van Antwerpen en Gent, en al de notabele personen, die
onze vergadering met hunne tegenwoordigheid zijn komen
vereeren.
Wij herdenken heden den zeshonderdsten verjaardag van het afsterven van den grooten Italiaanschen
dichter Dante Allighieri. Onze geachte medeleden prof.
A. Vermeylen, Dr. J. Persyn en dichter Karel van de
Woestyne zullen het woord voeren. Ik moet u niet
zeggen wie zij zijn. Gij, alien die hier opgekomen zijt, en
die tot het intellectuëele Vlaanderen behoort, kent ze, en
het Vlaamsche Volk zal ze leeren kennen als het onderricht zal krijgen in eigen taal van de lagere school af tot
de hoogeschool.
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Waarom vieren wij Dante?
Omdat hij is de groote dichter der Christenheid in
de Middeleeuwen, de onsterfelijke zanger der Commedia,
die men goddelijk heeft geheeten, de verheerlijker der
Evangelische deugden, de kastijder van leugen, verdrukking en knevelarij ; in één woord : een der schoonste
toonbeelden voor de menschheid. Hij is de vader der
letterkundige Italiaansche taal, en riep ze in het leven
omgeveer in dezelfde jaren, toen hier Maerlant en zijne
tijdgenooten onze taal tot schrijftaal opwerkten.
Alle beschaafde volkeren huldigen Dante. Wij,
Vlamingen, hebben eene bizondere reden om den grooten
Florentijner te vieren. Dat zullen onze sprekers u nader
verklaren.
Wij laten, geachte toehoorders, deze plechtigheid
opluisteren door de uitvoering van eenige stukken oude
Vlaamsche en Italiaansche muziek. Dit heeft ook zijne
reden. Wij zijn niet alleen verwant aan Italië door de
letteren en de schilderkunst; maar ook door de muziek.
Liever dan het u op eigen gezag te bevestigen, zal ik u
een paar getuigenissen van hoogst bevoegde vreemde
schrijvers aanhalen.
De Italiaan Ricciotto Canudo schreef in October 1910
in het tijdschrift Musica te Parijs : " L'influence de la
" musique flamande en Italie a duré deux siècles et a
4
produit Palestrina ".
En de Franschman Romain Rolland, een der eerste
musicologen onzer dagen, zegt in Musiciens d'autrefois
" La suprématie flamande, si marquée en peinture,
" s'affirme plus encore en musique. Les contrepointistes
" flamands débordèrent sur l'Europe; ils furent les ma
" tres de musique de tous les autres peuples ".
Ik zou meer zulke getuigenissen kunnen aanbrengen;
maar het is tijd om het woord te verleenen aan zangers
en sprekers, door onze dagorde aangeduid.
**

— 261 —

Hier volgt het programma der vergadering.
PROGRAMMA :
Adoramus .

.

FR. ROSSELLI
XVI e eeuw (1550).

1. Dante in 1921. Voordracht door den Heer Prof.
Dr. AUG. VERMEYLEN.
Madrigaal . ..

.

Tabak! .

HUBERT WAELRANT
XVI e eeuw (1597).
JAN D'HOLLANDER

XVIe eeuw.

2. Dante in de Nederlandsche letterkunde. Voordracht door den Heer Dr, JuL. PERSYN.
De Calvarieberg (Koraal) .

. .

JOH. SEB. BACH

1685-1750.

3. Hulde aan Dante. Gedicht voorgedragen door den
Heer KAREL VAN DE WOESTYNE.
Als 't avond-floers gezonken . . . MATHIEU LE MAITRE
1505-1575.
Vrouwenklacht! .

.

ROLAND DE LASSITS

1520-1594.
Het gemengd koor staat onder leiding van den Heer L. ARSCHODT,
leeraar aan het Koninklijk Conservatorium.
^

* *

Mejuffer Belpaire, ons geacht briefwisselend lid, daartoe door onzen Bestendigen Secretaris beleefd uitgenoodigd, heeft met de meeste
welwillendheid het hieronder volgende verslag
over het muzikaal gedeelte van het feest ter
beschikking van het Bestuur gesteld
Eene gelukkige gedachte mag het heeten dat de
Vlaamsche Academie hare plechtige Dante- vergadering
nogmaals opluistert door muziek, de geestdriftige woor-
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den harer redenaars omlijst in cadans van rhythmus en
harmonie. Het geleerd genootschap verraadt hierdoor
eene bezorgdheid voor schoonheidglans, legt aan den dag
een fijn gevoel voor de verwantschap tusschen de verschillende kunsten : litteratuur, poëzie, muziek, ja schilderkunst, vermits deze bijzetting der toonkunde voor den
eersten keer geschiedde bij de Van Eyck-viering. Zeker
mocht zij ditmaal niet ontbreken, wanneer men plechtig
hulde bracht aan den grootsten misschien onder de dichters van alle tijden, aan Dante.
Se nuova legge non ti toglie
Memoria o uso all' amoroso canto,
Che mi solea quetar tutte mie vogue...
" Zoo eene nieuwe wet u niet de herinnering en
't gebruik ontneemt van 't liefdevolle lied dat al mijne
wenschen placht te stillen, zeg het bid ik u om eenigszins
te vertroosten deze ziele mijn die hier komende zoo trachtend is. '' Zoo spreekt Dante in 't tweede Canto van
zijn Purgatorio aan den muzikant Casella, zijn vriend uit
Florence. Kan hoogex lof gesproken worden van de
muziek dan deze bondige, zoo zangerige regels ? Muziek,
de taal van de liefde. En is dit heel wezenlijk goddelijk
werk, de Divina Commedia, niet een muziek in het
vloeien dier terzinen die, als een keten van leven en
liefde, de hoogste opvattingen voortdragen het heele
menschelijk leven door, van den zondigen staat der Hel
af, de steile wegen van den Louteringsberg langs, om
eindelijk te komen in dat Paradijs, waar 't ongeschapen
Licht alles in beweging brengt door de Liefde ? Dante,
de strenge theoloog, zou geen godgewijden zang versmaden Dante, de wijsgeer bij uitnemendheid, moest die
kunst op prijs stellen die, volgens Beethoven, de meeste
onstoffelijke begrippen vertolkt. Dante, de dichter, de
verliefde vooral, dient gevierd te worden door de kunst
die rythmus is en harmonie, hij die de sferen laat bewegen
in geleidelijke cadans van luister, gehoorzamend aan den
drang der liefde.
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Muziek was dus bij uitstek op haar plaats bij de zoo
keurige viering van Donderdag 19 Mei 1921, de " Dante'
dag " in de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Of de keus der stukken geheel op de hoogte was van
wat men herdenken wilde ? Ik meen van neen. Bij het
vroegere zoo wel gelukte Van Eyck-feest had als een
omranding van midden-eeuwsche muziek de paneelen
van den mystieken meester omlijst. - " Midden-eeuwsch "
altijd genomen in muzikalen zin. De midden-eeuwsche
muziek is die van de zestiende eeuw. Gaarne had ik voor
Dante aan de zelfde bron zien putten, vooral aan de zoo
rijke bron der Italiaansche school : Palestrina en consorten. Slechts een stuk, het eerste, was aan die school
ontleend, een Adoramus van Fr. Rosselli (XVI e eeuw,
1550). En hier moet ik nog eene lichte kritiek opperen.
Waarom niet den tekst der gezongen stukken bij de
programma's voegen ? Dat zou het genot wel zeker verhoogen, want zooals het nu is, verliest de muziek een
groot deel harer beteekenis, daar men de woorden niet
kan volgen.
Na dit eerste muziekstuk werd het woord gegeven aan Dr. Aug. Vermeylen over " Dante in 1921 ".
Prachtige voordracht voorwaar ! Zou wel een ander dan
deze meester van het woord, in zoo keurig en voornaam
proza, het beeld van den midden-eeuwschen dichter zoo
levend en dicht bij ons in onze huidige maatschappij kunnen brengen en aanschouwelijk maken voor onze twintig
eeuwsche blikken ? Hoe wist hij in edele bewoordingen,
in bondige en toch zangerige volzinnen, heel die wereld
van afgetrokken gedachten in wemelend volksleven hertooverd, voor ons oog te doen oprijzen ! Een raar genot
zulk proza te hooren galmen.
Daarop had ik wel graag een warm en kleurig-getint
Italiaansch stuk hooren klinken. Maar neen, 't waren de
zoete toonen van Waelrants madrigaal : " Vaerwel, mijn
broeder... " en al roepen mij die te binnen de nu zoo
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verre dagen toen Peter Benoit ze uit het stof van vergetelheid opdolf, toch waren zij niet op hunne plaats. Nog
minder het " Tabak! " van Jan D'Hollander. Dante heeft
nu eenmaal niets van een Vlaamschen komiek !
En nu kwam Dr. Persyn aan het woord : " Dante
in de Nederlandsche letterkunde ''. Aan het woord, zeg
ik ; is dat wel juist? Dat afsteken van het schitterendste
vuurwerk, dat spelen met de verbazendste belezenheid ?
Het is of hooren en zien vergaan, de adem stokt, als die
vervaarlijke man begint. Hij weet alles, kent alles, heeft
alles onthouden en ondervonden. Wel mocht het publiek
hem eene daverende ovatie brengen — voor eens dat hij
nog voor een Gentsch auditorium verscheen ! — Doch er
werd mij niet gevraagd verslag te geven over de redenaars.
Een koraal van Bach (De Calvarieberg) werd daarna
gezongen, en eens te meer moet ik het betreuren dat aan
den protestantschen mysticus de voorkeur werd gegeven
op een onzer warm-katholieke midden-eeuwers.
" Hulde aan Dante '', harmonieuze verzen van
Karel van de Woestyne, werden door hem voorgedragen,
en smolten weldra samen met de laatste muziekstukken :
" Als' t avond-floers gezonken..." van Mathieu Le Maistre
(1500-1575) en " Vrouwenklacht " van Roland de Lassus.
En nog eene klacht om te sluiten : hoe jammer dat,
bij gebrek aan plaats, zoo velen naar huis moesten gaan
zonder te genieten van dit heerlijk feest voor geest en
gemoed ! De Vlaamsche Academie doet hare zaak te
goed : er is te veel trek naar zoon keurig feestmaal,
**

De bestuurder verleent het woord aan Prot.
A. Vermeylen, die handelt over Dante in 1921
Spreker stelt de vraag : wat kan nog het onmiddellijk
belang van Dante zijn, in dit jaar 1921 ? Want er is toch
zooveel dat ons, na zeshonderd jaar, van hem scheidt, en
het onverdeeld genot van zijn werk bemoeilijkt. Zeker,
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bron van kracht en schoonheid ; maar dat deelt hij met
alle groote scheppers. En hij is een dier meesters van
idealisme, zooals onze tijd die noodig heeft. Doch hierdoor vooral is hij wellicht zoo actueel : dat we in hem
een antwoord vinden op een vraagstuk waar, ook de
kunst van onzen tijd voor staat : de verhouding tusschen
Persoonlijkheid en Gemeenschap.
Dante is door en door Persoonlijkheid, en toch heeft
hij volkomen de gansche geesteswereld van de middeleeuwen in zijn kunstwerk samengevat en tot een grootsch
gebouw opgetrokken. Daardoor verschijnt zijn " Goddelijk Spel " als een " praefiguratio " van de monumentale
gemeenschapskunst die we thans verwachten.

Daarop komt Dr. Jul. Aersyn aan de beurt.
Hij spreekt over Dante in de Nederlandsche

letterkunde
Het is verrassend, — zegt hij hoe weinig wij
voor de tweede helft der 19e eeuw van Dante afwisten,
des te meer is dit verrassend wijl eenerzijds Dante, op
politiek gebied, zoo dichtbij de Vlamingen stond, en wijl
anderzijds de italianiseering in onze Letterkunde van den
grooten tijd zoozeer was doorgedrongen.
Potgieter is bij ons Dante's eerste groote apostel
geweest. Naast hem stonden stillere werkers : vertalers
en bestudeerders van Dante. Daaronder in de eerste
plaats A. S. Kok en J. Bohl.
Na hen kwamen de Vlaming Pater Hagebaert en
de Hollanders Boeken en Van Delft.
Deze laatste heeft als Dante-vertaler en vooral als
Dante-verklaarder zooveel verdienste dat hij gerust naast
de groote Italiaansche, Duitsche en Engelsche specialisten
mag staan. De philologen zullen hem echter minder gereedelijk aanvaarden dan de dichtende wijsgeeren.
De meeste onzer literatoren, die Italië bereisden,
geven, sinds Potgieter, het bewijs, dat ze te Florence en
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vooral Cyr. Verschaeve een paar allermerkwaardigste
bladzijden.
Onder degenen op wier scheppend werk Dante het
meest invloed heeft geoefend treden naar voor : Potgieter
zelf (in zijn beroemde " Florence "), Schaepman, Perk, Henriette Roland-Holst, Van der Schalk, deze laatste zijnde
de meest Danteske verschijning in onze heele letterkunde.
't Is nog steeds niet uitgemaakt of Dante Vlaanderen
bezocht. Deed hij 't wel, dan moet dit geweest zijn tusschen 1307 en 1309; juist de periode waarin hij zijn
Convito schreef, het prozawerk waarin hij 't gebruik van
zijn moedertaal zoo schitterend verdedigt tegen de toenmalige mode om bij voorkeur Fransch te schrijven.

Ten slotte draagt de heer Prof. Karel van
de Woestyne een gedicht voor Ontmoeting met
Dante, waarvan het Argumentum volgt :
In het midden van den weg des Levens ontmoet de
Mensch, kind en erfgenaam der 19 e eeuw, Dante. Deze
toont hem in een visioen wat zijne verdere schreden
bezwaren zal : zijne driften. " Ik heb het Verleden, dat
mij verrijkt heeft en mij vertrouwen schenkt " : aldus
de Mensch. Doch Dante : " Gij mist de Liefde die uw
verder leven vruchtbaar moet maken ". -- " Toon mij
dan Beatrice ", zegt de Mensch, " schenkster der liefde
voor God en menschen ". Doch de verschijning is verzwonden : alléén staat de mensch, alleen in zijn zelfzucht,
met niets in zich dat de ijlte der toekomst vullen kan.
*
^*

De waarnemende bestuurder zegt nogmaals
dank aan de talrijke aanwezigen voor het beleefd
onthaal aan de uitnoodiging der Koninklijke
Vlaamsche Academie gedaan en verklaart, om
4 1/2 uur, de vergadering gesloten.

DANTE IN 1921,
door Prof. Dr. AUG. VERMEYLEN,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

GEACHTE TOEHOORDERS EN TOEHOORDERESSEN,

Het kan een " ziekte der geleerden '' worden, dat ze zich
aan feiten uit langvervlogen eeuw gaan vastzuigen, om het
leven van hunnen tijd te ontvluchten, en desvoorkomend hun
eigen ziel. Maar het verleden lijkt me alleen belangrijk, in
zoo verre als het niet dood is, als het nog een werkzaam
bestanddeel van onzen tegenwoordigen geest kan uitmaken.
En in dezen tijd, zoo zwaar van ontrustende vraagstukken, zoo
brandend van verlangen, met zijn blikken zoo angstig-hoopvol
naar de toekomst gespannen, dunkt het me minder dan ooit
gepast, de dingen die achter ons liggen anders te beschouwen
dan in verband met hetgeen wij thans zijn en thans willen.
Dante Allighieri is sedert zeshonderd jaar gestorven. Maar
zijn hooge gestalte staat nog voor ons. We wenden ons tot
haar, we zien tot haar op, en vragen : wat kan die middeleeuwsche dichter nog wezen voor ons, wat voor ons nog
beteekenen in dit jaar 1921 ?
Want hij was toch op-end-op de man van zijnen tijd. Hij
verschijnt als de vleeschgeworden abstractie van zijnen tijd.
Samentrekking in een persoonlijkheid van allerlei opvattingen
en wijzen van denken die de onze niet meer zijn. Zijn beeld
van de wereld werd door de latere wetenschap vernield. De
meesten volgen zeker niet gemakkelijk meer den scholastischen
gang van zijn redeneering, met dat kritieklooze steunen op het
gezag van zijn meesters, met die strakke indeelingen, die tot in
het ijle toe gedreven spitsvondigheden, dat voortdurend gebruik
van allegorie die als werkelijkheid geldt. Zijn dichterlijk werk
is vol zinspelingen, die door ons bezwaarlijk gevat worden :
op menschen, in het volgend geslacht al vergeten, plaatselijke gebeurtenissen die, van uit de verte gezien, ons onverschillig laten, vergankelijkheid zonder meer. De Florentijnsche
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slotte niet veel meer dan wat krakeel onder zeer heetgebakerde
familiën, kleinsteedsch lawaai zonder weerklank in de wijde
wereld. Overwinnaars en overwonnenen belichamen geen beginselen voor ons, we onderscheiden ze niet meer van elkaar, ze
zijn verzonken in den stillen stroom der eeuwen die alles gelijk
maakt. Wat kan ons Filippo Argenti schelen, of Guido Cavalcante ? En zullen we niet, in anderen zin dan de dichter, vragen
omtrent Farinata en Tegghiaio, Jacopo Rusticucci, Arrigo en
Mosca : " Zeg me waar ze zijn, en maak dat ik ze herkenne, —
Dimmi ove sono, e fa ch' io li conosca '' (Inferno, IV, 82) ?
En toch, al is er zooveel dat ons van hem nu scheidt,
zooveel nevel van jaren tusschen hem en ons, toch kunnen we
zijn werk niet opslaan, en die oude woorden lezen, of een hand
legt zich op ons, houdt ons gegrepen. De stem van Dante
klinkt altijd van uit de nabijheid. Ik hoor haren klank. Zij deelt
ons altijd haar geheime energie mee. Hoe komt het, wanneer
we naar hem luisteren, dat hij ons nog onmiddellijk verrijkt in
de kern zelf van ons leven, waar de daden aan ontspringen,
dat hij tot ons nog spreekt met de vertrouwde stem van onzen
eigen droom ?
Ik wil niet uitweiden over het veelvuldig genot dat zijn
vers ons schenkt, als we maar eenig gevoel hebben voor
scherpte en macht van visie en zegging, voor het wonderbare
" accent " waar de ziel van zijn zangen aan gekend wordt.
Wat hij beschrijft ziet hij, en 't staat voor ons, werkelijk, duidelijk als een hallucinatie. Hij verrast ons voortdurend door
den onuitputtelijken rijkdom en de treffende juistheid van zijn
beelden. Zijn woord en rythmus hebben altijd dien diepen
klemtoon van wat waarlijk doorleefd is. Zelfs waar hij ons de
innerlijkste roerselen van 't menschelijke hart schildert, dan
is 't door voorstellingen, die in ons hoofd en gemoed als
geprent blijven : gebeeldhouwde psychologie, toch omgeven van lucht, trillend en bloedwarm van leven. Door den
forsch stijgenden stuw van zijn kracht ruischt kiesch muziek
van onzegbare teederheden. Geheimenis der schoonheid die met
haar blanke voeten over den zwaren stroom rijst, en van uit
het gedreun haar gouden stilte over ons uitstraalt ! De kunst
van een Dante is eeuwige aanwezigheid van genade. Men
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wijze niet op afzonderlijke schoonheden : het wezen zelf van
zijn geest is ons een altijd-wellende bron van verkwikking.
Maar dat deelt hij met alle groote scheppers. En om aan
te toonen, waarom hij thans nog zoo bizonder-actueel is, is
het maar weinig, als we zeggen dat in onzen tijd, zoo vol
geweld, --- geweld van het staal en geweld van het goud, —
Dante ons nog een der hoogste en zuiverste meesters van
idealisme kan zijn, beeld van heldhaftige menschelijkheid, met
zijn onverwoestbaren adel van ziel die overal over de logge
stof zegeviert en de duistere drama's van het aardsche. Doch
hierop zou ik in de eerste plaats de aandacht willen vestigen
als we door Dante thans meer dan door zooveel andere dichters aangetrokken zijn, dan is 't wellicht omdat we in hem een
antwoord vinden op vragen, waar ook de kunst van onzen tijd
voor staat. En namelijk deze : de verhouding tusschen Persoonlijkheid en Gemeenschap.
Dante is de eerste groote Persoonlijkheid in de kunst der
christelijke tijden. En hij is te gelijk de volledigste uitdrukking
van de middeleeuwsche Gemeenschap.
Carlyle zegt van hem, dat hij de stem was van tien zwijgende eeuwen.
Na de ontbinding der Grieksch-Romeinsche beschaving
en 't omwoelen van Europa door de Germanen, moest in het
Westen, het " Avondland ", een nieuwe kultuur langzaam
opgroeien : honderden jaren van moeizame wording, zonder
belangrijke kunst of belangrijke poëzie, --- zonder kunst
althans, die door haar vormen-taal ons gevoel nog innig kan
aandoen. Maar na de " ijzeren eeuw ", de tiende, zien we
't stilaan licht worden, in Zuid-Frankrijk : de Provencaalsche
liederen zijn de eerste verademing van den mensch, die van
het leven en zijn mooiheid genieten wil. Dan, in de twaalfde
eeuw, ontwikkelt zich in Noord-Frankrijk een volledige beschaving, waarin alle vormen der menschelijke bedrijvigheid op
ongemeene wijze werkzaam zijn, — een soort van vroege
" renaissance " op christelijken grondslag, die in de dertiende
eeuw in heerlijken wasdom staat, en die haar machtigste kunstuitdrukking vindt in de reuzen-kathedralen en hun tallooze
steenen beelden, vergelijkbaar, om het gevoel voor natuur en
schoonheid, met de Grieksche plastiek onmiddellijk vóór Phidias. Wat die steenkappers, onbekend gebleven, --- want zij
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maakten samen het monument van allen, en elk was als eene
stem in een koor, — wat die naamlooze steenkappers volbracht
hebben, een Italiaan, Giotto, bereikt het tegen het begin der
veertiende eeuw in de schilderkunst, en zijn tijdgenoot Dante, met
meer individualiteit èn omvattingsvermogen nog, in de poëzie.
Hij is de zanger der christelijke Gemeenschap : hij heeft
het geloof, de wereldbeschouwing, de zienswijze, de passies
van zijnen tijd : maar hij steekt er boven uit, van de lendenen
opwaarts, met zijn schouders en zijn wilskrachtig hoofd, waar
de scherpe blik in leeft : als een rechtstaand basaltblok, hij
zelf, de dichter Dante, met zijnen hartstocht, zijnen trots, zijnen
droom. Zichzelf, met de ervaringen van zijn eigen ziel, heeft
hij tot onderwerp van zijn geweldig dichtwerk, de Commedia.
gemaakt. Alles wordt gemeten aan de waarheid van zijn innerlijk leven. Hij weet voor niets te buigen, dan wat hij als goddelijk voelt. Velen, die hij zelf in de Hel heeft verwezen, zou hij
nog omarmen, want ze gelijken hem. Hij verdoemt de dwaling
en de misdaad, maar begroet met medelijdende liefde degenen
die uit liefde dwaalden, met eerbied degenen wier misdaad nog
van adel en grootheid getuigt, al degenen die, niet verslaafd
aan de stof, hoogstrevende kracht van persoonlijkheid waren.
De bitterste verachting heeft hij over voor hen die te zwak
bleken voor het kwade als voor het goede, de onzijdigen, de
tammen, de vreesachtigen, de lauwen, " die verworpelingen,
die nooit levend waren ", — " Questi sciaurati, che mai non
fur vivi ", en laat die aldus door Virgilius veroordeelen
(Inferno, III, 3451) :
" ... Dit is het ellendig bedrijf van de droeve zielen dergenen, die leefden zonder smaad en zonder lof....
... " De Hemel joeg ze uit, om zijn schoonheid niet te
deren, noch heeft de diepe hel ze aanvaard, daar de schuldigen
door hen nog eenige reden tot roemen zouden hebben.
" En ik : Meester, wat is er zoo zwaar voor hen, dat hen
zoo hard doet weeklagen? En hij antwoordde : Ik zal het u
zeer kortelijk zeggen.
" Dezen hebben geen hoop op den dood, en hun blinde
leven is zoo laag, dat ze al ander lot benijden.
" De wereld laat geen roep van hen zijn; door Erbarming
en Rechtvaardigheid worden ze afgewezen : spreken wij niet
van hen, maar schouw en ga voorbij. "
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Fama di lor il mondo esser non lassa,
Misericordia e giustizia gli sdegna :
Non ragionam di lor, ma guarda e passa.
" Spreken wij niet van hen, maar schouw en ga voorbij " :
uit die woorden spreekt Dante's geheele Persoonlijkheid. Er is
vóór hem niemand, die zoo den stempel van zijn eigen wezen
op zijn werk drukt, — die zoo bepaald zegt : Dáár is de
wereld, dáár zijn de menschen, -- en hier ben ik.
En toch : er is, ook na hem, niemand, die zoo volkomen
in zijn Persoonlijkheid de gansche geesteswereld van een tijd
heeft samengevat. Zijn individualisme is niet dat geweest van
een kunstenaar die, van zijn maatschappij afgesloten, in zich
zelf alleen het eenig-hém-toebehoorende ontwikkelt, de uitzondering die hem van alle anderen onderscheidt. Juist doordat hij
een groote Persoonlijkheid was, sprak hij niet slechts een deel
van zich zelven uit, maar zinnelijkheid en gevoel en gedachte
en verbeelding, in alle tonen van hoog tot laag, en dat alles
innig saamgesmolten tot een wezen van volledige menschelijkheid ; en wanneer zulk een wezen van volledige menschelijkheid zich zelf uitspreekt, spreekt het meteen de geheele wereld
uit die het vormde en omgeeft. En dit verklaart, dat Dante's
uiting niet alleen persoonlijk was, maar tevens breed-monumentaal. Door zijn individualiteit bereikt hij steeds het algemeene.
Die man, die met zijn geheel volk meevoelde, die de nog
versmade volkstaal tot de taal der hoogste openbaringen verhief, en zoo de Italiaansche eenheid naar den geest grondvestte,
schiep een gemeenschapskunst, die uit de samenleving als uit
de veelsappige moeder-aarde opgegroeid, haar schoonheid
over en door de geheele samenleving zingen laat.
Wie in de " Commedia ", die goddelijk werd genoemd,
vasten voet heeft kunnen vatten, zoo dat hij niet alleen enkele
brokken waardeert, maar de bizonderheden in den machtigen
en klaren bouw van het geheel ziet, die beseft eerst iets van
het eeuwige wonder dat daar volbracht werd.
Het werk verschijnt als een ruime en hechte architectuur,
al is 't in al zijn geledingen en rythmen bezield door het onbepaalbaar geheim van het leven, --- een architectuur, die de
natuurlijke grootheid van een berg heeft : drie gedichten, elk
van drie-en-dertig zangen, en een zang ter inleiding, die het
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honderdtal volmaakt ; elk gedicht eindigend op dat zilveren
woord waar de hoogste gratie van den hemel uit glanst :
" stelle ", de sterren, en door die honderd zangen, gedragen
op het kunstig rijmengevlecht der terzinen, zoo aan elkaar
verbonden dat geen enkel steentje er uit wegvallen mag, gaat
één grootsche beweging, die ons voert door de afgronden der
Hel, altijd dieper en dieper afdalend in den naarsten droom
van duisternis, om dan langs den Louteringsberg, geleidelijk
stijgend, aldoor lichter naarmate de ziel vrijer van zonde wordt,
eindelijk van hemel tot hemel te zweven, van licht tot bedwelmender licht, tot ze in het onnoembare der extaze, het " Empireo "
der gelukzaligen, opgenomen wordt in de oneindige wieling
van " de Liefde, die de zon beweegt en de andere sterren '', .--•
L'amor che move il sole e l'altre stelle !...
Het geheele gedicht is opgebouwd, streng en geweldig,
als een kathedraal. Opgebouwd, als een kathedraal, met nog
een andere dan een zuiver-artistieke bedoeling : het wil de
menschen naar het Onvergankelijke wijzen. Beschamend verschijnsel voor een kortzichtige esthetica, die beweert dat kunstwerk niets uit te staan heeft met gedachte !
Dante zegt zelf, dat de zin van zijn werk meervoudig is.
Hij beschrijft hoe de goddelijke gerechtigheid, na den dood,
alle vormen van goed en kwaad beloont en straft ; maar hij
beschrijft meteen het nooit-uitgestreden drama van Goed en
Kwaad in den mensch, de schoone loutering van de ziel, die
van uit de sombere driften zich opricht naar het licht. En Dante
zelf, doorwandelend het rijk dat achter het leven ligt, is die
mensch, die ziel op weg naar de volmaaktheid : niet een abstract
wezen, maar hij zelf, de Florentijnsche partij-man, de banneling.
In de folteringen der Hel en langs de steile wegen van den
Louteringsberg ontmoet hij menschen, die hij gekend heeft, die
gansch Florence kende : we zien er het Italië van dien tijd
krioelen, en we zien er overal Dante zelf, zooals uiterlijke en
innerlijke gebeurtenissen hem gemaakt hebben : hij vervult het
gedicht, hij houdt er strafgerecht over zijn tijd. En wanneer
een hemelsch wezen hem geleiden zal door de duizeligheden
van het licht naar den goddelijken oorsprong aller dingen, dan
is het Beatrice die tot hem komt, het verheerlijkte beeld van
zijn liefde op aarde, in het mystische licht nu geworden tot een
symbool van God-begenadigde wijsheid.
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Zoo is de " Commedia '' altijd vol-rijk van meervoudige
beteekenis, Achter ieder vers voelt men een verte. De werkelijkheid is er altijd zinnebeeld van algemeener waarheid. Een
Grieksch wijsgeer sprak van den ruischenden zang, voortgebracht door het wentelen der verschillende hemel-sferen : bij
Dante meent men harmonie van dien aard te hooren. Er zijn
daar gestadig verschillende werelden die in elkaar sluiten : de
wereld van het zuiver-persoonlijke, — Dante, Florence —; èn
de wereld van het ethische ; èn het heelal, 't eeuwige leven
waar de menschen in zijn als een schelpje in de zee; de werkelijkheid die de dichter gezien en ondergaan heeft, en de bovenzinnelijke idee, waar zij voor hem slechts een teeken van is.
Het " Goddelijke Spel " is geschapen door een geest, die zelf een
kosmos was : rede, fantazie, innig gemoed, hebben er gelijkelijk
en organisch aan meegewerkt; wetenschappelijke, wijsgeerige
en dichterlijke zin vloeien en dooreen. De geheele mensch, met
al wat er menschelijks in hem was, heeft het reusachtige gewrocht
volbracht. En zoo was dat gewrocht er voor alle menschen.
Door dien samenklank van Persoonlijkheid en omgevende
Wereld verdient Dante, na zeshonderd jaar, nog een leider
genoemd te worden van het geslacht dat thans leeft. Zijn werk
is een beeld van Eenheid, als waartoe deze tijd ook streeft
eenheid van alle vermogens in den mensch, eenheid van den
mensch met natuur en gemeenschap. De Europeesche kunst en
poëzie heeft een tijdperk van op de spits gedreven individualisme doorgemaakt. Dat liep uit op ziekelijkheid, dat is gebrek
aan evenwicht, op vernauwing, verdorring van de persoonlijkheid. Een van zijn vormen was het impressionisme, met zijn
verbrokkeling, zijn hangen aan het oppervlakkig-zinnelijke,
aan het voorbijvliedend oogenblik, zijn vieren van het bloote
instinct. Maar dat tijdperk ligt reeds achter ons. De kunstenaars
voelen, dat ze zich redden moeten uit -de dreigende verarming,
door het aanpassen van het individueele aan het algemeene.
Zij erkennen duidelijker, dat kunst niet bestaat in het zich zelf
prijsgeven aan het toevallige, maar in de organisatie van het
gegevene tot blijvende rythmen. Overal wint het constructieve
begrip aan beteekenis. Het bewuste denken herneemt zijn recht
in het kunstwerk, dat, drijvend op blinde aandoening alleen,
slechts het beeld was van verminkte menschelijkheid. En tevens
wint dichter of kunstenaar de duurzame waarde van zijn per-
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soonlijkheid, die in de afzondering van 't individualisme verkwijnen ging, terug in het alomvattend gemeenschapsgevoel ;
in de menschheid verovert hij weer, boven zijn vergankelijk
ikje, zijn " grooter-zelf ", dat alleen aan den dood ontsnapt.
Ik wil niet ingrijpen op het onderwerp, dat mijn geachte
collega Persyn verkozen heeft, maar het zij me toch veroorloofd, even op te merken, dat in de Nederlandsche literatuur
van onzen tijd, zoo dikwijls er getracht werd naar eenheid van
geest en verbeelding, van enkeling en algemeenheid, telkens
van Dante bevruchtende invloed uitging : bij Potgieter, bij
Jacques Perk, bij Van Langendonck ; en laatst nog, bij Herman
Gorter, dengene die het verst gegaan was op den weg van het
sensitivisme, en zich dan eindelijk bevindend voor het luchtledige, terugkeerde tot de breede schare. En toen zij, die ik
voor de grootste Nederlandsche dichteres onzer dagen houd,
Henriëtte Roland Holst, die edele en machtige zangen aanhief
waarin zij de communistische levensbeschouwing verheerlijkte,
dan was het weer de dichter der christelijke middeleeuwen dien
ze eerbiedig als haar meester begroeten mocht.
Dat deze eeuw de eeuw zal zijn van een diepe sociale
omvorming wordt met vrees of met hoop als een onafwendbare zekerheid verwacht. Midden onder de vreeslijke schokken
van een tijd die uit zijn voegen gerukt is, werkt in het menschdom door, gebiedender dan ooit, de droom van Eenheid, waar
eens schoonheid en liefde aan ontbloeien moeten. De kunst
van een nieuwe maatschappij zal weer, zooals in de middeleeuwen, een monumentale gemeenschapskunst zijn. En daardoor
is de hoogste verwezenlijking van monumentale gemeenschapskunst in de poëzie van 't verleden, Dante's Goddelijk Spel, nog
van onmiddellijk belang : het verschijnt ons als een vóór-beeld
— in den zin van " prwfiguratio ", — van het kunstwerk der
toekomst waar ons verlangen naar reikt. Noemt dit een geloof,
dat de dag van morgen wellicht beschamen zal : het is althans
een geloof, dat moed geeft. En indien ik me vergis, vergis ik
me liever zoo, dan dat ik op andere wijs gelijk zou krijgen.

DANTE
IN DE

NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE
door
Dr, JUL. PERSYN
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,

I.

De Dante-kennis bij ons is laat gekomen, is traag aangegroeid, en is eerst binnen de jongste drie kwart eeuw verdiept
tot een Dante-inzicht en versterkt tot een Danteske inspiratie,
die ons thans in de Dantologie recht tot meespreken geven.
Dat we in de Middeleeuwen te dom waren en te grof om
Dante te benaderen kan niet waar wezen. In den tijd toen de
besten over de Germaansche landen " vlamschten ' ` om naar
de mode te zijn, hadden onze keurmenschen geen beschaving
te kort om ook haar hoogste uitingen van om 't even waar te
begrijpen.
Wel is 't een geestige vraag van de " Vólkerpsychologie "
hoe een drinkend volk als het onze zoo nuchter kon blijven;
maar dat soort nuchterheid heeft ons niet belet in allen eenvoud
te klimmen naar hoogten van volkslyriek, zoo sereen dat ook
vita nova-zangen zich daar in hun element konden voelen. De
steilste vluchten onzer mystiek, die immers ook hel en vagevuur en hemel bezocht, hoefden we van geen vreemden te
leeren. Dank zij Pater Van Mierlo jr. en anderen, wordt het al
duidelijker dat we onze Hadewych kweekten vóor Italië van
zijn Dante mocht droomen.
Dat het Noorden faalde tegenover het Zuiden in de
plastiek van het hoogste, in de dramatiseering van wat de
stoutste gedachtenvlucht en de felste hartstochtelijkheid hebben
aangedurfd is enkel gedeeltelijk waar te maken. Engeland ontwaakte maar pas voor het christelijk leven toen het genie van
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En de vizionnair-concretiseerende wonderkracht van Wolfram
von Eschenbach, die stierf veertig jaar voor Dante's geboorte,
legt het enkel bij dezen éenigen af.
Toch, wat er ook naast zooveel stoffelijk goed door de
economische betrekkingen werd uitgewisseld, en wat een rol
ter literaire verbinding ook Provence vervulde —• toch kronkelde daar in Midden-Europa mede een zwaar te overtrekken
geestelijke bergketen; en speciaal voor ons, Nederlanders,
heeft het zijn tijd geduurd voor de tunnels werden gegraven.
Veel wordt verklaard door het feit dat de gesteldheid van den
doorsnee-mensch te Brugge en te Gent lang niet dezelfde was
als die te Florence en te Milaan. Als het menschdom over
't geheel gelijkt op den held der Oudheid, op Anteus, die zijn
krachten terugwon telkens als hij weer zijn moederaarde mocht
raken, dan is er een groot verschil tusschen onze menschen
van toen, die leefden op een zand- en kleibodem door het
voorgeslacht ontworsteld aan zee en moeras, en die gelukkigen
ginder, die mochten kuieren — soms in volslagen dolce far
niente en toch steeds die rijke lagen beschaving betraden
door eeuw na eeuw, ondanks alle beroeringen, op den klassieksten der bodemen opgetast. En toen nu de gemeentemacht het
uur van haar standenpoëzie had doen slaan, moest hier een
Reinaert spreken en een Van Maerlant rechtsomkeer maken,
wijl integendeel ginder een Dante kon tooveren.
Alle hulde, jawel, uit elk democratisch gemoed aan onze
democratische didactiek. Maar het blijft toch haar schande dat
ze met onze beste aspiraties ook onze inspiratie heeft versmacht.
En zoo staan we in de geschiedenis onzer literatuur voor de
brutaliteit dat de eerste Dietschschrijvende Nederlander die
Italië bezocht, dat Dirt Potter, die met zijn polderklompen
in 1411 over 't Forum ging klonsen, ginder van de oude en
de nieuwe heerlijkheden geen steek voor zijn oogen zag, en
een heel boek kon volrijmen over " der Minnen Loep "
zonder in 't minste te laten vermoeden dat de grootste minnedichter van alle tijden, ter verspreiding van wiens faam toen
al meer dan veertig jaar in Florence een leerstoel bestond,
hem ook maar bij name bekend was.
En wat Dirc Potter aldus weinig minder dan wraakroepend had ingezet is een bedroevend langen tijd zoo gebleven.
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Frankrijk, dat later in Dante-begrip bij de Germaansche landen verre zou achterblijven, kreeg toch zijn Christine de Pisan
en zijn Guillaume de Digulleville. Intusschen bij ons van Dante
geen spoor.
Zoo pessimistisch als Prof. Salverda de Grave zich uit,
op navraag bij zijn collegas Kalf en Muller, wat betreft de
Dante-kennis bij onze vroegere en latere Renaissancisten —
en wel bepaaldelijk in zijn bij uitzondering oppervlakkig
opstel " Dante en wij " (1), moeten we niet wezen. 't Mag
waarschijnlijk worden geacht dat onder de niet zeldzamen bij
ons die 't Italiaansch machtig waren, eenigen ook Dante lazen,
zonder daarom de behoefte te voelen op 't papier voor hem te
getuigen. Maar anderzijds kunnen we toch evenmin mee met
de zoo verleidelijke betoogen van Pater B. Molkenboer in zijn
studiën over " de Invloed van de Italiaansche Letteren op de
onze tot 1600 " en over " het Italiaansch bij Hooft en zijn
kring " (2). Die anders toch wel schrandere geleerde houdt er
de vergoelijkende versie op na dat het zwijgen van onze grootsten tegenover Dante wellicht een eerbiedig zwijgen zal zijn, en
aldus een vorm van hoogste hulde. Bij mondsvollen intusschen
hadden ze over voor Petrarca en Tasso, voor Guarini en
Marini, voor Boccaccio, voor Macchiavelli en Bentivoglio, die
ze, in 't zweet huns aanschijns, vertaalden en navolgden.
Neen, zoolang ze niet op een andere wijze, waarbij ze hun
innerlijk blootleggen voor ons, komen getuigen dat ze Dante
te hoog schatten voor hun dweperij en dan maar liever mondjedicht bogen voor hem, — zoolang ook moet ik hier sceptisch
blijven ; ten eerste, wijl ik menschen als Hooft en Huygens nooit
heb zien buigen tenzij voor de Oranje's, voor de verleeners van
Ridderordes, en voor de mooie dames maar nimmer voor
een Roomsch genie; ten tweede, wijl we, waar die beiden als
bij vergissing eventjes Dante's naam vermelden, heelemaal niets
kunnen merken van dat zoogezegd heilig ontzag.
Daar heb je dien jongen Hooft. Van uit Florence, " het
schoonste wat zijn oog ooit zag ", de stede toen vol van Dante,
(1) " De Gids ", 1906, IV.
(2) " De Beiaard ", 1917 en 1920.
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waar vijf jaar te voren de Academia della Crusca die prachtuitgave van de Commedia bezorgde, schrijft de Amsterdammer
een langen rijmbrief, waarmee hij zijn oudere letterbroeders
benieuwjaart " in Liefde bloeyende "... Terloops vindt Hooft
de gelegenheid om, als den laatsten in een reeks van tien
bewonderde Latijnsche en Italiaansche grooten, ook eventjes
Dante te vermelden in het rijmpje :
" Dit vaderland komt toe een deel van Dante's lof
Die 't aardrijk docht te laag tot hooger dichtens stof. "
Tracht nu maar te achterhalen of P. C. Hooft, die nog
zeven en veertig jaar had te leven en te werken naar Italiaansche en Latijnsche modellen, — Hooft, die zijn Italiaansch op
zijn duimpje kende en 't bij elke gelegenheid sprak en schreef,
ook in verzen — of zulk een man ooit nader tot Dante is
gekomen ; geen schemer van bewijs zult ge vinden.
En Huygens, die weinig minder in 't Italiaansch was bedreven dan Hooft; Huygens, van wien we weten dat hij althans
een exemplaar van de Commedia in zijn bibliotheek bezat ?
Och, Huygens die 't zoo mis vond naar de Mis te gaan, Huygens die zijn anti-vagevuur- en anti-Madonna-gezindheid
telkens al grijnzend te pas en te onpas heeft uitgespeeld —
Huygens moet zeventig jaar worden voor hij den naam van
dien Misganger en Vagevuur- en Madonna-bedachter krijgt uit
zijn pen, en dan nog wel in een Fransch briefje over verskunst
aan De Neuré :
" Le bon Dante est celui d'entre les Italiens que j'ai trouvé
le plus exacte observateur de ses iambes et trochées purs, si
bien que souvent on y voit une assez grande suite de vers
ou il ne se rencontre pas une faute, de ce que faute nous
appelons " (1).
Dante als vraagbaak naar de sylbenkwantiteit. En... le
bon Dante!
Het Muiderslot had en bracht veel schoons. Maar uit het
" castello Mudanese " van Hooft en Huygens moest Dante
verbannen blijven.
(1) Aangehaald bij Molkenboer, 1. c.
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Trouwens, laat ons tasten in onze eigen borst. De Renaissance heeft niet afgedaan, en dat hoeft allerminst. Velen onder
ons zouden zich thuis voelen in den Muiderkring, ook voor de
pruimen. Zouden ze daarbij ook aan Dante doen? Dit althans
is er op veranderd : Wij spreken zeer veel over Dante. Maar
of we hem nu zooveel meer lezen dan toen ? Ik bedoel, of we
ons zelven zooveel meer hebben uitgerust in zielegymnastiek
om mee te gaan op zijn tochten ? Ik weet het niet !
Eén onzer 17de, eeuwers was groot genoeg om in Dante
zijn ouderen broeder te zien. Naar 't genie, en ook naar
het lijden. Vondel. Een parallel zal ik hier niet beproeven. De
vraag is : Ging Vondel, die Tasso vertaalde, ook weleens naar
Dante toe? En 't antwoord moet een vraagteeken blijven. Heeft
de Vondel van " Lucifer ", van " de Heerlijkheid der Kerke ",
de Vondel van het Aardsch Paradijs of die van de Maria-zangen, heeft Vondel, die de Scaliger's uitluidde zooals Dante ze
inluidde, naar hem omgezien ? Hebben we hier wellicht een
herhaling van 't problema, krachtens hetwelk Vondel en Rembrandt malkander voorbijliepen? We wachten tot Pater Molkenboer ons zijn beloofde bijdrage brengt over Dante's invloed
op Vonders Altaargeheimenissen. Maar 'k ben niet zeker dat
het antwoord verrassen zal in den zin, dien we hopen.
En evenmin valt er veel te verwachten van andere
opzoekingen uit dien tijd, waar het ons uitstaan met Dante
betreft. Zoogoed als eensgezind zijn al onze Transalpijnsche
reizigers van toen Dante voorbijgeloopen :
Noch Agricola, noch Erasmus, noch Stalpaert, noch Willem Vondel, noch Isaac Vossius, noch Reyer Anslo, noch
Arnout Hooft, noch Van der Merwede van Clootwyk, noch
Dr. Heinsius, noch wie ook uit het groote tijdvak der literaire
pelgrimstochten, hebben Dante gegroet. Hollandsche traagheid
van aanpassing ? Misschien, maar allen toch hadden ze een of
meer Italiaansche liefdes, van Petrarca tot Boccalini. Meest
allen hielden ze 't met dezen laatste om te zweren dat Tasso
was het " opperhoofd aller dichters en grootopziener der Italiaansche gedichten ". Het zuiverst zal nog wel zijn te gelooven
dat onze laag-landers bang waren van den Alpenreus en zich
maar liever vermeiden op de heuvelen der Apennijnen.
De Italianen zelf gaven trouwens destijds niet zoo'n bijster
goed voorbeeld. De minachting voor 't Italiaansch tegenover
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't Latijn koos bij voorkeur Dante tot slachtoffer. En de politieke en moreele ontaarding van 't schoone schiereiland in het
" seicento '' en het " settecento '' kan trouw aan 't verval van
zijn Dante-cultus worden getoetst. Men vergat hem wel niet,
maar het was de bon ton hem zoowat te verwaarloozen. 't Is
immers het kenmerk van elke decadentie dat het kleine op het
groote wil neerzien.
Mits heel scherp toe te kijken vinden we bij ons Dante's
naam toch enkele keeren vermeld :
Karel Van Mander spreekt in zijn " Schilderboeck " (1)
van " de tormenten der Hellen gelijck die van den poeet Dante
zijn beschreven ".
Jan Van Hout verheerlijkt in zijn " Rijmbrief " (2) het Italiaansch, en somt op :
Ziet haer Petrarch, Bocacio en Dante,
Haer Ariost, — leest Bembo, Cavalcante
En Artinum, -- Messire Sannasaer.
Haer suete pen aenmerct, nu licht dan swaer...
Brandt, in zijn lijkrede op Hooft zegt dat " d'Arno plag
te weergalmen op de hoogdravende gezangen van Dante ".
Prof. Kalf meent invloed van Dante te zien op Van der
Noot's " Olympias " en in zijn " Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde " achterhaalt hij een hulde aan Dante bij
Latomus (3) en Dante's naam bij Marnix (4), terwijl Pater
Molkenboer, in bovenaangehaalde studie, ook Dante-kennis
ontdekt bij Van de Burgh, Oudaen en de Brune. Bij Goddaeus
eveneens. Daar wordt het zelfs pikant : In 1656 gaf hij zijn bundel " Nieuwe Gedichten sonder rijm naar de Griexe en Latijnse
Dichtmaten op allerhande soorten van versen ingestelt. Noit
voor desen in Nederduits gesien noch gebruiklik ", en daarin
voor Dante een getuigschrift van goed gedrag omdat hij met
zijn " Italiaanse gedichten den Paus had durven aantasten ".
Dat is, bij mijn weten, alles tot bij 't uitgaan van onze
17e eeuw.
(1) Fol. 79a.
(2) Uitgegeven door M. Rudelsheim in Taal en Letteren, XIII.
(3) III, 310.
(4) III, 375.
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Eén troostje blijft er. Wat onze letterkunde zoo leelijk
liet liggen heeft in de 16e eeuw onze Vlaamsche schilderkunst
opgeraapt : de Bruggeling Hans Van der Straeten (1523-1605)
ging, als anderen, zich naar Italië in 't schildersvak volmaken.
Vasari schonk hem vriendschap en bewondering. Voor het
" Inferno " maakte hij chiaroscuro-teekeningen, die thans in een
codex op de Laurenziana met andere samenliggen. Dit eigenaardig realistisch werk telt volgens kenners mee onder 't beste dat
ooit ter illustratie van de Commedia werd gemaakt. Door de photographie werd Van der Straeten onder zijn veritalianiseerden
naam Stradano verspreid. En nog onlangs verscheen van zijn
werk onder de lichtbeelden waarmee priester De Beer in St.-Niklaas zijn zeer geprezen Dante-voordrachten heeft opgeluisterd.
II.

Tegenover deze jammerlijk verwaarloozende practijk onzer
Letterkunde staat de straffe theorie dat geen volk, na zijn eigen,
gretiger naar Dante moest zijn gegaan dan de Nederlanders,
dan '-- meer in 't bijzonder, de Vlamingen.
Deze geniaalste der Middeleeuwers was een onzer grootste
vrienden voorwaar.
De vriendschap van den man zal wel gedeeltelijk vastzitten aan de dankbaarheid van den jongen.
Met wetenschap uit Vlaamschen geest was Dante groot
gegroeid. Naast de wijsbegeerte immers van Thomas van
Aquino doorblokte hij ook die van diens tegenstander, Siger
van Brabant. De dood van den meester zal Dante diep hebben
getro ffen. In 't jaar van den moord op zijn wijsgeerigen leider
te Orvieto (1282) plaatst Dante — voor mij kan 't bezwaarlijk
een toeval zijn 't symbool van zijn tweede ontmoeting met
Beatrice. Siger was Averroïst, en als dusdanig verkondigde hij
met zijn beroemde welsprekendheid 't bestaan van een wereldziel, een verleidelijke leer voor den lichtelijk pantheistischdroomenden dichter, die daarover in zijn jeugd wel aan
't wroegen sloeg, maar die later, toch streng orthodox, zoo
gerustelijk doorging tusschen Thomas en Siger heen, hand in
hand met beiden, dat hij ook voor Siger in zijn Paradiso een
eereplaats weet, en hem daar broederlijk met St. Thomas den
zonnedans doet huppelen.
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Naast de wijsbegeerte der ideeën stond ook die van de
feiten; en die broeiden bij den drager der heerlijkste liefde een
dubbelen haat : Bonifacius VIII en Philips den Schoone. En
deze laatste gaat ook ons, Vlamingen, aan.
Die haat of zulk een hoofdzondag verschijnsel in Dante
valt goed te praten heeft de theologie te beslechten! -- kan al
vroeg bij Dante zijn ontstaan. De jonge Alighieri zal immers
in Florence den jongen Capetiaan hebben ontmoet, en, ofschoon
zelf ook geen heilig boontje, toen lang niet gesticht zijn geweest
door de gangen van dat vreemde heerschap, dat moest uitkomen, volgens 't Purgatorio later, op een dood onder zwijnentanden.
Maar ik sprak van een wijsbegeerte der feiten, en die ligt
op ruimer veld. Lang vóor Dante reeds, maar vooral in Dante's
jeugd- en mannenjaren, poogde Frankrijk, in zijn zucht naar
naar geometrische afrondingen zooals 't zich die droomde, ook
Noord-Italië in te lijven, dat inderdaad met zijn cultus voor
Fransche taal en literatuur, allengskens voor zulk een inlijving
rijpte. Dat zag Dante, en daartegen verzette hij, die in 't verschiet het ideaal van l'Italia una ontwaarde, zich met al de
kracht van zijn wil en met al de schittering van zijn genie.
Zijn verzet steunde op zijn geweten van trouw Florentijn,
maar ook op wijsgeerig-staatkundige beginselen, die hij in zijn
heele werk verkondigd heeft, het meest systematisch in zijn
" de Monarchia ".
Het gezag, geestelijk en wereldlijk, is van God gesteld.
Aan dat gezag is elkeen onderworpen ; en elkeen heeft tevens
den plicht zich naar zijn beste vermogen vrij en zelfstandig
te ontwikkelen. De beide uitersten moeten geharmonieerd.
En dat kan.
De ideale staat — dit haalde Dante uit Aristoteles en uit
Siger — is de kleine staat. De gemeente is de staat. Boven den
staat rijst het volk, dat al die gemeenten in een gemeenschap
omsluit ; een gemeenschap geijkt en bestendigd door de taal;
want de taal is de ziel van het volk. Boven de volkeren rijst
het rijk, het éene wereldrijk, met den keizer, den godgezalfde,
tot hoofd, den grooten vredebewaarder, die immers naar geen
veroveringen kan gaan, want de geheele aarde is de zijne.
De staat is er voor de economische belangen.
Het volk is er voor de beschavingsbelangen.
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Het rijk is er voor de algemeen-menschelijke belangen :
vrede van 't geheel, en ongestoorde ontwikkeling van eiken
eenling.
Dit alles opgenomen in de Kerk als in den moederschoot,
die Gods kinderen, zelfstandig werkend aan hun aardsche
bestemming, brengt uit den tijd naar de eeuwigheid.
Het Frankrijk van Philips den Schoone was in Dante's
oogen de groote vijand : èn van den staat, dien het wilde
opslorpen ; èn van het volk, dat het zijn eigen kenmerk, zijn
taal, zou ontnemen ; èn van het rijk, dat het wederrechtelijk
wilde kapen uit de verzwakte handen der Staufers, de wettige
opvolgers van Karel den Groote, op wie door Gods duidelijke
beschikking de oude Romeinsche kroon van het wereldkeizerrijk was overgegaan.
Met die gedachten groeide de jonge Dante tot den staatkundigen leider, die in 1300 mede aan het hoofd van zijn
geboortestad stond. Om die gedachten heeft Dante geboet,
toen Karel van Valois, gezonden door Philips den Schoone,
in November 1301, Florence veroverde. Om die gedachten
werd Dante in Maart 1302 voor eeuwig verbannen.
Van toen af was Dante's oog naar Vlaanderen en naar
den nieuwen keizer gericht. Florence was gevallen, maar de
Vlaamsche gemeenten stonden. En daar dacht en voelde men
tegen de Fransche veroveringzucht juist hetzelfde als de Florentijnsche Witten. Hetzelfde als Dante had de nu pas gestorven
Maerlant in zijn hoofd gedragen. Niet zoo geniaal wijsgeerig
en dichterlijk ; waarschijnlijk ook niet zoo helder bewust was
de thesis bij ons. Maar ze was er (1). Dat zag Dante, en hij
slaakte den kreet :
Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia
Potesser, tosto ne sariá vendetta (2).
" Als Dowaai en Rijsel en Gent en Brugge maar kunnen,
dan zal ze dra er wezen ; de wraak ! "
En dra kwam de wraak inderdaad : den 11 n Juli, vier maanden na Dante's verbanning. En onder onze goedendags viel diezelfde Karel van Valois, die tegen Dante het vonnis had geveld.
(1) Betrekkelijk uitvoerig heeft Prof. J. te Winkel Dante te pas
gebracht in zijn " Maerlant's Werken beschouwd als spiegel van de
XIIIe eeuw ", 2de uitgave, Gent-'s Gravenhage, 1892.
(2) Purgatorio XX.
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Onze Vlamingen hebben Dante gewroken. Zij wisten het
niet ; maar hij wel.
Nu staan we voor de vraag, of Dante op zijn zwerftochten
inderdaad tot ons is gekomen.
Zij die zeker willen weten van wèl steunen op een tekst
en op een overlevering.
De tekst is vers 4 tot 17, zang XV van de Hel :
" Gelijk de Vlamingen tusschen Witzand en Brugge, bang
voor den vloed, die op hen aangolft, de beschutting maken
waar de zee voor deinst... "
Dat moét Dante hebben gezien, om het zoo duidelijk voor
te stellen. 't Spijt me, maar ik ben nog steeds niet overtuigd.
Want draaft men op Dante's aanschouwlijkheid door, dan moet
hij ook langs den Moldau, den Don en den Nijl hebben
gekuierd wat hij zeker niet heeft gedaan. En heft men de
zekerheden, steunend op Dante's plastiek, naar een hooger
plan, dan is 't immers even formeel uitgemaakt dat hij hel
en vagevuur en hemel feitelijk heeft bezocht. Neen, bij dichters
als Dante komt men met zulke bewijzen niet klaar. Maar al
dadelijk geef ik toe dat de wijze, waarop hij in de bewuste
omgeving zijn vergelijkingen kiest, namelijk de Vlaamsche
vlak naast de Paduaansche, -- en deze laatste hem beslist door
eigen oogen vertrouwd --- onbetwistbaar pleit voor een grootere waarschijnlijkheid dat Dante Witzand bezocht dan dat
hij b. v. op grond van een ander, veel vager vers, Praag zou
hebben aangedaan (1).
De oplossing van 't voor ons zoo boeiende vraagstuk
hangt grootendeels af van de aanvaarding van 't ander element,
dat van de overlevering. Een traditie, hardnekkig door de
Engelschen uit de Middeleeuwen meegedragen, en in den lateren tijd weer door niemand minder dan Gladstone heropgepoetst, wil dat Dante Oxford heeft bezocht. Afdoende bewijzen,
voor iemand, die niet met hart en ziel Engelschman is, zijn
er niet. De traditie is eerbiedwaardig, ze reikt terug tot de
14e eeuw en geeft als 't ware de hand aan het feit dat de Engel(1) Zie over Dante in Vlaanderen het artikel van Ruelens in de
Revue Franco-italienne, 1855.
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schen, dank zij Chaucer, de eerste " ultramontani " waren, die
de Commedia naar waarde wisten te schatten.
Krijgt Gladstone ooit onweerlegbaar gelijk, dan komt ook
ons Witzand met gunstiger kansen te staan. Want dan wordt
het logisch dat Dante, op zijn vastelandsche zwerftochten, den
gewonen weg naar Engeland kiest, en dus van Witzand uit,
toen een gehucht niet ver van Cadzand, de zee oversteekt.
Heeft die reis van Dante over Vlaanderen inderdaad ooit
plaats gehad, dan vinden we daarvoor enkel goede gelegenheid
in 1308 en 1309. Al de andere jaren immers in zijn ballingschap
weten we, in den huidigen stand van de Dantologie, tamelijk
goed te vullen. Ten zeerste waarschijnlijk is het dat Dante
enkele maanden te Parijs heeft verbleven. En wel in 1308. Van
daaruit zal hij dan, al sakkerend op Philips den Schoone,
Vlaanderen hebben aangedaan, en dan verder tot Engeland
zijn doorgedrongen. Maar in 1310 was hij vast weer op Italiaanschen bodem. Dan immers ontmoette hij, waarschijnlijk te
Milaan op de kroning aldaar, keizer Hendrik VII, op wien hij
al zijn hoop had gesteld.
Heeft het bezoek, dat Dante ons hier in 1308 en 1309 kan
hebben gebracht, een tijdje geduurd, dan wordt het ernstiger.
De beste Dante-kenners immers, Witte, Scartazzini, Toynbee,
Kraus, zijn het er over eens dat Dante zijn " Convito '' heeft
geschreven tusschen 1307 en 1309, en dat hij 't waarschijnlijk
heeft afgebroken toen hij zijn lot in de handen van den nieuw
gekroonden keizer legde. Is dat zoo, dan heeft Dante op
Vlaamschen bodem aan zijn " Convito '' gewerkt ; dan heeft
Dante hier te onzent, hier naast het graf van Maerlant, zijn
hymne gezongen aan zijn taal en zijn vloeken gebliksemd
over de vijanden van die taal ; dan heeft Dante hier, op de
de plaats waar we thans weer staan voor onzen dierbaarsten
plicht en voor ons hoogste recht, geschreven :
" De liefde voor zijn taal is eiken mensch aangeboren. Liefde
koestert, liefde verheerlijkt, liefde verdedigt.
" Met die drie gevoelens omring ik mijn taal.
" Verdediging vooral is thans noodig tegen zoovele belagers, die
boven haar het Fransch verkiezen, zeggende dat het Fransch beter is
en schooner. De gemeenigheid van die kerels ligt aan vijfderlei reden :
1) ontaarding van oordeel; 2) kwaad inzicht; 3) zucht naar ijdele
glorie; 4) rechtsmiskenning ; 5) laagheid van gemoed.
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" Ze gaan liever naar het vreemde omdat ze graag tegenover het
gewone publiek met een meesterschap prijken, dat eigenlijk verre van
een meesterschap is. In de plaats van mee te werken aan 't veredelen
van hun eigen taal willen ze een vreemde bezigen, die, naar ze verklaren, edeler is. Maar moesten ze weten hoe zij zelf die edeler taal ontadelen en radbraken met hun verkeerde tong !
" Ze gaan er dan groot op en willen bewonderd worden omdat ze
de dingen in een andere taal kunnen zeggen. Maar daarop moeten ze
zich niets laten voorstaan. Want eerst dan zouden ze bewondering
verdienen, indien ze hun verwaarloosde eigen taal ontwikkelden tot
een voertuig van de beste en de schoonste gedachten.
" Onder de menschen van éenzelfde taal zou moeten bestaan
gelijkheid voor die taal, hetzelfde gemak en dezelfde schoonheid in
't gebruik er van. Maar enkelen zijn naijverig op de anderen, omdat
dezen hun taal, zorgvuldig opleidend, ze beter hanteeren dan de anderen. Daarom nemen zij, die uit verwaarloozing hun eigen taal gebrekkig
spreken en schrijven, hun toevlucht tot een andere, waarmee ze zeker
zijn zich te kunnen onderscheiden.
" Uit de hoogte meenen die lage verachters van hun eigen landstaal
te mogen neerzien op hun volk. En zij zijn inderdaad de afschuwelijkste slechtaards van Italië. Ze verraden hun eigen volkstaal, omdat deze,
naar zij zeggen, gemeen is. Zoo dit eenigszins waar mocht zijn, dan is
dit slechts het geval wanneer ze klinkt uit hun eigen wallebakkersmond.
" Maar ik, ik bemin mijn taal. Ik heb ze opgezocht, ik heb ze beoefend en bestudeerd. Ze is mij eigen als het meest eigene wat ik heb.
Door mijn eigen taal ben ik verbonden met mijn ouders, met mijn bloedverwanten, met mijn stadgenooten, met heel mijn eigen volk. Ook ben
ik mijn taal dankbaar omdat ze mij is de schenkster van het hoogste
goed op aarde. Twee volmaaktheden heeft de mensch : het zijn, en het
goed zijn. Beide heb ik aan mijn taal te danken : door haar ben ik wat
ik ben, door haar bezit ik al het goede waarover ik beschik.
" Met mijn ouders heeft mijn taal tot mijn wording medegewerkt.
Mijn taal heeft mij ingeleid tot het leven, tot het kennen van alles wat
buiten mij bestaat, tot het mededeelen van alles wat in mij is.
" Daarom heb ik mijn taal gemaakt tot het voorwerp van mijn
liefde. Die liefde zal zijn het nieuwe licht, de nieuwe zon die zal rijzen
over mijn land, en licht zal schenken aan hen die daar vergeten zitten
in de duisternis (1). "
Of Dante hier bij ons een prediker blijft in de woestijn ?

(1) Vertaald en verkort uit het " Convito " Bk I.
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We stonden daar straks aan den uitgang van de 17e eeuw.
Wat konden we van de 18e eeuw — toen Dante weer
in 't eigen herlevende land klom tot zijn hoogste recht -- wat
konden we van een 18e eeuw als de onze, voor Dante verwachten ? In 't rentenierende Noord-Nederland heelemaal niets.
Zoo goed als niets, maar toch iets in het Zuiden.
De Aalstersche dichter J. B. Wellekens had, bij zijn jarenlang verblijf in Italië onder " herders '' en " visschers ", ook van
Dante gehoord, en hij voor het eerst zet hier de schittering
van Dante's naam in een eenigszins dragelijk lijstje :
... Gelijk de dageraat de nevels doet verdwijnen
Eer ons de morgenzon vertoont haar schoon gezicht,
Zo quamen Poëzij en Schilderkunst in 't licht,
Uit eenen donkeren nacht, om beide in 't oudt Toskanen,
Op een en zelfden tijdt den kunstweg op te banen
Die gansch verwildert was. 't Gelukte aan wederzij.
De dichtkunst bande flux d'onechte bastardij
Uit hare moederspraak en liet zich vrolijk horen
In onvervalscht Toskaans, tot vreugd der ingeboren,
Die gretig luistert naar de nieuwe wijt' en taal :
Zoo welkom als in Mai de blijde nachtegaal (1).
... 'k Vervolg. Doch onder die met ongewone stof,
Door gansch Italië, verkregen d'eersten lof
Was Dante een achtbaar hooft, die door zijn drie gezichten
Hoogloflijk ondernam te leren en te stichten
Door gronden, regels en bewijzen van dien tijdt ;
Een wonderwerk voorlang aan d'eeuwigheit gewijdt
Van ieder, klerk en leek, met eerbiet aangenomen.., (2).

Bilderdijk, die alles kende, kende ook Dante natuurlijk.
Hij heeft het, helaas, ook bewezen door zijn potsierlijke vrije
vertaling van de Ugolino-episode, die intusschen niet slechter
is dan de karikaturaal-plechtige navolging van diezelfde episode
door Feith in den 1i1 zang van zijn epos : " Het Leven ". Ook
J. J. A. Gouverneur ging " Ugolino " te lijve.... En zoo staan
we met ons onderzoek al volop in de 19e eeuw.
(1) Verscheide Gedichten. Amst, 1729, blz. 35-36.
(2) Ibid., blz. 39.
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Uit Willem De Clercq's " Verhandeling " en uit da Costa's
biografie weten we dat ze beiden Dante met aandacht lazen.
J. P. van Walree gaf de eerste eenigszins merkwaardige
studie over Dante in het Nederlandsch. Ze verscheen in 1825
in het Magazijn voor Kunsten. Wetenschappen en Letteren en
ze heet : " Over de verdiensten van Dante Alighieri in betrekking tot zijn tijd ".
Maar de eerste die doorslaande bewijzen gaf dat hij jarenlang met Dante in gemeenschap des geestes had geleefd was
priester Cornelis Broere, de leeraar aan 't Seminarie te Warmond. Tal van zijn prozastukken in " de Katholiek '' dragen
Dante's merk (1).
Waarschijnlijk heeft Broere J. A. Alberdingk Thijm tot
Dante gebracht. Op Dante's eerste " Inferno "zangen althans
heeft Thijm zijn " Voorgeborchte " (1851) van verre nagebootst. In dat " Voorgeborchte " zitten o. a. al de Hollandsche
hervormde grooten te wachten tot ze naar Rome kunnen teruggebracht worden. Thijm's oudste meester, Bilderdijk, heeft hier
de leidersrol van Vergilius. Maar Alberdingk, vóor alles hoofsche minnestreel, was eigenlijk wel beter tot een naschepping
van de " Vita nova " geroepen dan tot een vaart in Danteske
diepten.
De beide groote Roomschen, Broere en Thijm, lieten zich
in hun Dante-ijver straks overtroeven door Potgieter. Hij zelf
gaf het groote voorbeeld van die toenemende Dante-studie, die
hij constateerde als een verheugend verschijnsel in onze letterkunde.
IV.
En inderdaad met de jaren '60 wordt het zoo druk dat we
alvast de Dante-bedrijvigheid moeten indeelen in rubrieken.
Daar zijn vooreerst de Commedia-vertalingen :
(1) Ik kan hier enkel aanstippen. Een afzonderlijke studie : " Dante
en Broere " zou, geloof ik, ruimschoots de moeite loonen. De Dantebibliografie in J. Berg : " Over den invloed der Italiaansche Letterkunde
op de Nederlandsche gedurende de 19e eeuw " (Amsterdam, 1919) somt
enkel een reeks werken en artikelen op, waarin, op den titel af, van
Dante sprake is. Het is een katalogiseering zonder meer, en dan nog zeer
onvolledig. Men moet er niet aan denken namen als die van Broere of
Thijm daarin te vinden. Het werk heeft zijn verdiensten, maar geeft
niet wat de titel belooft.
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A. S. Kok (1), J. C. Hacke van Mijnden (2), J. Bohl (3),
H. Boeken (4), J. K. Rensburg (5), A. Van Delft (6). Naast al
die Noord-Nederlanders ook een Vlaming, Pater Hagebaert 0. P. (7).
U. W. Thoden van Velzen (8) en J. J. L. Ten Kate (9)
bepaalden zich tot de vertaling van " de Hel " (10).
Alvorens Dante over te zetten begroette hem ten Kate
in een treffend sonnet.
De eenen vertaalden in proza, de anderen metrisch ; anderen weer in geijkte versmaat naar eigen verkiezing; anderen nog
in Dante's eigen techniek, de terzine. 't Is hier de plaats niet
om de hoedanigheden en de gebreken van die vertalingen uit
te meten. Wie in proza vertaalt offert a priori de innigste
schoonheden op van Dante's vorm ; wie dien vorm wil handhaven naast den inhoud, legt aan zijn taal een taak op die ze
nooit geheel vervullen kan, en zeker niet zoodanig dat een
(1) " Divina Commedia ". Metrische vertaling, voorzien van ophelderingen en afbeeldingen. 3 din. Haarlem. 1863-64 ; 2e uitg. 1870.
(2) " Komedie '". In dichtmaat overgebracht. Haarlem, 1867-73,
3 din. Met platen en portret.
(3) " De goddelijke Komedie ". In Nederlandsche terzinen vertaald,
met verklaring en geschiedkundige aanteekeningen, le lied : De Hel.
Haarlem, 1876; 2e lied : Het Vagevuur. Amsterdam, 1880 ; 3e lied : Het
Paradijs. Amsterdam, 1884.
(4) Dante's " Divina Commedia " in proza vertaald. Wereldbibliotheek Amsterdam, z. j.
(5) De Goddelijke Komedie, vertaald naar den oorspronkelijken
tekst, voorzien van verklarende noten en een levensbeschrijving van
den dichter. --- Platen van G. Doré. --- Antwerpen, z. j.
(6) " Dante "; verklaring met vertaalden tekst. 4 din. Bussum, 19201921. Het le deeltje bevat de Vita nova ; de andere drie de Commedia.
(7) " Het Goddelijk Spel " van D. A. in 't Vlaamsch vertaald en
verklaard. Leuven, 1901.
(8) " De Goddelijke Komedie ". De Hel, met schets van inhoud,
verklaring en aanteekeningen. Leeuwarden, 1870.
(9) " De Hel ". in dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald, met
platen van G. Doré, Leiden, 1876-77. 2e dr. 1888.
(10)In " Bloemen uit den Italiaanschen Lusthof ", een verzameling
in 't Nederlandsch vertaalde stukken van Italiaansche dichters, door
F. M. Lurasco (Amsterdam, 1882), verschenen ook een paar fragmenten
uit Dante's " Hel ". Ook onze P. F. Van Kerckhoven waagde zijn
rijmgemak eventjes aan Dante's " Inferno ".
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schoonheidsgevoel, in Dante geschoold, kan bevredigd worden.
Bij het letterkundig onderzoek van de waarde onzer Nederlandsche vertalingen zou het wijsgeerig onderzoek van de
vraagstukken " vrijheid '' en " tucht '' met hun zedelijke vooren nadeelen een heel eindweg te pas kunnen komen !
Een der vertalers, Bohl, heeft opgesomd wat al gaven en
bekwaamheden een Dante-vertolker bezitten moet. En dat alles
bezit ik, beduidde Bohl. Dit is intusschen niet heelemaal waarheid gebleken. " In Nederland " — schreef hij in zijn " Rechtvaardiging " bij het derde deel van zijn arbeid, — heeft men nopens
het Paradijs eenvoudig nageschreven wat sommige Duitschers
er van gezegd hebben ". Het doet weinig af van de vele verdiensten van Bohl, te erkennen dat hijzelf bij de Duitschers
een boel heeft geborgd, vooral bij Philaletes, en dat, waar het
de Theologie en de Thomistische wijsbegeerte betreft, onze
Vlaamsche pater Hagebaert hem aardig de baas is ; evenzeer
als in 't vlotte van de vertaling. — Hellesmarten lijdt ons
Nederlandsch bij Rensburg, evenzeer in 't Vagevuur en in
't Paradijs als in de Hel zelve.
V.
In onze 2e afdeeling dan staan de Dantologen, de Nederlandsche Dante-geleerden in den strengeren zin van de hedendaagsche wetenschap. De eerste was Hacke van Mijnden zelf,
de vertaler van daar straks. Deze man op zijn Tateren leeftijd
had voor Dante alles over : zijn fortuin en zijn heele bestaan.
Tal van jaren ging hij in Italië arbeiden aan zijn groote taak.
En na zijn dood werd zijn biografie, geschreven door zijn
schoonzoon Van Tienhoven voor de Leidsche Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde, door Prof. Antonioli in 't Italiaansch vertaald onder den titel " Un Dantista ollandese ".
Van even groote beteekenis als Dante-kenner was J. H.
Gunning Jr., door zijn beide bundels : " Dante Alighieri " (1) en
" Het Leven der Menschheid en des Menschen, eene Divina
Commedia " (2). Dit tweede boek werd vertaald in het Duitsch.
Stil maar gestaag werkte zijn heele lange leven ook A. S. Kok
in de Dantologie. Zijn vertaling blijft een van de beste, en zijn
(1) Amsterdam, 1870.
(2) Amsterdam, 1876. Duitsche vertaling, Gotha, 1880.
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studiën ook zijn merkwaardig. Hij vooral heeft geijverd om
den grooten Dante-kenner Scartazzini bij ons te doen doordringen (1).
J. A. Levy, W. C. Witte (2) en A. Th. C. Thompson
bestudeerden vooral de politiek van Alighieri. R. K. Kuipers
trachtte in zijn sterke studie de heele ideeën-wereld van
Dante te overzien (3). Pater P. F. Th. van Hoogstraten (4)
verdedigde Dante's hooge symbolen tegen de feuilletontjesfantasie van Busken Huet.
J. P. Molenaar, O. Oort, L. Knappert, P. J. Ter Maat.
S. Van Dyk, Ch, Kops, H. Padberg gaven hun arbeid in
verschillende tijdschriften : algemeene beschouwingen ofwel
bijzonderheden over bepaalde onderdeelen van 't ontzaglijk
geheel.
J. D. Bierens de Haan trachtte dat geheel met zijn eigen
mystisch-pantheïstische wijsbegeerte te omvatten in een druk
opgemerkt boekje " Dante's mystieke Reis " (5). Maar hij werd
nogal vinnig terecht gewezen door het " Dante-inzicht " van
J. Hoogveld (6).
Jarenlang, van 1876 tot 1881, bestond in Noord-Nederland een speciaal " Dante-orgaan " het tijdschrift " De Wachter ", onder redactie van den, trots allerlei eigenaardigheden,
toch beslagen Dante-kenner Bohi.
Niet zoo heel sympathiek tegenover Dante staat de
befaamde Romanist Prof. J. J. Salverda de Grave. Hij beweert.
in zijn bovenvermeld " Dante en wij ", dat men Roomsch
(1) Kok's vele artikelen verschenen in " de Gids ", in " Nederland ", in " de Portefeuille '', in " het Nederlandsch Museum '', in " de
Nederlandsche Spectator '' enz.
(2) Niet te verwarren met den grooten Duitschen Dantoloog Prof.
K. Witte.
(3) Dit is flink werk. 't Verscheen in " De Tijdspiegel ", 1896,
dl. I en II.
(4) " Onze Wachter " 1884 en 85 : " De Katholiek " 86 ; herdrukt
in " Studiën en Kritieken ", dl. I. -- Nijmegen, 1893. — Het boek van
Pater Van Hoogstraten's ordegenoot, E. j. B. Jansen O. P., " Dante
Alighieri, zijn leven en zijn werken " ('s Hertogenbosch, Antwerpen
1921) is tamelijk slordige vulgarisatie.
(5) Amsterdam, 1914.
(6) In " Van onzen Tijd ", 1915.
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geloovig moet zijn om Dante oprecht te kunnen vereeren.
In 1919 verscheen van hem in " de Gids " : " Dante en
de Islam ". Daarin gaf hij Dante's oorspronkelijkheid een
duwtje. Hij verwees naar den Spanjaard Palacios, die in zijn
werk " La Escatologia musulmana y la divina Commedia " wil
betoogen dat Dante voor zijn helle- en hemelvaart heeft gebruikt :
" Het Boek van de Nachtelijke Reis van de edelste tot de hoogste Majesteit ". 't Is het werk van een Arabier uit Murcia,
Moehjioed-dhin Ibn Arabi, die 25 jaar voor Dante heeft
geleefd. Prof. de Grave schijnt aan die beïnvloeding veel
gewicht te hechten. Hij kan toch niet vergeten zijn dat een
halve eeuw geleden nog meer gewicht werd gehecht aan wat
Dante zou verschuldigd zijn aan " Alberico's Vizioen ". Beïnvloeding kan er zijn, in zoover Dante voor zijn reis door de drie
rijken onder de Middeleeuwsche vizioenen voorbeelden had
voor het grijpen. Maar boven al die verdenkingen van navolging blijft Dante's alles overweldigend, oorspronkelijk genie in
al zijn schittering even hoog verheven aan dat van Shakespeare
boven zijn " blauwboekjes ".

De jongste Nederlandsche poging tot een globale verklaring van Vita nova en Commedia is het vierdeelige werk van
A. Van

Delft (1).

Al de groote vraagstukken van de Dantologie worden
door hem onder 't oog gezien, met zwaar wetenschappelijke
uitrusting, en op een veel persoonlijker wijze dan b. v. Bohl
dit vermocht. Toch gaat zijn verklaring dikwijls naar het
gezochte en fantastische toe, en zijn eigen weelderige dichterlijkheid naar al te omslachtige styleering, hinderlijk voor
't betoog. Maar zooals Van Delft's verklaring daar ligt
voor ons, mogen we zeer dankbaar zijn. De Franschen hebben
alvast niets dat in een adem er mee kan genoemd worden.
Van Delft's beweringen die als hoofd-thema's in zijn werk
telkens terugkomen, ni. over de beteekenis van het " veltro ",
over de Medusa-bekoring, over de Marcellus-figureering, over
de Blijheids-theorie, verdienen hun plaats naast de stoutste en
de vruchtbaarste hypothesen door de Duitsche en de Engelsche
vorsching opgezet.
(1) Zie boven de nota bij Van Delft, als vertaler.
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VI.
In een 3e afdeeling treffen we de Dante-reizigers aan.
Want ook hiervoor heeft Potgieter gezorgd dat wie thans naar
Italië gaat, Dante niet meer onverlet kan laten.
Hoevelen brachten te Florence en te Ravenna in de laatste jaren hun hulde ! B. Molkenboer (1) en P. Vander Meer (2),
H. Linnebank (3) en Hilarion Thans (4), Ju t'. L. Duykers (5),
Juf. A. Salomons (6). Maar geen zoo treffend als de Vlaming
Cyriel Verschaeve, ondanks zijn Gcethiaansche Grieksch-gezindheid, veruit de meeste Dantesk aangelegde onder de
Vlaamsche literatoren van thans. Des te grager blijf ik hier
stilstaan bij hem wijl we tot heden zoo weinig Vlamingen tellen
die met betrekking tot Dante iets vermochten te zeggen. Ik
wensch niet te vergeten dat Aug. Vermeylen een paar van zijn
beste bladzijden aan Dante heeft gewijd, dat Ali. Fierens met
vrucht zooveel historische studie maakte van Dante's tijd, dat
Juf. Belpaire in haar " Christen Ideaal '' op het snoer der acht
zaligheden ook een meditatie over Dante reeg ; dat Minister
Van de Vijvere, als hij schrijven wil over Dante gelijk hij er
soms over spreekt, voor onze Dante-faam heel wat goedmaken
kan, Ik weet dat we hier ook Vuylsteke, Rodenbach, Pol de
Mont, Coopman, J. Muls, A. Walgrave, en vooral Van Langendonck moeten gedenken. Maar wat hebben we voor de rest
tenzij enkele vluchtig-romantische groetjes, hoofsche buigingen
van edelknaapjes naar den grooten koning, die daar bij zulke
dingen stokstijf in zijn marmer blijft staan. Of, erger nog,
broederlijk-doende gemoedelijkheidjes jegens den Reus, waarbij
'k bang ben dat, ten wedergroet, eventjes de punt van zijn
sandaal te voorschijn mocht wippen.

(1) " Roomsche Schoonheid ", Bussum, 1914.
(2) " Uit Italië ", Amsterdam, 1911.
(3) " Dagboek van mijn Roomsche Reis ", Helmond, 1911.
(4) " Verloren Stroom ", Amsterdam, 1920.
(5) " Aquarellen uit Italië ", Antwerpen.
(6) " Gedenkschriften eener onafhankelijke vrouw ", door Ada
Gerlo. Amsterdam, Wereldbibliotheek.
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In de Nederlandsche Dante-bibliografie heb ik nu zoowat
190 nummers saam. Ik schaam me te moeten zeggen dat er
daaronder enkel een twintigtal van Vlamingen zijn.
Daarom juist doet het deugd hier te kunnen wijzen op
Verschaeve's werk, dat zoo sterk de sporen draagt van zijn
Dante-cultus; en speciaal op die bladzijde, die hij na een reis
naar Florence heeft geschreven
... " Doch daar sta ik vóor de kerk " della Croce ". Hier wilde ik
geraken, maar mijn dwalen heeft zoolang geduurd dat het reeds vrij
donker is als ik de kerk binnentreed. Zij schijnt ledig en geweldig groot
in de duisternis ; er valt niet meer aan te denken haar te beschouwen.
Tusschen de vensters der zijbeuken rijzen groote grafzuilen, een lange
rij trotsche praalgraven, aan beide zijden van de kerk : van graf tot graf
gegaan om de opschriften te ontcijferen : Brunelesco, Galilei, Machiavelli, Alberti, Michel-Angelo... Daar liggen ze dus in eeuwigen vrede,
degenen die nooit vrede genoten hebben, de zonen van 't onstuimige
Florentië : hun driften, hun angsten, de onrust van hun genie en van
hun hart zijn voor eeuwig voorbij, en hunne stemmen die tot hunne
eeuw en tot vele eeuwen na hen spraken, zwijgen. Ik luister, verbaasd
dat de graven, waarin zoo een flikkerend vernuft en zoo een vosachtigslimme bewegelijkheid als Machiavelli's werd bijgezet, en zoo een machtige stormziel als Michel-Angelo's, kunnen zwijgen. De kerk welft
groot en duister hoog boven al de graven, waarin die reuzen slapen,
gelijk de dood boven alle grootheid der aarde, en haar geheim boven
de kortstondige werkelijkheid van 't leven. Tramontana van Florentië,
hier waait gij uit, hier alleen. Savonarola had dus zijne stad gekend :
zoon wild paard kon slechts in den toom gehouden worden door den
schrik van den eeuwigen dood waarmede hij steeds dreigde. Och ! in den
grond kan om het even welk menschenhart slechts daardoor weerhouden worden.
Een groot gedenkteeken staat ginder verder. De schemerende
letters ontcijferd : Dante! Neen, die ligt hier niet en dit graf is ijdel,
ver van hier af, te Ravenna, ligt een steen boven een graf waarin de
woorden gebeiteld staan :
" Hic jacet, et fama pulsat utrumque polum...
en :
Huic ingrata tulit tristem Florentia fructum
Exilium Vati patria cruda suo
Maar dit graf is een aangrijpend tragisch graf, rijk en prachtig,
maar leeg en ijdel, als een berouw zonder vrucht, als de holle droefheid
eens verdoemden in de hel!
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ik ga buiten en zie van op de stoep der kerk te midden van het
plein der gemeente het witte standbeeld van Dante oprijzen. Dit was
het plein waar Florentië's volk vergaderde, het hart van de stad. In
haar hart heeft de ongerechte stad het standbeeld opgericht voor haar
verstooten zoon ; wat ze het meest had gehaat in het leven heeft ze het
meest bemind in den dood ; Dante heeft gezegepraald, en mij dunkt dat
ik uit de diepte der grafsombere kerk een zwaarmoedige stem hoor
opgaan, diep uit een van die graven, zich richtend naar dit glanzend
standbeeld :

" Pur fuss'io tal
Per l'aspro esilio suo con sua virtute
Darei del mondo it piu felice stato (Michel-Angelo, Rime).
De onrust is lastig en treurig, en 't is bitter de banen der ballingschap te betreden, andermans trappen te moeten op- en afgaan en
andermans brood te eten ; doch er zijn zielen die maar rust vinden in
de onrust van 't geweld, te machtig gemaakt voor dit kleine leven,
stormzielen die met stormen ademhalen ! 't Schijnt me nu ook teekenend
dat de kerk waar Florentië's grooten slapen haar marmerwitte gevels
verheft vóór het plein van die volksvergaderingen, waar de volksdriften het hevigst zoden, haat, nijd, hoogmoed het geweldigst ontbrandden
en de Florentijnsche tramontana de bloedigste stormen, met zwaardslagenhagel en vloekgedreun, ontketende.
Of bleven die grooten nog Florentijners tot in het graf ? en konden
ze daar ook die stormen niet ontberen waarin ze hadden geleefd ?
Hebben ze daarom hun " Friedhof " op het rumoerigste plein van Florentië gekozen, gelijk Heine's grenadier zijn graf onder den daverenden
grond van het slagveld? Zou de tramontana zelfs in hun schimmenwereld voortblazen?
Dit plein voor de stoepen der kerk is indrukwekkend : zonder
strijd geen zege ! Strijd, strijd om de zege! Vooruit, de weeën in, al was
het in " questo mondo senza fine amaro " zooals Dante de hel noemt,
want wie gestreden heeft zegepraalt altijd ; Dante zelf staat daar te
midden van het plein als een zegepraler, en, boven hem, tusschen
enkele drijvende wolken stalt, hoog en wijd, de diepe Italiaansche
hemel reeds zijn glorierijke sterren uit. Een troonhemel alleen den
grooten dichter en zijn machtige ziel waardig, en 't standbeeld zelf uit
den grond van Florentië oprijzend, waar hij zijn inferno van weeën
beleefd had, schijnt, in den glans van zijn marmer hoog opgericht
boven den zwarten grond, het laatste vers van 't Inferno prachtig en
pakkend te belichamen
" E quindi uscimmo a riveder le stelle. "
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VII.
Maar van alles wellicht het belangwekkendste is na te
gaan wat de Dante-inspiratie in onze letterkunde aan zelfstandige schepping heeft uitgewerkt.
Hier treedt alweer — hoewel heel eventjes maar —
A. S. Kok te voorschijn, die zijn middelmatig dichterschap
enkel weet op te heffen als zijn stem ter eer van den Maestro
mag klinken, in zijn dramatische schets " Dante en de Samenzwering te Florence ".
" Maar wee het land dat aan zichzelf vertwijfelt
en zich den vreemdeling in de armen werpt.
Wee 't volk dat in zijn worsteling en strijd
Zich niet meer is bewust van 't grootsche doel,
In 't oog der vaadren goed en leven waardig ;
Bevestiging van vrijheid en van recht !
Wee 't volk dat zijn voorheen en 't voorgeslacht
In 't aanzicht slaat en met beginselen breekt,
Waardoor het is geworden wat het is,
En recht heeft van bestaan !
" Ik wil den vrede door herstel van 't recht
(Want dit alleen is waarborg voor den vrede)
En velen hunkren slechts naar wraak ; ik wensch
Den weg te banen voor Itaalje's Heerscher,
Door God en 't recht des volks daartoe bestemd —
En zij gaan slechts in roof uit op 't gezag
Voor zich en d'aanhang die hen dient ; ik wil
Ontwikkeling, volksverheffing, leven, vrijheid,
Door kerk en staat de perken aan te wijzen
Op elks gebied
zij zien in volksvernedering,
In kwijning en verdooving zeekren waarborg
Voor de onderwerping aan hun vloekbare eerzucht.
... Wil 't gedijen
Wat onze geest in 't leven roept, zoo moet
Het volk met liefde en geestdrift zulks ontvangen ;
't Moet de openbaring zijn van 't geen er omgaat
In 't zelfbewustzijn van geheel de natie,
Van 't geen zij wenscht en wil, zich denkt en najaagt,
Waar zij met kracht naar streeft. Betreuren wij 't
Zoo 't volk de speelbal zijn wil van onwaardigen,
Van eerzucht en bekrompen, huichlende ijver,
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die, Gode tergend, bij zijn naam nog zweert ;
Betreuren wij 't zoo 't de onderdrukkers vleit,
En vloekt wie 't weldoen ; zoo het recht en onrecht
De leugen en de waarheid in haar worstling
Met laf en onverschillig oog blijft aanzien
Of met een helschen lach ! zoo 't in zijn kwijning
Een lieflijker bestaan vindt dan in 't leven,
Den doodslaap wenscht en voor 't ontwaken beeft...
" ... Onthou dat onze zaak die van Italië is,
Dat heel het land moet haar vervulling wenschen,
Wil zij gelukken. Machtig is de vijand,
Die aan de Seine-boorden ons bespiedt
En met den moordnaar der gerechtigheid
Verbonden, onze vrijheid tracht te smoren.
Maar dat Italië slechts ernstig wille
En 't zal zich zelven redden ! Daarom moet
Niet slechts Florence 't zwaard des geestes zwaaien,
Maar heel het land met kracht zijn stem doen hooren (1). "

Ideologisch nog een stap verder, maar esthetisch veel stappen hooger, en we zijn weer bij Potgieter, bij hem die voor
immer in de letterkunde het Nederlandsche spoor liet van
't groote Dantefeest in 1865.
Potgieter was de man der eeuwfeesten. In 1859 had hij
dat van Schiller bezongen, in 1864, veel schooner, dat van
Shakespeare. Nu zou hij, in 1865, voor Dante nog meer doen.
Hij reisde met Huet naar Florence om aldaar mee te vieren het
6e eeuwfeest van Dante's geboorte (2).
Er was ook nog iets anders en iets meer : Potgieter
voelde zich ontgoocheld; en hij verlangde om een les van
den grooten Meester. Lees er nu maar Huet's persoonlijke
herinneringen aan Potgieter op na, om nog eens mee te
genieten van Potgieter's weelde op die Meidagen ginds.
Die olandese daar, in champagne-feeststemming, reciteerde
voor 't verblufte publiek, zoomaar voor de vuist, telkens
weer andere fragmenten uit de Commedia. En, thuis gekomen,
(1) Kok's dramatische schets verscheen in " De Gids ", IV, 1870.
(2) Ter gelegenheid van datzelfde feest hield in de " Hollandsche
Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen " te Rotterdam,
de voorzitter, G. Th. F. Groshans, een rede die naderhand in druk
verscheen : " Dante en de Divina Commedia " (Amsterdam, 1867).
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beste gedicht : aan " Florence''. Heel Dante's leven, in het kader
waarin het zich bewoog : het kleine, Florence, en het groote:
l'Italia una van zijn stoutste droomen, straks, in 1870, heelemaal
werkelijkheid. Het is een heerlijkheid, dat gedicht. Moeilijk ?
kom, laten we toch als klein volk, eens groot kunnen denken
en voelen. Laten we van de Italianen leeren dat we onze
grootste dichters niet bestemmen ter lectuur, ter gemakkelijke
lezing, maar ter gezette studie. De Italianen klagen immers niet
over de tienmaal talrijker moeilijkheden die Dante hun te doorworstelen geeft. En hoeveel hebben inderdaad arbeid en toewijding alreeds bij Dante niet opgeklaard?
Laat ons dan ook niet klagen. Want ditmaal is er reden
tot fierheid. Bij het zesde eeuwfeest van zijn geboorte ontving
Dante geschenken uit de handen van dichters veler landen.
Maar geen zoo blijvend schoon als de " Florence " van onzen
Potgieter ; het gedicht zelf en de aanteekeningen.
En toch is Potgieter eigenlijk niet geheel een dichter naar
Dante's geest. Potgieter is groot ; maar van een andere grootheid. Verwey noemt Florence in zijn " Leven van Potgieter " :
anti-Dantesk. En hij verklaart ook waarom. Er zijn nog andere
redenen : een gebrek en een deugd.
Het gebrek bij Potgieter was niet zoozeer dat hij niet had
Dante's geloof, maar wel dat hij niet had Dante's kennis van
dat geloof. Potgieter was geen theoloog en geen wijsgeer.
En de deugd ? Hoe zal ik dat zeggen ? Potgieter was te
" braaf ". Hij was de man die vastlag aan 't schoone verleden,
hij was de man der groote traditie. Hij was niet de man van durf
en geweld, stuwend naar een toekomst door hemzelven te maken.
Wat hij niet had zag Potgieter in Schaepman, die zoo pas
in Rome was afgestudeerd.
Schaepman kende zijn theologie en zijn philosophie,
Schaepman was durver. Schaepman had daarbij nog die vaste,
vlugge, tragische greep, die Potgieter, zich telkens in zijn eigen
mijmeringen verstrikkend, teenemaal miste. Schaepman moest,
zoo klonk Potgieter's wet, Dante vertalen en een studie over
Dante schrijven.
Maar die rijk- en forsch-levende Nederlander ging zijn
eigen gangen. Met stalen zenuwen stond hij, evenals Dante,
tegenover de lusten en de lasten van 't lot. En hij verkoos op

299
te gaan in de politiek zoodanig dat de poëzie — ik bedoel
niet enkel de verzen -- toch wel in 't gedrang kwam.
Parallelismen blijven er anders genoeg :
Dante had zich als levensleuze gesteld : " Vervolg uwen
weg en laat de lieden praten. Sta vast als een toren die nooit
zijn spitse buigt, hoe ook de stormen hem ombruisen ".
Dante had geleerd het hooge idealisme van gedachten en
gevoelens te doorkneden met nuchter levensinzicht en realisme
van wereldkennis.
Dante was een man van onaantastbaar katholiek geloof,
die steeds de dingen dezer aarde beschouwde in het eeuwige
licht, en die, in een optimisme trots alles, betrouwde op een
altijd en alom heerschende zedelijke wereldorde en een leidende
Voorzienigheid.
Dante liet door zijn ziele- en lichaamsleed de triomf bazuinen van zijn terzinen schallen een jubileering van " gloria '' en
" vittoria ".
Dante stond daar als 't hooge voorbeeld van het allitereerend en harmonieerend " politicus-poëet ".
Dante dacht en sprak zoo persoonlijk vrij dat hij leefde in
't gevaarlijk genot " een partij op zichzelf te zijn ".
Dante klom, trots velerlei menschelijke zwakheden, langs
een eenigen ontwikkelingsgang van al zijn vermogens, door een
ontzettende levenstragiek, tot een der heerlijkste typen van
ons menschenras ; en eindelijk op den hoogsten trap legde hij
zich neer ter eeuwige rust in het kleed van Franciscus....
De liberaal Potgieter dan wou den klerikaal Schaepman
af houden van de werkdadige politiek. Maar halsstarrig liep
Schaepman steeds verder. Altijd vervolgd, nooit verbannen,
heeft hij met een schier weergalooze inspanning, zijn ontzaglijke
taak volvoerd. Maar Potgieter's literaire opdracht aan Schaepman, die bleef onvervuld. Ten bewijze van wat Schaepman in
die lijn had gekund liet hij ons na de vertaling van één zang :
den laatsten van het Paradiso, inderdaad het beste wat we aan
Dante-vertaling hebben, en een onafgewerkte studie over
" Beatrix " (1), maar daarin ook weer een schets van de Vita
(1) Eveneens onder den titel " Beatrice " verscheen een novelle van
W. P. Wolters (Leiden, 1875) ; daarover spreekt eventjes C. Busken
Huet in zijn bovenbedoelde fantasie.
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nova en van de Commedia, zooals onze letterkunde er geen
tweede bezit :
" Toen deze balling, rampzaliger dan Belisarius, rechtvaardiger
dan Aristides, wijsgeer als Boëthius, en boven alles dichter, toen hij
daar neerzat in zijn vreeselijke eenzaamheid, toen heeft hij gezocht,
half bewust, half onbewust, naar zijn ideaal. Want hij was vreeselijk
eenzaam. Hij was onder ieder opzicht balling. Balling uit zijn vaderstad,
balling uit zijn huis, balling uit zijn gewone kringen, balling altijd en
overal. Want hij was vreemd aan de menschen, hij stond te hoog. Ontzettend eenzaam moet deze man geweest zijn, die niet kon schertsen als
de andere hovelingen en dien 't gezegd werd dat hij 't niet kon. Hij was
arm en koud in zijn eenzaamheid ; aan de vorstelijke tafel proefde hij
in de keurigste spijs, op den gouden schotel voorgediend, toch altijd de
asch en de tranen, de condimenta van het brood der ballingschap. Hij
stond hooger dan geheel zijn omgeving ; hij stond op dien bergtop, die
voor ons in nevelen is gehuld, die zoo dikwijls Golgotha is, zoo zelden
Thabor. Daar had hij het ideaal, maar het had geen vorm, hij kon het
niet naderen, het naderde niet tot hem. Hij zocht in eenzame dagen, in
eenzame nachten naar een gelijke, naar iemand die hem verstond. En
dan ook : hij, hij was wel rechtvaardig, maar toch mensch, zoolang het
ideale hem niets meer was dan een gedachte, een idee, kwamen ook
andere gedachten in hem, gedachten van berouw, van wroeging soms....
" Blonken hem toen, op een onnoembaar oogenblik, weer dat paar
kinderoogen tegen, waarin hij eenmaal alle schoonheid had gezien;
stond die glimlach Gods, in Beatrice belichaamd, daar op eenmaal weer
voor zijn geest? Het mag zoo geweest zijn. Het ideaal van zijn leven
vond in die herinnering zijn vorm, zijn gestalte ; hij had nu de
menschelijke verschijning, de bevriende gedaante gevonden voor alles
wat hem nog versterkte en troostte in zijn harden strijd. De balling had
een gezellin gevonden, meer dan dat, een reddende engel, die hem troostte
over de verdwenen of verbroken illusiën, die hem tot het hoogste en
heiligste terugbracht, het onvergankelijk ideaal,... Al heeft hij misschien
door zijn streng en somber uiterlijk, door zijn haveloos kleed dat woord
gewettigd : " Ziedaar de man, die de hel heeft gezien ", in zijn ziel
droeg hij den hemel, en aan zijn zijde ging, onzichtbaar voor allen, maar
zichtbaar voor hem, de hemelsche Beatrix ".
In datzelfde stuk " Beatrix ", dat onder zijn schuilletters
E. L. C. in zijn tijdschrift " Onze Wachter " (1) verscheen, en
dat hij daar, in zijn politieke veronachtzaming van zijn jeugdige
(1) 1875, I.
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letterkundige praestaties, liet begraven liggen, weet hij over de
Commedia het volgende :
" De " Divina Commedia '' is toch een monument van schier bovenmenschelijke kracht. Neem nu kracht niet uitsluitend als forschheid, als
geweld, zie daar iets anders in dan de ziel van ijzeren spieren en stalen
vuisten. In ieder gevoel dat tot zijn hoogste en fijnste ontwikkeling is
gekomen, ligt kracht. Kracht ligt zoowel in de teerheid als in den moed,
in de voorzichtigheid als in de tartende drift. ZOo, in dien algemeenen
zin, is kracht de groote eigenschap der " Divina Commedia ". Want
geheel het leven van den mensch klopt daarin, iedere vorm, iedere
wisseling, en ieder met haar eigenaardigen slag. Deze " Divina Commedia '', zij is de autobiographie van Dante Alighieri en tevens de geschiedenis der menschheid ; zij is als een kroniek der kleine Italiaansche
steden en tevens een philosophie de l'histoire als nog geen meesterlijker
werd geschreven, dieper opgevat, hooger opgevoerd. Zij heet een
heldendicht, maar wat is zij niet al ? Een leerdicht en een lierzang, een
satire en een idylle. In sommige verzen is het scheldwoord der twistende
partijen als in goudsmeewerk gevat ; in anderen hoort gij den echo van
wat de Florentijnen en Ravennaten dier donkere dagen spraken, fluisterden, mompelden.... Gij vindt alles in deze " Divina Commedia " ; de
schoolsche godgeleerdheid met haar strenge vormen van bewijs en
tegenbewijs, met haar diepe en klare ideeën, en de half fantastische
voorstellingen van natuurleven en sterrenkracht, de mystiek met haar
zachte bespiegeling en haar stoute vlucht, den felsten menschelijken
hartstocht, door niets bedwongen en niets verzacht. Ampère geeft u
zijn Voyage Dantesque in de hand, en gij huldigt in Dante den schilder
wiens schetsen onsterfelijk zijn als de natuur zelve, even sober en
even rijk; en ziedaar Ortolan, die u in de kringen der hel een gehéel
stelsel van lijfstraffelijke rechtspleging huiverend doet aanschouwen.
Ozanam heeft het beproefd " les sources de la divine Comédie „ aan te
wijzen ; hij ging ver in de eeuwen terug en zijn aanwijzingen voeren tot
de uitspraak van Carlyle: " The divina Commedia is of Dante's writing;
yet in truth it belongs to ten christian centuries, only the finishing of
it is Dante's ". Hugo Delff gaat nog verder, de geschiedenis der wijsbegeerte vindt hij in de Divina Commedia weer. Zoo is het geschied op
bijna ieder veld door dezen zanger betreden. Geen wonder ook. Menig
vorst heeft aan zijn liefde koninkrijk en kroon, zijn leven en zijn alles
toegezworen ; nooit heeft iemand dien eed gehouden, zooals Dante
Alighieri aan zijn Beatrix. Alles heeft hij gegeven aan haar en dat alles
is de " Divina Commedia ". Wat hij heeft geleerd en gewonnen op de
schoolbanken en op de paden des levens, wat hij heeft gedolven uit de
diepten zijner ziel of gegrepen in de stormen der wereld, daar is het,
alles. Meer nog dan dat alles, want hij zelf is daar. Hij zelf in al zijn
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grootheid en in al zijn zwakheid, met zijn onwrikbare zelfstandigheid en
zijn grillige ongelijkheden, met zijn heroïsch karakter en zijn kinderlijke
teerheid, met zijn martelaars-geloof aan de Kerk en zijn bijna ketterschen
haat tegen dien éenen Paus, met zijn ijzeren rechtvaardigheid, die hem
Brunetto Latini doet verdoemen, en zijn menschelijk medegevoel, dat
hem doet neerploffen bij Francesca's jammerklacht.
" Welk een kracht moest deze man bezitten om zichzelf te kunnen
blijven en tevens zoovelen te zijn als daar jammeren, hopen en jubelen
in de drie rijken, wier kringen hij bezocht.
" Welk een gedicht, welk een dichter, welk een liefde ! Een liefde
in haar aard gelijk aan die, waarvan de Paradijszang zou gewagen
door Thomas van Aquino St. Franciscus ter eere gezongen. Evenals de
zoon van Bernadone zijn armoede, zoo heeft Dante zijn Beatrix gevierd.
Deze schiep dat wonderbare poëem van zijn leven, waarin iedere daad
een gedicht is, waarin alles juicht, alles jubelt, alles leeft, dat het leven
wekt in het schijnbaar onlevende, dat, hierin Dante overtreffend, het
beeld tot werkelijkheid ziet worden in die wondteekenen ontvangen op
Alverniaas top.... Dante schreef zijn gedicht, hij leefde 't ook, maar niet
als Franciscus. Hij doorleefde 't in zijn ziel, en wat hij daar had geleefd,
schreef hij op 't onvergankelijk blad der menschenziel. Zijn lied weerklonk in een tijd van storm en beroering. Dan blijft het lied het best
bewaard. Echte volksliederen worden geboren op het slagveld, daar
ontvangen zij hun doop. Zoo is het ook met die reuzenzangen, die de
liederen der menschheid zijn. De Nibelungen klinken ons toe uit het
gedreun en gedruisch der Volksverhuizing ; de Divina Commedia blinkt
als een stralende ster uit de donkere dagen, waarin het oude zijn reuzenkamp tegen het nieuwe, tegen de vernietiging begon. Het is waar :
" L'homme n'écrit rien sur le sable
A l'heure ou passe l'aquilon. "
" Op een (raaien, kalmen zomerdag, rustig neergezeten onder het
zoele lommer, dan schrijft men namen en haalt men ringen in het zand,
maar Dante vond geen lommer, geen zon, geen rust, geen kalmte; wat
hij te schrijven had schreef hij in 't graniet. "
VIII.

Hoe vreemd het ook voor sommigen klinke, schijnt Perk
via Schaepman naar Dante te zijn gegaan. Althans werd op
het verwantschap tusschen de Grotsonnetten en Schaepman's
Katacomben-krans destijds alree door Heyting gewezen, die ook
Dante poogde te benaderen in een minder gelukkig sonnet (1).
(1) Heyting : " Het Boek der Sonnetten ", Den Haag, 1911,
blz. 35-36.
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mocht het. Want ook zijn grondidee is : de vrouw die sterft
wordt onsterfelijk, en de leidster van hem die op aarde moet
blijven. Helaas, bij Perk is 't andersom gegaan. Hij stierf het
eerst, en zoo vroeg. Wellicht was hij degene geworden, die het
hoogst in onze literatuur Dante zou nastreven. Dit schoone
schouwspel moesten we verder derven.
Daar was dan eindlijk Dante eén zoon geboren,
Die, vroeg, van verre 't spoor zijns vaders drukte ;
In Neerlands koren weer de harp liet hooren,
Wier godenslag Florence eens 't hoogst verrukte ;
Een jonge reus, die, leerling der titanen,
Den lauwer plukte, die heroën smukte..... (1).

De Tachtigers koesterden hoogen eerbied voor Dante,
getuige alree wat Kloos over hem zegt in zijn inleiding op
Jacques Perk's gedichten. Geen wonder trouwens, wijl hun
leermeester, Dr. W. Doorenbos, een vurig Dante-man was, en
den " maestro " een mooi getal bladzijden wijdde ,-- wellicht
de beste -- in zijn " Handleiding tot de Geschiedenis der Letterkunde " — 2e dr. Arnhem-Roeselare, 1882, Maar met hun
thesis : poëzie is vóór alles lyriek, kwamen de Modernen toch
onmogelijk bij Dante terecht.
Dante immers was boven alles gedachtedichter. Op stemmingkunst en minnebevlieging zag hij al dieper neer naarmate
hij groeide. Hij geloofde slechts in éen aesthetiek ; die van de
sterkste inspanning van alle zielekrachten te gelijk, kunst en
wetenschap, de eene steeds opgaand in de andere.
Zoo wordt het natuurlijk dat er weinig van zijn invloed
op de Nieuwe Gidsers valt te bespeuren.
Verwey vertaalde een paar stukjes uit de " Vita nova ";
E. B. Koster ook. Van Eeden, op zijn ouderen dag, dichtte
zijn : " Dante en Beatrice " (2) en trachtte zichzelf zoowat
een Dante te droomen. Hij heeft er heel wat moeten
voor hooren. En hij had wel wat verdiend. Maar alleen iemand
die veel dichter tot Dante is genaderd dan de meesten onder
zijn belagers kan verzen schrijven als :
(1) J. Bohl, Dec. 1882, opgenomen in zijn Canzonen, waarin Bohl
tal van minderwaardige hulde-stukken aan Dante liet verschijnen.
(2) Amsterdam, 1909.
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Dat allerteerste, allerzoetste leed ?
Door dagen vurig en door nachten heet
Zaagt gij die onbeschrijf bre lieflijkheden.
Dat roode kleedje, 't lint, die ranke leden,
die ooge-starren. 0, ik weet!... ik weet,
en naar de zoete, folter-diepe beet
hebt gij om uitkomst of begrip gebeden....
Wie ben ik als ik denk aan U, mijn held!
Ik kleine, in 't klein-gevoelend volk begraven.
Maar toch, wat zoeten drank van min zij gaven,
Mijn harten-hart bleef zoeken
onverzeld,
Naar minder niet dan wat uw mond mocht laven.
Kristallen dronk, uit eeuwge rots geweld.
Datzelfde waar uw godlijk lied van meldt
heb ik voor alle tijden willen staven.
Uw stroom is majestatisch neergedonderd
met wentelsprongen tot den blanken plas,
maar als een zwoel, vermaledijd moeras
houdt U van mij mijn tijd en volk gezonderd.
En daar was géen, ik zeg u, die verstond
de taal der stroeve plooien om mijn mond.
Hebt Gij, mijn zanger, ongeschokt vernomen
den doodsnik van uw allerschoonsten waan ?
En zijt Gij vast de treden opgegaan
bestroomd van 't bloed der teerste en liefste droomen?
't Zij dan door zesmaal honderd jaar gescheiden,
't zij dan zoo ongelijk van maat en kracht,
zijn telgen wij nochtans van één geslacht
en draagt éen liefdetronk ons, bloesem, beiden....
Mijn Land, mijn Land, hoe blinken spiegelklaar
uw vlieten in de riet-bewassen zoomen.
Stil glijdt het bruine scheepszeil langs de boomen,
kalm ligt het vredige gehuchtje daar,
met torenspitsje en molentje, te droomen,
breed overwelfd door blanke wolkenschaar,
die statig aandrijft uit de kimmen, waar
het zeeruim wacht op d'altijd gaande stroomen.
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Mijn Land van weide en rustloos winde-lied,
gij hebt de pracht van Arno's bloesem niet
en niet de grootschheid van Ravenna's wouden.
Mijn Land, toch deedt gij mij, als Hem verstaan
wat in 't verganklijke niet kan vergaan,
wat ons van 't aardsche leven voegt te onthouden.

Veel vroeger dan Van Eeden, en met steviger stap, omdat
hij als kunstenaar zekerder was van kunnen en zuiverder van
inzicht, ging Herman Gorter naar Dante toe. Hij controlleerde
minder zijn gevoel dan Van Eeden. Intuitiever zag hij dat individualiseering naar onvruchtbaarheid leidt, en dat de poëzie
om gezond te blijven weer den socialen weg opmoest. Toen
Herman Gorter, van zijn heerlijke " Mei '' uit, de verbijzondering van zijn denken, voelen en doen had opgedreven tot
dat gevaarlijke scheppingsproces van zijn '' Verzen '' gevaarlijk ook voor hersenen zoo sterk als de zijne r- toen vond
hij in Dante niet slechts zijn meester en zijn leider, maar ook
zijn dokter voor zijn zieke psychisch gestel. " De groote zucht
van 't leven '' is in hem door Dante heropgewekt, en Dante is
de geestelijke vader van het beste in zijn latere bundels, vooral
in " De School der Poëzie " (1).
Ook hij heeft zijn Beatrice ontmoet :
Er daalde tot mij neder uit den hemel
een engel, met houding die ik wel eens
als kind gezien had in een schoon zacht meisje.
Die kwam tot mij, om hare voeten was,
als van bloemen zoo klare, een gewemel.
Maar hare oogen waren toch zoo teeder,
zoo vol, ernstig, en donker, dat ik 't wijsje
harer vroolijke voeten gansch vergat.
Zij zeide, wijl haar oog over mij las :
" Gij dacht niet dat ik nog eens tot u weder
zou komen, maar het was zoo vol geweens
om u, dat 'k tot u te mogen gaan bad.
Nu ben ik hier, en laat nu snel dien gloed
van tranen om u drogen, en de lucht
helder worden om u, zooals een bloem.
En laat een ernst, als van een donker oog,
(1) Amsterdam, 1897.
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leere' het bestaan van wie mij zond, van God.
Zie, het is niet genoeg dat ik u roem
't bestaan van hem, die ook buiten mij is,
maar zoo gij 't oog over mij heen bewoog,
zooals 'k hier sta, weet ik zeker dat tot
't begrip gij komen zult, hoe hij geducht
en zacht is tevens, en hoe algewis. '
Toen sloeg ik 't oog naar waar zij sparklend stond,
helder opgebouwd, zoodat haar japon
doorzichtig was, en hare klare oogen,
helder, kregen voor mij een glans van blijheid.
En wijl ik mijne oogen om haar zond,
zoekende, hoe zij daar was, en ook daar,
en of hare kleuren mij niet bedrogen;
gevoelde ik een zekerheid in mij.
Het is alsof er in mijn armen vrijheid
geboren werd, het was alsof ik waar
werd. Ja, het was, terwijl ik op haar zon,
alsof ik werd in mijn binnenst als zij.

Door Dante is de van nature heidensche ziel, die 't uitjubelde in den dichter van " Mei ", innerlijker en christelijker geworden, ofschoon verre van dogmatisch, want beslist
zich gewonnen gevend aan 't pantheïsm dat ook Dante bekoorde,
maar dat Gorter uit Spinoza teenemaal heeft opgeslorpt, al
redeneerend, saai en star, ten schade van zijn rijke dichterschap.
Rechtstreekser naar Dante was van meet af gegaan de
jong gestorven, schier onbekend gebleven dichter Bastiaan
van Heyningen. Hij was geen zoo krachtige persoonlijkheid als Gorter, en hij stond niet zoo geniaal-naïef in 't leven.
Maar hij was een streng zoeker naar Schoonheid, en in Dante
vond hij troost in zijn lastig lijden, waaruit de dood hem op
zijn 24 jaar heeft verlost. Onder Dante's hoede gaf hij dan ook
zijn kleine bundeltje " Gedichten " (1) over aan den lezer, in de
hoop dat deze wel iets zou voelen van den kommer, die uit het
" rijmgespeel verholen loert of fel te voorschijn bruist.... "
Krachtig gezond, en daarom ook minder passief, ging
al vroeg bij Dante in de leer een vrouw, die van de Nieuwe
Gids-beweging heelemaal afzijdig bleef. A. C. S. Wallis, de
(1) Amsterdam, 1889.
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dochter van wijsgeer Opzoomer, wist van kindsbeen af den weg
door Dante's bespiegelingen, evenzeer als door die van Schiller.
Beiden zijn voor deze denkende dichteres gebleven wat ze
waren van haar eerste jeugd af. Maar geen van beiden heeft
den vorm van haar zware proza kunnen louteren tot er uit
blonk het goudgehalte van hun eigen scheppingen. Daartegenover staat dat deze vaardige vrouw wellicht beter dan wie
ook vóór haar ten onzent, in staat bleek naar het diepste in
Dante te grijpen, en in haar personnages, o. a. in Person (van
" Vorstengunst ") (1) Danteske trekken uit te werken, vooral
waar het gaat om de ontleding van de jacht naar de daad in dit
jonge krachtgenie.
Ix .

Op grooter schaal dan ooit voorheen komt in den allerjongsten tijd Dante's invloed bij ons te voorschijn. Werken
als " Dante's Mystieke Reis '' van Bierens de Haan werden
alree boven vermeld. Maar binnen de zuiver-bellettristische
literatuur zijn daar vooral
P. N. Van Eyck, die, helaas, langs de oppervlakte blijft
kuieren, en ten slotte noch fijn noch forsch genoeg is om het in
Dante's gezelschap uit te houden, maar die toch daartoe in
zijn " Getijden " (2) een groote poging deed. Ook hij immers
bezocht zijn drie rijken : " In de Nevels '' ; " Schemeringen ";
" de gouden Poort ".
Nico Van Suchtelen, de vertaler en de inleider der " Vita
nova '' (3), een veel inzichtiger denker dan Van Eyck en een veel
zelfstandiger dichter, die zich dan ook benijdbaar zuiver in de
atmosfeer rondom Dante, veel meer dan in Dante zelf, heeft ingewerkt. Ik bedoel de jeugdatmosfeer om den Beatrice-verliefde.
Maar in de eerste plaats is daar Mevrouw Henr. Roland
Holst-van der Schalk, eigenlijk de meest Danteske verschijning in onze heele letterkunde (4).
(1) 5e druk, Haarlem, 1907.
(2) Bussum, 1910.
(3) Wereldbibliotheek, Amsterdam.
(4) Ook " Dante en Henriette Roland Holst " zou een afzonderlijke studie vragen. Al het werk van Henriette Roland Holst verscheen bij Brusse, Rotterdam.
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van alle menschelijke vermogens in gecondenseerd-monumentale scheppingskracht; de verrassende plastiek van elke abstractie ; de opstuwing, uit die geestelijke diepten van hoofd en hart,
van dien laaienden gloed door die versgevaarten van beelden,
vol wee en weelde, geleden en genoten in den tijd, maar gerythmeerd door een schoonheid, die schreit en jubelt de dagenlooze
eeuwigheid in.
Dantesk. Geen ijdelheid van schoonen schijn, van dartel
zinnenstreelend woordenspel, van mooidoende decoratieve
opluistering van een luierend leven, geen schijnheilige pose,
verkrachtend in verleugening om schoone woordjes het hoogste
in den mensch, het goddelijke. Maar zielsuiting van groote
smart en haar zalvende leniging tevens, ernst van hoogste
apostelschap, openbaring van eigen diepste wezen en reikhalzing naar het diepste wezen van al het andere ; loutering, verheffing, wijding, heiliging.
Dantesk. De poëzie iets heel anders dan aesthetische prikkel-voldoening ; de poëzie, de hoogste der menschelijke daden,
de zedelijke kracht in haar opperste waardij.
Hier is er eene inderdaad wier Dantenavolging niet zingt
met een kopstem, maar met haar heele hart... Toch is ook zij
gegaan door lange jaren van stille, harde studie. En telkens
wijzen tot de titels van haar bundels toe op piëteitvolle overgave aan den eenigen maëstro :
Naast het " Convito ", legt ze haar " Socialisme en Literatuur " ;
Naast de " Monarchia '', haar " Revolutionnaire Massaactie " ;
Naast het " Canzoniere ", haar " Sonnetten en Verzen in
•
Terzinen geschreven '' ;
Naast de " Vita nova '', haar " Nieuwe Geboort ";
Naast het " Purgatorio '', haar " Opwaartsche Wegen " ;
Naast het " Inferno ", haar " Vrouw in het Woud ";
Naast het " Paradiso ", haar " Feest der Gedachtenis ".
Van kindsbeen af schreeuwden haar dagen, zegt ze, om
een inhoud, " elk zoo ledig, zoo hongerig en zoo groot ". Die
dagen kwam Dante vullen. Ze voelde dat hij het was " die
liefde tot wijsheid plantte in haar ". Hij heeft haar geleerd
" hoe de schijn der dingen telkens ons hart teleurstelt en
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bedriegt ". Zoo was ook zij voorbereid tot den slag, die haar
trof : niet de verbanning, maar toch, om haar Dantesk plutonisme, de uitstooting uit de socialistische partij, van wier
menschlievende actie ze zich, och, zooveel had voorgesteld.
Toen heeft ze zich, dubbel aanhankelijk, aan Dante gehecht,
want ze wist uit zijn mond " dat de vergeestelijking der dingen,
die mystiek genoemd wordt, ons vrede geeft en troost ".
Maar haar geloof blijft een ander dan dat van Dante. Ook
zij wil door haar poëzie het leven van haar volk verlichten als
met een toorts in den nacht. Maar het licht van haar sociale
begrippen ontsteekt ze bij Marx, en intusschen droomt ze voort
voor het socialisme te zijn wat Dante was voor het katholicisme.
Wel komt ze in haar voorlaatsten bundel " Verzonken
Grenzen '' een stap nader tot Dante's geloof, maar den troost
van de hoop in een ander leven blijft ze toch nog ontberen.
Hare hoop is nog immer de steeds zich volmakende menschheid. Maar ze beseft hoe lang dat nog duren zal. Haar" Opwaartsche Wegen " komen niet uit op het Aardsch Paradijs; maar
haar " vrouw in het woud " weet waar hij groeit " de Boom
van groot Verdriet ", en dat is op weinig na even grootsch
een vizioen als de laatste zangen van het " Purgatorio "; maar
tevens wellicht de schijnendste poëzie --- en toch ook de
moedigste — die ooit in ons Nederlandsch werd verwoord :
Diep aan de steile helling van het leven,
waar 't kleine gewas van bonte vreugd niet groeit,
den top in wolken van gepeins geheven,
den voet door de beek der tranen besproeid,
staat een boom. Tusschen zijne takken honkren
de klare hemelsche gesternten niet ;
een klaagzang ruischt de kroon, de dichte, donkre,
van den eenzamen boom van groot verdriet.
Pelgrims voelen een sombre schaduw vallen
over het pad dat reeds verkoor hun voet,
zien huivrend op, verbleeken, en haast allen
vluchten zij weg met een verschrikt gemoed.
Liever dan tot het gebied van zijn zwarte
schaduw en somber ruischen in te gaan,
dalen hun zwakke en bevreesde harten
langs warre en onzekre paan,
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stijgend uit der bedwelming poel tot hen,
of verschalkt door de zachte valsche lampen,
schijn van 't geloof, in zijn mist afdwalen.
Ach, zij zullen voortaan deemoedig knielen
voor 't beeld van iedre dwaze en blinde waan,
omdat te zwak waren hun bange zielen
den zin van dat hoog ruischen te verstaan.
Ofwel zij zullen verder leven, bloode,
in een dorre en droomenlooze sfeer ;
sinds zij den boom-van-groot-verdriet ontvloden
ontluikt groot-verlange' in hun hart niet meer.
De wein'gen die zijn schaduw niet ontvluchten
en stil neerzitten aan zijn breeden voet,
weten niet allen hoe de vreemde vruchten
te openen die hij soms vallen doet.
En ook al zetten zij hun weeke tanden
in de harde kern die 't hulsel omsluit
is het of hij tot asch wordt in hun monden,
en zij spuwen zijn bitterheid weer uit.
De gif belade' en oversterke geuren
die uitzendt de bloesem van dezen boom,
maken hun harten dronken ; in zijn treuren
verzinkt hun hart als in een laatste droom.
Of de zon schrijdt en alle sterren schrijden,
hunne gedachten blijven roerloos staan ;
voor hen bestaat niets meer in 't wereld-wijde
als 't klagend ruischen van die donkre blaán.
Wee over hen, die zijn zoo ver gekomen,
zoo dapper tot de schaduw ingegaan,
om toch, het hoofd gesteund tusschen de loonre
handen in daadloos droomen te vergaan.
Een enkle is er, die zich zet en luistert
naar 't eeuwig wisslend, eeuwig eendre lied
van den boom, die der sterren glans verduistert,
-- luistert en weent en peinst, maar wanhoopt niet ;
zoolang tot zijn hart van het ruischend klagen
den hoogen lang-verzwegen zin verstaat,
en hij voelt van zijn polsen 't oude jagen
getemperd tot wijzer en stiller maat.
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Zij .zijn 't die uit de stekelige schalen
pellen de blankheid der binnenste pit,
en met hun sterke tanden haar vermalen
al maakt de vrangheid soms hun lippen wit.
En allengs voelen zij hoe door hun wezen
een nieuwe kracht zijn klare gulpen giet;
de kracht die in den mensch nooit komt gerezen
dan uit de bittre spijs van groot-verdriet.
Dan staan zij op, hun eerst nog zwakke schreden
worden vaster, op hun verdiept gezicht
dragen ze een schaduw van de schaduw mede
waarin zij wijlden, als een donker licht.
De manendos van veel dappre gedachten
omwuift de welvingen van hun gemoed,
en de wijsheid der sterrelooze nachten
stroomt als een donkre ader door hun bloed
Onder hun blik krijgen de argelooze
oogen der kleine vreugde' een dieper glans,
hun handen glijden langs des levens rozen
als langs het loof van een gewijde krans.
Zij zijn het verste en het dichtst gedrongen
tot het hart van het al-omvattend zijn,
waar de oogen zich sluiten, en de tongen
zwijgen van alle vreugde en alle pijn.
Zij leerden spellen de wetten van worden
en groei, die heeten verscheurdheid en pijn,
en dat zoo 't oude blad niet viel en dorde
de aarde nooit lentisch-vernieuwd zou zijn.
Over elk leed stralen hun klare oogen
mildheid, hun hand is altijd troostbereid,
maar hun eigen diep wordt alleen bewogen
door de groote winden der eeuwigheid.
Zij zijn de overwinnenden, de sterken,
die hun nest in den boom van groot-verdriet
verlatende, met uitgespreide vlerken
wegwieken naar een ver en klaar verschiet.
Zij zijn het, die de kinderen der menschen
voorgaan, die zaaien in hun bleek gemoed
het vlammenzaad van hoogschietende wenschen
en het bevruchten met een straal van moed.
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Maar om hun eigen hart een kracht te maken
die menschen heentrekt naar dat goud verschiet,
moesten zij ver van de veilige daken
neerhurken, lang, bij dat hartbrekend lied.
Mijn hart ook is zoekend dien zin te vinden,
mijn hart kauwt aan de vruchten van dien boom :
o dat hun vleesch het niet als gif ontbinde,
en hun geur het niet make dof en loom.
Helden en dichters, gij, die door der tijden
nevel mij toestraalt, als sterren door mist,
helpt mij, om van het ruischend lied te scheiden
gelijk gij scheidet toen gij zijn zin wist.
Gij allen die geoogst hebt warm en helder
uw bronzen tros aan den wijnstok der smart,
en deedt den gouden wijn in donkren kelder
uitgisten van uw diepgedolven hart,
helden en dichters, helderziende' en wijzen
die in mij leeft, schraagt met uw kracht mijn kracht,
dat ik wat ruischt in de wolk der gepeinzen
in mijn hart sluite door de donk're nacht.
Helpt mij, uw dochter, laat mij niet verderven
onder 't gebladert waar geen ster doorstraalt
maar rijze' als gij reest en gaan tot de erven
der menschen, smartgelouterd, smartgestaald.
En gij, liefste van allen, sterke broeder,
die onverschrokken voor mij henenschijdt,
aller groote dade' en gedachten moeder,
in dit uur van den gang der eeuwigheid...
Wees bij me, omring mij met de groote armen
van uw roeping, uw mildheid, uw gebod,
gelijk die oude' omringde het erbarmen
en de wet en de werken van hun god.
Want ik wil mijn donkere tranen verkeeren
tot parelhelle glansen van gezang
om uw hoofd mee te omwinden, en te eeren
boven de groeven van uw maagre wang...

Zoo komt Mevrouw Roland Holst steeds tot heur Dante
terug. Zij dankt, en hij troost en sterkt.
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Zal Mevrouw Roland Holst ook bij Dante vinden ten
slotte Dante's eigen sleutel ter oplossing van het lijdensraadsel :
der menschen zonde en schuld ?
^
^*

Potgieter, Schaepman, Roland Holst : de drie dichtende
denkers, die elk op zijn wijze hebben gepoogd, door de poëzie
heen, het sociale leven te richten van hun volk.
Potgieter, de gloeiende maar huiselijk-vrome vaderlander,
Schaepman, de steil-orthodoxe ultramontaan, Henriette Roland
Holst, de dwepende internationaliste; alle drie kwamen ze met
hun geweldige stuwkracht, met hun vlammenden hartstocht,
met hun heerlijke overtuiging bij Dante terecht. Alle drie ten
slotte geloovers, optimistische geloovers, alle drie pogend te
leiden langs de bedding van dat optimistische geloof de drie
groote bezigheden van 't menschdom :
het zoeken in ons binnenste ;
het zoeken rondom ons;
het zoeken ginder hoog.
Voor alle drie heb ik uitkomst, jubelt steeds door die sombere Dante. --- Want al wie te goeder trouw is komt uit op
hem. Ook wij, de kleinen, wij allen. Maar dan het liefst met het
vers op de lippen, het subliemste wellicht door Dante aan ons
Nederlandsch ingegeven — het vers, dat de heele " Florence "
doet opstralen in een apotheose voor Dante zelf en voor
't geloof in de menschheid :
IN SCHOONHEID ZAL HET HEILIGE OVERWINNEN.

ONTMOETING MET DANTE
DOOR

Prof. KAREL VAN DE WOESTYNE
Werkend

Lid der

Koninklijke

Vlaamsche Academie

De Waag aan mijne linker-zijde, en aan mijn rechter
de Scorpioen, beteeknen hoe het kentrend Jaar
een nieuw gelaat vertoont den blinden Tijd, zijn rechter.
Zoo sta 'k met nieuw gelaat naar blinde toekomst, daar
ik, midden in den weg des Levens, mij ga keeren
en 't vuur van gistren voor het licht van morgen per.
Van alle schromen leeg als leeg van elk begeeren ;
van alle weelde wars als wars van elke hoop
die, lijk ter verre kaai de ring van mooglijk meren,
neen : lijk door neevlen heen de ring der zon, me noop'
dat ik uit ouden last me een nieuwe liefde wijde,
zoo ben ik staande, en stake een wijl mijn levensdoop,
en wil noch gaan noch keere', en ben noch droef noch blijde.
En zie : waar 'k wijle, in weiflens ijlten, aan den zoom
eens blauwen wouds, daar rijst aan mij, van uit de afgronden
waar Godes roede roert de droesmen van mijn droom ;
daar rijst aan nieuwe zorg, daar rijst aan oude zonde
Gij, Dante !, en in mijn schaemle zwartheid zie 'k u staan
in 't paars van uw geloof en van uw wil gewonden.
Zoo stelde aan 'tzelfde woud de witte Mantuaan
naast uwe norschheid klaren eenvoud van zijn vrede.
Maar u zie 'k plooien-strak met roerloos rood omvaen ;
uwe oogen rollen rood den glans van uwen kleede;
de waaz'ge scheemring is van uwen gloed gedrenkt;
van uwe leden druipt als bloed over mijn leden.
Gij staat aan mijne zij ; gij ziet mij aan ; gij wenkt.
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Gij wenkt. Uw blik ontwekt de blikken van mijne oogen.
En plots recht eene hoos fluitend een muur van gruis
om ons en 't woud, van panter, wolf en leeuw bewogen.
Een dak van vlerken overhuift met bang geruisch
de domen van 't geboomt; de donkere aard gaat splijten
en walmend ronken van het ondergrondsch fornuis ;
het is één wervel van vertwijflend bonze' en krijten.
Tot weer ineens, gelijk een vrage, stilte valt
over 't oneindelijke luistren van de wijdte.
Geen blad dat nog verroert, geen stemme nog die schalt;
geen aém dan de eigen aêm die nog het woud doorvoere :
wachtende ruste om uw gestalte en mijn gestalt',
o Dante, en uwe hand die komt mijn hand beroeren.
Uw lippe roert. Doch mijne matheid heeft verstaan.
" Waarom, o schim, moest gij dit woest tooneel me
Allang ontwikkeld zijn de waden van den waan ; [ontvouwen?
" Allang draag ik in 't hart onoverkoomlijk rouwen
om de' onafweerb'ren last die mij gebogen houdt
en dien uw harde geest me manend heet te aanschouwen.
" Ik weet : mijn lichaam is dit stof-ommuurde woud
dat, onder 't weemlend dak van Noodlot's zwarte vlerken
en stikkens-dik van aardsche giffen, staat gebouwd

" als een spelonk onder 't gedreig van losse zerken,
waar aan de wanden solfer-dansend staan gegrift
in onuitwischb're taal met wisselende merken
" van panter, wolf en leeuw, de teeknen van mijn drift.
" Doch — zoude ik schrikken?, zoude ik omme—zien? 't Verleen
is een onmaat'ge zee, met storremen doorschoten
omhoog, omlaag, van zon-geflits, van golf-geween.

" Ze liet me een schaarschen buit op wisselvall'ge booten
en veel is, wat ze aan tuig en wat ze aan moed me stal.
Maar al haar zand is door mijn vingeren gevloten ;
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" en of ze lieflijk lokte, en of ze dreigde, bral
om 't onbestemd besluit van blind en dom regeeren :
mij liet ze 't weten van haar breedte en haar getal.
" Zóó kwam de zee, zoo kwam 't verleden mij vermeéren ;
en, hoe 'k me dieper zag dan ik me peilen kon,
hoe slave ook van mijn vleesch en woelende begeeren,
" zoo kan ik, Dante, herbeginnen als 'k begon.
Doch Dante, smalend : " Arme makker ! En de Liefde ?
o Trotsche ontginner van den droefsten, dorsten tijd;
die, waar de dag u ruim met ijdelheid geriefde,
" u-zelve' uit eigen vleesch een zalig maal bereidd'
en niet en zaagt hoe 't uwen schaemlen broeder krenkte
dat ge uwe glanzige ijlt bliest tot onsterfelijkheid;
" o gij, dien God met de edelste getuignis drenkte ;
gij, die van God Zijn glorie-rijkste gave naamt
maar Hem naar uw beeld als naar de eigen beeltnis wenkte :
" hoe durft ge een morgen toe waar geene liefde in aémt? "
Hij zwijgt. Een wijd gebaar dat nieuw visioen beslisse
rijst vierkant-teeknend uit zijn arm, die klaarte omraamt.
Maar 't ben hem vóór, en 'k roepe : " o Toon mij Beatrice! "
En
weêr sta 'k, mijn gelaat naar blinde toekomst toe,
te midden van den weg des levens, en verlaten
van wie me helpend were en wijze wat ik doe.
Was mijn verlangen boud, was mijne vraag verwaten,
eischte ik te veel, 'dat ik niet verder weten mocht?
Of mag zich, Dante, niemand meten naar uw mate,
o Gij, die mij verliet als gij me 't meest verzocht?
— De Waag aan mijne linker-zijde, en aan mijn rechter
de Scorpioen, en vóor me : wepel, aarde en locht.
Maar in me thans het koppig zoeken naar een Rechter,
al weet ik zéker dat Hij mij genade ontzegt
dewijl geen liefde, o Beatrix, den moeden vechter
ooit aan heur hart, het hart van God en Menschen, legt.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen. over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.

**
KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*

**
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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde:
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletick, hagiographie. ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde. noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden 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 verzocht, 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.
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Vergadering van 15 Juni 1921.

Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, onderbestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOGS, Dr.
HUGO VERRIEST, ISID. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE en Prof. KAREL VAN DE WOESTYNE, werkende leden ;
De heeren Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid,
en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid.
De heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, bestuurder, en
Joz. JACOBS, werkende leden, Dr. MAURITS SABBE en
Dr. A. VAN HOONACKER, briefwisselende leden, hebben
laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij
te wonen.
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de
Mei-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
^
**

De heer OMER WATTEZ, waarnemend bestuurder,
brengt aan de Vergadering den groet over van Prof.
C. LECOUTERE, en spreekt den wensch uit dat deze
weldra zijne plaats aan het bureel zal kunnen hernemen.
(Algemeene toejuichingen.)
^
^*
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Aangeboden boeken, — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Tijdschriften..-- Annales des travaux publics de Belgique, avril
1921. Le Musée beige, 15 octobre 1920, et Bulletin bibliographique
et pédagogique du Musée beige, 15 nov,-15 déc. 1920. — Revue néoscolastique de philosophie, mai 1921.
Door de " Académie Royale d'Archéologie ", te Antwerpen :
Annales, 6e série, T. VIII, 3e et 4e livr.
Bulletin, IV, 1920.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën,
te 's Gravenhage :
Jaarverslag. 's Gravenhage, 1921.
Door de " Bayerische Akademie der Wissenschaften ", te Munchen :
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen and historischen
Klasse. Jahrgang 1920, 9-11. Abhandlung.
Abhandlungen id. XXX. Band, 8. Abhandlung.

Door de " Stadtbibliothek " van Bremen :
Bericht fiber die Verwaltung der Stadtbibliothek im Rechnungsjahre 1920.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :
Naklank en Aandenken der feestelijkheden ingericht bij de Plechtige Inhuldiging van den heer Florent Cootmans als Burgemeester van
Berchem op Zondag 12 Januari 1908. Z. pl. of j. (Berchem, 1908.)
Aan het Vlaamsche Volk bieden wij dit vertoog om het in te lichten over den toestand van onze Vlaamsche Volksbeweging in deze
benarde tijden. Leuven, z. j. (1917.)
De Raad van Vlaanderen aan het Vlaamsche Volk ! Lier, z. j.
Een Noodlottig Man en een onbekwaam Minister. Borgerhout, z. j.
Een Woord aan onze verstandige Werklieden. Over Arbeidsbescherming en Maatschappelijke Verzekeringen in Duitschland en België. door L. D. B. Brussel, z. j.
De huidige oorlog in 1911 voorspeld, door den Franschen socialist
FRANCOIS DELAISIE. Z. pl. of j. (Charleroi.)
MOREL (M. E. D.), secretaris van de Union of Democratic Control.) Waarom het Gras in de Lente Rood zal zijn. Vertaling van
L. D. Anderlecht, 1918.
Vlaamsche Boekerij Gottingen. Boekenlijst le deel. Nederlandsche
Boeken. Gottingen, 1918.
Door den heer Dr. M. SABBE, briefwisselend lid :
SABBE (Dr. MAURITS). -- Christoffel Plantin. Antwerpen, 1921.
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SABBE (MAURITS), conservateur du Musée Plantin, a Anvers.
Marius Audin. Les caractères de civilité de Robert Granjon et les
imprimeurs tlamands. Lyon, 1921.

Door den heer VALERIUS D ' HONDT, te Aalst :
Nestor de Tière. Bio-bibliographie, door V. D ' HONDT. Antwerpen, z. j.
Geschiedenis van het Tooneel te Aalst en b ijzonderlijk van de
Koninklijke Rederijkkamer De Catharinisten onder kenspreuk " Amor
Vincit', , door VALERY D ' HONDT. Bekroond in den wedstrijd uitgeschreven door de voormelde rederijkkamer. Aalst, 1908.
Door den E. H. ALF. LAMOTTE, pastoor :
Bij de Aanbidding van het Lam. Adam en Eva in het Hemelsche
Paradijs, door ALF. LAMOTTE, pastoor. (Overdtuk uit het maandschrift
Limburg.) Maeseyck, 1921.
Door Dr. E. WIERSUM, te Rotterdam :
Een onuitgegeven brief van Oldenbarneveldt (Den Haag, 31 Dec.
1590), medegedeeld door Dr. WIERSUM. (Overgedrukt uit de Bijdragen
en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel XLII.)
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographie, April 1921.
Pro Flandria, MeiJuni 1921.
Het Westland en de Hopboer, nr 1, 1921.

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 :
Nederlandsch Archievenblad, 28e jg., 3e afl.; 29e jg., le-2e afl. —
Biekor f, nr 5, 1921. -- Limburg, nrs 1-9 en 12, 1920 en 1-11, 1921. -Neerlandia, Juni 1921. — De Opvoeder, nrs 15-16, 1921. — De SchoolStudiën,
Sint-Cassianusblad, juni 1921.
gids, nrs 14-15, 1921.
Juni 1921. --- De Kleine Vlaming, Juni 1921.
La Vie diocésaine,
Mei 1921.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920.1921)
werd ingezonden :
Door den heer VALERIUS D ' HONDT, leeraar, Dirk Martenstraat 49,
te Aalst ;
Nestor de Tière, de Baanbreker van het Realisme op het Vlaamsch

tooneel. Proef van Bio-bibliographische documentatie, door VALERIUS
D ' HONDT.

Antwerpen, z. j. (1921.)
^
^*
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Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende
ingekomen brieven
1°) Het Lam Gods. Brieven van Z. E. Kanunnik
VAN DEN GHEYN, van 20 Mei en van 11 Juni, de Academie verzoekende hem de gelegenheid te geven in haar
Verslagen en Mededeelingen te antwoorden op zekere
beweringen van E. Heer Pastoor AERTS, in zake het

Lam Gods.
De Vergadering, na kennis genomen te hebben van
de briefwisseling betreffende die zaak, beslist met eenparigheid van stemmen, dat zij haar Verslagen en Mededeelingen voor een polemiek over gehouden lezingen niet
kan openstellen.
2°) The John Crerar Library, te Chicago. Bij
brieve (alhier den 29 Mei ontvangen) noodigt de John
Crerar Library de Koninklijke Vlaamsche Academie uit,
zich te laten vertegenwoordigen op de inhuldiging van
haar nieuw gebouw den Zaterdag 28 Mei.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Van de pers gekomen uitgave. — Den 13 Juni
werd aan de heeren Leden verzonden de 2 de aflevering
(blzz. 221-423) van het II e deel van het Zuid-Oostvlaandersch Idioticon, door onzen geachten Collega ISID. TEIRLINCK. - De gebruikelijke schikkingen werden verder
getroffen voor de verzending van genoemde uitgave.
2°) Koninklijke Academie van Wetenschappen,
te Amsterdam. (Academia Regia Discíplinarum .Neerlandica.) — WEDSTRIJD " Ex Legato Hoeu ftiano ". —
Gedrukte brief van 9 April 1921, onderteekend C. VAN
VOLLENHOVEN als voorzitter dier Academie, houdende
mededeeling van den uitslag van den wedstrijd voor 1921
en van het programma voor het jaar 1922.
*

**

^--
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Letterkundige Mededeeling
door den heer IS. TEIRLINCK.
De Heer VALERIUS D ' HONDT, letterkundige te Aalst, heeft
me twee zijner werken laten geworden met verzoek deze, in
zijnen naam, de Vlaamsche Academie te willen aanbieden. Dat
doe ik volgaarne, omdat deze twee gewrochten aanbeveling
verdienen.
N r 1 : Nestor de Tière, de Baanbreker van het Realisme
op het Vlaamsch Tooneel, Proef van Bio-bibliographische
Documentatie is, zooals de gekozen titel het overigens aanwijst, niet zoozeer het werk van een criticus, wel van een
bewonderaar en vriend van den talentvollen schrijver. Naar
artikels verschenen in dagbladen en tijdschriften, zoowel Fransche als Vlaamsche, heeft de Heer D'Hondt ons de Tière op
zijn best leeren kennen. Zijn sterk gedocumenteerd werk, vol
biographische en bibliographische aanteekeningen, zal wel
onmisbaar blijken voor al wie den letterkundigen arbeid van
de Tière wil bestudeeren of beoordeelen.
Nr 2 : Geschiedenis van het Tooneel te Aalst, en bijzonderlijk van de Koninklijke Rederijkkamer De Catharinisten
onder kenspreuk AMOR VINCIT, is insge'ijks met zorg geschreven en zeer lezenswaard. Wie zich met de geschiedenis onzer
Kamers van Rhetorica bezighoudt, zal met vrucht dit werk van
D'Hondt raadplegen. Uit die Geschiedenis blijkt o. a. dat deze

Aalstersche Rederijkkamer nog bekend stond onder den naam
van tgebroken Rat : " Item VI stoopen gepresent tgebroken
Rat van Aelst ut supra IX s. ", nl. 6 stoopen wijn. (Stadsrekening van Mechelen 1492-93 : mededeeling van H. CoNiNcx).
Blz. 204 van 't werk van D'Hondt.
Die naam werd aan de Catharinisten gegeven naar hun
blazoen : een gebroken rad met doorgestoken zwaard; op den
rand van het rad stond de spreuk AMOR VINCIT en er boven
een vlammend hart --- alles doelende op Catharina's folterrad
dat, door de liefde van de heilige voor Christus, overwonnen
en gebroken werd. Vgl. bovenstaande met de mededeeling van
ons geacht medelid LEONARD WILLEMS, in Verslagen en Mededeelingen. Ik zou meer andere aanhalingen uit het merkwaardige
boek kunnen geven. Maar ik moet beknopt zijn en bepaal me
dus bij het hierboven medegedeelde.
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Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. r-- De heer secretaris
J. VERCOULLIE legt het hieronder volgende verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Kan. AMAAT JOOS, voorzitter,
EDW. GAILLIARD, KAREL DE FLOU, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. J. MANSION, leden, Prof. Dr. L. SCHARPÉ en Mr.
LEONARD WILLEMS, hospiteerende leden, en Prof. J. VERCOULLIE,
lid - secretaris.

Aan de dagorde staat :
a] Jan Cauweel's inleiding op M. de Casteleyn's " Conste
van Rhetoriken ". Lezing door den heer LEONARD WILLEMS. —
Spreker leidt uit de opsommingen van namen in deze Inleiding
af, dat onze inlichtingen over onze auteurs voor de eerste helft
der 16e eeuw voorloopig zeer onvolledig zijn en er weinig uitzicht bestaat om er meer te krijgen.
b] KLEINE VERSCHEIDENHEDEN, door EDW. GAILLIARD
medegedeeld : Zale (zaal) is hetzelfde als Voorzaal (in een
heerenhuis), Fr. Vestibule. Tekst uit 1474. — Blusscher of
Slove worden als synoniem gebruikt en beteekenen Domper,
Wvl. Kèersedoppe, Fr. Eteignoir. (1519.) — Lade of Scrine —

Koffer, Schapra, Latafel, eigenlijk Kas, Kist. (1485, 1514 en
1519.) — Draghen eene belle om... == Den openbaren " clinker ",

uitklinker of omroeper rondzenden om... (1321.) — Ommegaende beteekent in de rondte, Rondom (eene stad b. v.). (1315.)
--- Kersvrauwe, " Kèersewijf ", of zij die in eene kerk kaarsen
verkoopt. (1510.) ^-- Kerkelic man, " Sterfvelicke laet " of
" Bedienelijk man ". (1544.) Invallen, ook Vallen, spr. van
een watergang, Zijnen val nemen. (1273 en 1329.) --- Gangelyk
gheld, Gangbaar geld. (1494.) — Insinuatie wijst op Aanmaning
tot het volbrengen van... (1638, 1653, 1655.) — Ghewillichlick
Gewillig, eigenlijk Vrijwillig (uit eigen beweging). (1603.) —
Fonteine : wat daardoor te Brugge verstaan werd. (1560.) ,Entghevel, met betrekking tot de 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge.
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(1517 en 1676.) — Leeren an : " Om de grote duecht die ic an
sinen vader leerde ". (1348.) --- Wies ziele moet met Gode syn
komt overeen met Fr. Dont Dieu ait l'áme. (1348.)
De Commissie stelt voor om beide lezingen in de
Verslagen en AIededeelingen op te nemen. — Door de
Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
c] Prijsvragen namens de Commissie voor te stellen. —
De Commissie besluit geen nieuwe prijsvragen uit te schrijven.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen 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.
JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. SCHARPÉ, Prof. A. VERMEYLEN, leden, Mr. LEONARD
WILLEMS, hospiteerend lid, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Voortzetting door Mr. LEONARD WILLEMS, van het
onderzoek der brieven enz. door Prudens van Duyse nagelaten. ^- De heer WILLEMS zegt dat hij zijn onderzoek niet

heeft kunnen eindigen, en vraagt om het punt in eene volgende
vergadering in zijn geheel te mogen behandelen.
Hij spreekt vervolgens over het Liedekens-boek van Nicolas Omazur, verschenen te Antwerpen in 1663. Het boek bevat
liedekens over lente en liefde en is opgeluisterd met platen. De
heer Willems heeft getracht op te klaren wie die Omazur is. Al
wat hij weet, heeft hij gevonden bij Pater Toebast in zijne
Mémoires. Omazur schijnt een Spanjaard te zijn, handelaar in
zijde, te Antwerpen. In het testament van een der groote
Spaansche schilders wordt die naam vermeld. Verder spreekt
de heer WILLEMS over Porquin, die een Italiaan was, Porchino,
en dat testament spreekt hij over zeden en goede manieren.
en het werd gebruikt als schoolwerk in de 17 e eeuw.
b] Prijsvragen namens de Commissie voor te stellen. —
Dit punt wordt besproken door den voorzitter, die mededeelt,
dat de Academie thans niet over geld kan beschikken om
bekroonde werken te laten drukken.
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De heer SCHARPE is van gevoelen, dat er voortdurend
prijsvragen dienen uitgeschreven te worden. Hij stelt voor als
onderwerp : "De schrijvers van West- Vlaanderen en FranschVlaanderen gedurende de 19 e eeuw.
De heer MUYLDERMANS zegt, dat er eerst moet gezorgd
worden om de thans bekroonde werken in 't licht te geven.

DAGORDE.
1°) Prijsvraag over de Zeevisscherij. -- De drie
verslaggevers zijn het eens om voor te stellen dat de
prijsvraag tot het jaar 1923 zou aangehouden worden. —
Verzonden naar de Commissie voor prijsvragen.
2°) Geheime vergadering. Verkiezing tot het Lidmaatschap der Academie. — OPENSTAANDE PLAATSEN. Worden door den heer waarnemenden bestuurder tot
stemopnemers aangewezen de heeren Dr. LEO GOEMANS
en IS. TEIRLINCK.

A. Openstaande plaats van briefwisselend
wisselend lid, tot
vervanging van ALF. DE COCK : wordt verkozen de heer
F. TOUSSAINT VAN BOELARE, letterkundige, te Brussel.
B. Eerste plaats van buitenlandsch eerelid, tot vervanging van Dr. MURRAY : wordt verkozen de heer
Dr. HENRY BRADLEY, hoofdredacteur van The Oxford
English Dictionary, te Oxford.
C. Tweede plaats van buitenlandsch eerelid, tot vervanging van Staatsminister Dr. J. ABRAHAM KUYPER :
wordt verkozen de heer Dr. VAN WYK, te Leiden.
— Deze verkiezingen zullen, ter bekrachtiging door
den Koning, aan den Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten voorgelegd worden.
3°) Lezing door den heer Mr. Leonard Willems
Over eenige Brugsche rederijkers, uit het begin der
16e eeuw. — De heer L. WILLEMS houdt eene lezing over
" een inventaris van de 15ereeuwsche tooneelstukken ".
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Bedoeld wordt de inventaris van spelen toebehoor
rende aan de Sinte-Katelijne Gilde van Gent, uitgegeven
door den heer Nap. de Pauw in zijn Middelnederland-

sche Gedichten en fragmenten.
Alhoewel deze inventaris uit het jaar 1532 dagteekent, meent de heer WILLEMS te kunnen bewijzen dat
wij hier met 15 e-eeuwsche stukken te doen hebben. Over
verschillende van deze stukken geeft spreker allerlei
inlichtingen.
— De vergadering wordt de 31 /2 uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE

TAAL- EN LETTERKUNDE.

473. — *HOUT.
Antoon, of Matheus (1), vanden Houcke, " borduerwerckere " te Brugge, had zich jegens de " Ghilde vanden Heleghen
Crwice in Sinte Cruus kercke buuten Brugge " verbonden, een
nieuwe " vane van borduerwercke " te maken " met fyn cypers
" goudt, fyn zelvere ende van ghegreynde zyde " : het werk
moest tegen den Ommeganck van 1522 gereed zijn en zou
9 pond grooten Vlaamsche munt kosten.
" Deken ende zoorghers '' van genoemde gilde beweren
daarop betaald te hebben " in ghelde ende houten de somme
van viere ponden grooten ". (L. Gilliodts van Severen, Mémoriaux de Bruges, I, 163, in een vonnis van het " college van
scepenen " der stad Brugge, van 7 Mei 1522.)
Houten is foutief. Ongetwijfeld zal goude te lezen zijn.
Overigens in de oorkonde wordt er verder gewag gemaakt van
" tgoudt byden voorseide Matheeus ghehadt " en van " tgoudt"
door de Gilde " ghelevert ".
(1) In den aanhef van de oorkonde staat er " Antheunis vanden
Houcke ", maar in het vervolg van het stuk wordt deze tweemaal
" Matheeus „ geheeten.

--- 326 -474, — DRAGHEN EENE BELLE OM...

In de stichtingsakte van " dBroedersceep ende Zustersceep
vande Rive van Onser Vrouwen " te Gent, staat er vermeld
dat, bij het afsterven van een lid men " draghen " zal « eene
belle om bedinghe ", d. w. z. dat men een openbaren " clinker ",
uitklinker of omroeper, een " bellenvan '' nl. (zie bij Verdam,
h. v.), zal rondzenden om bericht van het afsterven te doen
en gebeden voor den overledene te vragen :
De St Pietersbode (Orgaan van den Katholieken Werkmanskring
0. L. Vrouw S. Pieters, te Gent), nr van 1 April 1921, blz. 3, kol. 1
" Ende so wat broedere ofte zustere van desen gheselscepe die sterft,
daerover sal men draghen eene belle om bedinghe... " (1321.)

Berichten werden vroeger, en nu nog op sommige plaatsen, door het klinken b. v. met eene bel, in zekere steden, aan
de belanghebbenden kenbaar gemaakt. Men zie Belg. Mus.,
X, 112, alsook bij Stallaert en bij Verdam. EENE BELLE DRAGHEN
zal derhalve wijzen op het Rondgaan met eene bel om aankondigingen te doen. Bij La Curne de Sainte-Palaye, Gloss.,
v° Sonnette : " Publié a son de trompe, a la sonnette ".
475. — OMMEGAENDE BRUGGHE,
Beteekent In de ronde van Brugge, Rondom de stad
Brugge. Vgl. met Ommegaens bij Verdam.
I. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 291, kol. 1 : " Item (zo ghevic) den
ackerzieken ommegaende Brugghe, v pond parisise, te deelne ghelyc..."
(1315.)

476. — KERSVRAUWE.
Het " Kèersewij f " (nl. te Brugge), of zij die in eene kerk
kaarsen verkoopt aan de geloovigen, om die voor een O.-L.Vrouwenbeeld b. v. aan te steken. Te Brussel, Keerskesvrau.
j. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 278, kol. 2 : " Voort om den dienst
van Marie niet te belettene, zo sal daer zitten buten voor de capelle
de kersvrauwe... " (1510.)

Bij La Curne de Sainte-Palaye, Gloss., leest men v° Chandelière : " Ce mot semble avoir eu autrefois une signification
particuliere : it désigne " une femme vendant de petits cierges ",
suivant le Gloss. de 1'Hist. de Paris.
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477, --- GHEWILLICHLICK.
Beteekent Gewillig ; Fr. De bonne grace ; eigenlijk :
Vrijwillig (uit eigen beweging).
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 285, kol. 2 : " Naer dat heer J... de
voornoemde dyenst van messen ghewillichlich verlaten hadde... '' (1603.)

478. — DEEN UTE DEN ANDEREN GHESNEDEN,
Die uitdrukking is van toepassing op charters die in dubbel
waren gemaakt, heelemaal van woord tot woord overeenkwamen, en waarvan aan elk van de daarin betrokken partijen een
exemplaar werd overhandigd. Men zei van zulke charters, dat
zij de eene uit de andere gesneden waren :
C. C. et F. V. (Ch. Carton en F. van de Putte), Chronique de
l'abbaye de Hemelsdaele, blz. 123 : " Ende hier of zyn twee briefven,
van worde te worde accorderende, deen ute den anderen ghesneden,
ghescreven ende gheteekent by der hand van... " (s. d.)

479. — ZONNE COMPAS,
Aldus heette in 't Dixmudsche wat men elders noemde

Zonnewijzer, Fr. Cadran solaire :
W. H. James Weale, Eglises Doyenné Dixmude, Docum., blz. 397 :
" Betaelt M..., over... de leveriinghe van een zonne compas ghestelt voor
tcosters huus... " (1620.)

Zulke zonnewijzers waren somwijlen met opschriften voorzien. Laten wij herinneren aan dien van zeker huis in de Steenstraat, te Brugge, recht over de Sint-Salvatorskerk (door het
bouwen van een huis gedeeltelijk onzichtbaar geworden) en
welke het lieve opschrift droeg : Nulla (luat cujus non meminisse juvet.
480. — DRECHTE (VAN SCAPEN.,.),
Dit woord schijnt te wijzen op DRIFT = Troep, Kudde.
Men zie Nederl. Wdb., h.v. III e deel, kol. 3333, C. 1. Of wordt
daardoor gewezen op DRIFT, dat bij De Bo nl. beteekent
Bebouwing vin land, en zou aldus Kweek, Kweekerij, bedoeld
zijn, of nog het " ghewin dat " iemand " is doende met sijne
" Beestialen, als Peerden, Koeyen, en Schapen " (Het Vlaems
Settingh-boecxken, Ghendt 1694, blz. 12).
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge,
Register nr 828, of " Ferieboek " van 1467-1473, fol. xxxviij vo :
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" Want de moedere (van Rijcquaerd Pycke) wel ghestoffert was van
vele goeder huushallame ende van twee paerden... ende bezittende was
de stede metten lande daer de voors. Rijcquaerd nu woent ende de
moedre ghestorven es, met groten drechte van scapen, coyen, calveren,
zwijnen, ende de voors. moedre hilt huus met cnapen ende joncwiven,
te wetene met Toorkin Xpiaens, Betkin fa Pieter f. Boudins, ende met
scaepheerden ende coeheerdren... "
481. — GEWOONHEIJT, GEWOONTE.
Deze woorden beteekenen hetzelfde als het Fr. Coutume,
of de eerst ongeschreven wetten, die later tot een wetboek
werden gebracht :
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Hoogstraten, Testament van
" Mechtelt Jan Meeus dochter ", verleden, op 5 April 1578, voor
Pieter de Cuyper, notaris te Hoogstraten, " na deses lants gewoonheijt
ende costuijme... "
Id., id., testament van 9 Augustus 1571 : " Dat (na) alle conditien
oft usantien daer toe dienende ende na den gescreven rechten ofte vuyt
gewoonte daertoe behoorende... "

482. — BROODZACK.
Bij Verdam, v° Brootsac, komt een enkel voorbeeld van
dat woord voor, dat beteekent. Bedelzak. Een tweede volgt, uit
het jaar 1471:
Staatsarchief te Brugge, Fonds der ambachten van Brugge, oud
nr 82, voorloopig blauw nr 8688 : " Ende tote dien omme elken van
hemlieden verweecte te moghen ghevene, jnde stede vanden .iiij. gro.,
die elc van hemlieden tote noch toe ghehadt heift, mids dat zy huerlieder nooddurft daer vp qualiken hebben gheconnen vercrighen,
.vij. gro., ende hemlieden alzo te helpen weerene vanden broodzacke,
daer toe zy andersins ghescepen zyn te moeten commene. " (Akte van
20 Juli 1471.)

483, BEZWAREN MET KINDE.
Beteekent Een vrouw, Een meisje bezwangeren (Zwanger
maken, Bevruchten). Bij Verdam komen alleen twee voorbeelden voor van het deelw. Beswaert — Zwanger.
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Vrije, oud nr 3446: " Dat
de voornoemde Jan ..., jonckman ongheuwet..., met kinde bezwaert
hadde Bette filia Claeys... " (Akte van 31 Augustus 1546.)
EDW. GAILLIARD.

JAN CAUWEEL'S INLEIDING
OP M. DE CASTELEYN'S

CONST VAN RHETORIKEN (1555)
DOOR

Mr. LEONARD WILLEMS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Eenige jaren na den dood van Matthijs de Casteleyn
(t April 1550) besloot een Gentsche boekhandelaar, die ook
aan rhetorica deed, met name Jan Cauweel, de nagelaten
Const van Rhetoriken van den Oudenaardschen factor uit te
geven (1555). Hij liet het boek te Gent drukken bij zekeren
Hendrik van den Keere, insgelijks lief hebber der dichtkunst. De
uitgever voorzag het gedicht van een inleiding : " Jan Cauweel,
aen allen Nederlantschen Poëten ende Beminders van Poësien,
ghezeyt Rhetorica ".
In deze inleiding behandelde Cauweel het volgende thema :
" De Nederlandsche rederijkers hebben ongelijk hunne gedichten niet uit te geven. Zij zien er tegen op dit te doen, omdat zij
vreezen dat hun zou verweten worden dat zij te verwaand zijn,
want in de ooggin van vele personen is het een blijk van verregaande verwaandheid zijne pennevruchten in het openbaar te
laten verschijnen en aan het oordeel van het groote publiek te
willen onderwerpen. Bij andere volkeren handelt men op eene
heel andere wijze en de buitenlanders hebben gelijk. Want wij,
Nederlanders, zijn nu min in de gelegenheid onze eigen goede
dichters te genieten. Wij moeten achter handschriften gaan
zoeken... en dit is verkeerd ".
Ziehier overigens eenige uittreksels uit de inleiding van
J. Cauweel :
" Het is een gemeen opinie... onder den meerderen deel van den
Poëten, ofte Rhetoriciennen van hedensdaechs, aengaende alle wercken
van Rhetoriken, hoe goet, schoon ende elegant die wesen moghen, dat
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sy die blameren (= critiseeren), zoo wanneer de zelve in prente ghekommen zijn : Dat meer is, sy verachten oock ende versmaden alzulcken
Poëte, die syne wercken in prente laet kommen, specialijcken binnen
synen levenden tyde, taxerende hem van ambitien ende glorisoukene.
In de welcke zaken (behaudens haerlieder reverentie ende goet jugement) sy ons duncken grootelijcken verdoolt ende buten weghe zijnde.
Want indien alle Autheurs van zulcken zinne ende opinie gheweest
hadden (latende haerlieder wercken niet wtkommen voor naer de doot)
zoo waren ons zonder twijffel, alsnoch vele schoon, fraeye ende excellente wercken verborghen ende onbekent, ende moghelijck inder eeuwicheyt zouden blijven....
" D'aude Schrijvers zijn dan of licht ghenouch te excuserene, midts
cause dat sy de konst vander Druckeryen thaerlieder tijde niet ghehadt
en hebben — twelck schade was.... "

Maar de moderne schrijvers in andere landen, --- zoo gaat
Cauweel voort — laten zich door de critiek, die op hunne
werken zou kunnen uitgebracht worden, niet afschrikken en zij
geven ons het goede voorbeeld wanneer zij hunne pennevruchten in het licht zenden. Onder meer de " Latijnsche Schrijvers " (Cauweel bedoelt de humanisten van zijnen tijd, die
hunne werken — dicht of proza — in het Latijn opstellen).
De " Fransoysen '' aarzelen niet den zelfden weg op te gaan
(en hier geeft J. Cauweel eene lijst van Fransche schrijvers,
waarin Ronsard niet ontbreekt).
Enkele Nederlanders hebben overigens hetzelfde gedaan,
doch zij worden hierin weinig gevolgd : " Oock tzelfs onder de
Nederlandtsche, hoewel weynich maer groeyende : als te weten
Jan van den Daele, Jan van den Berghe, Andries vander Meulen, Cornelis van Ghistele, Cornelis Manilius, Marcus van
Vaernewijck ende onsen teghenwoordighen Casteleyn ".
En nu haalt Cauweel enkele werken aan, die Casteleyn in
zijn leven heeft laten verschijnen : de Historie van Pyramus
ende Thisbe, de Ballade van Doornicke en zijn Liedekensboek.
De inleiding van J. Cauweel is voor ons niet alleen van
belang wegens hetgeen de schrijver ons mededeelt over den
schrik, die onze rederijkers hadden, hunne werken in het licht
te zenden ; zij is het ook wegens de lijst van vooraanstaande
dichters, uit de eerste helft der 16e eeuw, welke het algemeen
vooroordeel hebben durven trotseeren en niet geaarzeld hebben hunne gedichten in druk te laten verschijnen.
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Het verbaast ons ten zeerste in die lijst den naam van
Anna Byns niet aan te treffen, welke in 1528 hare Refereinen
in het licht zond; den naam van Willem van Zuylen van Nyevelt, welke in 1540 zijne Soutersliedekens uitgaf, aan welke
een ongehoorde bijval te beurt viel.
In zijne inleiding op de werken van Cornelis Everaert
(bl. XXIX) zegt J. W. Muller : " Het bevreemdt ons toch wel
dat J. Cauweel... den naam van Corn. Everaert in het geheel
niet noemt ".
Ik onderstel dat Muller toen hij deze woorden schreef, uit
het oog verloren heeft, welk thema eigenlijk door Cauweel
behandeld wordt. Deze laatste geeft ons geene lijst der voornaamste rederijkers van zijnen tijd. Hij spreekt alleen over hen,
die hunne werken " in prente " gedurende hun leven hebben
doen verschijnen. Zeker is het dat Corn. Everaert geen enkel
van zijn tooneelstukken ooit uitgaf : Cauweel kon dus onmogelijk Everaert's naam vermelden.
*
**

Hoe jammer dat Cauweel voor alle de door hem genoemde
rederijkers niet gedaan heeft, wat hij voor Casteleyn deed —
namelijk ons den titel opgeven van de werken waarop hij zinspeelt en die gedurende het leven van den schrijver verschenen zijn.
Had hij maar op deze wijze gehandeld, zoo zouden wij
ontslagen zijn van een reeks vragen, waarop wij tegenwoordig
niet meer kunnen antwoorden, want een groot gedeelte van
de geschriften, die Cauweel gekend heeft, zijn heden ten dage
zoek geraakt.
Eenige voorbeelden om mijne zienswijze te bevestigen.
J an van den Daele wordt de eerste genoemd. Hij moet een
Brusselsche rederijker zijn geweest. Inlichtingen over zijn leven
bezitten wij niet : de datum van zijnen dood is ons dus onbekend. Zijn gedicht " de Stove " verscheen in 1528 (te Antwerpen, bij Willem Vorsterman). Was hij toen nog in leven? Of
zijn er vroegere uitgaven van dit gedicht geweest?
Wat zijn gedicht " de ure van der dood " betreft, de oudste
ons bekende uitgave dagteekent van 1543. Hij was toen stellig
sedert lang overleden.
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Zijn er in zijn leven andere gedichten van hem in druk
verschenen ?
*

Over Jan van den Berghe — den tweeden genoemde —
hebben wij zeer weinig inlichtingen. Wij weten dat hij factor
der Violieren-kamer te Antwerpen is geweest. Zijn naam komt
voor op eene klucht, welke, zoo het heet, door de Violieren te
Diest in 1541 werd voorgedragen (1). Doch daar deze klucht
in de 16c eeuw niet uitgegeven werd, kan Cauweel hierop niet
zinspelen.
Ik onderstel dat Jan van den Berghe reeds in 1539 factor
dier kamer was ; in dit geval zal het Spel van Sinne, dat de
Antwerpsche Rederijkers op het landjuweel van Gent voordroegen (het verkreeg den opperprijs), ook van de hand van
J. van den Berghe zijn.
Daar echter dit Sinnespel niet onder zijn naam uitkwam,
evenmin als de 18 andere spelen, zoo doelt Cauweel op dit
stuk niet.
Slotsom : Wat heeft J. van den Berghe eigenlijk in zijn
leven uitgegeven ? Wij weten er niets van.
*

Andries Van der Meulen — de derde genoemde — is
factor geweest der Oudenaardsche rederijkerskamer Pax voois.
Eenige inlichtingen over zijn leven hebben wij (2) : hij schijnt
omtrent 1520 gestorven te zijn, Zoo dus, chronologisch, komt
hij waarschijnlijk nog vóór J. van den Daele.
De oudst bekende uitgave van zijn gedicht " Vander
ketyvigheyt der menschelicker naturen " is van 1543. Er moeten dus vroegere uitgaven bestaan hebben, tenzij Cauweel
zinspeelt op andere werken van hem, welke gedurende zijn
leven in druk zouden verschenen zijn.
*

(1) De klucht van Hanneken Leckertant (uitgegeven door G. Kalff,
Trouw moet bljcken). Ten onrechte zegt Kalff (geschiedenis der Ned.
Letterk. 16e eeuw, I, blz. 295) dat die klucht voorgedragen werd op het
haagspel te Diest in 1541. Men leze : " op het zesde groot landjuweel
in 1451, door Brabantsche Rederykerskamers te Diest ingericht ".
(2) Belgisch Museum, VI, 397 vlg.
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Over het leven van Cornelis van Ghistele den vierden
genoemde --r is ons niets bekend : wij weten enkel dat hij
factor van de Antwerpsche Kamer de Goudbloem is geweest.
Daarentegen bezitten wij alle de noodige inlichtingen over zijne
werken. Indien J. Cauweel hem reeds in 1555 noemt, is dit
stellig te danken aan zijne vertaling der Heroïdes van Ovidius
(1553) : Heroïdum epistolm oft der Griecscher Princessen
ende Joncvrouwen klachtighe zeyntbrieven.
Dit werk, dat heelemaal in den smaak der rederijkers viel,
beleefde aanstonds een reeks nieuwe uitgaven (1554, 1555, 1559,
1560, 1564).
En dit zou waarschijnlijk nog eenige jaren op de zelfde
wijze voortgegaan zijn, ware het niet dat in 1567 de opstand
ten onzent uitbrak. En nu hadden de Nederlanders iets anders
te doen dan zich bezig te houden met minne-epistelen.
In 1554 verscheen van de hand van Corn. van Ghistele
eene vertaling der vier eerste boeken van de Eneis van Vergilius (weldra gevolgd in 1556 door de vertaling der volledige
Eneis).

Dit werk had slechts een matigen bijval. Het werd enkel
in 1583 en 1589 herdrukt.
In 1555 (het jaar zelf waar Cauwel schreef) gaf Corn. van
Ghistele een volledige vertaling uit van de Comediën van
Terentius.
Ditmaal was het een volledig fiasco. Bijna heel de uitgave
bleef gedurende jaren op den zolder van den uitgever liggen.
Het tooneel der oudheid week overigens van dat der rederijkers zoo zeer af, dat ons lezend publiek der 16e eeuw heelemaal buiten staat was Terentius te begrijpen en te genieten.
Het fonds der onverkochte boeken werd in 1562 door de
firma Simon Cock (de uitgevers van 1555) aan Claes van den
Wouwere verkocht. De Heautontimoroumenos alleen was
uitverkocht. Van de Wouwere herdrukte dit stuk, en zorgde
voor een nieuw titelblad. Maar hij slaagde er niet beter in dan
Simon Cock om zijnen Terentius aan den man te brengen.
Zijne onverkochte exemplaren werden nu in 1596 eigendom van Hieronymus Verdussen. Deze laatste herdrukte de
Adelphos, Phormio en Hecira -- en voorzag zijnen Terentius
van een nieuw titelblad.
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Of H. Verdussen een beteren uitslag verkregen heeft dan
Simon Cock en Van den Wouwere, weten wij niet. Maar van
dit oogenblik af is er van den Terentius van Cornelis van
Ghistele geen sprake meer.
Over de werken, welke van Ghistele na 1555 in het licht
zond, handel ik hier niet.
Terloops, eene kleine mededeeling.
In 1561 was onze rederijker nog factor der Goudbloem.
De kamer vertoonde een Sinnespel op het Antwerpsch Landjuweel van Augustus 1561 (1). Dit stuk is ongetwijfeld het
werk van Cornelis van Ghistele (een feit tot dat hiertoe onopgemerkt bleef).
jonckbloet (Geschiedenis der Ned. Letterkunde, II4, 463)
haalt sommige uittreksels uit dit stuk aan om te toonen hoe zeer
de kennis der oudheid tot de rederijkers was doorgedrongen :
Homerus hier af (de dichtkunst) de vader certeyn is
En thoot (= hooft) van alle Griexse Poéten ;
Euripides heeft hem oock wel ghequeten
Hierinne, als schrijver der Tragediën.
Aristophanes constighe comedien
Sijn prijselyck (= waard) om verheven te sijne.
En Sophocles heeft ghetoont een schoon doctrijne.

Nu wij weten dat Cornelis van Ghistele de schrijver is van
dit stuk, zullen wij ons over deze kennis der oudheid niet meer
verwonderen.
Cornelis Manilius — de vijfde van de lijst --- is een Bruggeling welke zich te Gent kwam vestigen als uitgever en boekdrukker : hij stierf in 1559.
Men raadplege over hem zijne levensbeschrijving door
Victor Vander Haeghen in de Biographie Nationale (t. XIII),
een opstel dat vele nieuwe bescheiden bevat. Lucas d'Heere
schreef voor hem een grafschrift dat in zijn Hof ende Boomgaert (1565) opgenomen werd. Hij noemt hem " een excellent
poëet ".
(1) Opgenomen in de Spelen van Sinne van 1562 (Antwerpen,
Willem Silvius).
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Van de hand van Manilius bezitten wij eene " Declaratie
van de Triumphe, beweezen den hoog geboren Prince van
Spangjen Philips... binnen de stad van Gendt den XIII f uli
1549 ". — Een beschrijving (in verzen) van de blijde inkomst
van Philips te Gent, — een onbeduidend rederijkers-gerijmel
dat echter als historische oorkonde zijne waarde heeft.
Sanderus (de Script. Gand, bl. 35) weet ons mede te deelen
dat hij ook een zinnespel uitgaf, getiteld " de Dood " (mors).
Maar dit werk is alweer spoorloos verdwenen.
*

Over het leven van Marcus van Vaernewijck — den zesden van de lijst -- zijn wij zeer wel ingelicht. Wij kennen hem
thans vooral als schrijver van een kroniek over de Beroerlycke
Tijden.
In 1560 gaf hij een uitvoerig historisch werk uit, half proza
half dicht, onder den titel Vlaemsche Audtvremdigheyt (1).
Dit boek beleefde eene heele reeks herdrukken, onder den
gewijzigden titel Historie van Belgis.
De datum 1560 belet ons te onderstellen dat Cauweel het
oog op dit werk heeft.
Maar welke dichtwerken heeft van Vaernewijck vóór 1555
in het licht gezonden ? Wij weten er alweer niets van.
*

Wat den laatstgenoemden Matthijs de Casteleyn betreft,
hier heeft Cauweel ons, zooals reeds gezeid, de titels medegedeeld der uitgegeven werken.
En inderdaad van het tooneelstuk de " Historie van Pyramus ende Thisbe " bezitten wij eene uitgave uit de eerste helft
der 16e eeuw --- evenals wij er eene bezitten van de Ballade
van Doornicke.
Cauweel deelt ons mede dat er ook van hem een Liedekens boek verscheen. Deze uitgave is alweer spoorloos verdwenen.
De oudste, die tot ons kwam, is van 1574 (Gent, Geleyn
Manilius). De muzieknoten zijn hier bij de liedekens gevoegd.
(1) Oudvremdigheid is een zonderling woord dat, zoo ver mij
bekend, door Vaernewijck zelf werd gesmeed om Antiquiteit te vertalen.
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oudere uitgave, waarop Cauweel zinspeelt, moet den tekst
alleen bevat hebben, zonder de muziek.
Immers, de uitgever Geleyn Manilius zegt ons in 1574 :
" Hier hebdy Casteleyns Liedekins met den voysen o f t wysen
daer by ghevought, die ick met groote moeyte, cost ende
arbeyt, deur langhe ende veel zouckens vercreghen hebbe van
zommighe liefhebbers binnen ende buyten Audenaerde, ende
daer naer op musyck noten ghestelt, op dat, die de wijsen niet
en weten, te beter moghen daer aen gheraken ".
Zoo de oudere uitgave de muziek had bevat, dan zou
natuurlijk Geleyn Manilius in 1574 al die moeite niet gehad
hebben.
*
**

Tot welk besluit komen wij door de studie van J. Cauweel's tekst?
Die tekst levert ons, naar ik meen, het klaar bewijs dat
wij, enkele uitzonderingen daargelaten, en over het leven en
over de werken van onze literatoren uit de eerste helft der
16e eeuw zeer slecht ingelicht zijn.
Wij moeten eigenlijk tot de tweede helft der 16e eeuw
komen, om eindelijk tot een tijdperk te geraken, waarin het
volle licht der geschiedenis op onze dichters en prozaschrijvers
valt. Van dan af worden wij in de gelegenheid gesteld om tot
hunne intimiteit door te dringen — hetgeen voor de schrijvers
uit een vroeger tijdvak in den regel een onmogelijkheid blijkt
te zijn (1).

(1) Getuigen de monographiën over Jonker Vander Noot, over
Marnix, over Coornhert, over Coolhaes, over van Mander, enz.
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I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

484. — INSINUATIE, INSINUEREN,
Het Wdb. Ned. Taal, VI e deel, kol. 1910-1911, wijdt aan
beide woorden eenige interessante aanteekeningen, waarnaar
wij gaarne verwijzen. Alleen wenschen wij hier eenige punten
met Westvlaamsche teksten toe te lichten.
Onderstaande plaatsen uit de rekening van Eessen bij
Dixmude, betreffen o. a, de aanmaning voor de inwoners tot
het volbrengen van zekere militaire verplichtingen, die aan de
parochie waren opgelegd :
Staatsarchief te Brugge, Register nr 2948, of Rekening " vande
prochie van Eessene" van 1638-1639, fol. 5 : " Betaelt Pieter de Wagheweerckere over diversche vacatien voor de prochie ghedaen zoo int
insinueren de lanslieden tot wechvoeren vande bagagie vande soldaeten
als vande corporaelen vande prochie Lotte monsterijnghe... "
Id., id., Rek. id. van 1653-1654, fol. 6 vo : " Item Betalijnghe an
Philips Caeijaert, over diensten bij hem ghedaen als officier, int
insinueren eenighe persoonen van de prochianen van Eessen... "
Id., id., Rek. id. van 1655-1656, fol. 9 ; " Betaelt an Jacques
Maerten, over diversche diensten bij hem ghedaen soo int insinueren
van eenighe corporaelschappen (1) als zetters ende ander prochiaenen
tot vergaederynghe vande affairen vande prochie... "
Id., id., Rek. 1659-1660, fol. 18 : "... soo tot insinueren van vele
diversche prochiaenen deser prochie om te gaen wercken anden dam
ande oostpoorte van Dixmude... ''
Id., id., Rek. id. 1659-1660, fol. 20 : " Item betaelt an Jan Questier,
over eenige insinuatien ghedaen an eenighe prochiaenen om te comen
wercken anden dam ande oostpoorte van Dixmude... "

Per brief wordt de hoofdman van Ghistele " geinsinueerd "
tot de betaling van de lasten aan het Brugsche Vrye verschuldigd :
(1) Het " CORPORAELSCHAP " stond in betrekking met het
houden van de Wacht in de parochie :
Id., id., Rek. id. 1656-1657, fol. 5 vo : " Betaelt aan jan vande
Wynckele, als corporael, over verschot voor de wachte ghedaen de
somme van iij lb. par. " Fol. 8 : " Betaelt... over t' insinueren van
de corporaels en hun volck tot het optrecken in de wacht... "
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Id. Reg. nr 3129 of Rekening van Ghistele van 1661-1662
(" doubel "), fol. 17 vo : " Betaelt Jan Minnegheer, over een brief
ghedreghen naer Ghistele, tot insinueren vanden hoofman ten fyne
van betaelynghe, van weghe dheer Pieter Maroucx, ontfanghere
vanden voorseiden lande (vanden Vrijen),,. "

Met gelui van de klok Het volck INSINUEREN is dit
Aanmanen, Oproepen, Verwittigen, nl. tot het bijwonen zooals
hieronder van het " Een ure sermoen '', dat te Aardenburg den
Zondag namiddag te een uur gedaan werd :
Id., nr 11554 of Rekening " van OnserVrauwen kercke in Ardemburch " van 1569-1570, fol. LIX vo : " Adriaen Verbrugghe, coster van
deser kercke, van dat by alle de voorghaende sermoenen, dienende
Sondaechs ten een hueren, metter clocke gheclypt heeft ende het volk
daer mede gheinsinueert heeft... "

Te Brugge zijn thans nog de dischgenooten verplicht elken
Zondag naar het " Een ure sermoen '' in de parochiekerken te
gaan.
In de teksten hieronder is er spraak van "
ten laste van Eessen en van Ghistel gedaan ;

INSINUATIEN "

Id., Register nr 2948 of Rekening van de parochie van Eessen van
1653-1654, fol. 6 vo : " Item Betalijnghe an P r Maene, als amman der
prochie van Eessen, over dachvaerden, insinuatien ende kerckgeboden
der prochie van Eessen...''
Id., Register nr 3129 of Rekening " vande prochye van Ghistele "
van 1661-1662 (" doubel "), fol. 14 : " Betaelt aen Jan Seeghaert de
somme van..., over t'doene van diveersche insinuatien ende dachvaerden ten jaere 1662... "
Id., id., Rek. id. van 1666-1667, fol. 7 : " Alvooren betaelt an Jan
Zeegaert, aman van Ghistel ambacht..., over het doene van diversche
insinuatien omme te waecken opden dYser alsoock op dese prochie... "

Fr. INSINUATION is, naar Littré, ancien terme de pratique :
Inscription d'un acte sur un registre faisant autorité, afin de
donner authenticité a l'écriture. Bij La Curne de Sainte-Palaye,
Gloss., Insinuation : Enregistrement : " Pourveu que celui qui
le lendemain les désavoue (les contrats) et y renonce, le face
savoir a la partie adverse par insinuation... '' (Noun. Cout.
Génér., I, 658). Wij lezen bij Tuetey, in zijn Introd., op Inventaire des registres des insinuations du Chátelet de Paris, par
Emile Campardon et Alexandre Tuetey (Paris, 1906, in Histoire
generale de Paris) : " L'insinuation des donations, qui se
pratiquait d'une fawn courante dans les pays de droit écrit,
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n'était point usitée dans les pays de droit coutumier; ce nest
qu'au XVIe siècle, sous le règne de Francois I er, qu'elle entra
dans la jurisprudence... ".
485. — INVALLEN TOTE IN..,, INVALLEN IN.,.,
en VALLEN IN...
Spr. van een watergang, beteekent : Op een bepaalde
plaats. nl. in een genoemden waterloop, zijnen val nemen ;
Fr. Tomber (Faire jonction, Aboutir) :
Staatsarchief Brugge, Fonds Vrije, oud nr 5444, voorloopig blauw
nr 2209. (Er is spraak van het delven van een waterloop op het
" Ziesseelsche ") : " Dat... een waterganc es gheleit te doen makene
tuschen der Niewer Fermerie van Brugghe lande jn die prochia van
Sint Crues ende jan Copmans lande porters jn Brugghe, jnvallende
vten groten weghe tote jnden ouden waterganc... (Akte van den
Maandag na Sint-Jans midszomers, 1273.)

De waters van het Ambacht van Moerkerke hadden hun-j
nen uitloop " in den Nieuwen polre " door " enen openen
waterghanc ", die " te Colemees " in den watergang van Lapscheure viel :
oud nr 4072: " Dat die van Moerkerke ambocht
wateren zullen ende enen openen waterghanc hebben ende dien
jnvallende te Colemees, in den Niewen polre, in den waterghanc van
Id., Fonds id.,

vten

Laepscuere, streckende oestward... tote der oestside vanden Niewen
polre, langhes der jnzete ende vallende in den Ouden polre..., ende also
invallende in den waterganc van Laepscuere.., " (Akte van Dinsdag
na Sint-Barnabasdag, 1329.)

486. — KERKELIC MAN.
Is hetzelfde als " Ster fvelicke laet ", als " Sterflike man "
of als " Bedienelijk man " enz. : Hij die, namens een geestelijke
inrichting, aangesteld of belast was in zake van leenen de
opgelegde verplichtingen te vervullen. Zie ons Gloss. a l'Invent. Archives Bruges, blz. 400, en Verdam, v° Stervelyc.
Archief 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, voorloopig nr 341 : J., priester,
erfachtig " vicaris " van genoemde kerk, " ende jn die qualiteyt als
kerkelic man ghecoren ende ghestelt vuter naeme van Eerweerde

Heeren myn heeren den proost, capitele ende commune vande voorscreven kerke ", doet " rapport ende denombrement " van een leen.
(Akte van 3 September 1544.)
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487. --•

SAVOOR en CHAVOIR.

Die woorden komen in de teksten hieronder voor :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van de Jezuïeten, voorloopig blauw
n r 10.030 : " Dat B. hebben, behouden ende ghebruken zal in eenen
eeuweliken ende ervelycken cheynse, alzulcke vivers metten savooren,
barmen ende al hueren toebehooerten als L. heeft ligghende vpde
heerlichede van..., de welke vivers in noemmere zyn van veerthiene,
buten den savooren, ende zyn ghenaempt... " (Akte van 19 April 1539.)

Het luidt CHAVOIR, in een " Vercavelynghe tusschen Jan de
Gheselle en dhoirs Margriete Warniers, syn overleden huysvrauwe, van eenighe van hemlieden ghemeene vyvers, 1692 ",
verleden voor de wet van het Brugsche Vrije :
Id., Fonds Wynendale (Varia), oud n r 10333 : " Den eersten vyver
daer jnne ligghende ghenaempt het Dulperken, met syne barmen ende
chavoiren daer mede gaende, ghepresen den blooten grondt den hoop
ter somme van...
" Den tweeden vyver... ghenaemt den Haghebaert, met syne
schooten ende chavoiren...
" Voorts den derden vyvere... met syne barmen, schooten, chavoiren
ende tghonne voorder medegaet...
" Voorts oock niet verre van daer eenen vyvere ende velt daer
medegaende..., met diversche laenen, heuvelen ende barmen... "
Moeten SAVOOR en CHAVOIR, in oude Fransche teksten
Sauvoir en Sauvouer, zooals zekere lexicografen meenen
als verbasteringen van het Fr. Reservoir aangezien worden, of
dienen die woorden afgeleid van Sauver (Mestre en sureté,
Empêcher de se perdre) ? :
Sauvoir : " Vivier et sauvoir... ou poisson se poent norrir
et fruitefier " (Littré, v° Vivier); " Et beaux sauvoirs pour
les poissons garder '' (La Curne de Sainte-Palaye, Dict.).
Sauvouer : " Poissons mis en huches, sauvouers ou reservouers " (Littré, va Réservoir).
Zouden soms SAVOOR en CHAVOIR niet wijzen, evenals de
Fransche teksten boven aangehaald, op wat wij thans nog
heeten BEUN, BUN, of Vischkaar, Houten bak met gaten in het
water drivende, nl. bij vischhandelaars in gebruik, en dienende
om gevangen visch levend te bewaren? Men zie het Nederl.
Wdb., v° Bun.
EDW. GAILLIARD.

PLECHTIGE VERGADERING
van 26 Juni 1921.

Te 10 1 /2 uur vergaderen de heeren Leden
in het eere-salon der Academie.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ,
onderbestuurder, waarnemende bestuurder, en
EDW. CiAILLIARD, bestendige secretaris ;
de heeren : Karel de Flou, Dr. L. Simons,
Prof. Dr. A. de Ceuleneer, Gustaaf Segers, Kan.
Amaat Joos, Dr. Hugo Verriest, Is. Teirlinck,
Dr. Leo Goemans, Prof. Dr. Leo van Puyvelde,
Prof. J. Vercoullie, Mr. Leonard Willems, Prof.
Dr. A. Vermeylen, Dr. A.-J.-1. Vandevelde en
J. Jacobs, werkende leden;
de heeren Dr. A. Fierens, Dr. Maurits Sabbe,
Herman Teirlinck en Dr. A. Van Hoonacker,
briefwisselende leden;
de heer F. V. Toussaint van Boelare, nieuw
verkozen briefwisselend lid (1).
Zijn verder aldaar aanwezig de weledele
heeren Rutten, bestuurder aan het Departement,
vertegenwoordiger van den weledelen heer
(1) Hebben zich laten verontschuldigen de heeren Prof.
Dr. C. Lecoutere, bestuurder der Academie, Kan. Dr. Jac. Muyl-dermans, Prof. Dr. J. Mansion, Prof. Dr. Lod. Scharpé, wer
kende leden; — Juffrouw Virginie Loveling en de heer Prof.
Dr. Frans Daels, briefwisselende leden.
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Minister van Wetenschappen en Kunsten, die,
ten gevolge van een vroeger aangegane verbintenis, tot zijn groote spijt verhinderd was de
vergadering bij te wonen; Graaf de Kerchove
d'Exaerde, gouverneur der Provincie OostVlaanderen; E. Braun, volksvertegenwoordiger,
burgemeester van Gent ; Ali. Suffer, volksvertegenwoordiger ; Cam. de Bruyne, schepen der
stad.
^
^*

Te elf uur worden genoemde heeren, samen
met het Bestuur en de leden der Academie, door
den pedel naar de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het Bureel : Omer Wat
tez, waarnemend bestuurder, Edw. Gailliard,
bestendig secretaris, en Prof. Dr. C. G. N. de
Vooys, hoogleeraar te Utrecht, buitenlandsch
eerelid der Academie.
Verder zijn nog aanwezig : Dr. Fr. Baur,
leeraar ; — M. Birlovet, student ; — E. Blanchaert,
hoogstudent; — A. Bouche, hoofdonderwijzer
te Drongen ; — A. Boxtaele en Pol. Braeckman;
— Dr. L. Brounts, leeraar ; — Al. Callant, letterkundige; — A. Campers, gepensionneerd leeraar;
— K. O. Caron, schoolopziener ; — H. Caspeele;
— Dr. A. Claeys, hoogleeraar ; — P. Coppens ;
— O. Dambre, hoogstudent ; — E. de Bont,
bureeloverste ; — H. de Clercq-Evrard, schoolopziener ; — Dr. C. de Jans, ingenieur ; — J. de
Jonckheere, apotheker; — Dr. Paul de Keyser,
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leeraar ; — Luitenant Colonel de Leenheer ; —
F. de Prest, onderwijzer te Drongen ; J. Deruelle,
onderwijzer ; — Osw. de Schamphelaere, nijveraar ; — Dr. H. de Stella, hoogleeraar ; —
M. J. C. de Vos, secretaris van 't Vaderlandsch
Verbond der gewezen politieke gevangenen ; —
F. Ducheine, hoogstudent; — Joris Eeckhout,
onderpastoor; — Od. Faché, nijveraar ; J.
Geleyn, te Brussel ; — J. Gheysens, schoolop
ziener ; ^-- J. Goetgeluk, te Deurle ; — R. Goethals, onderpastoor ; — E. Luyckx, onderbureeloverste ; — A. Moortgat, toon- en letterkundige,
te Tieghem ; — F. Morel, boekbinder ; — F. Parasie ; — P. Pauwels, schoolopziener ; — Broeder
Robert, onderwijzer ; — Dr, Dom. Roggen,
leeraar ; — Gaston Rombaut, leeraar ; — Eug.
Segers, handelaar ; ^-- W. Suffer, drukker-uitgever ; — L. Smeesters, hoofdonderwijzer ; —
M. Tahon, student ; — Hugo van den Abeele,
gemeentesecretaris, te St. Martens-Laethem ; —
Dr. F. van den Berghe, geneesheer ; — H. van
de Velde, advocaat ; — J. E. van de Velde,
apotheker ; '-- A. C. van der Cruyssen, eerehoofdschoolopziener, te Antwerpen ; — A. van
der Linden, rentenier ; — E. H. van der Linden,
leeraar ; — 0. van Hauwaert, wn, opziener van
het Middelbaar Onderwijs ; — G. van Herrewege,
letterkundige ; — Frans van Holle, beambte; —
Dr. D. van Hove, staatsopziener van den Plantendienst; — J. D. van Kets, onderwijzer te Drongen; — Pl. van Lancker, onderwijzer te Ouckene;
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A. van Maercke, te Antwerpen ; — 0. van Malleghem, gepensionneerd advocaat-generaal ; —
A. van Thielen, leeraar ; — H. van Werveke,
student; — T. Vergaelen, beambte ; — W. Verniers, beambte te Oostende ; — L. Verniers, postontvanger ; V. Wattez, beambte ; — ook de
volgende heeren reporters : A. van Overbeke,
voor De Gentenaar-Landwacht; — Ph. de Munnynck voor Het Volk ; — P. Colle voor Le Bien
Public ; — Herman van Overbeke voor De Standaard; — en M. Stijns voor Het LaatsteNieuws.
Vanwege verschillende personen heeft het Bestuur
der Academie bericht ontvangen dat het hun spijt de
vergadering niet te kunnen bijwonen. Het zijn Mevrouw
Merghelynck, weduwe van Jhr. Arthur Merghelynck, die
aan de Academie het prachtig kasteel Beauvoorde te
Wulveringhem vermaakte; --• E. P. J. Salsmans S. J.,
stichter van het Salsmans-Fonds ; — de weledele heeren
gouverneurs van Antwerpen en West-Vlaanderen ; —
Senator t' Kint de Roodenbeke, ondervoorzitter van
den Senaat ; — Arthur Buysse, volksvertegenwoordiger;
— Luitenant-Generaal Delobbe, bevelhebber van de
1 Ste omschrijving ; •--• Z. D. H. Mgr. Seghers, bisschop
van Gent; --- Prof. Dr. Bley ;
G. Claeys-Botuuaert,
bankier;
Em. de Sorgher, eere-leeraar; — Kan.
Cl. Ledegem, secretaris van Z. H. den Bisschop ; —
Oscar Roels, muziekleeraar; Herm. Ronse, bestuurder
van 's Rijks tuinbouwschool; — Jhr. Rob. Schoorman,
bewaarder van het Rijks—archief; — Jw. C. van de
Wiele, te Kortrijk; — Kan. C. van Ongeval.

De heer waarnemende bestuurder, na een
welkomgroet tot de aanhoorders gericht, houdt
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een voordracht over Jan van Beers, waarvan
de honderdste verjaring van zijn geboortedag dit
jaar gevierd wordt, en aan wien hij een warme
hulde brengt, als dichter en als man van het
onderwijs.
Hij verleent vervolgens het woord aan Dr. de
Vooys, hoogleeraar, te Utrecht, buitenlandsch
eerelid der Academie, die spreekt over Het
onderzoek naar de Middelnederlandsche
woordgeografie (1). Nu de beteekenis van de
hedendaagsche dialectgeografie algemeen erkend
is, zegt Spreker, komt de vraag op, of de taalgeographische methode ook op het verleden
toepasselijk is. Hoe fragmentarisch onze kennis
van het taalverleden is, blijkt met groote duidelijkheid, wanneer wij een poging wagen om de
oude taal in volle werkelijkheid te reconstrueeren.
Wanneer men een benadering beproeft, dient
men de ingewikkeldheid van de Middeleeuwsche
samenleving en de daaruit voortvloeiende rijke
schakeeringen van taal in het oog te houden.
Bij een poging om de lokale taal te leeren
kennen kan men drieërlei uitgangspunt kiezen
1° de kultuurgeschiedenis, die uit archivalia den
taaltoestand van een bepaalde plaats opbouwt;
2° de teksten, die vergelijkend te bestudeeren
zijn ; 3° de gegevens die de oude lexicografen ons
(1) Bijzondere omstandigheden hebben de Academie verhinderd die lezing in haar Verslagen op te nemen.
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verschaffen. In het bijzonder stond Spr. stil bij
het laatste punt, om aan te tonnen, hoe Kiliaan
en Hadrianus Junius ons op weg kunnen brengen, terwijl Verdam's onwaardeerbaar Middelnederlandsch Woordenboek het rijke materiaal
bevat, dat na onderzoek van de bronnen, getoetst
en geschift dient te worden. Al kunnen wij maar
in het ruwe een splitsing maken tusschen het
woordgebruik in de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden, dan zal die kennis nog in een ander
opzicht nuttig zijn. Tal van geschriften waarvan
de oorsprong onbekend bleef, zal men op den
duur op grond van den woordvoorraad met min
of meer nauwkeurigheid kunnen localiseeren.
Ten slotte doet de Bestendige Secretaris de
hieronder volgende mededeeling aan de geachte
vergadering
Den 3 Maart overleed te Antwerpen ons
diepbetreurd briefwisselend lid de heer Alfons
de Cock, die op het gebied der Folklore een
onsterfelijken naam heeft verworven.Gaarne breng
ik hulde aan den ons ontvallen Collega; zijn aandenken wordt door allen eerbiedig bewaard.
In vergadering van 15 Juni werd de heer
Toussaint van Boelare, letterkundige te Brussel,
verkozen tot briefwisselend lid, ter vervanging
van wijlen Alf. de Cock.
Tot buitenlandsch eerelid werden verkozen
de heeren Dr. Henry Bradley, te Oxford, hoofd-
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redacteur van The Oxford English Dictionary,
-- en Prof. Dr. van Wijk, hoogleeraar te Leiden,
ter vervanging van Dr. Murray en van Staatsminister Dr. Abraham Kuyper.
Ik wensch de heeren welkom in ons midden.
De waarnemende Bestuurder sluit de vergadering met Benige woorden van warmen dank
voor de aanwezigen. Gaarne brengt hij hulde
aan de heeren overheden en aan de vele dames
die de vergadering met hun zeer gewaardeerde
tegenwoordigheid hebben gelieven te vereeren.
De vergadering wordt te 121 /2 uur gesloten.

JAN VAN BEERS.
Rede uitgesproken op de plechtige vergadering der
Koninklijke Vlaamsche Academie, den 26 Juni
1921, door den heer OMER WATTEZ, onderbestuurder.
Hooggeachte vergadering,
Uitgenoodigd door den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten om JAN VAN BEERS te herdenken, heeft de
Koninklijke Vlaamsche Academie zich zoo goed mogelijk van
haren plicht willen kwijten.
Ons geacht medelid, de heer G. Segers heeft in de Commissie voor Onderwijs den leeraar, en in deze voor Nieuwere
Taal en Letteren den dichter hulde gebracht.
Mij werd, als onderbestuurder, opgedragen het woord te
nemen in deze openbare plechtige vergadering in de plaats van
onzen hooggeachten bestuurder Prof. Dr. Lecontere, door ziekte
verhinderd hier te zijn, doch die thans gelukkig, en tot onze
groote vreugde, aan de beterhand is.
Ik zal u spreken over Jan Van Beers, die vroeger in onze
Koninklijke Academie heeft gezeteld ; hij werd onderbestuurder gekozen bij hare stichting in 1886.
Hij werd geboren te Antwerpen den 22 Februari 1822. Hij
was student in het Klein-Seminarie te Mechelen van 1833
tot 1841. Hij werd daarna leeraar ; eerst te Mechelen in het
Pitzemburg-college ; daarna aan de Rijksnormaalschool voor
onderwijzers te Lier en eindelijk aan het Koninklijk Athenaeum
te Antwerpen tot in 1888.
Meer dan veertig jaar is hij dus als leeraar in de Nederlandsche taal en letteren werkzaam geweest ; meer dan veertig
jaar ook heeft hij de dichtkunst beoefend.
*
**

Indien iemand thans op een feestavond De zieke Jongeling
of Bij de wieg van een kind des armen moest voordragen, zou
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hij misschien denzelfden bijval niet oogsten als in den tijd toen
de dichter nog leefde, en in zijn beste en krachtigste jaren was.
Zijn de menschen dan veranderd? Is die poëzie verouderd?
Poëzie of andere kunst wordt niet ouder als het echte kunst is.
Kunst, wat hare waarde betreft, heeft met tijd niets te maken.
Ook de menschen zijn immer dezelfde, maar de toestanden,
waarin de menschen leven zijn veranderd; de gewoonten der
menschen zijn niet dezelfde gebleven. Hunne genoegens en
uitspanningen worden met den dag gewijzigd, dikwijls op artificiëele wijze, gelijk thans met cinema of dancing, phonographen
of mekanieke orgels.
De kunst heeft er niets bij gewonnen, maar de smaak der
menschen werd bedorven.
Thans wordt op feestavonden maar weinig poëzie voorgedragen. Poëzie schijnt te abstract voor " moderne '' ooren. Men
moet ze lezend genieten.
Er was een tijd dat het anders was.
Ik heb onlangs al de gedichten van Jan Van Beers gelezen.
Er ligt ongeveer een halve eeuw tusschen den dag op welken
ik die verzen voor de eerste maal in handen kreeg en den dag
op welken ik ze laatst gelezen heb.
Gedurende zulk tijdsverloop valt er heel wat te studeeren,
waar te nemen en te overwegen. Wat al stroomingen en strekkingen, richtingen, scholen en stelsels hebben intusschentijd
elkander niet opgevolgd.
In onze schooljaren, hier te Gent, dweepten wij met Van
Beers. Dat was in 't begin van de jaren zeventig in de voorgaande eeuw. En thans, op vijf en zestigjarigen leeftijd, heb ik
me niet geschaamd, noch over dat herlezen, noch over dat
dwepen. Wij dweepten echter niet met Van Beers ter uitsluiting
van anderen. Wij zagen verlangend uit naar het werk van al
degenen, die in die dagen voor ons als lichtende sterren aan
onzen Vlaamschen letterhemel waren opgekomen : de gezusters
Loveling, Frans de Cort, Hiel, Antheunis, Tony Bergmann,
Vuylsteke en anderen. Dat waren toen de jongeren. De meesten
zijn overleden. Mej. Virginie Loveling is nog in ons midden,
en lid onzer Academie.
Conscience, Ledeganck, Van Duyse, Snieders, August en
Reinier, waren oud-bekenden. Pol de Mont, Rodenbach en
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Van Langendonck zaten, gelijk wij, nog op de schoolbanken.
Alleen van Gezelle kregen we niets te lezen, hoorden wij zelfs
niet spreken.
Hoe kon dat ?
Gent lag toen misschien wat verre van Roeselare en
Kortrijk. Ik zal er op terugkomen, want zo®'n toestand mag
wel eens in de geschiedenis onzer letteren en der Vlaamsche
beweging worden aangestipt.
*
**

Maar eerst heb ik het over den dichter, dien wij best
kenden, over Jan Van Beers.
Het herlezen van al de u bekende stukken uit zijn dichtbundel heeft me, zeg ik, noch teleurgesteld, noch ontgoocheld.
Voor mij waren ze niet verouderd. Ze waren wat zij nog zijn.
Later gekomenen mogen er over denken gelijk ze willen.
Van Beers was de dichter van zijn tijd : hij was populair bij
velen; hij werd gevierd en dichter geheeten door zijn volk, en
niemand kan hem als dusdanig in de geschiedenis der letteren
af breuk doen zonder historie-schennis te begaan.
Nauwelijks had ik den eersten regel van een gedicht van
Van Beers herlezen, of ik geraakte in mijn stemming van vroeger. Ik las verder in eenen adem door. Het was alsof ik eene
landstreek bezocht in welke ik in mijne jeugd had gewoond.
Niet dat die gedichten mij zoozeer verjongd of opgemonterd hadden. Er wordt veel meer in gesproken van droefheid,
lijden, honger en ellende dan van vreugde en jeugd, en weelde
en geluk. Tot levensblijheid stemmen ze niet.
Smart en nood zijn nochtans niet gansch het leven. Zij
behooren tot het leven, in 't eene tijdperk meer dan in het
andere. En zoo is het ook in de letteren, in de poëzie vooral,
die de weerklank is van 't menschelijke gemoedsleven.
Ik werd weerom jong door dat lezen omdat die gedichten
mij den tijd mijner schooljaren vóór den geest hadden getooverd. Ik werd jong door de vele herinneringen er aan verbonden. Op school lazen en herlazen wij stukken, somtijds luidop
voor eenige makkers : De zieke jongeling, Bij de wiege van
een kind des armen, De zoon ven den metseldiender, Bij
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Livarda, de etherische engelen-legende, trok ons bijzonder aan.
Jan Van Beers' gedichten waren in dien tijd " mondgemeen '', zal ik maar zeggen. Ze wekten in ons weliswaar,
droeve gedachten ; maar de jeugd liep toen niet meer al treuren
dan die van een ander tijdvak.
Bij ons deden die gedichten medelijden opwellen voor de
ongelukkigen en de misdeelden van het lot. Wij waren noch
egoïsten, noch stoïcijnen.
Wij gevoelden wat de dichter gevoeld had; wij gevoelden
ook wat hij wilde, wat hij bedoelde.
In 't werkelijk leven was Van Beers, zeggen degenen, die
hem persoonlijk hebben gekend, niet melancholisch gestemd. Hij
was een spraakzaam en opgewekt mensch. Hij kon een avond
lang een gezelschap samenhouden en vermaken. Hij was nochtans een uitstekend voordrager van zijne gedichten, die eerder
tranen deden storten dan lachen. Van waar dat contrast ? Ligt
het niet in de natuur van sommige menschen ? Wij lieten, wij,
jongelingen, de droefheid toch ook niet aan ons hart komen,
toen wij al die bladzijden poëzie over menschelijke ellende en
kwalen lazen. Wij hadden er genot van, kunstgenot.
Van Beers beweerde dat er in zwaarmoedigheid meer
poëzie is te vinden dan in blijmoedigheid. Had hij gelijk of
ongelijk?
Hoe moeten wij hem thans beoordeelen ? Hem kenmerken,
zooals gedaan werd, als te week, te overgevoelig ? Hem veroordeelen met stelregelen, theorieën, ontstaan uit levenstoestanden
die, wat den tijd betreft, nader bij ons liggen dan bij Van Beers?
De eerste vereischte van den lettercriticus is zich te kunnen
verplaatsen in het tijdperk, waarin een dichter leefde. Wie dat
niet kan, zal partijdig redeneeren, vooroordeel uitspreken in
plaats van critiek. Hij blijft evenver van de waarheid verwijderd als degene, die nooit verder gaat dan de gedachten uit den
tijd van zijne jeugd; die zijnen geest sluit voor al wat nieuw
opkomt, en die in zijn later leven alles beoordeelt en veroordeelt wat niet overeenkomt met zijne partijdige meening, die hij
als eene schuit ergens heeft vastgemeerd aan den oever van
een stilstaande water.
De eerste denkt dat alles nog moet zijn en gebeuren gelijk
vroeger. De tweede is gelijk iemand die loopt met een uurwerk
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van tijd weet en de plaats niet kent waar hij wandelt, als een
blinde in het licht. — In de intellectuëele wereld blijven staan is
even dwaas als te snel naar de toekomst hollen. Het eerste
wordt soms gedaan door ouderen; het tweede is eene fout van
jongeren. Alles moet zijn tijd hebben en wij moeten naar den
geest meegaan met onzen tijd, het nieuwe niet meer verwerpen
dan het oude, enkel omdat het nieuw is.
*
**

In de jaren zeventig waren wij, schooljongens, niet alleen
om met Van Beers hoog op te loopen. De dichter van jongelingsdroomen, Levensbeelden, Gevoel en Leven werd geëerd
en gevierd, zoowel in het meer verlichte Holland, waar zijne
gedichten keurig werden uitgegeven, als in het toen nog zoo
weinig geletterde Vlaanderen. De " melancholische " poëzie
was hier en ginder, sedert Feith, sterk in de mode, en mode en
modern, dat wil iets zeggen, zoowel in 't leven van dichters en
schrijvers, als in dat van alledaagsche menschen. Mode is soms
een dwingeland.
Melancholie was een der vormen van het romantism,
bij alle volkeren. De eenen dweepten met eigen smart ; de
anderen met de smart van anderen. Van Beers behoorde tot
de laatsten. Het was bij hem een grondbeginsel. Hij zegt het
duidelijk :
Ja, allen moet de dichter leven,
Zich zelven niet....

Die strophe uit Maerlant werd reeds zoo dikwijls aangehaald, dat ik haar niet verder hoef te lezen. Bij enkele groote
romantiekere was het anders. Goethe, Byron en Shelley b. v.,
veel jaren vóór de tachtigers, die leerden, dat poëzie was de
" allerindividuëelste expressie van allerindividuëelste impressie ",
spraken veel van zich zelven en hunne impressies. Maar er
waren er, gelijk Van Beers, die bij voorkeur van anderen spraken, de indrukken van anderen weergaven in den vorm van
epische of verhalende poëzie. Die poëzie werd als verouderd
beschouwd, en in een slecht daglicht gesteld : ze behoorde niet
meer tot onzen tijd, zei men. Het heldendicht — het toppunt

-353
der epische poëzie — kon maar geschreven worden bij oervolkeren. Nu waren er geene helden, noch goden meer.
En toch zal het epos blijven een hooge en schoone vorm
van poëzie. In onzen tijd hebben dichters gelijk William Morris
en Carl Spitteler prachtige heldendichten geschreven. Het epos,
zei Jacob Burckhardt, is het koninklijke voorrecht alles in levendige geschiedenis om te zetten. Helden worden geschapen, als
ze niet meer bestaan, geschapen door den dichter, voegde
Spitteler erbij. En ik meen ook dat de dichter zijne helden
schept, gelijk de beeldhouwer zijn beeld, niet slaafsch naar de
natuur, doch naar de gedachte, die hij er wil inleggen. Daarvoor is hij schepper. Als een epos, in statige hexameters,
bewerkte Van Beers Begga en De bestedeling, bezong helden
en heldinnen uit het volk.
Moeten wij daarom het individualistisch lyrism wraken en
uitsluitend de epische poëzie — het bezingen der daden van
anderen — goedkeuren ?
Volstrekt niet ; wij nemen het eene aan gelijk het andere.
Geene uitsluiting van welken kunstvorm het ook zij.
Ons geacht medelid Herman Teirlinck heeft hier onlangs
gesproken over gemeenschapskunst en individuëele kunst, die
elkander opvolgen.
Ja, wij hebben ze soms beide te gelijk in hetzelfde tijdvak,
al naar gelang van omstandigheden.
— Wat was er rondom Jan Van Beers in zijn beste
periode zooal waar te nemen ?
In de jaren veertig waren de tijden hard en droef voor het
volk in Vlaanderen. Crisis in het werk, misschien erger dan nu,
na den wereldoorlog : ondergang der eeuwenoude linnenweverij
te huis, aardappelplaag, armoede, ellende, hongersnood.
De kronijken dier dagen leeren ons dat er benden hongerlijders het land afliepen om te bedelen of te stelen, dat er
menschen langs de wegen van honger stierven.
Van Beers spreekt in vele gedichten van armoede, hongersnood, kreupelen en bedelaars, krankheid en dood. Was het bij
den dichter louter verbeelding ? Of werd het geschreven onder
den indruk des tijds ?
De ellende van ons volk zal wel door zijn brein gespookt
hebben toen hij zijne gedichten schiep.
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De dichter beschouwde zijne taak als eene sociale plicht
jegens de ongelukkigen, de verstootelingen van het lot.
Van een anderen kant werd er toen, in de jaren veertig,
in de intellectuëele wereld, hier gelijk elders, gesproken van
vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, de leus der republiek.
De gedachten van communismus en socialismus kwamen voort
uit de toestanden der samenleving, toen gelijk nu.
De dichters stonden er niet buiten, vooral niet in Vlaanderen. Velen waren mannen uit het volk, schreven voor 't volk,
dat zij wilden redden en gezond maken. Voeg daarbij de
achterlijkheid onzer Vlaamsche bevolking!
Sedert de jaren toen Napoleon begon oorlog te voeren,
bleef die bevolking verstoken van ernstig onderwijs, Degenen,
die onderwijs genoten. kregen het in eene vreemde taal. Voeg
daarbij dat sedert langen tijd de Vlamingen in hun eigen land
beschouwd werden als een overwonnen volk, Vlaanderen als
een wingewist of provincie, na een onafhankelijk land met histo-.
rischen roem te zijn geweest; na 1830 eene soort van kolonie
voor degenen, die de taal van 't land niet wilden spreken, zelfs
als ze 't land beheerden of bestuurden, en die integendeel
beweerden, dat die taal moest uitgeroeid worden ten allen prijze,
door alle middelen, gelijk de volkstaal in Bretagne, in Provence
of in Ierland.
Verdrukking, verbastering, ellende waren dus schering en
inslag voor de werken van onze dichters en schrijvers.
Van Beers zegt het zelf heel duidelijk in eene redevoering (1).
" Het is ons niet te doen ", zegt hij, " om roem of eer ; hooger ligt
ons doel en heiliger is onze zending. Een nog half sluimerend volk
hebben wij wakker te schudden, tot zelfbewustheid te roepen, opdat
het zijne eigen waarde gevoele, het vreemde verschoppe, zijn eigen taal
en eigen zede lief hebbe en alzoo eindelijk leve dit zelfleven, dat alleen
de nationaliteit vestigt en een volk als volk ontwikkelt en behoudt.
Daartoe zal ik als dichter, als man van de Vlaamsche Beweging
medewerken, zoolang mij een straal van licht in den geest, een sprankel
van gevoel in den boezem overblijft. "
(1) Aangehaald door Pol de Mont in Mannen van beteekenis
Jan Van Beers.
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Zoo sprak Jan Van Beers.
Zoudt gij, geleerden en kunstenaars van het woord ; leden
onzer Academie, zouden wij allen, Vlaamsche mannen en vroumen, die in deze zaal te zamen zijn, thans, vijftig jaar later,
anders spreken dan Van Beers ?
^
^ *

Er was nog eene andere reden waarom wij Van Beers lief
hadden, en dit was misschien in de jaren der jeugd voor ons
nog de voornaamste reden.
Smart en ellende, heb ik gezegd, laat de jeugd niet zoozeer
aan het hart komen. In sociale vraagstukken verdiept zij
zich niet.
Maar de taal ! Bij Van Beers en bij andere dichters leerden
wij onze taal kennen en beminnen.
Wij jongens van zestien, zeventien jaar, lazen die poëzie
luidop, of wij hoorden ze door anderen lezen of voordragen.
Die taal klonk in onze ooren nieuw, schoon en zacht als
muziek. Ze vloeide frisch en liefelijk voor ons, in een midden,
waar het zelden gebeurde dat wij ze goed hoorden spreken ; ja,
tot zelfs in de school, waar ze ons bij 't onderricht zoo karig
werd toebedeeld.
Trouwens de dichters leerden ons de taal beminnen in haar
schoonsten vorm, den kunstvorm, meer dan de droge spraakkunst.
En in de klasse, onder de les in letterkunde, mochten
wij onze vervoering, ons geluk niet uitspreken, gelijk wij
begeerden. Dat deden wij dan onder elkander.
De taal der dichters mocht in die dagen al eens zoogezegd onnatuurlijk, romantisch, opgeschroefd luiden, toch
hoorden wij ze gaarne, omdat het onze taal was, de taal die
wij wenschten te kennen om ze te gebruiken ter uitdrukking
onzer gedachten en gevoelens, en in welke wij ons, buiten de
school, zooveel mogelijk oefenden.
Noemt dat nu dwepen met de taal zooveel ge wilt; het is
natuurlijk en zoo is het bij alle beschaafde volkeren, alle
kultuurvolkeren ; alleen bij bastaardvolkeren niet.
Ze klonk ons zoo lief die taal onzer dichters, in de dagen
onzer jeugd, melodisch als de tonen van schalmeien, rythmisch
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als harpakkoorden, harmonisch als geluiden van een orkest
met vurige, warme klankenvolheid.
Want — dichters worden evenzeer om hunne taal bemind
als om het onderwerp dat ze bezingen. De schoonste brokken
poëzie, de verzen, die best klinken, blijven ons in den geest
hangen, luiden gelijk eolische harpen in den wind, zingen en
" zinderen ", gelijk Gezelle zegt, het heele leven door.
Zal ik aanhalen uit Van Beers wat ons welluidend in de
ooren klonk : verzen uit de declamatorische stukken, tafereeltjes
uit Livarda, schilderijtjes uit Begga, oproep tot koene daad,
gelijk in Maerlant, opwelling van leven, losbarsting van woede
en vernieling, gelijk in De Oorlog door onzen Benoit met de
akkoorden van zijn machtig orkest onderlijnd?
En welken indruk maakte ze niet op onze frisch ontvankelijke jongelingsziel die prachtige beschrijving van de plechtigheden op Allerzielen-dag, -- wellicht de schoonste bladzijden
die Van Beers heeft gedicht :
De avond valt op de stad,
als een lijkwa, huiveringwekkend,
Kilmotregenend neer.
Geen windeken roert er ; en, straalde
Niet in de diepte der straat,
flets-weemlend, het licht door het mistfloers ;
Zwol en verstierf het gedommel
der stad niet bij poozen, gij waandet
Onder dit baarkleed slaapt
hier alles den sluimer der dooden.
Doch als een roepstem uit
de onpeilbare diepte daarboven,
Valt er op eens eene klok
aan 't luiden. Er volgt een tweede,
Dan eene derde ; en, plots
losbarstend uit alle torens,
Klinkt en klangelt het, bomt
en bonst, als rolde er een onweer
Vol hartscheurend Beklag
en gejammer door 't daavrende donker.
't Zielen-octaaf gaat in ;
het is heden de tweede November.
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Plechtige dag, waarop
der geloovigen schaar in gebede
Liefderijk hunner gedenkt
die togen ten eeuwigen leven.

Verder zal ik niet aanhalen, geachte toehoorders, uit dit
roerende stuk ? Begga is u allen bekend.
Om de taal beminden wij Van Beers. De menschen die
hij liet optreden waren zoo kiesch en spraken beschaafd, zelfs
de bedelaars en de ongelukkigen. Wij hadden in de jaren
zeventig nog geen begrip van wat men later heeft genoemd
naturalism, dat menschen uit de lagere standen, boeren en
werklieden dialect liet spreken, liefst van 't grofste, gekruid
met vloeken, omdat het zoo natuurlijker was, zeiden ze.
Maar die periode of mode ligt ons in de literatuur ook al
achter den rug, en de nieuwere doet meer aan die van Van
Beers denken dan aan 't naturalism.
*
**

Van Beers, heb ik gezegd, werd gevierd en gelauwerd.
Hij woonde in het groote, het kunstlievende Antwerpen.
Wat een tegenstelling met dien anderen grooten dichter
die ginder, afgezonderd in een hoekje van West-Vlaanderen
leefde, bij de " burgers van Darlingen '', omringd slechts door
een groep vrienden, die toch later den meester nader tot ons
hebben gebracht, waarvoor wij hen dankbaar zijn.
Ik heb gezegd dat Kortrijk in die jaren verre van Gent
was. Antwerpen bleek nog verder te liggen. Ook de politiek
verhief den eenen en zweeg den anderen dood. Zij scheidde
zelfs de dichters, de kunstenaars, de schrijvers, de leeraars.
Van den eenen kant spraken de officiëelen — ik zal ze zoo
noemen — zelden of nooit van Gezelle : hij was priester, WestVlaming, taalparticularist, zei men, en ijverde voor 't middeleeuwsch Dietsch van Maerlant. Zijne tegenstrevers waren
voor algemeen Nederlandsch en werkten voor Groot-Nederland, kultureel en niet politisch gesproken. Sommigen keken
liever naar Holland dan naar West-Vlaanderen. De politiek
pookte in het vuur om het te doen opflakkeren. Ik herinner mij
nog goed den storm die losbrak te Brugge in 1885 op het Taal-
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en Letterkundig Congres. Ik zie Julius Vuylsteke het verhoog
opspringen, de West-Vlamingen bedreigend, dat hij plat Gentsch
zou spreken, indien zij voortgingen met West-Vlaamsch. De
congresleden uit het Noorden keken verbaasd op. Dr. Verdam
kwam bemiddelend tusschen.
Na den storm kwam er stilte, toenadering en vriendschap.
Hugo Verriest was te Brugge, en hij stak, verzoenend en vredelievend als immer, de hand uit naar de Gentenaren en de
Antwerpenaren en die hand werd hartelijk aangenomen en
gedrukt.
Het vuur, door de politiek onderhouden, laaide later nog
wel eens op, gelijk bij de stichting der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Wij zullen er niet langer bij stilstaan.
Dat is nu al lang geleden. Tientallen jaren zijn voorbij.
" Oude veeten
Zijn vergeten

En gedempt het spoor van twist. "

Tusschen ouderen en jongeren ook kwam er toenadering.
De katholieke dichter Prosper van Langendonck trok naar
Wacken met een troepje jongeren, de mannen van Nu en
straks, die " al hun revolutionnair vuur lieten uitslaan '', gelijk
ons geacht medelid, prof. Vermeylen, zei. Zij trokken naar
Wacken, als in bedevaart, bij Hugo Verriest, den immer jonge,
hier altijd aanwezig, den pastoor van te lande, die de " revolutionnairen " herderlijk en hartelijk ontving.
En daardoor leerde geheel Vlaanderen, geheel VlaamschBelgië, geheel Nederland, ja, de wereld, Guido Gezelle kennen,
vroeger in West-Vlaanderen alleen bekend.
En heden worden de gedichten van Gezelle zooveel gelezen, als die van Jan Van Beers het vroeger werden.
Zoo komt eindelijk toch alles te recht, ofschoon het niet
altijd op tijd te recht komt.
De schuld ligt niet aan de kunst noch aan de poëzie; maar
heeft andere oorzaken, vreemd aan de kunst.
Het is zoo in 't menschenleven : de eene wordt hoog
geprezen, de andere grof miskend. De menschen haten of
beminnen te veel, en te veel vijandschap en liefde verbannen
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schoonheid verborgen ligt, komt ze toch boven aan het licht,
vroeg of laat, ten bate van de gemeenschap.
Eere aan al degenen, die schoonheid begeeren en naar de
waarheid zoeken. Zoo deed Gezelle, zoo deed Van Beers, elk
op zijne wijze; zoo doen al de dichters, ^- priesters in den
dienst der schoonheid en der waarheid.
*

**
Ik wil, zeer geachte toehoorders, deze gelegenheid te
baat nemen om mijnen dank te betuigen aan de Koninklijke
Vlaamsche Academie, die mij heeft aangeduid om deze rede te
houden over Jan Van Beers. Om zijne vriendschap, die ik van
af mijne intrede in het letterkundig leven en het onderwijs
genoten heb, heb ik den dichter immer een dankbaar hart
toegedragen. Kort vóór zijn afsterven was hij bekroond
geworden in den vijfjaarlijkschen prijskamg voor Nederlandsche letterkunde, na de verschijning van zijn bundel Rijzende
Blaren. Het was veeleer zijn heele dichtwerk, dat de keurraad
had willen bekronen. Dat werk had die eer nog niet gehad,
terwijl Conscience, Van Duyse, Mevr. Courtmans, Tony
Bergmann en Pol de Mont reeds op de eerelijst der vijfjaar
lijksche staatsprijzen stonden. Jan Van Beers werd hevig om
die bekroning aangevallen. Het was in 1885. Ik, die in mijne
jeugd met den dichter gedweept had, kon het niet over mij
laten gaan. Ik sprong voor hem in 't krijt, zonder daartoe van
iemand aangezocht te zijn. Als antwoord op die aanvallen
schreef ik Jan Van Beers' " Rijzende Blaren " en de critiek
tegen Dr Amand de Vos, die Van Beers eerst naamloos had
aangevallen, doch die zich daarna liet kennen. Na den strijd
stak Amand de Vos mij ridderlijk de hand toe, en ik mocht
daarna den schrijver van Een Vlaamsche jongen als vriend
kennen.
Ik schreef ook een paar studies over Jan Van Beers in het
iijdschri t Holland-Vlaanderen, dat in Amsterdam verscheen,
en in Le Monde poétique van Parijs, tijdschrift gewijd aan
wereldliteratuur onder redactie van Roger-Milès, thans kunstcriticus in Le Figaro.
De grijze dichter Van Beers was daar zeer gevoelig over.
Zoo heb ik in mijn bezit den laatsten brief wellicht, dien hij
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met bevende hand een drietal weken vóór zijn dood heeft
geschreven.
Ik wil hem u lezen :
Antwerpen, den 17 October 1888.
Waarde Wattez,
Ik lig al eenige dagen met een razend rhumatism te bed. Toch wil
ik een uiterste poging wagen om u mijn hartelijksten dank te betuigen
over het begonnen artikel over mij in Le Monde poétique.
Ik druk u in den geest de hand, maar schud ze niet te hard of ik
schreeuw moord en brand !
Uw
J. VAN BEERS.

Er blijkt uit dezen brief dat de dichter, die in zijn jong
leven zoovele melancholische verzen had geschreven, op zijn
lijdensbed in hoogen ouderdom nog rijmend eene aardigheid
kon schrijven.
Jan Van Beers stierf dan 14 November 1888. Al wat in
Antwerpen en in Vlaanderen een naam had in kunst en letteren, vergezelde den dichter naar zijne laatste rustplaats op het
Kielkerkhof, waar zoovele groote Vlamingen liggen.
Ik aanzag het als eene eer, jaren later, in het Koninklijk
Athenwum te Antwerpen, den leerstoel van Jan Van Beers
voor het Nederlandsch in de hoogere klassen te mogen bestijgen, waar hij met zooveel bevoegdheid en gezag, jaren lang,
uitsrekende leerlingen, beoefenaars van taal en letteren, stambewuste Vlamingen heeft gevormd.
Het is dus niet, zeer geachte toehoorders, zonder geroerd
te zijn, dat ik op deze plechtige vergadering het woord heb
genomen om Jan Van Beers te herdenken op den honderdsten
verjaardag zijner geboorte.
Mogen de Vlamingen hem steeds in 't geheugen bewaren,
zijn werk naar waarde schatten en hem loven en lief hebben
voor zijn edel streven naar menschlievendheid, zijne toewijding
aan volk, taal en vaderland.

LEIDRAAD
VOOR LESSEN OVER DE VOEDING
VAN DEN MENSCH,
VOOR HOOGER HLIISHOLIDKUNDIG ONDERWIJS,
DOOR

Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Bestuurder van het Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium
der stad Gent,
Bestuurder van het Hooger Instituut voor Gistingsnijverheden te Gent,
Hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool van den Staat,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

INLEIDING.

In Augustus-September 1919 werd ik door den Heer Minister van Nijverheid, Arbeid en Bevoorrading belast aan de
onderwijzeressen van huishoudkundige scholen van 't Vlaamsch

gedeelte van ons land vacantievoordrachten te geven over de
voeding van den mensch. Deze voordrachten werden gehouden
te Brugge en te Herenthals, onder voorzitterschap der dames
Vanderhaeghen en Loosbergh, toezichtsters van het huishoudkundig onderwijs, en bijgewoond door ca 150 onderwijzeressen.
De grootste belangstelling, wat voor een spreker een
echte voldoening is, — vond ik bij mijne toehoorderessen in de
ruime zalen van de Normaalschool van St-Andries te Brugge
en van de Normaalschool van Herenthals. Menigmaal werd
na de voordracht, in verdere gedachtenwisselingen over de
behandelde onderwerpen, de wensch uitgesproken, den inhoud
van de lessen te zien uitgeven.
Met aan dien wensch te voldoen meen ik nuttig werk te
verrichten, en bij het schrijven van deze bladzijden, komt in
mijn geest de aangename herinnering van de vlijtige uren in
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mijn werkje opdraag,
Dank zij de Koninklijke Vlaamsche Academie, die reeds
in 1907 (Over melk en melkvervalsching) en in 1909 (Het
water in het dagelijksch leven) twee mijner verhandelingen opnam, is het mij thans mogelijk mijn " Leidraad voor
lessen over de voeding van den mensch " in het licht te
geven, in tijden dat geestesarbeid op zoo treurige wijze door
allerlei materiëele bekommeringen en gekke losbandigheid
wordt onderdrukt.
Over het algemeen speelt in de voeding de overlevering
de hoofdrol; de spijzen die het meest kosten, de spijzen die
het best smaken, worden aanzien als de voedzaamste. De keus
van den dagelijkschen kost blijft onder den invloed van de verbeelding. en in vele gevallen zijn de onbedachtzaamheid en de
onwetendheid van menige huisvrouw invloedrijke factoren in
het beheeren van een huisgezin.
In ettelijke gevallen wordt aan kinderen voedsel toegediend dat slechts geringe voedingswaarde bezit ; soms wordt de
spijsbuis overladen, en talrijke ziekteverschijnselen doen zich
voor als gevolg van overtollig eten en drinken. Velen eten te
vlug, zoodanig dat de spijzen op onvoldoende wijze verdeeld
en met speeksel vermengd worden ; daaruit vloeit een slechte
vertering. Moet het ook gezeid worden dat onder vele
buitensporigheden, het misbruik van prikkelmiddelen zooals
peper, mostaard, tabak, alcohol, enz., voor de gezondheid zeer
schadelijk is ?
Een grondige wetenschappelijke studie der voeding kan
bijdragen om gevaarlijke misbruiken te vermijden ; een dergelijke studie is van aard om normale en verstandige gedachten te verspreiden. Aldus kan het onderwijs een gewichtige
rol uitoefenen om de gezondheid van het volk te beschermen
en te bevorderen ; aldus kunnen onderwijzeressen aan de
moeders het grootste geluk schenken, nl. de gezondheid van
hun huisgezin!
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EERSTE LES.
De bestanddeelen van het menschelijk lichaam
en van onze voedingstollen,
HET WATER. Wanneer menschen of dieren zich voeden,
nemen zij in de eerste plaats water op; de dranken, melk,
koffie, bier, vleeschnat, soep, zijn waterige mengsels ; de groenten en vruchten houden zeer veel water in; het vleesch verliest
door uitdroging het grootste gedeelte van zijn gewicht; al onze
vaste spijzen, zooals het brood, scheiden door verwarming
water af. In ons lichaam vloeit het bloed (1), eene vloeistof
waarvan het water de grondstof is; door de afscheiding van
urine (2), van zweet en door de ademhaling verliest ons
lichaam gestadig water, en wel van 2 tot 3 liters per dag.
De hoeveelheid water die dagelijks door een mensch wordt
opgenomen is vrij aanzienlijk, namelijk 2 tot 3 liters, niet alleen
onder den vorm van dranken en van zeer vochtige spijzen,
doch ook onder den vorm van vaste spijzen. Aldus wordt
door een rantsoen bestaande uit 200 gr. rundvleesch, 500 gr.
brood en 500 gr. aardappelen, 700 gr. water (3) in het lichaam
gebracht.
Geen wonder dus dat het lichaam van den mensch zooveel
water bevat : ongeveer 66 0 /0 van het totaal gewicht. Dit
water (4) is tot het leven onontbeerlijk; men weet dat de
mensch langer honger kan verdragen dan dorst : hij kan
gemiddeld 25 dagen zonder voedsel leven, indien hem het

(1) Samenstelling van het bloed per liter : water 725.8 gr., vaste
opgeloste stoffen 274.2 gr., stikstofverbindingen 246.3 gr., minerale
zouten 5.1 gr., natriumchloride 2.75 gr.
(2) Samenstelling van de urine per liter : water 960 gr., vaste
opgeloste stoffen 40 gr., urwa (pisstof) 20 gr., urinezuur 0.47 gr., hippurisch zuur 0.47 gr., natriumchloride 10 gr., phosphorzuuranhydride
1.7 gr., kali 2.2 gr., kalk 0.2 gr., minerale zouten 17 gr.
(3) De berekening is de volgende : 200 gr. rundvleesch met 72 0/0
water dus 144 gr. water + 500 gr. brood met 38 0/o water dus 190 gr.
water + 500 gr. aardappelen met 75 0/o water dus 375 gr. water, te
samen 144 + 190 -I-- 375 = 709 gr. of cm3 water.
(4) Zie A. J. J. VANDEVELDE, Het water in het dagelijksch leven.
Uitgave van de Koninklijke Vlaamsche Academie, 1909, 260 blz.
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Alhoewel dus het water schijnbaar niet tot levende stoffen
behoort, is het leven zonder het water onmogelijk; alleen in
vochtige bodems, in vochtige mengsels, nooit in de volledige
droogte, kan men levensverschijnselen waarnemen.
DE PROTEINEN, ook genoemd eiwitstoffen, zijn organische
stikstofverbindingen die een belangrijk deel uitmaken van de
spieren en van het bloed. Daar het nog al moeielijk is die
stoffen in zuiveren toestand te bekomen, is de scheikundige
samenstelling daarvan wat veranderlijk. Deze bedraagt 50-55 °'°
koolstof, 6.9-7.3 °'° waterstof, 19-24 °/° zuurstof, en 15-19 °/°
stikstof; ook treft men in de meeste gevallen een weinig zwavel
aan, namelijk 0.3 tot 2.4 o/ Voor het stikstofgehalte neemt men
gemiddeld 16 °l ° stikstof aan, en de bepaling van de hoeveelheid aanwezige proteinen berust gewoonlijk op een scheikundige doseering van de stikstof; uit het stikstofgehalte berekent
men de hoeveelheid proteïnen, met dit gehalte stikstof met 6.25
te vermenigvuldigen (5).
In onze voedingsmiddelen treft men de proteinen onder
den vorm van vleeschflbrine (vleeschvezel), melkcaseïne (kaasstof), meel- en broodkleefstof, legumine in groenten en zaden,
eiwit van eieren, enz. Zij zijn voor ons lichaam bronnen van
koolstof en van stikstof. Door verhitting geven zij aanleiding
tot verkooling ; zij worden zwart (bewijs van de aanwezigheid
van koolstof), terwijl een typische reuk van verbrand haar
wordt waargenomen (bewijs van de aanwezigheid van stikstof).
Zij bederven gemakkelijk, omdat zij voor de ontwikkeling van
bacteriën gunstige cultuurbodems zijn, en geven aldus aanleiding tot slechtriekende producten (verrotting).
DE VETTEN houden koolstof, waterstof en zuurstof in,
geen stikstof. In ons lichaam is het gehalte daarvan zeer veranderlijk; in onze voedsels vindt men ze zoowel bij de dieren
(smout, reuzel, bovervet) als bij de planten (cocosvet, olijfolie,
sesaamolie, enz.). Door verhitting geven zij aanleiding tot een
zwarte koolhoudende massa, onder ontwikkeling van kool-

(5) Berekening : 16 0/0 of 0: = 6,25.
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DE KOOLHYDRATEN Zijn verbindingen van koolstof, waterstof en zuurstof, waartoe de zetmeel (ameldonk)- en suikersoorten behooren. Ruw vezel of celstof (papier- en houtstof,
katoenvezel) behoort ook tot deze groep. In ons lichaam treft
men een kleine hoeveelheid suiker aan, namelijk in de lever,
het bloed, het vleesch ; de melk houdt een bijzondere suikersoort in, de melksuiker (lactose) ; in de urine van suikerzieken
vindt men veranderlijke hoeveelheden glucose, terwijl urine
van gezonde menschen suikervrij is.
De koolhydraten zijn vooral plantaardige producten ; suiker trekt men uit vruchten, wortels zooals de suikerbeeten,
suikerriet; zetmeel treft men' uitsluitelijk in planten, in de graangewassen, in den aardappel (aardhppelmeel), in een aantal zaden,
in de bladen, in de wortels, waar het voor iedere soort en
voor ieder orgaan een bijzonderen vorm en een typische grootte
vertoont (6).
Door verhitten geven de koolhydraten zwarte koolstof
(suikerkool, houtskool).
MINERALE STOFFEN. Onder minerale stoffen, zouten of
asch, brengt men de stoffen die na de volledige verbranding
(verasching) overblijven. In het lichaam van den mensch treft
men vooral phosphaten (calciumphosphaat) en keukenzout
(chloornatrium) aan.
In beenderenasch (7) vindt men ca 85 0 /. calciumphosphaat
dat de versteende stof der beenderen vormt : in de melk is
nagenoeg de helft van de asch samengesteld uit calciumphos-

(6) Tarwe, groote zetmeelkorrels 19 tot 54 p, kleine 2 tot 8 ,u
(ic = micron = 0.001 mm.) ; --- rogge, groote 40 tot 50 ,u, soms tot 70 p,
kleine 2 tot 8 ,ct, kruisvormige barst in het midden ; — gerst, 18 tot 42 p;
haver, ca 6 f4, hoekig, meest in hoopjes ; -- maïs, 13 tot 22 p, hoekig met
kernholte ; -- rijst, ca 5 it, hoekig, met kernholte ; —aardappel, 2.5 tot 105 p,
gemiddeld 25 p. Zie verder daarover in Codex alimentarius, uitgegeven
op initiatief van het Congres voor openbare gezondheidsregeling meA
steun van de regeering, no 5, meel en brood ; Groningen (P. Noordhoff), 1911.
(7) Samenstelling van beenderenasch, in 100 gr.: 84 gr. calciumphosphaat, 1 gr. magnesiumphosphaat, 12 gr. calciumcarbonaat, verder

kleine hoeveelheden kalium, fluoor, chloor.
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phaat; het bloed houdt benevens phosphaat, 2.8 gr. keukenzout
per kgr. De minerale bestanddeelen, en namelijk de phosphaten
vindt de mensch in zijn voedsel, in de koemelk (8), in de graanproducten, namelijk in het brood (9), in het vleesch; de
behoefte aan keukenzout is wel bekend : dagelijks heeft een
volwassene 15-20 gr. keukenzout noodig, omdat hij door de
urine een gedeelte van het keukenzout van het bloed verliest (10).
De hoofdbestanddeelen van het menschelijk lichaam en
van onze voedsels zijn dus dezelfden : water, minerale stoffen,
dan organische koolstofverbindingen waarvan de eene wel
stikstof (proteïnen), de anderen geen stikstof (vetten en koolhydraten) bevatten. Wij zullen verder zien dat die organische
stoffen kunnen vergeleken worden met brandstoffen, omdat
zij in ons lichaam energie (arbeidsvermogen) doen ontstaan:
daarenboven dienen de stikstofverbindingen als bouwmateriaal,
tot het vormen en onderhouden van de spieren en van het
bloed.
Benevens de hoofdbestanddeelen der voedingsstoffen, heeft
ook het levend wezen, vooral gedurende de groeiperiode, een
onmisbaar behoefte aan geringe sporen van zekere nog weinig
bekende stoffen, waaraan men verscheidene namen heeft gegeven (vitaminen, groeifactoren, enz.), die als ondergeschikte fac(8) Samenstelling van asch van de koemelk, in 100 gr. : kali
24.65 gr., soda 8.18 gr., kalk 22.42 gr., magnesia 2.59 gr., ijzeroxyde
0.29 gr., gebonden phosphorzuur 26.28 gr., gebonden zwavelzuur
2.52 gr., chloor 13.95 gr.
(9) Samenstelling van de asch van wit tarwebrood, in 100 gr. :
verbonden phosphorzuur 50 gr., chloor 6.5 gr., verbonden zwavelzuur
1.0 gr., zand en klei 4 gr., verbonden kiezelzuur 1.6 gr., kali 21.1 gr.,
kalk 11.1 gr., verbonden ijzeroxyde 4.3 gr.
(10) Keukenzout is in bloed onontbeerlijk. Zooals bekend is bloed
samengesteld uit eene vloeistof, plasma, waarin roode en witte bloedlichaampjes zich bevinden. Die lichaampjes als zij in zuiver water
gebracht worden, scheuren open en verliezen hun gekleurden inhoud ;
in eene oplossing keukenzout a 0,9 0/0 (physiologische vocht), blijven
de bloedlichaampjes ongeschonden. Met andere zouten, vormt nu in het
bloed het keukenzout eene oplossing, waarin de bloedlichaampjes onge
schonden blijven. Men begrijpt aldus dat de roode kleur van het bloed
scherper wordt, als het bloed, dat uit eene wonde vloeit b. v., in aanraking komt met water.
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toren van den groei en van het evenwicht worden aanzien, —
en aan geringe sporen van zekere wel bepaalde stikstofverbindingen (cystine, lysine, histidine, arginine), die bij het verteren
van de eiwitstoffen ontstaan. Over deze voedingsfactoren
verscheen een beperkte studie in het Natuurwetenschappelijk
Tijdschrift voor 1921 (11).
TWEEDE LES.
Toepassing der warmteleer op de voeding.

Het menschelijk lichaam in levenden toestand kan vergeleken worden met een brandende kachel ; het levensverschijnsel
is hoofdzakelijk eene verbranding. Evenals een kachel met
steenkool, hout of andere brandstoffen gevoed wordt, ontvangt
het menschelijk lichaam voedingsstoffen die eene omzetting,
aan eene trage verbranding vergelijkbaar, ondergaan. Wel is
die verbranding niet hevig, geen vuur voortbrengend ; de
verschijnselen die eruit vloeien zijn echter dezelfde : benuttigen
van de zuurstof van de lucht, ontstaan van warmte, in vrijheid
brengen van koolzuurgas.
Voeden en verbranden zijn dus bijna dezelfde begrippen ;
ik zeg bijna, omdat het meeste voedsel tot de verbranding dient;
een gedeelte daarvan echter, namelijk de proteinen die stikstof
inhouden, zijn plastische stoffen omdat zij vooral tot het opbouwen en het herstellen van zekere weefsels (spieren, bloed) van
het lichaam dienen.
Men onderscheidt dus bouw- of plastische voedingsstoffen
zooals de proteïnen, en echte brand- of ademhalingsvoedsels
zooals de koolhydraten en de vetten. Worden de proteïnen in
te hooge hoeveelheid, of worden ademhalingsvoedsels in te
geringe hoeveelheid aan het lichaam geschonken, — en dit is
het geval voor diegenen die weinig lichamelijke oefening doen
of wel intellectueel leven, veel vleesch, eieren, enz., en weinig
aardappelen en brood eten, — dan werken ook die proteïnen
als ademhalingsvoedsels ; dit brengt echter groot nadeel mede.
Daarentegen kunnen koolhydraten en vetten nooit als plastische
stoffen fungeeren, omdat zij geen stikstof bevatten.
(11) A. J. J. VANDEVELDE, Over vitaminen of bijkomende factoren
van de voeding, Natuurw. Tijdschr. 1921, 3, blz. 49. Zie ook
R. LEeoQ, Les nouvelles theories alimentaires, Paris, 1920, 76 blz.
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Proteïnen zijn bronnen van koolstof en van stikstof, koolhydraten en vetten alleen bronnen van koolstof.
Daar de warmte gewoonlijk door eene verbranding wordt
voortgebracht, en daar de physiologische verrichtingen in ons
lichaam met eene verbranding kunnen vergeleken worden,
is het verstaanbaar dat men de voedingswaarde van onze
voedingsstoffen uitspreken kan, door de warmte te bepalen die
zij door verbranding kunnen ontwikkelen. Men heeft aldus,
evenals voor de gewone brandstoffen, de brandwaarde bepaald
voor de voedingsstoffen, en die in calorieën of warmteeenheden uitgedrukt (1).
Wordt 1 gr. magere steenkool van goede hoedanigheid in
den calorimeter verbrand, op zulke wijze dat geen warmte
verloren gaat, dan ontstaan 8 Calorieën ; en aldus berekent
men dat uit 1 kgr. van die steenkool 8000 Calorieën worden
voortgebracht, dit is eene hoeveelheid warmte noodig om
80 liters water van 0 . C te doen koken (100. C). Dit schijnt
echter overdreven, ja onmogelijk; en in de practijk is het
werkelijk zoo. Zou geen warmte verloren gaan (b. v. voor
de verwarming van toestellen, van schoorsteen, van lucht),
moesten geen bijzondere onmisbare toestellen (ketels), die ook
verwarmd worden, gebruikt worden, dan zou de practijk
de zelfde resultaten bekomen als de theorie. Vermits de
oorzaken van warmteverlies zeer veranderlijk zijn, is het beter
de theoretische waarden alleen in rekenschap te brengen.
Op dezelfde wijze als met steenkool, geeft de calorimeterproef voor 1 gr. rietsuiker eene verbrandingswaarde van
3,955 Cal., dit is dus 3955 Calorieën voor een kgr. Dit beteekent, in de vergelijking met steenkool, dat de verbranding
van de suiker ongeveer de helft warmte geeft als de steenkool
(1) Deze bepalingen worden met den calorimeter uitgevoerd, waarin
de te onderzoeken stoffen zonder verlies van stof en van warmte worden
verbrand. De eenheid van de warmtehoeveelheid is de Calorie (groote
calorie), dit is de hoeveelheid warmte die noodig is om de temperatuur
van een liter water met een Celsiusgraad te verhoogen; om een liter
water van Oo tot 1000C te brengen zijn 100 Calorieën noodig. De kleine
calorie (calorie) is 1000 maal minder als de Calorie ; de thermie (Besluit
van den Voorzitter der Fransche Republiek van 26 Juli 1919, Ann.
falsif., 1919, 12, blz. 292) is 1000 maal grooter als de Calorie. Een
th. = 1000 Cal. =1000000 cal.
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zelf. Wil men nu dezelfde warmte bekomen door de verbranding van rietruiker als door de verbranding van 1 kgr.
goede magere steenkool, dan berekent men de hoeveelheid
suiker die 8000 Calorieën schenken kan : dit is 8Ó
00 = 2023r.
g
3955
rietsuiker. Hoeveelheden van 1000 gr. steenkool en van 2023 gr.
rietsuiker zijn dus ten opzichte van de warmteafscheiding
gelijkwaardig, zij zijn .qui- of isothermisch (gelijk-warmtegevend).
,/Equithermische
gewichten
voor 8000 Cal.
1000 gr.
magere steenkool
luchtdroog hout (met ca 20 0/0 water) 2660 „
2023 „
rietsuiker
1913 „
zetmeel
1395 „
kaasstof
1390 „
droog eiwit van het ei
849 „
rundvet
851 „
olijfolie

Aantal Cal, (2)
door 1 kgr.
voortgebracht
8000 Cal.
3000 „
3055 „
4182
5735 „
5755 „
9423 „
9400 „

Voor de hoofdgroepen onzer voedingsmiddelen, proteïnen,
koolhydraten en vetten, kan men met Kónig (3) de volgende
gemiddelde theoretische waarden aannemen :
1 kg. proteïnen : 5711 Calorieën.
1 kg. koolhydraten : 4100 Calorieën.
1 kg. vet . 9300 Calorieën.

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat een gedeelte van de voedingsstoffen die wij in onze spijsbuis brengen
niet tot de voeding dienen, maar ons lichaam onder den vorm
van uitwerpsels verlaten ; aldus leiden de calorieëngetallen tot
te hooge practische waarden. Verder wordt van de proteïnen
een gedeelte omgezet in ureea (pisstof) en andere stikstofhoudende koolverbindingen die in de urine en in het zweet
(2) Volgens M. RUBNER, M. VON GRUBER en M. FICKER, Handbuch der Hygiene, Bd. I, Leipzig, 1911, blz. 54.
(3) J. KONIG. Nahrwerttafel. Gehalt der Nahrungsmittel an Ausnutzbaren Nahrstoffen, ihr Kalorienwert and Nahrgeldwert, sowie der
Nahrsto ff bedar f des Menschen, 1913, Ile uitgave, Berlin.
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opgelost zijn. Als men rekenschap houdt van die verliezen dan
komt men tot de volgende practische gemiddelde waarden (4) :
1 kg. proteïnen : ca 4100 Cal,
1 kg. koolhydraten : ca 4100 Cal.
1 kg. vet : ca 8900 Cal.

Om de practische voedende waarde van voedingsstoffen
te bepalen wordt dus voor ieder voedzaam bestanddeel het
gehalte vermenigvuldigd met het aantal warmteeenheden,
waarna de som van de drie producten wordt gemaakt. Laat
ons dit b. v. toepassen op de melk waarvan 1 liter (normaal)
gemiddeld 33 gr. proteïnen, 32,5 gr. melkvet en 47,5 melksuiker inhoudt :
proteïnen : 33 X 4.1 = 135 3 Cal.
melkvet : 32.5 X 8.9 = 289.2 Cal.
melksuiker : 47.5 X 4.1 = 194.8 Cal.
Totaal 619.3 Cal.

De hoeveelheid koolhydraten, suiker of zetmeel, die
619 Calorieën kan ontwikkelen en die bij gevolg met 1 lit.
koemelk aequithermisch is, bedraagt 4 19 (1 gr. koolhydraat geeft
4.1 Cal.) =151 gr.; voor het vet is de aequithermische waarde
8
8.9
. 9 = 69 gr.; doch indien 1 liter melk en 151 gr. suiker of zet.'
meel en 60 gr. vet eequithermische hoeveelheden zijn, die
619 Calorieën door verbranding ontwikkelen, kunnen zij wel
in de menschelijke voeding dezelfde rol vervullen? Laten wij
hier A. J. C. Snijders (5) daarop antwoorden, als hij met zeer
(4) In alle boeken zijn die waarden niet altijd dezelfde; doch de
verschillen zijn niet groot en kunnen op de studie slechts geringen
invloed uitoefenen. De hier benuttigde waarden zijn deze van de studiecommissie van de Tentoonstelling betreffende de bederving en de vervalsching der eetwaren van 1913. ROMER (Zeitschr. Biol., 21, blz. 377)
neemt aan 4100 voor de proteïnen en de koolhydraten en 9300 voor de
vetten. Voor MARTINET (Les aliments usuels, Paris, 1907, blz. 81) is
het 4000 voor de proteïnen en de koolhydraten en 9000 voor de vetten.
A. 1. C. SNIJDERS (Onze voedingsmiddelen, Zutphen, 1911, blz. 40),
spreekt van 4100 voor de proteïnen en de koolhydraten en van 9300
voor de vetten. J. KONIG (N hrwertta fel, Berlin 1913) spreekt van 4834
voor de proteïnen, 4000 voor de koolhydraten en 9300 voor de vetten.
(5) A. J. C. SNIJDERS. op. cit., blz. 65.
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ernstigen grond doet opmerken : " Sommigen willen het bedrag
aan voedende bestanddeelen eenvoudig afleiden uit het aantal
calorieën, dat door een zeker gewicht van een voedingsmiddel
kan geleverd worden. Doch in dat geval wordt alleen gelet op
de verbrandingswaarde, dus op de betrekkelijke hoeveelheden
warmte en arbeid, die door een bepaald gewicht van de stof
kunnen geleverd worden ". Snijders doet nu verder de zonder-,
linge vaststelling, dat volgens de calorieënberekening, b.v. 140 gr.
aardappelen dezelfde voedingswaarde zouden hebben als 100 gr.
halfvet rundvleesch, als 210 cm3 koemelk, terwijl 100 gr. margarine dezelfde beteekenis voor de voeding zouden hebben
als 700 gr. halfvet rundvleesch ! Dit komt, zegt Snijders verder,
doordien bij de methode der calorieën " geen rekening gehouden
wordt met de tweeledige rol, die onze voedingsmiddelen hebben te vervullen ; behalve voor het voortbrengen van warmte
en arbeid, dient het voedsel immers ook als bouwmateriaal voor
onze spieren en andere organen, en als zoodanig kunnen dus
margarine of boter, die geen stikstof bevatten, nooit de eiwitstoffen vervangen, zoodat het niet aangaat, de voedingswaarde
alleen af te leiden uit het aantal calorieën. "
Uit die theoretische bespiegelingen volgt natuurlijk het
nut van het gebruik van gemengde kost.
Om genoemde reden werd het stelsel der voedingseenheden ingevoerd, waarin rekening wordt gehouden van de
voedingswaarde, de vertering, de verspreiding en zelfs de
handelswaarde : voor de koolhydraten, zetmeel, suiker, in de
natuur zeer verspreid en tegen de geringste prijzen te verkrijgen, wordt de waarde 1 aan de gewichtseenheid gegeven;
door onderzoek en door berekening blijkt dat een zelfde gewicht vet driemaal meer waarde heeft als voedingsstof, en de
voedingswaarde van de gewichtseenheid vet wordt dus 3;
voor de proteïnen wordt die waarde gebracht op 5 (6).
(6) Zie over de voedingseenheden : KONIG, J., Prozentuale Zusammensetzung und Náhrgeldwert der menschlichen Nahrungsmittel nebst
Ausnutzungsgrósse derselben und Kostsátzen (Berlin,1906); --SNIJDERS
A. J. C., Onze voedingsmiddelen (Zutphen, 1911, blz. 66) ; -- GRESHOFF M., Regulatief voor het onderzoek van voedingsmiddelen in het
Laboratorium van het Koloniaal Museum te Haarlem (1907, blz. 11).
GRESHOFF gebruikt in zijne berekening de volgende formule : voedingscijfer == som van (percent eiwit X 5.5) + (percent vet X 2.3) + (percent zetmeel X 1). Deze waarden wijken iets van de getallen 5, 3 en 1 af,
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Wordt het stelsel der voedingseenheden op de melk toegepast, dan bekomen wij voor 1 liter het volgende voedingscijfer :
proteïnen : 33 gr. X 5 = 165
melkvet :
32,5 gr. X 3 = 97.5
melksuiker : 47.1 gr. X 1 = 47.5
voedingscijfer : 310.0 voedingseenheden.

De waarden die wij aldus bekomen hebben, zoowel bij de
methode van de calorieën, als bij de methode van de voedingseenheden, kunnen in de practijk benuttigd worden, om de
vergelijking te maken tusschen de verschillende voedingsmiddelen. Wij wenschen, b. v, te weten aan welke stof, melk
of tarwebrood, de voorkeur moet gegeven worden om met
de kleinste handelswaarde de grootste voedingswaarde te
bekomen.
Dan worden voor 1 kg. tarwebrood soortgelijke berekeningen gedaan als voor de melk :
1 kg. wit tarwebrood, houdt in :
350 gr. water
355 gr. zetmeel
80 gr. proteïnen
4 gr. vet
11 gr. asch.

De berekening op het gehalte zetmeel, proteïnen en vet
leidt tot 2639 Cal. en tot 967 voedingseenheden. Stellen wij
nu als handelswaarde 60 c. (7) voor 1 liter melk en 85 c. voor
1 kg. wit tarwebrood. Dan ontvangt de verbruiker :
voor 90 c.: 619 melkCalorieën of
320 melkvoedingseenheden
voor 100 c.: 2639 broodCalorieën of
967 voedingseenheden.

Dus kosten 100 Calorieën 14.5 c. in het geval van de
melk en 3.7 c. in het geval van het brood; ^- en 100 voedingseenheden 28.0 c. in het geval van de melk en 10.3 c. in het
geval van het brood. Aldus springt de hooge waarde van het
(7) Die getallen zijn slechts voorbeelden ; de handelswaarde, vooral
thans (1921), is zeer veranderlijk.
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brood in het oog ; brood schenkt ons voor dezelfde prijs ca
3 maal meer voeding als melk.
Over het algemeen wordt de voedingswaarde uitgedrukt
in calorieën, omdat dit stelsel, zelfs met zijne onnauwkeurigheid, gemakkelijk verstaanbaar is. In het onderwijs, in de
algemeene opvoedkunde staat dit stelsel zonder twijfel boven
de methode der voedingseenheden.
De vertaling van de voedingswaarde in verbrandingswaarde maakt zelfs niet alleen de theoretische omzetting in
calorieën mogelijk, doch ook kan tot eene practische omzetting in eene hoeveelheid brandstof, zooals steenkool (van 8000
Calorieën per kg. b. v.) aanleiding geven. Op deze wijze kunnen
wij de voedingswaarde van 11. melk en van 1 kg. brood resp.
door 79 gr. en 330 gr. steenkool voorstellen; die hoeveelheden
geven door de verbranding 619 Calorieën en 2639 Calorieën.
DERDE LES.
Kwantitatieve samenstelling van ihet menschelijk lichaam
en van eenige voedingsproducten.
Die samenstelling wordt gewoonlijk in cijfers uitgedrukt
die in tabellen worden vereenigd (1); met de getallen kan men
ook een graphische voorstelling opmaken, ten einde de beteekenis der cijfers duidelijker te maken; een dergelijke graphische voorstelling kan b. v. met lijnen, waarvan de lengte
met de waarden evenredig is, verbeeld worden.
Samenstelling van het menschelijk lichaam.

water
proteïnen

vet
koolhydraten
asch

Volwassen mensch
van 70 kg.
46,200 kg.
11,200 kg.
8,672 kg.
427 gr.
3,500 kg.

Pasgeboren
kind van 3 kg.
2,154 kg.
351 gr.
369 gr.

45 gr.
81 gr.

(1) Daarover namelijk
J. KóNIG, Naihrwertta fel, Berlin, 1913. — H. SCHALL en A. HEISLER, Nahrungsmitteltabelle, Würzburg, 1912. A. DELSEMME, Ce
que chacun dolt savoir concernant l'alimentation rationnelle, avec
9 tableaux coloriés, Liége, 1917. — ATWATER W. 0. and BRYANT A. B.,
The chemical composition of American food materials. U. S. Dep.
agric., Off. Exp. Stations Washington, 1906.
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Samenstelling van eenige voedingsmiddelen met de
thermische en de geldwaarde.
1 Kg.
wit
koemelk tarwebrood
1 L.

water, gr.
proteïnen, gr.
vet, gr.
suiker, gr.
zetmeel, gr.
asch, gr.

909
33
32.5
475
—
7

mquithermische
waarde in Cal. 620
aequithermische
waarde in
gr. steenkool
(1 gr. = 8 Cal.) 79
geldwaarde op
Aug. 1919
in centiemen (2) 60
geldwaarde van
1000 Calorieën
in centiemen
97

1 Kg.
mager
rundvleesch

1 Kg.
1 Kg.
kipeieren
boonen
(zonder
schaal,
ca 23 eieren)
125
741
240
127
20
121
—
—
590
--25
11

350
80
4
-555
11

760
211
17

2639

1016

1597

3572

330

127

200

446

85

700

1426

100

32

689

893

28

-12

Het belang van zulke berekeningen is groot : uit de bekomene getallen blijkt dat 1 kg. boonen eene voedingswaarde
heeft die meer dan 2 maal hooger is als de voedingswaarde van
23 eieren, en dat 1 kg. brood bijna 3 maal de voedingswaarde
heeft van 1 kg. vleesch. Ten opzichte van de hoeveelheid
voedsel die kan verkregen worden voor een zekere geldwaarde,
kan men de vijf onderzochte waren rangschikken als volgt :
boonen, tarwebrood, koemelk, mager rundvleesch en kipeieren,
waarvan de zelfde voedende hoeveelheid geldwaarden hebben,
respectievelijk van 28, 32, 97, 689 en 893. Daaruit blijkt, in de
volksvoeding, de waarde van boonen, brood en melk, terwijl
vleesch en eieren als weeldeartikelen zouden kunnen aanzien
worden.
(2) De geldwaarde dient natuurlijk volgens de omstandigheden
gewijzigd te worden, en wordt alleen gegeven als voorbeeld.
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VIERDE LES.
Omzettingen van het voedsel in het lichaam.

Ons doel is hier niet de spijsvertering en de ademhaling te
beschrijven, die in de meeste schoolboeken min of meer wel
worden uiteengezet. Wij wenschen vooral uit te weiden over
de algemeene scheikundige omzettingen, het metabolismus in
zijn geheel, van de voedingsstoffen, ten einde het rantsoen vast
te stellen dat dagelijksch voor het menschelijk lichaam noodig
is, voor den groei, voor het onderhoud, en voor het herstellen
der verliezen.
Een kind van eene week scheidt gemiddeld af per dag :
222 gr. urine, 12 gr. vaste uitwerpsels (fakes), 70.5 gr. koolzuurgas, terwijl 271 Calorieën worden ontwikkeld. De samenstelling van de urine en van de f eeces is in gr. :
Water
222 gr. urine 221
12 gr. faeces
te samen

8
229

Vet Koolhydraten Zouten
Proteïnen
0.384
--(0.534 gr.
uraea overeenstemmende met)1.55 (1)
0.54
0.361
2.39
0.66
0.745
0.54
2.39
2.21

Daar het koolzuurgas 27.3 °I ° koolstof inhoudt, bevatten
dus 70.5 gr. van dat gas 19.2 gr. koolstof (2). Die hoeveelheid
koolstof heeft zijn oorsprong in de koolhydraten en de vetten
door het kind als voedsel benuttigd; wij kunnen b. v. aannemen
dat van die 19.2 gr. koolstof, 11.6 gr. geleverd worden door
koolhydraten en 7.6 gr. door vetten.
En vermits de koolhydraten gemiddeld 43 °/° koolstof en
de vetten gemiddeld 88 °/° koolstof bevatten, zoo zijn de
gebruikte hoeveelheden koolhydraten en vetten :
(1) Dit moet aldus verstaan worden, dat 222 gr. urine 0.534 ureea
of pisstof inhouden, die door de ontbinding van 1.55 gr. proteïnen
worden voortgebracht ; 1.55 gr. is dus de overeenstemmende waarde van
de 0.534 gr. uraea.Men denke echter niet dat 1.55 gr. proteïnen zich in
de urine bevinden ; doch die 1.55 gr. proteïnen geven 0.534 gr. uraea.
(2) Koolzuurgas houdt in 100 gr., 27.3 gr. koolstof C en 72.7 gr.
zuurstof 0.

- 376 11.6 X 100
= 26.9 gr. koolhydraten.
43
7.6 X 100
7.6 gr. C komende van=
88
8.7 gr. vetten.

11.6 gr. C komende van

De fwces houden in 0.54 gr. koolhydraten en 2.39 gr.
vetten die niet ontbonden worden ; aldus komt de geheele per
dag gebruikte hoeveelheid op 26.9 -I- 0.54 = 27.4 gr. koolhydraten en 8.7 -}- 2.4 = 11.1 gr. vetten.
De dagelijksche kost, om het verlies te dekken en om de
energie voort te brengen, bedraagt dus :
2.2 gr. proteïnen.
27.4 gr. koolhydraten.
11.1 gr. vetten.

Als wij echter die waarden vergelijken met deze die feitelijk
door een kind van eene week worden opgenomen, dan bemerken wij dadelijk dat de gebruikte hoeveelheden de theoretische
sterk overschrijden. Dit moet ons niet verwonderen : het kind
doet nog wat anders dan verliezen te dekken en energie voort
te brengen ; het moet nog zijn lichaam opbouwen, en om den
groei mogelijk te maken, is bij gevolg supplementair voedsel
noodig.
Het kind van 8 dagen zuigt ca 400 cm3 moedermelk (3) per
dag, waarvan de samenstelling en de bestemming als volgt kan
worden aangegeven :
Opgenomen
water
proteïnen
melksuiker
melkvet
asch

350 gr.
8.4 gr.
26.0 gr.
15.0 gr.
1.2 gr.

waarvan
waarvan
voor verlies voor groei
--2.2 gr.
6.2 gr.
-0.75 gr.
0.45 gr.

De hoeveelheden melksuiker 26.0 en melkvet 15.0 zijn,
zooals men ziet, niet zeer verwijderd van de waarden 27.4
en 11.1 die wij berekend hebben. Daarentegen komt het pro(3) Samenstelling van 1 1. moedermelk : water 903 gr., extract
(droge stof) 124 gr., proteïnen 20.1 gr., caseïne 9.3 gr., albumine
10.8 gr., melksuiker 63.7 gr., vet 37.4 gr., asch 3 gr.
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teïnen- en aschgehalte sterk in aanmerking voor den groei, dit
is het opbouwen van nieuwe weefsels.
In het geval van den volwassene kunnen dergelijke berekeningen gedaan worden, per dag :

Water
Proteïnen Vet Koolhydraten Zouten
—
20 gr.
1750 gr. urine 1700 gr. (30 gr. uraea
overeenstemmende met)
87.5 gr.
150 gr. faeces 100 gr.
19.0 gr.
5.25 gr.
5.25 gr. 20.7 gr.
5.25 gr. 40.7 gr.
5.25 gr.
te samen
1800 gr.
106.5 gr.

Daarenboven worden 900 gr. koolzuurgas afgescheiden
en 2525 Calorieën ontwikkeld, alles in de veronderstelling dat
bedoelde volwassene in volledige rust zich bevindt, dit is geen
arbeid (zelfs geen bewegingen) doen.
Die getallen stemmen overeen, als ontbonden en weggevoerd met :
106.5 gr. proteïnen.
381 gr. koolhydraten.
en 60 gr. vet.

Daar de volwassene zich uitsluitelijk voedt om de verliezen
te dekken en de energie voort te brengen, zoo komen die hoeveelheden met het dagelijksch rantsoen, in toestand van rust,
overeen. Als het lichaam een arbeid moet verrichten, dan moet
meer voedsel toegediend worden, wat in de vijfde les wordt
bestudeerd.
VIJFDE LES.
De voedingsrantsoenen.
Wij hebben dus gezien dat een volwassene, in den toestand van rust, een dagelijksch rantsoen noodig heeft met eene
warmteafscheiding van 2525 Calorieën overeenstemmend. Volgens laatste onderzoekingen en berekeningen zou dit getal iets
lager moeten zijn, en wel 2432 in de laatste uitgaven van
Kónig (1) ; het wetenschappelijk Comiteit van de Tentoonstel(1) J. KtiNIG. Nahrwerttafel, Berlin, 1913, p. 7.
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ling der vervalschingen te Gent in 1913 had 2534 Calorieën
aangenomen (2).
Daar de werkende mensch een hooger getal calorieën voortbrengt, moet natuurlijk zijne voeding sterker zijn. Men heeft
daarvoor de volgende waarden gevonden voor gematigden
arbeid (schoenmaker, teekenaar, kleermaker, steendrukker), zwaren arbeid (schrijnwerker, wever), zeer zwaren arbeid (aardewerker, steengraver, ketelmaker) :
Per dag

Rust

calorieën
overeenstemmende
hoeveelheid mager
steenkool
overeenstemmende
hoeveelheden voedingsbestanddeelen

2432

Gematigde
arbeid
2945

304 gr.
79 gr.
396 gr.
49 gr.

368 gr.
103 gr.
470 gr.
61 gr.

proteïnen :
koolhydraten :
vet :

Zware
arbeid 3200

400 gr.
121 gr.
435 gr.
94 gr.

Zeer zware
arbeid
5000

625 gr.
189 gr.
850 gr.
200 gr.

De verhouding tusschen die voedingsbestanddeelen is de
volgende :
Rust
proteïnen
koolhydraten :
vet :
te samen

15
76
9
100

Gematigde Zware Zeer zware
arbeid
arbeid
arbeid
20
16
15
74
67
69
10
13
16

100
100
100
Aldus uitgedrukt, is het dagelijksch rantsoen alleen theoretisch; dit moet op eene practische wijze uitgedrukt, en wel
door eene spijslijst ; hier komen nu eenige voorbeelden van
spijslijsten, die de uitvoerbare vertaling zijn van het dagelijksch
rantsoen :
Per dag

Rust

brood gr.
450
aardappelen gr. 400
melk gr.
300
vleesch gr.
160
300
groenten gr.
vet gr.
30
kaas gr.
100
rijst gr.
—
meel gr.
--erwten gr.

Gematigde
arbeid
550
500
300
180
300
35
30
-120
—

Zware Zeer zware
arbeid
arbeid
400
550
500
650
300
300
200
200
300
300
60
65
50
30
—
,. . . .0
.....,
125
170

(2) De Tentoonstelling betreffende de bederving en de vervalsching
der eetwaren, Gent 1913, 1914, blz. 46.
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Dergelijke lijsten maakt men op met behulp van de tafels
van samenstelling der voedingsmiddelen aangegeven in verscheidene speciale verhandelingen (3), en het is verstaanbaar
dat er aan die lijsten talrijke wijzigingen kunnen gedaan
worden, waardoor afwisseling ontstaat.
Al hetgeen tot nu toe werd uitgelegd heeft een zeker
bezwaar : het is wat theoretisch ; het houdt geen volledige
rekenschap met het niet verteerbare en het niet verteerde;
het niet verteerde is stellig in verband met persoonlijke
eigenschappen van de individuën, en het kauwen der voedsels heeft hier een gewichtige rol. In zijn geheel heeft niettemin ons overzicht een groote waarde, omdat de getallen
toch gemiddelde zijn, en als het ware ideale hoeveelheden
uitspreken. Over het algemeen gebruiken de meeste menschen
meer dan het ideale rantsoen, hetgeen stoornissen in de
gezondheid medebrengt of een te aanzienlijke vetreserve in
het lichaam opstapelt.
In de laatste jaren is het vraagstuk van de stikstofvoeding en
het proteïnenmetabolismus zeer ingewikkeld geworden; men
heeft vastgesteld dat de vetten en de koolhydraten de proteïnen
van het lichaam tegen de ontbinding behoeden; zekere onderzoekers beweren zelfs dat de waarde voor de stikstofvoeding,
vastgesteld door de proefnemingen van Voit (4), Gautier (5),
(3) Daarover namelijk :
De Tentoonstelling betreffende de bederving en de vervalsching
der eetwaren, Gent, 1913, 1914. A. J. C. SNIJDERS, Onze voedingsmiddelen, Zutphen, 1911. --- J. KsNIG, Nahrwertta fel, Berlin, 1913. W. 0. ATWATER en A. P. BRYANT, The chemical composition of
American food materials ; U. S. Departm. Agric., Office Exp. Stations
Washington, 1906. -- R. CHITTENDEN, Physiological economy in
nutrition, with special reference to the minimal proteid requirement of
the healting man. An experimental study, London, 1905.
(4) KAREL VON VOIT, physioloog en professoor te Munchen
(geb. 1831); hij publiceerde onder andere in 1860, Gesetze der Ernáhrung der Fleischfresser; in 1868, Lieber die Theorie der Ern Krung
der thierischeri Organismen; in 1881, Handbuch der Physiologie des
allgemeinen Stoffwechsels and der Ernahrung.
(5) ARMAND GAUTIER (geboren 1837), professor te Parijs. Heeft
geschreven : Traité de chimie minérale, organique et biologique, —
L'alimentation et les régirnes, Les toxines microbiennes et animates,
— La chimie de la cellule vivante.
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Atwater (6), Kónig (7) en anderen te hoog zijn : volgens
Chittenden (8) zou het proteïnenrantsoen 60 gr. en volgens
Hindhede (9) (Kopenhagen) slechts 50 gr. per dag moeten
bedragen. Zulke beweringen hebben een zeer groot belang,
omdat de duur kostende voedsels aldus in mindere hoeveelheid zouden kunnen gebruikt worden, en ook omdat aldus
de noodwendigheid om in te voeren zou kunnen beperkt
worden, omdat de grond zelf de bewoners van eene streek
op meer voldoende wijze zou kunnen voeden.
ZESDE LES.
Het menschelijk werktuig, vergeleken met een
stoomwerktuig.
Deze werktuigen gebruiken brandstof (voedingstol) waardoor arbeidsvermogen (energie) ontstaat. De energie nu kan
onder verscheidene vormen omgezet worden : de verbranding geeft chemische energie die zich in warmteenergie
verandert; de warmteenergie kan aanleiding geven tot beweging (mechanische energie), en uit de beweging kan electriciteit (electrische energie), verlichting (lichtenergie), warmte
(warmteenergïe), beweging (mechanische energie) voortgebracht
worden.
In het werktuig, mensch of stoommachine, ontstaat er
chemische energie door de verbranding, of door de adem(6) W. 0. ATWATER (t 1908) ; publiceerde met C. F. LANGA digest of metabolism experiments in which the balance of
income and outgo was determined (Un. States Departm. Agric., Office
of exper. Stations, Bull. 45, Washington, 1897, 434 blz.), en met
F. G. BENEDICT, Experiments on metabolism of matter and energy.
(Ibid. Bull. 63, 1899; Bull. 136, 1903; Bull. 175, 1907 : Bull. 208, 1909).
(7) J. KóNIG, professor te Munster i. W. Studeerde de scheikundige eigenschappen der voedingsmiddelen. Publiceerde eene Chemie der
Menschlichen Nahrungs-und Genussmittel, en voedingstafels : Nfihrwertta fel.
(8) CHITTENDEN R. H., Physiological Economy in nutrition. London (Heinemann), 1905, 478 blz.
(9) HINDHEDE, M. Studien fiber Eiweissminimum, Skand. Arch.
Physiol., 1913, 30, 97-182; -- Das Eiweissminimum bei Brotkost,
Skand. Arch. Physiol., 1914, 31, 259-320.
WORTHY,
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haling; de warmte is het eerste gevolg van die verbranding;
dat nu een verwarmd tuig (mensch of machine) in de gelegenheid is beweging te geven, waaruit nu een andere beweging, ofwel electriciteit, ofwel licht, ofwel warmte, ofwel
scheikundige arbeid kunnen ontstaan, is het welbekend feit
der energieverwisselingen.
De energie-eenheden (1) die wij hier noodig hebben zijn :
voor de warmte de Calorie en voor de mechanische energie
de kilogrammeter en het paard-uur ; chemische energie heeft
geen bruikbare eenheid, men gebruikt de eenheid van warmteenergie waarin nu de chemische energie gemakkelijk kan
omgezet worden
1 Calorie __ 424 kgr. m. - 1/637 paard-uur.
1 kgr. m. — 1/424 of 0.00234 Cal. _== 1/270000 paard-uur.
1 paard-uur — 270000 kgr. m. ^ 637 Calorieën.

Als eene brandstof (2) in de stoommachine wordt ingebracht zijn er groote verliezen vast te stellen, en men noemt
nuttig effect of voortbrengingsvermogen van eene brandstof,
wat feitelijk uit eene bepaalde hoeveelheid brandstof door een
machine als arbeid wordt geleverd. Die verliezen zijn vooral
een noodzakelijk gevolg van het verwarmen der toestellen
waarin de verbranding plaats heeft, van het verwarmen van
de lucht door de warme verbrandingsgassen, van de asch, van
de onvolledige verbranding van koolstofverbindingen, namelijk
in de asch, in het zwart roet, enz.
Verder komt ook in aanmerking het beginsel van de
waardevermindering van de energie gedurende zekere harer
omzettingen. Men onderscheidt echter energievormen van
hoogere waarde, zooals chemische en mechanische energie,
en energievormen van mindere waarde, namelijk calorische
energie of warmte. Als de energie van hoogere waarde omgezet wordt in energie van lagere waarde, dan is er verlies
vast te stellen, namelijk omdat warmte aan de omgeving wordt
geschonken. Wordt nu de warmte-energie in mechanische
(1) Over de eenhedenstelsels, zie J. AMAR, Le moteur humain et les
bases scienti fiques du travail professionnel. Paris (Dunod), 1914, p.111.
(2) Theoretische verbrandingswaarde van 1 kg. van zekere brandstoffen : mager steenkool ca 8000 Cal,, luchtdroog hout ca 3000 Cal.,
lichtgas (1437 liter) 10600 Cal., kooloxyde (800 liter) 2403 Cal., waterstofgas (11 m3) 29000 Cal., alcohol 7100 Cal, petroleum 11400 Cal.
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energie omgezet, dan komt stellig het verlies in rekening.
Een paard-uur is theoretisch met 637 Calorieën overeenstemmend; practisch weet men dat 1 paard-uur van 1 tot
3 kg. steenkool eischt, het is te zeggen 8000 tot 24000
Calorieën; daaruit de verhouding 637/8000 en 637/24000, dit
is van 2.7 °/° tot 8 °/°. Het voortbrengingsvermogen (nuttig
effect) van een stoomwerktuig is aldus 2.8 tot 8 °/°, hetgeen
beteekent dat van 1000 kg. steenkool die worden gebruikt,
slechts 27 tot 80 kg. feitelijk voor nuttige kracht dienen ; al het
overige van de steenkool, zij dus van 920 tot 973 kg. moet als
een onvermijdelijk en noodig verlies aanzien worden. De kunst
van den nijveraar is de verliezen op het minimum te brengen,
ten einde het maximum van het nuttig effect te bereiken.
Bij den mensch is er hoofdzakelijk geen omzetting van
chemische energie in mechanische energie door de tusschenkomst van warmte-energie, zooals in het stoomwerktuig, en
aldus zijn de verliezen van energie minder.
Wij hebben gezien dat het menschelijk werktuig, in toestand van rust per dag 2525 (of iets minder b. v. 2432) Calorieën
afscheidt, hetgeen overeenkomt met 424 kgm. X 2432 =
1031168 kgm.; dit is de arbeid noodig om 1031168 kg. op 1 m.
hoogte te brengen. Om niets te doen, alleen om zijn leven voort
te zetten, ontwikkelt een mensch eene hoeveelheid energie die
per dag overeenstemt met den arbeid van een werkman die
of
of

1031168 kg. waren op 1 m. hoogte heeft te brengen,
10311 zakken graan (van 100 kgr.) op 1 m. hoogte,
1031 zakken graan (van 100 kgr.) op 10 m. hoogte!

Deze theoretische cijfers komen met de practische waarden,
zooals men weet, niet overeen.
In geval van arbeid, worden zooals hooger gezien, meer
Calorieën voortgebracht :
Per dag

Rust

2432
Calorieën
-Dus meer Cal.:
In kgr. m.:
1031168
In zakken van 100 kg.
1031
op 10 m.
In kisten van 10 kg.
10310
op 10 m.

Gematigde Zware Zeer zware
arbeid
arbeid
arbeid
2945
3200
5000
513
768
2568
217512
325632
1088832
217

325

1088

2170

3250

10880
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Nooit zou men, zonder deze berekeningen, kunnen vermoeden, welke hooge waarde de energie van het menschelijk
lichaam bezit ; indien in de practijk deze waarden niet bereikt
worden, is dit te wijten aan verscheidene verliezen die wij in
de volgende regels kort bespreken.
Door de uitwerpsels worden aanzienlijke hoeveelheden
van het voedsel voor het lichaam verloren, op veranderlijke
wijze volgens de voedingstoffen. Op 100 gewichtsdeelen gaan
de volgende hoeveelheden in energie en in de uitwerpsels
over :
In energie
In urine
In faeces
Op 100
5.07
melk
89.8
5.13
vette kost
3.87
5.73
90.4
4.65
magere kost
89.3
6.00
92.3
2.00
aardappelen
5.60
82.1
wit brood
2.40
15.50
73.5
2.20
24.30
volledig brood
16.30
76.8
6.90
vleesch
Daaruit springt in het oog de hooge beteekenis van de
aardappelen in de voeding, en al het gevaarlijke van de overdreven voeding met vleesch dat aan de urine een groote hoeveelheid ontbindingsproducten schenkt. Voor het brood dient
opgemerkt te worden dat het weinig op de nieren, afscheidingsklieren voor de urine, werkt, terwijl het een groot overschot
in de darmen geeft ; dit is echter niet een nadeel, want het
vormen van een genoegzame hoeveelheid faeces is in vele
omstandigheden voor de werkzaamheid der darmen en voor
de gezondheid van het lichaam eene noodwendigheid.
Verder weet iedereen ook dat ons lichaam gestadig warmte
verliest, namelijk door warmte te schenken aan de omgeving :
wanneer een aantal personen zich in eene kamer bevinden, dan
verhoogt de temperatuur van de kamer; die geschonken warmte
is, als energie, voor het menschelijk werktuig verloren.
Atwater (3), een Amerikaansche scheikundige en physioloog, heeft een methode gevonden om de opbrengst van het
menschelijk lichaam te bepalen en die opbrengst in verband te
(3) W. 0. ATWATER en C. F. LANGWORTHY, A diges t ...; -W. 0. ATWATER en F. G. BENEDICT, Experimen ts on me tabolism...
(Zie blz. 380, noot 6.)
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brengen met de totale energie. Hij bracht een mensch van
goeden wil, die voor de lastige proef zich bereid verklaarde, in
eene groote cel die als calorimeter diende, dit is een toestel
waarmede al de voortgebrachte warmte, zonder verlies, kan
waargenomen worden. De proefpersoon werkte een zekeren
tijd, zonder uit de cel te komen, op eene draaiende doch niet
vooruitgaande fiets, en de gedane arbeid was opgenomen door
een wattmeter. De vergelijking tusschen de berekende Calorieën overeenstemmende met den voortgebrachten arbeid
(wattmeter) en de Calorieën aangegeven dooi den calorimeter
geeft het nuttig effect van het menschelijk werktuig.
Resultaten der proeven van Atwater
(gemiddelden per dag)
Perioden

Cal.
per
dag
rust
(a)

Cal.
per
dag
arbeid
(a)

Dus
Cal.
uit
Cal.
meer
den
voor voortgeden brachten
arbeid arbeid (b)
1613
214

Nuttig
effect.

42 d. rust 1 2279
214/1613O.133
3892
12 d. arbeid f
12 d. rust
3559
1440
233
233/1440 == 0.162
18 d. arbeid i 2119
4 d. rust
5143
546
2786
2357
546/2786 = 0.196
14 d. arbeid
(a) resultaten van den calorimeter
(b) resultaten van den wattmeter.

Daaruit blijkt dat het nuttig effect 13.3 tot 19.6 °/o bedraagt,
hetgeen beteekent dat slechts 1/6 ongeveer van onze voedsels
benuttigd worden voor den arbeid. Die waarden kunnen echter
kunstmatig worden verhoogd, tot 25 en zelfs tot 35 0/0, namelijk door de gewoonte, door de medesleeping, door zekere
opvoedingsmethoden (b. v. taylorisme, stelsel door den Amerikaanschen ingenieur TAYLOR [4]) uitgevonden, om door stelsel(4) Zie daarover : EMIEL TYTGAT, Het Taylorisme, besprekingen
gehouden te Gent 1916, Gent 1916.
FREDERIC WINSLOW TAYLOR (geboren 1856), hoofdingenieur der
werkhuizen van Midvale. Zijn boek werd vertaald in het Fransch :
Principes d'organisation scienti fique des usines ; traduction de JEAN
ROYER, preface de H. LE CHATELIER, Paris (Dunod et Pinat), 1912,
152 blzz.

^— 385 —
matigheid de opbrengst van den werkman, zonder vermeerdering
van vermoeienis en van voedsel, te verhoogen. De sporten
verhoogen ook de opbrengst, doch op anormale wijze en geven
gewoonlijk aanleiding tot misbruik (5).
ZEVENDE LES.
De microben,
Vooraleer met het eigenlijk onderwerp te beginnen, wil ik
eerst de aandacht vestigen op den naam van drie geleerden :
Van Leeuwenhoek (1632 -1-1723), Spallanzani (1729 j- 1799)
en Louis Pasteur (1822 t 1895). Rond deze drie namen beweegt
zich de geschiedenis der ontwikkeling van de microbenleer of
microbiologie (meer beperkt de bacteriologie).
Van Leeuwenhoek (1) heeft voor de eerste maal, door
behulp van den microscoop (2), in verrotting verkeerende
vloeistoffen onderzocht en daarin oneindig veel kleine " diertjes " aangetroffen. De zaak was nu te weten welke de oorsprong was van die kleine wezens, die zich in die vloeistoffen
bewogen, en zich zeer snel vermenigvuldigden.
(5) Dit hoofdstuk werd op meer uitgebreide wijze behandeld; zie
A. J. T. VANDEVELDE, De opbrengst van het menschelijk werktuig,
lezing in de Koninklijke Vlaamsche Academie op 17 Maart 1920 (Verslagen en Mededeelingen, 1920, blz. 221-252).
(1) ANTONY VAN LEEUWENHOEK (1632 t 1723) heeft een aantal
mededeelingen laten verschijnen in de Philosophical Transactions of
London. Opera omnia, seu Arcana natura' ope microscopiorum
detecta ; Ludg. Batav., 1722, 4 vol, in 4; Delft, 1695-1719, 4 vol, in 4.
V. L. heeft zijne werken oorspronkelijk in het Nederlandsch
geschreven ; de Nederlandsche uitgaven zijn thans zeldzaam geworden;
over deze uitgaven hoop ik later verscheidene mededeelingen te doen.
De beschrijving der microscopen door VAN LEEUWENHOEK gebruikt,
vindt men in Phil. Trans. no 380, en in de verscheidene uitgaven van
BAKER : Nuttig gebruik van het microskoop of inleiding tot nieuwe
waarnemingen, in 't Engelsch beschreven door HENRY BAKER, Amsterdam, 1756, p. 453 ; r-- Het microskoop weleer beschreven door wijlen
HENDRIK BAKER, 3e druk door MARTINUS HOUTTUYN, Amsterdam, 1778.
(2) De eerste microscoop werd waarschijnlijk door ZACHARIAS
JANSEN te Middelburg in 1590 vervaardigd. CORNELIS DREBBEL
(Alkmaar 1572 t London 1634) heeft microscopen gemaakt rond 1621
en 1622. In zijn boek over de bijen, verschenen in 1625, gebruikt FRANCESCO STELLUTI (1577 t na 1651) de uitdrukking microscoop : " microscopio observavi
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Welnu, Spallanzani (3) beweerde dat die " diertjes " hun
oorsprong hadden in de lucht, terwijl andere geleerden (4) die
de gedachten van Spallanzani niet aannamen meenden dat zij
in die vloeistoffen (melk, vleeschnat, uittreksel van hooi, enz.)
ontstonden door zelfwording, als gevolg van eene bijzondere
omzetting van de voedende bestanddeelen. De proeven van
Spallanzani leverden het bewijs dat de zelfwording niet bestaat,
dat de diertjes, de uitdrukkingen microbe en bacterie (5)
bestonden dan nog niet, — door andere diertjes van dezelfde
soort worden voortgebracht.
Aan Louis Pasteur (6) komt de groote eer toe, na een groot
aantal proefnemingen en na hevige besprekingen, het bewijs
(3) LAZARO SPALLANZANI (Sandiano-Modena 1729 t Pavia 1799),
leeraar te Reggio, Modena en Pavia, stelde door proefnemingen de
onmogelijkheid der theorie van de zelfwording vast. Hij schreef namelijk : Saggio di osservazione microscopiche concernenti it sistema della
generazione di Needham e di Buffon, Nuova Raccolta calogeriana
Modena 1765 ; Fransche vertaling door REGLEY, Paris, 1769, in 80, met
aanteekeningen van NEEDHAM.
(4) Namelijk JOHN TURBERVILL NEEDHAM (London 1713 t Brussel 1781), een der stichters van de Academie der Wetenschappen van
Brussel in 1769; hij schreef : Idée sommaire ou vue générale du système
physique et métaphysique de Needham sur la génération des corps
organisés; Brussel, 1780, in 80 (als gevolg op La vraie philosophie
de l'abbé Monestier).
(5) Op 11 Maart 1878 werd in de Fransche Academie van Wetenschappen eene mededeeling aangeboden door Dr. SEDILLOT, gewezen
bestuurder van den militairen gezondheidsdienst te Straatsburg, getiteld
De l'in fluence des découvertes de M. Pasteur sur les progrès de la
chirurgie. In deze mededeeling komen namelijk de volgende regels :
" Les noms de ces organismes sont très nombreux et devront être définis
et en partie réformés. Le mot microbe ayant l'avantage d'être plus court
et dune signification plus générale, et mon illustre ami, M. Littré, le
linguiste de France le plus compétent, l'ayant approuvé, nous l'adoptons, sans néanmoins renoncer a ceux en usage, pour la désignation des
variétés plus particulièrement étudiées. "
In 1850, spreken RAYER en DAVAINE (Inoculation du sang de
rate, Mém. soc. biologie, 1850, p. 141) van " bacteridies ", en in zijn
Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère (Ann. sc. natur., partie zoologique, 1861, 16, blzz. 5-98) spreekt
PASTEUR van " corpuscules " dus lichaampjes.
(6) LOUIS PASTEUR (DOle 27 déc. 1822 t Villeneuve l'Etang
28 sept. 1895) heeft namelijk de volgende werken en ontdekkingen
gedaan : 1843 isomerie der wijnsteenzuren ; — 1853 ontdekking van de
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zijnde organische uittreksels uit andere van de zelfde soort
ontstaan, en dat de lucht deze onder de kleine stofdeeltjes
bevat. Dit bewijs heeft hij namelijk gedaan met een bijzonder
toestel waaraan men de naam van kolf van Pasteur heeft
gegeven. Het is een glazen ballon, voorzien van twee glazen
buizen waarvan de eene zwaanhalsvormig is. In zulke kolven
wordt b. v. vleeschnat gebracht ; laat men die vloeistof daarin
staan, dan wordt zij na eenigen tijd, — min of meer lang volgens de temperatuur —, troebel en bederft. Wanneer men
echter bouillon in de kolf laat koken, dan wordt eerst de lucht
uit de kolf door den waterdamp gejaagd en worden de levende
organismen, namelijk de " diertjes " van Van Leeuwenhoek
en van Spallanzani, de microben of bacteriën van Pasteur,
gedood. Zelfs de levende wezens op den binnenwand worden
door de heete dampen ook gedood. De opening van een der
glazen buisjes stopt men bij middel van een watten propje,
welk men door eene vlam heeft doorgehaald, om zoodoende
de zich daarop bevindende microben te verbranden. Op deze
wijze kan het vleeschnat, dat zich in de kolf bevindt, oneindig lang bewaard worden.
Door die behandeling zijn echter de kleine wezentjes
binnen in de kolf vernietigd ; de lucht, die terug in de kolf
komt, wordt door het watten propje gefiltreerd en van al de
chinicine (nauw verwant met chinine) ; ,-- 1857 de melkzure gisting ; —
1858 ontstaan van glycerine in de alcoholische gisting ; --- 1860 scheiding van nauw verwante scheikundige verbindingen door microben,
gebruik van schietkatoen om watten te vervangen, gebruik van een
mineralen voedingsbodem voor microben, de oorsprong der microben
uit de lucht ; — 1861 boterzure gisting, anaerobiose of leven zonder
vrije zuurstof ; •-- 1864 bestrijding van de ziekten der zijdewormen, azijnzure gisting ; — 1865 pasteurisatie der wijnen; — 1872 studiën over
het bier ; --- 1876 de kolf Pasteur met 2 buizen ; 1877 grondbeginsel
der immuniteit, tot het bestrijden der besmettelijke ziekten bij de dieren
en den mensch.
PASTEUR was professor te Straatsburg in 1849, te Rijsel in 1851,
bestuurder der Ecole Normale de Paris in 1857. Het Institut Pasteur
werd te Parijs geopend en plechtig ingehuldigd op 14 Nov. 1888. Over
Pasteur werden vele boeken geschreven ; het schoonste is zonder twijfel
dit van RENÉ VALLERY-RADOT, La Vie de Pasteur, Paris, 1919,
18e uitgave, 692 blzz.

— 388 —
stofdeeltjes, waaronder microben, gezuiverd ; de lucht keert
ook terug in de kolf langs den zwaanhalsvormigen weg van de
gebogen buis, en gedurende zijn tocht verliest zij, op de vochtige wanden van die gebogen buis, al de wezens die zij bevat.
Aldus bekomt men een bederf bare vloeistof die microbenvrij is, waarmede microbenvrije lucht in aanraking komt,
en die bederf bare vloeistof bederft niet. Het is voldoende het
minste voorwerp dat aan de lucht werd blootgesteld in de
vloeistof te werpen, om na een zekeren tijd een volledige
ontbinding, een gewone bederving vast te stellen. De microben van de lucht zijn dus wel de oorzaak van de verrotting.
In zeer bevolkte streken is de lucht zeer rijk aan microben, zeer besmettend; op hooge bergen, waar geen levende
wezens zijn, is de lucht ook bijna microbenvrij. PASTEUR heeft
dit bewezen met een aantal bouillonhoudende kolven te openen
op verscheidene plaatsen, stadsstraten, steenwegen op het
platteland, bergen, enz., en vastgesteld dat de kolven, geopend op bevolkte plaatsen, regelmatig besmet worden, terwijl
de kolven op niet bevolkte slechts bij uitzondering aan de
besmetting (bederving) onderhevig waren.
De microbiologie is niet alleen de studie der microben,
doch ook de studie der methoden om ze te bestrijden. De
strijd tegen de microben is moeielijk omdat die microben
uiterst kleine organismen zijn : één cm3 water kan een millioen
microben bevatten en nog gansch helder zijn ; de afmetingen
worden in 0.001 mm. (1 i{, — 1 micron -- 0.001 mm.) uitgedrukt
en bedragen slechts enkele micra.
De microben hebben den vorm van staafjes, of van
blaasjes, met of zonder haartjes; zij behooren tot de plantengroep der zwammen. Een eigenaardig feit is dat de zwammen,
dus de microben ook, nagenoeg op dezelfde wijze leven, als
de dieren. Zooals men weet bestaat er een algemeen groot
verschil tusschen de dieren en de groene planten. Deze twee
groepen levende wezens ademen op dezelfde wijze :
Koolhydraten (en vetten) 4- zuurstof
= koolzuurgas -E- water -}- warmte (energie).

De groene planten hebben verder het vermogen, zoowel
bij zonnelicht als bij kunstmatig licht, anorganische of mine-
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rale stoffen in organische stoffen om te zetten, met andere
woorden, te assimileeren; hier volgt de formule van de assimilatie, het omgekeerde van de formule van de ademhaling
Koolzuurgas 4- water + licht (energie) = koolhydraten + zuurstof.

De microben assimileeren in het algemeen niet en aldus
begrijpt men dat zij op stoffen woekeren die ook tot de voeding van den mensch en van de dieren dienen, namelijk
plantaardige en dierlijke producten.
Het grootste gevaar der microben steekt in hunne snelle
ontwikkeling ; een klein celletje in gunstige voorwaarden
geplaatst kan zich in twee nieuwe cellen splitsen in een tijdverloop van 15 minuten; deze twee nieuwe microben kunnen
als de voorwaarden van temperatuur, voeding, vochtigheid
gunstig zijn, na eene nieuwe periode van 15 minuten, weder
eene splitsing ondergaan, op zulke wijze dat er dus 4 microben zijn ; na 45 minuten kunnen 8 microben aanwezig zijn, enz.
Men kan zich gemakkelijk rekenschap geven over de ontwikkeling na 24 uren,
Gelukkiglijk voor ons, verkeeren de microben niet altijd
in gunstige voorwaarden, en die voorwaarden kunnen gewijzigd worden, al naar gelang de microben nuttig (bacteriën die
de melk zuur maken, gist die het brood of het bier in gisting
brengt, bacteriën die de verrotting veroorzaken en de organische stoffen in anorganische omzetten), of schadelijk zijn
(bacteriën van de ziekten, zooals typhus, longtering, enz.).
De microben zijn dus de oorzaak van de bederving, van
de gistingen, van de ziekten; zij zijn aanwezig in de lucht,
waaruit zij zich overal verspreiden, in het water, op al de
lichamen en vloeistoffen die aan de lucht blootgesteld zijn.
Microben dooden dat is ontsmetten of steriliseeren. Dit
geschiedt op verscheidene wijzen :
1°) Door droge verwarming : platinadraadjes met of
zonder oogjes, metalen toestellen worden gegloeid ; glazen
staafjes, pijpjes, stoppen, halzen van proef buisjes, van kolven
en flesschen worden geflambeerd, door ze in de vlam van een
gas- of alcohollamp door te halen. Ledige proef buisjes, kolven
van allerlei vormen, pijpjes, worden eerst met een watten stop
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gesloten en in de stoof van Pasteur op 170°C verwarmd; al
de bacteriën worden op deze temperatuur vernietigd ; als door
het afkoelen de lucht terug in de toestellen binnendringt, dan
dringt zij door de wattenproppen heen, terwijl de bacteriën
van de lucht buiten aan de watte blijven hangen ; deze werkt
immer als een filter en laat alleen gezuiverde lucht binnen.
Zekere toestellen, zooals glazen doozen, worden door papier,
liefst filtreerpapier, omgeven en ontsmet, en aldus bewaard,
zoolang zij niet benuttigd worden. In vele gevallen is het
gemakkelijk de glazen voorwerpen in een koperen doos te
sluiten, waarin zij verwarmd worden en in gesteriliseerden
toestand blijven tot op het oogenblik van het gebruik.
2°) Door de vochtige warmte : deze methode wordt algemeen toegepast in het bereiden van cultuurbodems, zoowel
vloeibare als vaste, waarop microben gekweekt worden. Die
bodems worden in buisjes en fleschjes van allerlei soort gebracht,
de vaten worden met watten gestopt, en daarna aan de verwarming onderworpen, of in kokend water, of in heeten
waterdamp, of ook in de autoclaaf in onder druk gebrachten
waterdamp.
Worden buisjes en fleschjes met kokend water of in
heeten waterdamp verwarmd, dan moet deze verwarming
15 tot 30 minuten duren ; tot driemaal toe, telkens na verloop
van 24 uren, wordt de bewerking herhaald. Door eene warmte
van 100°C worden, wel is waar, de levende bacteriën vernietigd, doch lang weerstandbiedende sporen (7) van bacteriën
en van schimmels blijven soms ongedeerd; na het afkoelen
ontwikkelen zich die sporen en geven aanleiding tot minder
weerstandbiedende organismen, welke dan door de tweede
verwarming sterven; hetzelfde gebeurt tusschen de tweede en
de derde verwarming. In de autoclaaf worden de cultuurbodems
op eene temperatuur boven 100°C verwarmd en dan is, namelijk rond 120°C., eene enkele bewerking voldoende.
Als men microben brengt op een gesteriliseerden cultuurbodem of op een versch bederf bare stof, dan wordt gezaaid
(7) Men noemt sporen bijzondere cellen met sterkeren wand en
hooger weerstandsvermogen die uit de microbencellen ontstaan en in
gunstige voorwaarden weder aanleiding tot ontwikkeling geven.
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of besmet. De cultuurbodems welke men in de microbiologie
voor het kweeken van microben gebruikt, en welke men dus
inzaait, zijn vleeschnat of bouillon, peptonewater, melk, urine,
gistwater, bierwort, met of zonder gelatine of gelose (8).
Buiten de ziektebacteriën (typhus, tering, cholera, kropziekte, enz.) kunnen wij de volgende noemen, die een belangrijke rol spelen in de voeding
Bacillus coli of darmmicrobe, in de uitwerpsels aanwezig, die soms aanleiding geeft tot buikloop ; ,— Bacterium
aceti of azijnzuurferment dat verdunden alcohol (bier, wijn) in
azijnzuur omzet ; — Bacillus acidi Tactici, een der melkzure
bacteriën die in de melk de melksuiker omzet in melkzuur,
waardoor de kaasstof tot stremmen wordt gebracht ; — Bacillus butyricus, dat in sterke boter en in kaas het melkzuur
omzet in boterzuur; --- Bacillus mesentericus panis viscosi,
de bacterie van het draderig brood; — Bacillus prodigiosus
dat op vochtig brood of vochtige aardappelen roode microben
coloniën ontwikkelt, en een der schoonste typen van gekleurde
bacteriën uitmaakt.
ACHTSTE LES.
Veranderingen der voedsels door de bewerkingen die zij
ondergaan gedurende de bewaring en de bereiding.
Het bewaren van de voedingsmiddelen is een zeer gewichtig vraagstuk ; dit geschiedt door afkoeling, door verwarming,
door gebruik van zekere onschadelijke conserveerstoffen, door
drogen.
Door afkoeling, namelijk in ijskasten en frigorifeeren of
koele kelders bewaart men langen tijd vleesch (bevrozen
vleesch uit vreemde landen ingevoerd), visch, eieren, melk ;
zelfs met ijs alleen kan een zekeren tijd de bewaring verzekerd worden. Op lage temperaturen, --- in ijskasten is de
(8) Over microbiologische proeven en over het inrichten van een
klein microbiologisch laboratorium voor het normaal, het secundair en
het beroepsonderwijs, raadplege men mijne studie verschenen in de
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie,
1921, blzz. 145-152.
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temperatuur rond 5°C, in frigorifeeren met ammoniaverdichting
rond of beneden 0°C, kunnen bacteriën zich niet ontwikkelen, alhoewel zij niet vernietigd worden, en aldus is het
bederven onmogelijk.
Door verwarming worden de meeste spijzen onder een
meer verteerbaren vorm gebracht; ook wordt gewoonlijk de
smaak aangenamer ; doch vooral worden de bacteriën vernietigd. Als die bacteriën een zeker gevaar vertoonen, zooals
deze van typhus die soms in het water, op rauwe groenten
(sla), op schelpdieren (mossels en oesters), zooals deze van
de tering die al te veel in de melk woekeren, dan worden door verwarming die aangetaste voedsels onschadelijk
gemaakt. Ten opzichte van de bewaring bekomt men dit
resultaat dat conserven kunnen bereid worden, als men de
voorzorg neemt de verwarmde producten tegen een nieuwe
besmetting van de lucht te beschermen; op deze wijze bereidt
men conserven van vleesch, visch, groenten, melk, enz, in
blikken doozen, in flesschen, in bokalen. Zooals boven werd
gezeid, is eene verwarming van 65 tot 100°C (pasteuriseeren) (1) gewoonlijk onvoldoende voor eene lange bewaring ;
voor de melk bewijst die sterilisatiemethode groote diensten
in het huishoudelijk bereiden van steriele melk, die aldus eenige
dagen kan bewaren ; daarin berust het voordeel van het
Soxhlet-toestel in de voeding van zuigelingen.
Conserveermiddelen, die tegelijkertijd giften zijn, zooals
boorzuur, formol, salicylzuur, zwaveligzuur en sulfieten, enz.
noemt men antiseptische of bederfwerende stoffen ; hun
gebruik kan de bederving beletten, is echter schadelijk voor de
gezondheid. Daarom zijn zij gewoonlijk door de wet verboden. Daarentegen zijn azijnzuur, melkzuur, wijnsteenzuur,
keukenzout, suiker in de gepaste concentratie de echte conserveermiddelen voor onze voedingsmiddelen ; zij zijn niet giftig
en komen normaal in onze voeding voor ; die stoffen, vooral
in sterke concentratie, werken de bedervingsbacteriën tegen.
Het gebruik dezer stoffen vindt toepassing in het bereiden van
ingelegd vleesch, visch en groenten, van confituren en vruchtengeleien, van gecondenseerde melk, enz.
(1) Tusschen 65 en 85° is er sprake van lage pasteurisatie, op l00°C
van hooge pasteurisatie.

— 393 —
Door drogen worden voedingsstoffen van het vochtigheidswater gedeeltelijk of totaal beroofd, en aldus worden zij,
van voor bacteriën gunstige cultuurbodems, moeilijk aantastbare reserven van bederf bare stoffen. Deze methode van
bewaring is zeer gunstig, omdat daarvoor over het algemeen
geen bijzondere toestellen noodig zijn; voor het opstapelen en
voor het vervoeren heeft men het minimum van ruimte, van
inpak en van gewicht noodig; het is hier voldoende te zeggen,
hetgeen verder wordt beschreven, dat de meeste voedingsstoffen zeer veel water inhouden, b. v. aardappelen ca 75 0/0,
appelen ca 84 0/0, koolsoorten 87 tot 90 ° J Eindelijk door het
drogen bekomt men weinig afval, terwijl de gewone bewaring
van aardappelen, vruchten, enz. na eenige maanden veel verlies
veroorzaakt.
Door de verwarming, vooral in de aanwezigheid van
water, ondergaan onze voedingstoffen soms aanzienlijke veranderingen. Niet alleen worden zij, zooals boven gezeid, van
de woekerende bacteriën of andere organismen (b. v. larven
van woekerwormen) bevrijd, maar zekere der bestanddeelen
worden daardoor diep gewijzigd (2).
Aldus worden zekere proteïnen tot stremmen gebracht,
namelijk de melkalbumine, het vleeschfibrine, het eiwit ; de
kleefstof van tarwemeel verliest door verwarming hare bijzondere eigenschappen van rekbaarheid. Verder wordt het zetmeel,
in aanwezigheid van water, in stijfsel omgezet; als zuren,
zooals azijn- of appelzuur, citroen- of wijnsteenzuur, op de
suiker werken, zooals bij het koken van vruchtenstroopen, dan
gaat de suiker gedeeltelijk in invertsuiker over.
Met water, vooral door verwarming, worden uittreksels
bereid ; die uittreksels bevatten zekere in water oplosbare
stoffen die deel uitmaken van de behandelde stoffen aldus
(2) SNIJDER H., FRISBY A. J. and BRYANT A. B., Losses in boiling
vegetables and the composition and digestibility of potatoes and eggs.
U. S. Dep. Agric., Off. of Exp. Stations Washington, 1897. WOODS
C. D., Meats, composition and cooking. Farmers Bulletin n° 34, U. S.
Dep. Agric. Washington, 1904. — GRINDLEY H. S. and MOJONNIER T.,
Experiments on losses in cooking meat. U. S. Dep. Agric., Office of
exper. Stations, Bull. no 141, Washington, 1904.
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wordt bouillon of vleeschnat (3) met vleesch bereid, aldus
worden suikerij-, koffie, theeuittreksels gemaakt, die als drank
dienen. De behandeling met kokend water kan in sommige
gevallen, alhoewel zeer nuttig in het bereiden van spijzen, de
voedingswaarde verminderen ; als typisch voorbeeld nemen wij
de aardappelen, welke rauw de volgende samenstelling vertonnen, per kgr. :
water = 750 gr.
stikstofverbindingen = 21 gr.
zetmeel = 217 gr.
vet = 1 gr.
asch ----=. 11 gr.

Door proefnemingen werd vastgesteld dat, als de aardappelen geschild of ongeschild worden gekookt, het watergehalte
feitelijk niet verandert, b. v. 73.3 0/o voor de rauwe, 72.8 0/0
voor de geschilde en gekookte, 74.4 o/o voor ongeschilde
gekookte.
De volgende hoeveelheden stikstofverbindingen, en asch
werden gevonden :
Per kgr.
rauw :
geschild, gedurende 4 uren geweekt, in
weekwater gekookt ; in de knollen :
in het kookwater :
geschild, niet geweekt, gekookt :
in de knollen :
in het kookwater :
niet geschild, gekookt :
in de knollen :
in het kookwater :

Stikstof
verbindingen
21 gr.

11 gr.

10.1 gr.
10.9 gr.

6.8 gr.
4.2 gr.

19.3 gr.
1.7gr.

9.0 gr.
2.0 gr.

20.8 gr.
0.2 gr.

9.0 gr.
0.4 gr.

Asch

Het koken der geschilde en eerst geweekte aardappelen
brengt dus een aanzienlijk verlies aan voedende stikstofverbindingen ; door het weggieten van het kookwater worden aldus
10.9 gr. stikstofverbindingen naar de riool gezonden.
(3) Samenstelling : water 97.5, eiwitstoffen 0.6, vet 0.6, natriumchloride 0.75, koolhydraten 0. Een grondige studie over vleeschnat
verscheen in Zeitschr. Linters. Nahrungsm. 1920, 40, blz. 289 : WASER E.,
Untersuchungen ober Fleischbruhe.
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Voor de bevolking van Gent, b. v., die per dag ca 50 duizend kgr. gebruikt, is dus het verlies aan stikstofverbindingen
545 kgr.; die hoeveelheid voedende stikstofverbindingen bevindt
zich in ca 16 duizend liters melk, ofwel in 2600 kgr. vleesch,
ofwel in 150 duizend eieren !
Daaruit vloeit, vooral in moeielijke tijden, al het belang
van het koken der aardappelen in ongeschilden toestand. Ook
is het aan te raden het kookwater te benuttigen, b. v, tot het
bereiden van voedzame soep.
De microben vervullen ook, bij de behandeling der voedsels, in het huishoudelijk leven een zeer gewichtige rol. De
melk wordt door melkzure bacteriën aangetast, die vooral in
de lucht van den koestal in groot aantal leven; die bacteriën
zetten de melksuiker in melkzuur om, waardoor de caseïne
(kaasstof) stremt; dat stremmen wordt door de warmte
begunstigd. Het brood kan aangetast worden door slijmbacteriën die het deeg rekbaar maken. De boter wordt door de
werking van de boterzure bacteriën sterk of rans. De ontwikkeling van al deze bacteriën gaat vlugger als de temperatuur
een zeker optimum (gewoonlijk 35°C) bereikt, en daarom is de
bewaring in de koude (kelder, winter) gemakkelijker dan in de
warmte (keuken, zomer).

Over het algemeen bederven al onze voedingsmiddelen,
omdat zij aangetast worden door allerlei bacteriën en schimmels, die na korten tijd soms een zeer onaangenamen reuk
(ammonia, zwavelwaterstof) verspreiden.
In de keuken, aan tafel, in winkels, overal waar levensmiddelen worden behandeld, zou men er de grootste zorg
moeten voor dragen ziektebacteriën te bestrijden, ofwel verrottingsbacteriën te verwijderen.
Wie eenige kennis heeft van microbiologie en van hygiene,
weet dus dat rauwe groenten (4), rauwe schelpdieren, enz.
een zeker gevaar medebrengen; niet alleen kunnen zij recht(4) In mijn Laboratorium werd door Juff. M. Champion en
E. Vandevelde de ontsmetting van rauwe groenten en vruchten met
eene oplossing chloorkalk bestudeerd; de uitslagen waren zeer gunstig.
Het verslag over de proeven verscheen in Bull. Soc. chim. Belg., 1921,
blz. 145.
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streeks den mensch, doch ook gekookte spijzen, brood, enz.,
besmetten en deze laatste aldus gevaarlijk maken. Vliegen
die op allerlei vuile voorwerpen woekeren dienen met de
meeste waakzaamheid bestreden te worden; zij zijn veel gevaarlijker, en maken onder het menschelijk geslacht oneindig meer
slachtoffers dan menig wild dier.
Moeten wij daaraan toevoegen dat de grootste zindelijkheid van het lichaam, van de handen, van het haar, van
de kleederen, een vereischte is voor al wie voedingstoffen
behandelt en bereidt? Moeten wij zeggen welk gevaar er bestaat
voor de besmetting van zijn familieleden, en van personen die
mede aan tafel zitten, als men boven de schotels hoest, en
spreekt, waardoor een aantal bacteriën, onschadelijke en schadelijke te zamen, met het speeksel, op de spijzen worden
gebracht, en van daar naar de spijsbuis van gezonde menschen?
NEGENDE LES.
De melk, samenstelling, bederving en vervalsching.
De melk is een waterige oplossing van proteïnen of eiwitstoffen, melksuiker en zouten, waarin talrijke uiterst kleine vetdruppeltjes of kogeltjes in den vorm van eene emulsie zweven.
De proteïnen of eitwitstoffen bestaan in hoofdzaak uit :
1) CASEÏNE of kaasstof die in niet oplosbaren vorm neergeslagen wordt, wanneer zuur (1) aan de melk wordt toege
voegd, en door het ontstaan van melkzuur door de ontbinding
van de melksuiker door de melkzure bacteriën; bij de eenvoudige verwarming daarentegen blijft caseïne in opgelosten
toestand.
2) ALBUMINE, die evenals gewoon eiwit van het ei door
de warmte stolt, en zich alsdan in de gedaante van een aan de
oppervlakte drijvend vliesje voordoet; door verdunde zuren
wordt albumine slechts bij verwarming in vasten vorm gebracht.

(1) Versche melk vertoont een zuurgraad overeenstemmende met
ca 15 cm3 1/10 normaal - oplossing voor 100 cm 3 melk. Boven
22.5 cm8 1/10 normaal-oplossing voor 100 cm 3 melk, stremt de vloeistof door verwarming. De stremming zonder verwarming heeft plaats
wanneer het zuur op 50-75 cm 3 normaal-oplossing gestegen is.
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De melksuiker of lactose is een bepaalde scheikundige
verbinding die dezelfde samenstelling vertoont als rietsuiker
uit suikerriet en beetwortels, maar die van de rietsuiker afwijkt,
door de ongeschiktheid tot de gisting met de gewone biergist. De melksuiker wordt vooral in Zwitserland door uitdamping van het vocht dat na de kaasbereiding overblijft,
afgezonderd, om tot het bereiden van melkprzeparaten en van
homoeopatische pilletjes in den handel gebracht te worden.
Onder de zouten die in de melk opgelost voorkomen,
onderscheiden wij vooral chloriden en phosphaten ; ongeveer
de helft van die zouten bestaat uit calciumphosphaat, eene stof
die ook in groote hoeveelheden in de beenderen voorkomt;
daaruit begrijpt men al het belang van de melk in de voeding
van zuigelingen.
De vette stoffen die de boter uitmaken, blijven in de melk
als eene emulsie, waarvan het bestaan door de aanwezigheid
van de eiwitstoffen zeer begunstigd wordt. Onderzoekt men
een druppel melk met behulp van den microscoop, zoo ontwaart men een groot aantal kleine kogeltjes waarvan de diameter slechts 0.002 tot 0.02 mm. bedraagt. Als de melk uit den
uier komt, is de temperatuur van het lichaam hoog genoeg, om
de vetbolletjes vloeibaar te houden, en die bolletjes blijven ook
vloeibaar zelfs als de melk af koelt. Door het koken alsook
door het rusten, of door zekere mechanische bewerkingen
(zooals beslaan, slingeren) vereenigen zich de vetkogeltjes tot
grootere klompen ; op deze wijze ontstaan room en boter.
De samenstelling van de melk is. al naar gelang van de
diersoorten, zeer verschillend, zooals uit de volgende gemiddelde waarden blijkt, in gr. voor 1 liter aangegeven.
Water Proteïnen Suiker
Vet
Zouten
874
23
vrouw
62
43
3
33
7
47
909
33
koe
8
45
48
857
geit
43
808
9
49
schaap
65
69
893
22
ezelin
5
60
16
840
72
31
zwijn
46
10
754
7
112
30
96
hond
411
112
13
458
6
dolfijn
De samenstelling van de koemelk is zelf nogal veranderlijk, en wel volgens het dierenras, de voeding, de levensvoor-
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waarden, de perioden van de zogafscheiding, de temperatuur,
het jaargetijde, den melktijd, de melkklieren en de tepels van
een zelfde melkklier, den gezondheidstoestand, enz. (2).
De gemiddelde samenstelling van de normale koemelk (uit
de waarden van het omliggende van Gent), vergeleken met drie
melkproducten, namelijk halfvet melkpoeder (Oostcamp), melkmeel voor zuigelingen (Nestjé) en karnemelk, wordt hieronder
aangegeven met de voedingswaarde in calorieën der voedzame
bestanddeelen, proteinen, suiker en vet, per liter of kilogr.
(N. B. Normale melk weegt 1025 gr. en normale karnemelk
zou 1030 gr. moeten wegen) :
Per kg.
koemelk
centrifuge melk
karnemelk
melkpoeder

Proteïnen Suiker
33 gr.
47 gr.
34.2
49.2
40
35
331
374
;163 melksuiker
gecondenseerde melk 130
400 saccharose
verdichte melk
70
65
j
423
suiker
99
melkmeel
350 zetmeel
kindermeel
0-76 fca 200 suiker
Ica 700 zetmeel

Vet
Calorieën
33 gr.
630 Cal.
0
341.9
5.5
357
158
4299
65
3420
63

1114

45

3980

0

De waarde van vele kindermeelsoorten is dus zeer twijfelachtig en vooraleer ze te benuttigen is het noodig de samenstel
ling er van te laten bepalen. Aan de moeders moet aangeraden
worden zelf de mengsels te doen met tarwe-, haver- of rijstmeel,
en suiker. De kosten zijn oneindig lager en het bedrog op het
minimum gebracht.
Zuigelingen die door de borst worden gevoed, nemen als
moedermelk : 20 cm3 den 1 en dag, 400 cm3 den 14 en dag, 1 liter
den 210 en dag, 1 1/2 liter op een jaar leeftijd.
(2) Zie daarover : A. J. J. VANDEVELDE, Over melk en melkvervalsching, eene studie tot voorlichting van burger en ambtenaar; uitgave
van de Koninklijke Vlaamsche Academie, Van de Ven-Heremans'
Fonds, 1907, 110 blzz. H. B. HYLKEMA, Leerboek der zuivelbereiding,
Leeuwarden (Van der Velde), 1913, 644 blzz. r-- L. LINDET, Le laic, la
crème, le beurre, les fromages; Paris (Gauthier-Villars), 1907, 347 blzz.
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De bevuiling en de bederving der melk zijn aan vier
hoofdredenen toe te schrijven : 1 . de koe, 2° de stal, het materiaal, het personeel, de omgevende lucht, 3° de vervalscher,
4° de verbruiker.
10) Bevuiling veroorzaakt door de melkgevende koe. — Bij
het kalven ondergaat de melk groote veranderingen ; die melk,
bekend onder de benamingen van colostrum of biest, bevat een
groote hoeveelheid albumine die een gemakkelijke stremming
door de warmte veroorzaakt; het colostrum houdt in per liter :

water
caseïne
albumine
vet
melksuiker
asch (zouten)

Colostrum
646.8
40.9
136.6
35.9
3.7
75.6

Normale melk
909.0
29.0
4.0
32.5
47,5
7.0

De melk wordt bevuild door uitwerpsels, haren, huidbrokjes, bloedlichaampjes, etter, enz. Moeten wij de beschrijving
maken van sommige koeien, van sommige koestallen, van
sommige personen met het verzorgen van het vee gelast!
Het vuil van de melk kan gemakkelijk op watten schijven
door filtratie worden opgevangen, en wordt ook, als centrifugevuil, van de melk door centrifugeeren afgescheiden. In een liter
marktmelk werd zoo eens 36,8 mg vuil gevonden, en die melk
hield in een enkel cm 3 83 millioen bacteriën. Door de ontsteking
der melkklieren komen in de melk bloedlichaampjes en etter.
Een gezonde koe kan, door het aseptisch melken, melk
zonder bacteriën leveren, of hoogstens met 8 tot 10 bacteriën
per cm3. De eerste stralen melk houden van 50 tot 300 duizend
bacteriën per cm3 in en moeten dus afgescheiden worden. Onder
de ziektebacteriën die aldus in de melk kunnen aanwezig zijn,
noemen we de bacteriën van de tering (Bacillus tuberculosis),
van het mond- en klauwzeer (Ascobacterium aphtosae), van
de besmettelijke nierontsteking Micrococcus mastitis). Die
bacteriën laten zich gemakkelijk met het overige melkvuil
afscheiden, en zijn nog in de boter en in den verschen kaas
besmettelijk.
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20) Bevuiling veroorzaakt door de omgeving. -- De stal, het
gebruikte materiaal, het personeel van stal en melkerij, de
omgevende lucht, bevuilen en bederven zeer gemakkelijk de
melk. Men vindt dikwijls stof, vezels enz., in de melk die met
ander vuil, ook op de watten filters worden gevangen.
De talrijke en verschillende bacteriën van de lucht, diegene
die zich bevinden op de toestellen, op de handen, op de kleedingstukken van het personeel, in de uitwerpsels der dieren, vallen
in de melk gedurende en na het melken ; een cm3 lucht van een
stal kan 70 duizend bacteriën bevatten.
De bacteriën ontwikkelen zich in de melk met eene groote
snelheid, vooral in den zomer. Het spoelen van het materiaal
met besmet water brengt de waterbacteriën mede.
De gewone melk die zonder zorg wordt rondgebracht,
bevat eenige millioenen bacteriën in 1 cm3.
Practisch bevat de melk die op eene zeer zindelijke wijze
is gemolken op het oogenblik van het melken duizend tot
10 duizend bacteriën per cm3, de melk verkregen op een zindelijke manier 10 duizend tot 25 duizend, de melk die in de
gewone omstandigheden wordt opgevangen 25 duizend tot
50 duizend bacteriën per cm3. Als de melk veel bacteriën bevat,
verzuurt zij met groote snelheid. De graad van verschheid en
zuiverheid kan gemakkelijk met alcohol beproefd worden :
een mengsel van gelijke hoeveelheden melk en aethylalcohol
a 70 V 0 /0 moet ongestremd blijven. Als er zich eene stremming voordoet, dan is ook eene stremming door het koken te
vreezen.
Onder de bacteriën, die de melk rechtstreeks of onrechtstreeks besmetten door de lucht, zullen wij de volgende
opnoemen :
De bacteriën die de melk blauwachtig maken (Bacillus
cyaneo fluorescens, Bacillus cyanogenes), de bacteriën die de
melk rood maken (Bacillus prodigiosus, Sarcina rosea, Bacillus
lactis erythrogenes), de bacteriën van de zure melk (Bacterium lactis acidi, Bacterium acidi lactici), de boterzure bacteriën (Bacillus butyricus), de bacteriën van de verrotting
(Bacillus subtilis, enz.), de bacteriën die de melk bitter,
kleverig, draderig maken, enz.
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Men kan in de rauwe melk bacteriën van menschenziekten
ontmoeten, zooals deze van de kropziekte (Bacillus diphteria)
van de roode koorts, enz. In dit geval is de melk door een
zieken mensch besmet.
De bijzondere bacteriën van verschillende streken spelen
zelfs een belangrijke rol in het bereiden van zekere melkproducten, namelijk Bacillus kefir, die met gisten tot de
kefir, alcoholischen drank van de Caucasus met melk bereid,
aanleiding geeft, -- Bacterium mazun, de hoofdbewerker van
het Armenisch melkproduct, de mazun, — Bacterium kumys,
in de kumys, alcoholische bereiding uit ezelinemelk in ZuidRusland, met gisten en melkzure bacteriën vereenigd, ^- Bacillus
bulgaricus, de bacterie van de youghurt, zure melk van den
Balkan.
30) Bevuiling door den vervalscher veroorzaakt. — Die
bevuiling is van verschillenden aard, vooral wateronzuiverheden, bederfwerende stoffen, kleurstoffen.
Zuiver water is een gezonde drank, bedorven water is de
oorzaak van vele ziekten. Het besmetten van het water gebeurt
meestal door den grond, beerputten die niet volkomen waterdicht zijn, slecht gebouwde en ondichte riolen, mest en vuilnishoopen op de oppervlakte van den grond (3). Onzuiver water
dat aan de melk wordt toegevoegd kan gevaarlijke stoffen,
zooals schadelijke metaalverbindingen medebrengen, ook kleine
diertjes die men in sommige waters ontmoet, ziektebacteriën
zooals Bacillus coli, die stoornissen in de ingewanden veroorzaakt, Bacillus typhosus, die de typhus medebrengt, en nog
besmettelijk is in zure melk na 35 dagen, in de boter na 3 weken
en in de kaas na 24 uren, en talrijke andere nog,
Bederfwerende producten zooals boorzuur, borax, formol
(verkocht onder de benaming van lactine, enz.), waterstofsuper
oxyde, zijn gewone vergiften, die de ontwikkeling der bacteriën, en aldus het bederven van de melk beletten. Men mag
aan de melk geen enkele vreemde stof bijvoegen, en men
(3) Zie daarover : A.-J.-J. VANDEVELDE, Het water in het dagelijksch leven; Uitgave der Kon. Vlaamsche Academie, Van de VenHeremans' Fonds, Gent, 1909, 260 blzz.
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moet zich hoeden van alle producten die men aanbeveelt om
in de melk te brengen. Het gebruik van natriumcarbonaat of
-bicarbonaat, om het zuur tegen te werken, is eveneens verboden.
De aandacht van de moeders kan niet genoeg op het nut
van het opzoeken dezer schadelijke stoffen, vooral in den zomer,
gevestigd worden. Personen die in de melk, vooral voor jonge
kinderen, formol, enz. brengen, zijn echte misdadigers.
4.) Bevuiling door den verbruiker veroorzaakt. — De behandeling der melk in onreine vaten en onder ongezonde voorwaarden, besmet de melk op verschrikkelijke wijze.
Men kan hieromtrent nooit genoeg voorzorgen nemen.
Men denke alleen aan het kuischen, in de keuken, van schoenen,
kleederen, aan het behandelen van droog vuil linnen (het koken
van waschgoed, dus van vuil linnen dat vochtig is, is minder
besmettelijk), aan het bewaren van melk in openstaande vaten
waarin luchtstof gemakkelijk valt, waar vliegen vrijen toegang
hebben. Men denke ook aan zuigflesschen met gekookte melk,
waarin de zuigers door vliegen, door doeken, door den mond
van de moeders, regelmatig worden besmet. Zeker zal de eene
of de andere, die al het nut van de gezondheidsleer niet wil
verstaan, van overdrijving spreken ! Hij denke alleen aan het
slecht voorbeeld dat wij aan onze kinderen geven, als wij hun
als speelgoed kleine zuigflesschen met lange buis voor de
speelpop als geschenk geven, wanneer het gebruik ervan, in
werkelijkheid bij de voeding der kinderen, altijd gevaarlijk en
dikwijls verboden is.
VERVALSCHING VAN DE MELK. -

Men vervalscht de melk :

a) door haar van zekere hoeveelheid of van al haar vet
(room) te ontdoen : vervalsching door afrooming; -- b) door

toevoeging van zuiver of besmet water : vervalsching door
waterdoop; — c) door afrooming en waterdoop; — d) door
toevoeging van een vreemdsoortig goedkoop vet, b.v. cocoline
aan afgeroomde melk. Daar de toevoeging van cocoline aan
afgeroomde melk bijzondere behandelingen eischt, vooral
homogeneïsatie, komt deze vervalsching zelden voor, terwijl
het afroomen en het aanlengen met water zich zeer vaak
voordoen.
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Door toevoeging van water vermindert men de voedingswaarde van de melk; daardoor wordt het stellig onmogelijk
volle melk te doen gebruiken; daarenboven kan aangelengde
melk met een bepaalde concentratie bereid worden. Wordt nu
besmet of gevaarlijk water gebruikt, dan kan natuurlijk de zoo
verdienstelijke voedingsstof een echt vergift worden.
Door afrooming wordt een gedeelte van het melkvet
verwijderd, hetgeen de voedingswaarde, vooral ten opzichte
van het ademhalingsvoedsel, vermindert. Wel is waar wordt
de handel in afgeroomde en in gecentrifugeerde melk wel
toegelaten, maar dan moet deze melksoort in bijzondere kannen
verkocht worden, met blauwe en bruine banden.
Bij de voeding van de kinderen schijnt echter het gebruik
van afgeroomde melk te moeten afgekeurd worden. Het schijnt
echter dat het gebruik van afgeroomde melk de urineafscheiding op overdreven wijze verhoogt, en dat het stremmen in de
maag in dichte klompen geschiedt, waardoor de vertering
langzamer en moeilijker wordt.
De meest gewone vervalsching bestaat gewoonlijk hierin,
dat de melk eerst gedeeltelijk wordt afgeroomd, hetgeen het
soortelijk gewicht verhoogt, en daarna met water wordt vermengd, hetgeen het soortelijk gewicht weder normaal maakt.
Het wordt aldus onmogelijk het voedsel van kleine kinderen
en lijdende menschen te doseeren.
Deze beredeneeringen leiden tot de berekening der waarden aangegeven in de volgende tabel, waarin nevens de scheikundige samenstelling van normale en vervalschte melk, ook
de voedingswaarde in calorieën of warmteeenheden en de
geldwaarde in centiemen, en eindelijk de verliezen aan warmteeenheden en aan centiemen worden aangegeven. Het woord
verlies is hier stellig zeer verzachtend ; men zou moeten zeggen
diefstal (4).
Dergelijke berekeningen bewijzen ons b. v. dat 1 liter
melk door eene afrooming van 20 °j ° en een waterdoop van
10 °l° vervalscht, — hetgeen gewoonlijk voor het publiek geen
echte vervalsching is, -- dat 1 liter van zulke melk een handels(4) VANDEVELDE, A. J. J., Over berekenen en voorstellen van de
waarde van normale en vervalschte melk. Versl. en Med. Kon,
Vlaamsche Academie, 1913, blz. 145.

MELK

ZUIVERE

waterdoop
-

(5) Waarde in 1920 te Gent.

20 0/0 50 0/0

totaa l

25 0/0 10 0/o 20 0/0 20 0/0

., , . /

919.0 924.0 942.0 919.0 932.0 924.6 940.5 953.5
33.3
33.4 34.2 29.7 24.7 29.9 26.9 27.4 1
24.6
16.5
0
29.2 24.4 23.6 13.2
0 ó
48.0
48.3 49.2 42.7 35.6 43.0 38.6
1
7.1
7.1
7.3
6.3
5.2
6.3
5.7
5.8
552.2 482.6 341.9 556.8 464.5 508.9 386.1 273.8
61
70
71
43
59
65
49
35
78
148
73
288
165
121
243
356
10
9
19
21
37
31
15
45
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afrooming
25 a/o 50 0/0 totaal
10oo

Waterr.
909.0
912.0
9 .
Proteïnen gr.
33.0
33.1
Vetr.
32.5
29.4
9 .
Melksuikerr.
47.6
47.5
9
39.4
.
Asch gr.
7.0
7.0
Calorieën.
630
592.6
Waarde in centiemen (5).
80
75
Verlies in Calorieën .
0
38
Verlies in centiemen .
0
5

PER LITER

VERVALSCHTE MELK
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waarde heeft van 65 c. in plaats van 80 c. Het verkoop van
dit product brengt een oneerlijke winst mede van 80 — 65 =
15 centiemen per liter.
De vervalsching van de karnemelk is tot nu toe als het
ware toegelaten, alhoewel zij toch eene groote beteekenis heeft.
Hier volgt de samenstelling van een liter karnemelk, zooals zij
te Gent verkocht wordt :
= 972.7 gr.
water
proteïnen = 20.8 gr.
=
2.2 gr.
vet
5.8 gr.
melksuiker =
asch
=
3.5 gr.
De berekening leidt tot eene voedingswaarde van 125.7 Calorieën ; normale karnemelk levert 357 Calorieën per liter.
Hetgeen tot nu toe werd uitgelegd bewijst genoeg hoe
belangrijk het is de vervalsching van de melk tegen te werken.
Het kosteloos onderzoek der levensmiddelen, ingericht door de
openbare machten, geeft eenieder een wapen om de vervalschers
te helpen opzoeken en aanklagen.
TIENDE LES.
Vleesch, visch en eieren. Groenten en vruchten.
Voedingsvetten.
VLEESCH. — Het vleesch bestaat hoofdzakelijk uit de spieren der dieren, en de voedingswaarde daarvan is zeer veranderlijk volgens de soort der dieren en de hoeveelheid der andere
weefsels, zooals vet, kraakbeen, zenuwen, die er in aanwezig
zijn.
Alhoewel het vleesch een krachtig voedsel is, is het gehalte
voedingsbestanddeelen niet zeer hoog, daar er veel water in
voorkomt ; zuiver vleesch houdt ongeveer 75-80 °jo water in,
zoodat 1 kg. vleesch samengesteld is uit 750-800 gr. water en
200-250 gr. droge voedzame bestanddeelen. Bij vette vleeschsoorten, b. v. varkenvleesch is het gehalte water veel minder ;
men bemerkt echter dat bij de spieren de som vet + water
nagenoeg op hetzelfde getal blijft, namelijk ca 80 0 /s; is het
vetgehalte hoog, dan is het watergehalte lager.
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van eenige voedingsmiddelen, zooals wij het gezien hebben bij
hoofdstuk III (blz. 374). Paardevleesch dat tegen lagere prijzen
verkocht wordt, is voor de volksvoeding aanbevelenswaardig.
In de volgende tabel vindt men de scheikundige samenstelling van eenige vleeschsoorten
Per kgr.

Water

vet rundvleesch
554 gr.
722
halfvet rundvleesch
767
mager rundvleesch
723
vet kalfvleesch
mager kalfvleesch
789
vet schapenvleesch
479
halfvet schapenvleesch 760
vet varkenvleesch
475
halfvet varkenvleesch 720
740
paardevleesch
668
konijnenvleesch
700
vette kip

Stikstofverbindingen
172 gr.
209
208
189
198
148
171
145
202
227
215
185

Vet
264 gr.
52
15
74
8
364
58
373
68
20
98
93

Minerale
stoffen
10 gr.
12
12
14
5
9
12
7
11
12
11
9

Het vleesch als voedingsmiddel is niet altijd zonder gevaar;
daarom is in de eerste plaats een strenge verplichte keuring
onontbeerlijk. Het vleesch van dieren, die wegens ziekten
geslacht of gestorven zijn, mag niet gebruikt worden, evenmin
het vleesch afkomstig van dieren die aan besmettelijke ziekten
lijden, zooals ettering, runderpest, miltvuur, knobbelziekte,
mond- en klauwzeer. Soms kan in zulke gevallen het vleesch
toch in het gebruik gebracht worden, na eene bijzondere behandeling, gewoonlijk hierin bestaande, dat het vleesch eerst onder
toezicht op hooge temperatuur gekookt wordt, en alleen in
gekookten toestand voor het gebruik wordt geleverd. Dan zijn
de gevaarlijke bacteriën, alsmede de toxienen of vergiften die
zij voortbrengen vernietigd. Dergelijke behandelingen kunnen
echter alleen door deskundigen in slachthuizen uitgevoerd worden, willen zij de zekerheid geven dat aan de eischen der
gezondheid voldaan is.

— 407 —
De aanwezigheid der parasieten of woekerdieren in het
vleesch kan eveneens gevaar voor den mensch opleveren. Deze
wezens, of hunne eieren en larven bevinden zich in het weefsel
en maken het gebruik van rauw vleesch gevaarlijk ; braden of
koken zijn dus altijd aan te raden.
In het varkensvleesch, zelfs ook in het rundvleesch kunnen
blaaswormen voorkomen, die zich in de darmen van den mensch
tot lintworm (Tenia solium) ontwikkelen. Met het bloote oog
zijn de blaaswormen in de spieren reeds zichtbaar, in de gedaante
van witte blaasjes van de grootte van een erwtje, met vocht
gevuld en waarin de lintwormkop reeds zichtbaar is. In onze
darmen hecht zich de zoogenaamde kop met zuignappen en
haakjes vast.
De haarworm of trichine heeft een dun en langwerpig
lichaam ; een enkel wijfje, dat slechts 3-4 millim. lang is, kan
tot 1500 eieren leggen, en de ontwikkeling daarvan is verbazend snel. De wormen doorboren de wanden van de darmen
en dringen in de spieren, winden zich spiraalvormig op, en
omgeven zich met een omhulsel waarin zij opgesloten blijven
totdat zij in de maag van een ander dier geraken. De aanwezigheid van een groot aantal trichinen in de spieren veroorzaakt den dood bij den mensch. Daar de trichinen alleen
bij 700C vernietigd worden, zoo is het voldoende braden
of koken onontbeerlijk ; goed gerookt, en volkomen gedroogd
vleesch, en pekelvleesch, dat eenige weken in de pekel
gelegen heeft, zijn minder gevaarlijk dan rauw vleesch, dat
vooral bij varkensvleesch als verdacht dient beschouwd te
worden.
In bedorven vleesch, dit is vleesch door bedervingsbacteriën aangetast, ontstaan vergiften, de zoogenaamde rottingsalcaloïden of ptomainen. Bij het bereiden van worsten, is
bedorven vleesch zeer gevaarlijk, en heeft al meer dan eens
aanleiding gegeven tot erge, soms noodlottige vergiftigingsgevallen. Door het koken wordt de werking dezer ptomaïnen
verminderd, zonder ze echter te doen verdwijnen.
Vleeschconserven worden ten opzichte van de eventuëele
opzwelling der blikken doozen onderzocht. Goede blikjes,
waarin geen ontbinding plaats heeft, moeten niet opgezwollen
zijn. In dat opzicht hebben in de laatste tijden de vleesch-
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conserven " Corned beef " groote diensten bewezen in de
voeding. De samenstelling is de volgende :
Per kg.

Corned
beef
518 gr.
263
187
40
1244

water
stikstofverbindingen
vet
asch
Calorieënwaarde

Mager
rundvleesch
760 gr.
211
170
12
1016

Als men nu deze voedingswaarde in rekening brengt met
de geldwaarde, dan springt dadelijk de hooge beteekenis van
deze vleeschconserve in het oog. Daarenboven dient ook
bemerkt te worden dat het product reeds gekookt is, en dat
de bereiding aldus bijna geen zorgen vraagt.
De meeste vleeschextracten, geconcentreerde bouillonsoorten en dergelijke praeparaten, evenals het vleeschnat zelf,
bezitten nagenoeg geen voedingswaarde ; zij worden soms vervalscht met gekookte biergist, gebrande suiker, keukenzout, enz.
Het Cibilsrvleeschextract houden in per 100 gr. : 3.0 gr. stikstofverbindingen, 0.4 gr. vet, 13,6 gr. keukenzout en 65.8 gr. water.
Viscx (1). — Visch is bijna even voedzaam als vleesch,
en de verteerbaarheid, namelijk van niet vette visch, is gewoonlijk grooter :
Per kgr.

Water

810 gr.
schelvisch
744
zalm
574
paling
zeetong
862
897
oesters
versche haring 807
gezouten haring 462
gerookte haring 692
stokvisch
162
EIEREN.

Stikstofverbindingen
170 gr.
150
128
119
50
101
189
211
789

Vet

Asch

4 gr.
64
284
2
4
71
169
85
8

16 gr.
14
9
12
24
21
164
12
15

De kipeieren hebben de volgende samenstelling :
Water

ei zonder schaal
eiwit
eidooier

73.67 0/0
85.50
51,03

Stikstofverbindingen
12.55 0/0
12.87
16.12

Vet
12.110/0
0.25
31.39

(1) Over visch verscheen een goede studie in " Je sail tout " Juli
en Aug. 1917.
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Een ei weegt doorgaans ca 50 gr., waaronder 5-8 gr. voor
de schaal, 23-34 gr. voor het wit en 12-18 gr. voor den dooier.
In het vet vindt men een phosphorhoudend vet, lecithine, dat
voor de voeding zeer nuttig schijnt.
In den handel worden thans gedroogde eierpoeders verkocht, uit eiwit of uit eidooier bestaande. Door de koude, of
eenvoudig door de zuivering der schaal kan men de eieren
tegen bederf beschutten.
VRUCHTEN EN GROENTEN. --• Vruchten en groenten houden een zeer groote hoeveelheid water in; in 100 kg. vindt men :

75 kg. water bij den aardappel (2)
82 kg.
„ bij de beetwortels
87-90 kg.
„ bij de koolsoorten
94 kg.
„ bij sla
84 kg.
„ bij appels, peren en pruimen
78 kg.
„ bij druiven.

Niettemin bezit de droge stof van het plantaardig materiaal
een hooge voedingswaarde. Men bewaart vruchten en groenten
naar verscheidene methoden waaronder het drogen groote
diensten kan bewijzen. Op vele plaatsen vindt men mouteesten,
en in brouwerijen en bakkerijen beschikt men over zooveel
als gereede drogingsinrichtingen.
Hier geven wij, als voorbeeld, de scheikundige samenstelling van eenige groenten en vruchten :
Per kgr.

Water

sla
940 gr.
900
bloemkool
droge boonen 138
droge erwten 150
839
peer

Stikstofverbindingen
15 gr.
25
253
230
4

Vet
5 gr.
3
17
20
0

Koolhydraten
30 gr.
54
561
575
163

Zwammen (kampernoeliën) zijn eerder genot- dan voedingsmiddelen ; in het gebruik moet men voorzichtig zijn, daar zekere
soorten zeer gevaarlijk zijn. Onmogelijk is het zonder gekleurde
teekeningen daarover iets uit te leggen, en daarom verwijs ik
(2) LANGWORTHY C. F., The value of potatoes as food. Yearbook
of Departm. Agric. U. S. for 1900, blz. 337.
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naar het zeer goed werkje van V. Bruinsma, " Eetbare en
vergiftigde paddestoelen met 190 gekleurde afbeeldingen " (3).
Volledige vegetariërs nuttigen vooral rauwe ongekookte
plantaardige spijzen, zooals zij in de natuur voorkomen. De
meeste vegetariërs onthouden zich van dierlijk voedsel. Als wij
het nut bestudeeren van gemengden kost, en het belang van
matigheid en afwisseling in onze voeding, dan schijnt uitsluitend vegetarisme als eene overdrijving te beschouwen (4).
EETBARE VETTEN. - Boter is een mengsel van melkvet,
een zekere hoeveelheid water, kleine hoeveelheden kaasstof en
melksuiker, zonder eenige toevoeging van vreemde vetsoorten. De toevoeging van melkzure fermenten in de bereiding
is toegelaten, en is zelfs noodig, wanneer de room of de melk
die tot het vervaardigen van de boter wordt benuttigd, eerst
gepasteuriseerd wordt ; door de verwarming echter worden de
natuurlijke melkzure bacteriën vernietigd en moeten dus, om
het verzuren mogelijk te maken, melkzure bacteriën bijgevoegd
worden.
In goed bereidde botersoorten vindt men 12 tot 14 °(o water
en ongeveer 1 °/o kaasstof en melksuiker, dus samen ongeveer 13-15 °'o zoogenaamde niet-boter.
Door bijzondere kneedtoestellen wordt door de boterven
valschers, eene zekere hoeveelheid water in de boter gewerkt,
zoodanig dat in de plaats van botervet, water aan zeer hoogen
prijs verkocht wordt; niet zelden komt in den handel boter
voor met 25 c)/0 en meer, wel eens tot 50 43/0 water.
De boter wordt soms vervalscht met vreemde vetsoorten,
zooals margarine, ole o- margarine (vloeibaar gedeelte van rundervet), varkensvet (smout of neutral-lard), cocosvet (cocoline)
getrokken uit de cocosnoten, katoenstearine of het gedeelte
van de katoenolie getrokken uit de katoenzaden, die door
afkoeling wordt neergeslagen, enz.
Ook brengt men in de boter mengsels van verscheidene
vetten, waarvan de scheikundige eigenschappen weinig van
deze van het botervet afwijken, en waardoor het onderzoek
moeilijker gemaakt wordt.

(3) Groningen (Noordhoff).

(4) Zie daarover meer in het boekje van Snijders, blz. 56.
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Niettegenstaande kan de vervalsching, alhoewel soms met
moeite, toch teruggevonden worden.
Door toevoeging van kleine hoeveelheden kleurloos en
reukloos gezuiverde mineraal olie, worden zekere eigenschappen
der vetten gewijzigd, hetgeen natuurlijk het onderzoek vermoeilijkt. Alle middelen zijn dus den vervalscher goed, én om het
werk van toezicht en onderzoek ingewikkeld te maken, én om
een oneerlijke winst straffeloos te genieten.
Het toevoegen van vreemde vetten aan de boter is eene
vervalsching ; het verkoopen en het bereiden van dergelijke
mengsels worden door de wet streng verboden en gestraft.
Margarine is een mengsel van verscheidene eetbare vetsoorten, die met een kleine hoeveelheid melk en onschadelijke
kleurstoffen worden gekernd.
Het vermengen wordt onder verwarming gedaan, en dan
wordt het bekomen mengsel plotseling afgekoeld ten einde het
kristaliseeren van het vet te vermijden en aan het product het
uitzicht van boter te geven. Als grondstoffen gebruikt men
oleomargarine, neutraal smout, cocosvet, palmolie, katoenstearine, katoenolie, aardnootolie, melk, in olie opgeloste
kleurstoffen, eindelijk een spoortje eidooier en suiker, om het
bruineeren mogelijk te maken.
Wordt margarine in zeer kleine hoeveelheid aan de boter
toegevoegd, dan is het terugvinden daarvan dikwijls moeilijk ;
daarom verplicht de wet de margarinefabrikanten, in de margarine een weinig sesaamolie en aardappelmeel, twee stoffen
die gemakkelijk kunnen opgespoord worden, en waarvan dus
de aanwezigheid in de boter, op vervalsching, zelfs als deze
gering is, wijzen kan.
Het gebruik van bederfwerende (antiseptische) stoffen in
boter, margarine en eetbare vetten is door de wet verboden;
niettemin worden soms boorzuur, borax, salicylzuur, natrium
benzoaat, natriumfluoride, echte vergiften, teruggevonden.
Varkensvet wordt vervalscht met katoenstearine, cocosvet
en zelfs water. Zelfs vindt men in den handel met water vermengd varkensvet, met een spoortje natriumcarbonaat of soda
zout, ten einde bestendigheid aan de emulsie te geven.
Cocosvet is het vet van de cocosnoot (Cocos nuci f era) ; als
cocosvet verkoopt men ook het vet van verscheidene palmvruchten namelijk van Elaeis guina'ensis.
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De oliën zijn vloeibare vetten, gewoonlijk uit het plantenrijk getrokken. Olijfolie is die van olijven, vruchten van de Olea
europa?a; zij wordt vervalscht door minderwaardige olieën,
namelijk arachidenolie, sesaamolie, katoenolie, zelfs, doch zelden, door mineraalolie.
Onder arachidenolie of aardnootolie kent men die bekomen
uit de zaden van de arachideplant, Arachis hypogma, sesaamolie, maankopolie, katoenolie worden getrokken uit de zaden
van resp. Sesamum indicum en Sesamum orientale, Papaver
somni ferum, de verscheidene Gossipium-soorten. Iedere soort
eetbare olie vertoont bepaalde physische en scheikundige eigenschappen, waardoor hun onderzoek en het vaststellen der
varieteiten mogelijk is.
De wet verplicht den verkooper den aard der verkochte
olie nauwkeurig aan te duiden. De eenvoudige benaming,
zonder meer, van slaolie, tafelolie, is niet voldoende.
ELFDE LES.
Koolhydraten-houdende voedsels. Alcohol-houdende
dranken. Specerijen.
MEEL EN BROOD ( 1). Daar de verscheidene meelsoorten
door het malen of pletten van graan of zaden worden bekomen, zullen wij eerst de scheikundige samenstelling van de
belangrijkste graansoorten opgeven; die samenstelling is echter
volgens den oorsprong en volgens de varieteiten zeer veran-

(1) OSBORNE T. B., The proteins of the wheat kernel. Washington,
Carnegie Institution, 1907, 119 blzz. — VANDEVELDE A. J. J. en
BOSMANS L., Onderzoekingen over tarweproteïnen. Versl. en Med.
Kon. Vlaamsche Acad., 1912, 993-1053 blzz. — RAMMSTEDT 0., Die
chemische Zusammensetzung einiger Maismehlprodukte and die Verdaulichkeit ihrer Stickstoffsubstanzen in Pepsin Salzsaure, verglichen
mit der Verdaulichkeit der Sttckstoffsubstanzen verschiedener anderer
Cerealien and Leguminosen. Arch. Hyg., 1913, 81, blz. 286.— KLOTZ M.,
Die Bedeutung der Getreidemehle f iir die Ern hrung, Berlin, 1912,
119 blzz. BIRNBAUM R., Het broodbakken verklaard en toegelicht
met aanwijzing van de grondslagen voor het bakkersbedrijf, voor
Nederland bewerkt door Dr C. C. J. TEERLINK, Amsterdam, 391 blzz.
-- WOOD T. B., The story of a loaf of bread, Cambridge,1913,140 blzz.
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tarwe
rogge
gerst
haver
rijst
maïs
boonen
erwten
boekweit

Water

Asch

13.8
13.8
13.8
13.8
12.5
13.5
12.5
13.8
10.9

1.8
1.9
2.4
3.3
0.8
1.3
1.5
2.8
1.5

Stikstofverbindingen
12.1
12.9
9.7
10.7
6.7
9.4
24.0
23.4
10.5

Koolhydraten
10.6
69.4
71.4
68.0
79.1
71.5
58.0
58.1
71.7

Vet
1.7
2.0
2.7
4.2
0.9
4.3
2.0
1.9
5.4

Boonen en erwten houden dus veel stikstofverbindingen
in; onder de echte graangewassen, komen tarwe en rogge aan
het hoofd, terwijl rijst de armste is.
Die zaden en granen zijn over het algemeen ver van
zuiver te zijn ; buiten vreemde soorten, vindt men er allerlei
afval in, namelijk ijzerbrokjes, nagels, insekten, enz. Vóór het
malen worden door ziften, wasschen, enz., die onzuiverheden
zorgvuldig verwijderd.
Door het malen wordt dus het materiaal tot poeder
gebracht ; dit poeder houdt echter de zaadwanden in, die de
zemelen uitmaken ; door ziften worden die zemelen in mindere
of hoogere mate weg genomen ; al naar gelang van de fijnheid
der benuttigde ziften is de hoeveelheid zemelen minder ; in het
wit meel (bloem) vindt men er slechts sporen van. Uit 100 kgr.
tarwegraan worden ongeveer 75 kgr. wit meel getrokken. Verkrijgt men uit dezelfde hoeveelheid graan 80, 85 of 90 kgr. meel,
wordt dan in het meel een zekere hoeveelheid zemelen behouden,
zoo zegt men dat het meel gebuild is op resp 80, 85, 90 °J.,
uitdrukkingen die zeer onnauwkeurig zijn, doch door de gewoonte nog altijd in gebruik. De zemelen zelf zijn mengsels
van zetmeel, stikstofverbindingen met in zeker gehalte zoogenoemd ruw vezel of hoofdbestanddeel van het hout; daar de
zemelen nog eene groote hoeveelheid meel inhouden, hebben
zij dus ook eene hooge voedingswaarde, en aldus is hunne
hooge beteekenis als veevoeder verstaanbaar. Tarwegraan
houdt gemiddeld 3 0/0 ruw vezel, die door bijzondere scheikundige bewerkingen nauwkeurig kan gedoseerd worden.
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Uit het doseeren van ruwvezel, kan men aldus altijd vaststellen hoeveel zemelen door ziften zijn verwijderd geweest.
Meel op 80 0/0 houdt gemiddeld 1-1, 2 0/0 ruw vezel,
meel op 90 0/0 2-2,2 0/0 ruw vezel in.
Nu geven wij de gemiddelde samenstelling van eenige
meelsoorten per kgr. :
Water
Ongebuild tarwemeel 126
126
gebuild tarwemeel
125
maïsmeel
125
rijstmeel
125
gerstmeel
125
roggemeel
havermeel
100
125
boonenmeel
erwtenmeel
138
138
boekweitmeel

Asch
10
5
12
5
11
19
18
15
28
10

StikstofKoolverbindingen hydraden
116
733
750
109
94
729
80
785
85
778
106
732
135
687
240
580
234
581
138
699

Vet
15
10
40
5
11
17
60
20
19
15

De voedingswaarde, in calorieën uitgedrukt, is rond
3200 Cal. per kgr. Ten opzichte van de stikstofvoeding zijn
natuurlijk boonen- en erwtenmeel de voedzaamste ; de gansche
hoeveelheid stikstofverbindingen wordt echter in onze spijsbuis
niet volledig opgenomen, en een gedeelte daarvan vindt men
in de faeces terug. Proefnemingen hebben getoond dat op
100 gewichtsdeelen de volgende hoeveelheden door het
maagsap verteerd worden
Maïsmeel
maïsvlokken
tarwemeel
roggemeel
boekweitmeel
havervlokken
boonenmeel
erwtenmeel

86.14 tot 89.36 0/0
82.45 0/0
97.68 tot 98.41 0/0
97.39 0/0
86.45 0/0
92.37 0/0
96.67 0/0
97.31 0/0

In de broodbereiding hebben zekere stikstofverbindingen
een buitengewoon hooge beteekenis ; wordt tarwemeel met
water tot een deeg gebracht, en wordt het bekomen deeg onder
een waterstraal in een doek uitgekneed, zoo wordt het zetmeel
met het water verwijderd : uit het doek vloeit een melkachtige
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vloeistof, terwijl een kleverige niet oplosbare massa overblijft,
waaraan men den naam geeft van kleefstof. Uit normaal tarwemeel kan men gemiddeld 30 ./0 vochtige kleefstof trekken,
die door uitdroging ca 10 o io droge kleefstof geeft, een harde
hoornachtige massa, die hoofdzakelijk uit stikstofverbindingen
bestaat.
Door het kneden met water ontstaat ten gevolge van de
aanwezigheid van de kleefstof (2) een kleverige massa waarin
het zetmeel van het meel wordt gewerkt ; de kleine hoeveelheden suiker en zouten, die zich altijd in het meel bevinden,
worden door het water opgelost. Door de gist wordt de suiker
aangetast, en ontbonden in alcohol en kolzuurgas (alcoholische
gisting). Daardoor rijst het deeg op, terwijl de kleefstof door
hare elastische eigenschappen aan het oprijzen eene grens
brengt, en aldus een mechanische rol vervult. Zetmeel en kleefstof worden echter door de gisting zelf in hunne scheikundige
eigenschappen niet veranderd. Daarentegen ontstaat gedurende
het bakken uit het verwarmde vochtige zetmeel stijfsel : door
de verwarming zetten zich koolzuurgas, alsook de tot dampen
overgegane alcohol uit, en daardoor vergroot de omvang
van de broodstukken, in de grenzen door den weerstand
van de kleefstof zelf toegelaten ; de gisting wordt onderbroken, de gistcellen worden op de baktemperatuur gedood ;
de kleefstof verliest rekbaarheid en kneedbaarheid, en uit het
zetmeel en de stikstofverbindingen ontstaan de kruim en de
korst, terwijl de gasblazen in de massa blijven ingesloten. Daar
de oppervlakte sterker wordt verhit, ondergaat dit gedeelte
eene roosting, terwijl zwak bittere en aangenaam ruikende
stoffen ontstaan; de korst omgeeft de gansche massa, en beschut
de kruim tegen uitdroging en besmetting.
Daar de kleefstof alleen in het tarwemeel voorkomt, en
niet in andere meelsoorten is het verstaanbaar dat het oprijzen
van het deeg, gedurende de gisting alleen mogelijk is bij tar(2) De kleefstof is een mengsel van verscheidene proteïnen, die
zich in het zaad van zekere graangewassen bevinden; die kleefstof
onderscheidt zich van andere plantenproteïnen hierdoor dat een gedeelte
van de bestanddeelen ervan in alcohol oplosbaar is. Bij het ontstaan
van de kleefstofmassa bij het kneden, vormt glutenine waarschijnlijk de
kern waarin gliadine kleeft.
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wemeel en bij mengsels van tarwemeel met andere meelsoorten,
zooals maïs ; in deze gevallen is het oprijzen van het deeg
verzwakt.
Het meel wordt soms vervalscht met minerale bestanddeelen, namelijk zand, krijt, pleister, enz. ; ook onzuiverheden
zooals vaagsel van vloeren van graan- en meelmaalderijzolders.
Door deze vervalsching wordt het aschgehalte verhoogd en
aldus worden de toegevoegde vreemde stoffen gemakkelijk
.teruggevonden. Aluin en kopersulfaat werden vroeger, zegt
men, soms in het meel ingebracht, doch dit schijnt thans niet
meer te gebeuren.
Een vochtigheidsgraad van meer dan 15 ./0 is voor het
meel schadelijk ; als het watergehalte deze grens overschrijdt,
is, namelijk in den zomer, eene verhitting te vreezen ; daardoor
bederft het meel ; de kleefstof wordt gedeeltelijk ontbonden ; in
de massa ontwikkelen zich de eieren van allerlei woekerdieren,
en de sporen van schimmels en bacteriën. Buiten deze laatste
krioelen dan in het bedorven meel mijten (Acarus) (3) en meelwormen (4). Dergelijk aangetast meel heeft een onaangena
men reuk en kan slechts met moeite tot het bakken benuttigd
worden.
Moeten wij zeggen dat het vervalschen van het meel met
water vrij algemeen voorkomt. Wie 100 kg. meel koopt, koopt
altijd 15 kg. water mede, en dit is genoeg. Als het meel meer
dan 15 o /0 water inhoudt, dan wordt water gekocht op den
prijs van het meel en de berekening van dit bedrog is gemakkelijk te doen.
Door het vermengen van vreemde meelsoorten, wordt het
meel ook vervalscht; zulke mengsels worden met den microscoop vastgesteld, en aldus kan men vaststellen dat het tarwemeel b. v. rogge, maïs, enz. inhoudt. Ongebuild meel houdt
(3) De meelmijten behooren tot de familie der Arachniden of spinnen; zij voeden zich met de kleefstof ; hunne uitwerpsels kleuren het
meel donker. Men onderscheidt Acarus farinLe met witachtig lichaam
en bruinachtige pooten, met stijve haren bedekt, en Acarus plumiger
langer dan Acarus farinx en met lange haren bedekt.
(4)De meelwormen zijn de larven van een zwarten kever, Tenebrio
molitor, 1.5 cm. lang, die zich bij voorkeur houden in molens en bakkerij en.
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verkregen fijnste gedeelte kleingoed te bereiden, terwijl zij de
zemelen voegen bij het gewoon ongebuild meel dat tot het
broodbakken dient, en het brood aldus met een te hoog ruw
vezelgehalte laden.
Ons gewoon tarwebrood, uit witte bloem bereid, is de
grondstof van de voeding van den mensch; het gebruik van
ongebuild meel in plaats van gebuilde witte bloem verandert
de voedingswaarde weinig.
Volgens de bakmethode, den duur van de verhitting en
de temperatuur van den oven, is de verhouding tusschen de
hoeveelheden kruim en korst zeer veranderlijk.
De zuivere afscheiding van kruim en korst is zeer moeilijk;
men neemt gewoonlijk aan dat de korst zoo ver gaat als het
brood bruin gekleurd is. Proeven over wit tarwebrood gaven
de volgende waarden :
Gewicht
van het
brood
1027 gr.
1010 gr.
1036 gr.
1005 gr.

Gewicht
van de
kruim

Gewicht
van de
bovenkorst

Gewicht
van de
onderkorst

825 gr.
810 gr.
812 gr.
800 gr.

105 gr.
100 gr.
105 gr.
140 gr.

95 gr.
90 gr.

100 gr.
65 gr.

Het wit tarwebrood heeft dus ongeveer 80 °/° kruim,
11 °/0 bovenkorst en 9 °J° onderkorst. Bij mindere stukken, ten
gevolge van de betrekkelijk groote oppervlakte, vindt men een
hooger gehalte korst, dan bij grootere stukken; in een broodstuk
van 398 gr. werden 55 °'° kruim en 45 °/° korst gevonden.
De samenstelling van de droge stof is bij de kruim als bij
de korst nagenoeg dezelfde. Bij een broodstuk van 1 kgr, houdende 365 gr. water, vond men in de kruim 42 °/°, in de
onderkorst 10.1 °'°, en in de bovenkorst 19.6 °J° water.
Roggebrood houdt nagenoeg zooveel kruim en korst als
tarwebrood.
De scheikundige samenstelling van roggebrood verschilt
niet van deze van tarwebrood ; in de tabel, waaruit dit blijkt,
geven wij ook de samenstelling van het brood, gebakken uit
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ongebuild meel, het zoogenoemd bruinbrood waarmede de
bevolking in 1918 en 1919 bevoorraad werd :

Water
zetmeel
ruw vezel
proteïnen
vet
asch

1 Kgr.
tarwebrood
uit wit meel
(bloem)
350 gr.
553
3
80
4
8

1 Kgr.
tarwebrood
uit ongebuild
meel
378 gr.
496
12
91
6
17

1 Kgr.
roggebrood
372 gr.
500
10
90
13
15

De asch van het brood bestaat natuurlijk uit het toegevoegde keukenzout, en uit de asch van het meel zelf, het grootste gedeelte daarvan bestaat uit phosphaten.
Het toevoegen van vreemde meelsoorten, zooals maïsmeel, en van aardappelen is in zekere omstandigheden, als men
tarwemeel te kort komt, noodig en zelfs nuttig. Door de
aanwezigheid van maïs, waarin geen kleefstof voorkomt, wordt
het brood zwaarder daar het niet genoeg rijzen kan gedurende
de gisting.
Met aardappelen verkrijgt men daarentegen producten
waarvan het uitzicht en de smaak normaal zijn, maar waarvan
de voedingswaarde vermindert.
Het gebruik van gekookte aardappelen in het brooddeeg
wordt sedert lang toegepast, en in oude werken over toegepaste
scheikunde, zooals deze van Thomson (5) (1807) en van Davy
(5) THOMSON Thomas (1773 t 1852), scheikundige en hoogleeraar
te Glasgow, schrijver van een groot werk System of chemistry, verschenen in 1802.
In Système de chimie de M. Th. Thomson, traduit de l'anglais sur
la dcrnière édition de 1807 par M. J. RIFFAULT, vol. 8, 1809. Paris
(Bernard) blz. 645, leest men : " C'est au gluten que la farine de froment
doit sa supériorité sur toute autre farine comme base du pain. Et en
effet on ne connait que deux autres substances qui puissent la remplacer,
ce sont le seigle et les pommes de terre. Le pain de seigle ne lève pas a
beaucoup près aussi bien que celui de froment; et on ne peut en faire
avec les pommes de terre qu'au moyen d'un traitement particulier.
Il consiste a les réduire a l'aide d'un rouleau en une pate très fine et un
peu consistante après les avoir préalablement fait bouillir dans l'eau,
et a les méler ensuite avec une quantité d'amidon de ce méme végétal

-419(1814) (6) vindt men daarover verscheidene aanteekeningen.
Gedurende de Fransche omwenteling van 1789 en in de
volgende jaren werd door plakbrieven de bereidingswijze van
brood met aardappelen bekend gemaakt.
Als men aardappelen bij het broodbakken wil benuttigen,
moet men stellig zooveel mogelijk de voedingswaarde behouden,
en daartoe geraakt men door ze ongeschild te laten koken en
uit de gekookte massa een brij te bereiden, die in het meeldeeg
wordt bewerkt.
Brood met aardappelen vertoont de volgende eigenschap-S
pen ten opzichte van de scheikundige samenstelling, en van
de voedingswaarde, volgens onlangs gedane proefnemingen ;
Ts

-6y
tv
15

a^

^

^

ra
E-4

Pt

^ v

^
Ó^
0 a,

zai

ó
^^
.o
.^

^oo
^

^^

^Á^

UÓ

^ á

^
^
^
a) Proeven met gebuild meel (bloem),
1000
850
700
1000
900
835
770
700

Ó
^

A

^
Ó ^A.
^^ ^g^ ^^

0
1412
3510
80
150
3170
1600
73
300
1880
2800
65
b) Proeven met ongebuild meel.
0
3450
1382
87
100
3200
1420
84
165
1510
3030
82
230
1570
2860
80
300
2700
1770
72

Ó
^

390
385
423
389
382
389
392
418

égale au poids de la pate. Ce mélange cuit au four a la manière
accoutumée, fait selon Parmentier, un pain très blanc, très Bien levé et
très agréable. "
(6) DAVY H. (1778 t 1829), scheikundige die veel de gassen
bestudeerde en onder meer de lamp der mijnwerkers heeft uitgevonden.
In zijn boek Eléments of agricultural chemistry by Sir HUMPHREY
DAVY (London, 1814, blz. 137), schrijft hij : " when the flour of corn or
the starch of potatoes, mixed with boiled potatoes, is made into a paste
with water, kept warm, and suffered to remain 30 or 40 hours, it
ferments, carbonic acid gas is disengaged from it, and it becomes filled
with globules of elastic fluid. In this state it is raised dough, and affords
by caking, leavened bread ; but this bread is sour and disagreable to
the taste. "

-4200-Men zal bemerken dat het watergehalte toeneemt en de
opbrengst verhoogt, maar de voedingswaarde vermindert op
aanzienlijke wijze.
Het is zeker wel belangrijk eens de berekening der kosten
te doen, en de handelswaarde te bepalen, der aldus bereide
producten, namelijk, als voorbeeld, in het geval van het mengsel
van 70 kg. gebuild tarwemeel en 30 kg. aardappelen met eene
opbrengst van 132.5 kg. brood.

70 kgr. tarwebloem
30 kgr, aardappelen
1 kgr. gist
1 kgr, zout
Kosten van bewerking

Februari
1915
(oorlog)
29.40 fr.
3.00 fr.
1.40 fr.
0.20 fr.
34.00 fr.
3.40 fr.
37.40 fr.

Februari
1914
(vrede)
16.80 fr.
3.00 fr.
1.00 fr.
0.05 fr.
20.85 fr.
2.08 fr.
22.93 fr.

Die sommen zijn dus de waarden van 132 1/2 kg.

aardappelbrood; de waarde van 1 kg. is dus 28.2 c. voor
Februari 1915 en 17.3 c. voor Februari 1914. Voor andere
perioden, zooals voor 1920, kunnen dergelijke berekeningen
gedaan worden.
Brood, bereid met aardappelen, is vervalscht, als het als
tarwebrood verkocht wordt ; het mag echter wel in den handel
komen, doch evenals alle broodsoorten uit gemengd meel,
moet het een merk dragen onder den vorm van eene ster.
Het is gemakkelijk de aanwezigheid van aardappelen vast te
stellen, door een eenvoudig microscopisch onderzoek.
Vervalschingen van het brood bestaan gewoonlijk hierin
dat het een te hoog watergehalt inhoudt. Soms ook worden
broodziekten vastgesteld, meestal als het brood eenigen tijd
bewaard wordt; deze ziekten worden gewoonlijk voortgebracht door bacteriën, die hun oorsprong hebben in het meel, in
de lucht, in het water, maar die ook van het gebruikte gereedschap, eveneens van de onzuiverheden van bakkershanden en
kleedingstoffen kunnen voortkomen.
Door de temperatuur van het bakken, 1000 C., worden de
sporen van schimmels en bacteriën niet op volledige wijze
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uitgeroeid, Het draderig-worden komt weinig bij tarwebrood
voor, is daarentegen nog al gemeen bij roggebrood ; deze
broodziekte wordt voortgebracht door de soort Bacillus mesen.
tericus panis viscosi, en kan tegengehouden worden door de
aanwezigheid van eene zekere hoeveelheid zuur in het deeg.
Zuursmakend brood heeft als oorzaak onzuivere gist, alsook
zuurbacteriën. Verder treft men op het brood verscheidene
schimmelsoorten aan, alsook de roodkleurende coloniën van
Bacillus prodigiosus.
Vreemde stoffen, voortkomende van vreemde zaden, van
moederkoren, enz., kunnen het brood schadelijk, zelfs giftig
maken.
Moet ik hier melding maken van de onzindelijkheid waarmede zekere bakkers het brood behandelen, namelijk bij het
uitdeelen?
Om deze reden is het verstaanbaar dat zekere hygienisten
aanraden het brood, vóór het gebruik, altijd een vijftal minuten
in een warmen oven te houden, ten einde ten minste de bacteriën
te vernietigen die de oppervlakte besmetten, en in elk geval,
in het huis zelf, het brood altijd met de grootste zorgen en de
grootste zindelijkheid te behandelen.
SUIKERGOED EN SUIKERHOUDENDE PRODUCTEN.
Zooals
wij reeds gezien hebben is de suiker een ademhalingsvoedsel,
een bron van arbeidsvermogen (energie, warmte) voor ons
lichaam.
Men vindt in den handel verscheidene suikersoorten :

1) Rietsuiker of saccharose, uit suikerriet en beetwortels,
onder den vorm van witten suiker, kandijsuiker, meelsuiker,
melado, enz.
2) Glucose of druivensuiker, door de werking van zuren
op zetmeel bereid, onder den vorm van stroop, aardappelstroop, en ook in vasten toestand onder de benaming van
glucose massé.
3) Invertsuiker, mengsel van glucose en fructose (vruchtsuiker), door koken van rietsuiker met een weinig zuur
bekomen, en gewoonlijk in den toestand van een blanke
stroop.
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4) Maltose of moutsuiker, of suiker van de gekiemde gerst
of gerstmout, waaruit in de brouwerij door de gisting alcohol
ontstaat.
5) Melksuiker of lactose, de aan de melk eigen suiker, die
in de zuivelstreken, vooral in Zwitserland, uit melkwei wordt
getrokken.
Al de suikersoorten moeten in het water volledig oplosbaar zijn ; onoplosbare bestanddeelen zijn of zetmeel of meel,
ofwel minerale poeders bestaande uit eene of andere der volgende stoffen ; krijt, kaoline, zand, baryumsulfaat of- carbonaat,
enz. Door het koopen van suiker in poeder, kan men gemakkelijk bedrogen worden ; ook in de verschillende stroopen, die
volgens de handelsaanduidingen uit zuiveren rietsuiker zouden
moeten bestaan, vindt men niet zelden andere suikersoorten,
namelijk glucose en invertsuiker. Wit suiker wordt soms zuiver
wit gemaakt, door het gebruik van kleine hoeveelheden ultramarijn en Pruisisch blauw.
Door het gebruik van zuren bij het bereiden van glucose
uit zetmeel, en van invertsuiker uit rietsuiker, kunnen, wanneer
die zuren, gewoonlijk zwavelzuur, niet zuiver zijn, giftige
verbindingen, zooals deze van koper, arseniek, lood, zink in
den suiker teweeggebracht worden.
Onder den naam van sucramine, cristallose en andere,
verkoopt men saccharine ; deze scheikundige verbinding heeft
een suikerend vermogen 300 tot 500 maal sterker dan de
gewone suiker ; als voedingsstof heeft zij totaal geen waarde
en zij zou van vergiftigend vermogen niet gansch vrij zijn.
Zooals het iedereen bekend is, is honig een afscheidingsproduct der bijen; honig wordt veel vervalscht, namelijk door
vermenging met glucose, invertsuiker, melado, zetmeelstijfsel
gelatine, gom, enz.; kunstmatige honig, d.i. welriekend gemaakte
invertsuiker, kan soms slechts moeilijk door reuk en smaak van
natuurhonig onderscheiden worden; alleen een scheikundig
onderzoek kan dan het bedrog vaststellen.
In vruchtensap, -stroop, -gelei, of -jam vindt men zeer
dikwijls vreemde stoffen zooals dextrine, gom, citroen- en
wijnsteenzuur, gelose, kleurstoffen. In 't algemeen moet altijd
de werkelijke aard van het product vermeld worden ; ook mag
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de eene vruchtsoort niet door een andere vervangen worden
zonder dit te vermelden.
Worden glucose, kleursto ffen, reukstoffen, zuren bijgevoegd, dan moet ook een der benamingen glucosehoudend,
kunstmatig gekleurd, gearomatiseerd, aangezuurd, enz., op de
etiketten gevoegd worden. Men kan ook de benamingen fantaisie voor glucosehoudende stropen, en handelstroop, voor
stropen met wijnsteenzuur gebruiken.
In geen geval mogen vruchtenstroop of -jam bederfwerende stoffen zooals salicylzuur, borax, benzoëzuur, enz.,
bevatten, evenmin giftige kleurstoffen zooals minerale kleurstoffen en verscheidene organische verbindingen zooals picrinezuur, coralline, Victoriageel, aniline-oranje en Martiusgeel.
ALCOHOLISCHE DRANKEN. - Deze kunnen als volgt gerangschikt worden ; bier, wijn, cider of appelwijn, azijn, spiritualen.
Bier wordt bereid uit zetmeelhoudende graansoorten,
namelijk gerst, maïs, tarwe, rijst, rogge en gerstmout of
gekiemde gerst, met verdere toevoeging van hop en biergist.
Zeer dikwijls worden ook suiker, invertsuiker, glucose,
looistof benuttigd.
Voor het vervaardigen van wijn, dienen de druiven, waaraan men, indien deze niet zoet genoeg zijn, suiker toevoegt.
De wijngisting wordt door een bijzondere natuurgist die zich
aan de oppervlakte der druiven bevindt, veroorzaakt ; die wijngist heet Saccharomyces ellipsoideus.
Appelwijn of cider is het gistingsproduct van appelsap
door de cidergist of Saccharomyces apiculatus.
Zuur geworden bier en wijn noemt men bier en wijnazijn;
de alcohol dezer alcoholische dranken wordt gedeeltelijk door
het azijnzuurferment (azijnmoer, Mycoderma aceti) in azijnzuur
overgebracht ; de tusschenkomst van de zuurstof van de lucht
is tot dit proces onontbeerlijk. Ook wordt azijn door verdunning, met water, van kunstmatig azijnzuur, verkregen door het
droog stoken van hout, bereid.
Onder spiritualen verstaat men dranken, zooals brandewijn
(rhum, cognac, enz.) en zoete likeuren ; deze worden bereid uit
aethylalcohol (spiritus) en suikersoorten, verscheidene welriekende kruiden, wortels en zaden en onschadelijke kleurstoffen,
zooals bladgroen, sandelhout, cochenille, karmijn, caramel
(gebrande suiker).

,--, 424 ,--In tabel I geven wij de scheikundige samenstelling van
1 liter bier (uitzet van Gent, rooden Bordeauxwijn, zoeten Calvadoscider, wijnazijn en gewone anisette); men noemt extract
het gedeelte dat na volle uitdamping van het water en den
alcohol als vaste rest overblijft.
I. Normale gemiddelde samenstelling van 1 liter (7).
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Gr.
water
aethylalcohol
extract
stikstofverbindingen
suiker, enz.
wijnsteenzuur
wijnsteen
azijnzuur
melkzuur
appelzuur
glycerine
essentiën
asch
graden alcohol (in
volumen)

o

w>
952.2
900.0
25.5
74.6
30.5
23'4
3.0
0.12
21.5
1.1
5.80
-2.07
0.2
1.2
--2.5
5.18
--2.17
1.80
3.210/0 8.4 0/0

a,

> bu

n

cd

U
930.0
23.9
28.9
40.12
--7.0
-

940.0
15.5
1.2
0.8
1.9
58.4
-

2.80
2.75
2.50
3.0 0/0 -

400.0
333.5
348.0
344.0
1.00
0.40
42.00/0

Het is niet zonder belang de vergelijking tusschen bier en
wijn te maken, namelijk om de handelswaarde der calorieën te
bepalen, die uit deze twee dranken kunnen getrokken worden ;
stellig wordt onze vergelijking beperkt tot het gewoon licht
bier, en den gewonen rooden wijn ; sterke bieren, bijzondere
wijnen, zoet, schuimend, enz., zijn luxeartikelen en bijgevolg
geen voedings- doch enkel genotmiddelen. In de berekening
der calorieën, gebruiken wij de volgende waarden : 1 gr. stikstofverbindingen geven practisch 4.1 Cal., 1 gr. suiker ook
4.1 Cal. en 1 gr. aethylalcohol 6.4 Cal. De vergelijking wordt
in tabel II gedaan.
(7) Analysen van 1913.
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II. Vergelijking tusschen bier en wijn (1913).
Gr.
stikstofverbindingen
suiker enz.
aethylalcohol
Calorieën
gemiddelde waarde in centiemen (8)
gemiddelde waarde van 1000 Cal.

1 liter
Gentsche
uitzet
3.0
25.0
25.0
160
12
75

1 liter
roode wijn
(Bordeaux)
0.12
1,10
74.10
482,31
125
259.2

Uit de getallen 75 centiemen voor bier en 259 centiemen
voor wijn, blijkt dus dat als alcoholhoudende voedingsmiddel,
het bier 3 maal goedkooper is als wijn.
Eindelijk geven wij een 3 e tabel om de gemiddelde samenstelling van eenige Belgische biersoorten per liter te geven
(1913, vredestijd vóór den oorlog).
III, Samenstelling van eenige Belgische biersoorten, per liter.

cm
Enkele uitzet van Gent
Dubbel van Gent
Driedraad van Gent
Bruin, Sottegem
Bruin, Oudenaarde
Wit, Leuven
Lambiek, Brussel
Faro, Brussel
Saison van Luik
Gerst van Antwerpen

3cm3
water
alcohol
32.1
952
942
37.8
930
48.0
937
44,3
41.4
935
962
23.7
896
60.9
908
46.8
908
18.2
953
31.3

gr.
extract
80.5
38.2
43.0
35.5
44.2
27.5
78.5
80.4
22.2
29.9

Aan het bier worden soms vreemde stoffen toegevoegd,
namelijk antiseptieken zooals zwaveligzuur, sulfieten en bisulfieten, fluoorverbindingen, salicylzuur, benzoezuur, zoetmakende producten, zooals saccharine en dulcine. Al deze
stoffen zijn door de wet verboden ; alleen sporen van zwaveligzuur worden toegelaten, omdat de vaten door het verbranden
van zwavel kunnen ontsmet worden.
(8) Prijzen van 1913 ; de cijfers zijn voorbeelden en dienen volgens
de omstandigheden (scheikundige samenstelling en handelswaarde) gewijzigd te worden.
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De ziekten van het bier worden door wilde gisten en
bacteriën veroorzaakt ; Bacillus viscosus maakt het bier
draderig, Bacillus viscosus Bruxellensis veroorzaakt den tweeschijn ; azijnzure en melkzure bacteriën verzuren het bier zeer
gemakkelijk.
In den wijn, alhoewel het verboden is, vindt men dezelfde
antiseptische stoffen als in het bier ; evenals voor bier, is alleen
eene kleine hoeveelheid zwaveligzuur toegelaten; in zoeten
witten wijn wordt niet zelden een overdreven zwaveligzuurgehalte gevonden.
Onder de roode kleurstoffen die aan rooden wijn worden
toegevoegd, kan men noemen : fuchsine, ponceau, Bordeauxrood, cochenille, campêchehout, enz. Kunstmatig gekleurde
wijnen dienen als zoodanig verkocht te worden ; het is gevaarlijk anilinekleuren te benuttigen, daar deze giftige producten
zooals arseniek in den wijn kunnen medebrengen. De gewone
vervalsching van den wijn is het vermengen met water en met
alcohol ; wordt aan den wijn alcohol of suiker toegevoegd,
dan moet dit duidelijk bij het verkoopen gemeld worden.
Vele wijnziekten worden door bacteriën veroorzaakt ; de
beroemde Fransche geleerde PASTEUR, heeft over deze ziekten
zeer belangrijke onderzoekingen gedaan (9).
Azijn wordt zeer veel vervalscht; in België moet deze
vloeistof tusschen 3 en 8 gr. azijnzuur per liter inhouden.
Met water worden verdunde producten in den handel bereid,
die zeer arm aan zuur zijn. Het gebeurt dat minerale zuren,
zooals zwavelzuur, als surrogaat het azijnzuur vervangen.
Schadelijke metalen, zooals lood, koper, zink, dienen altijd met
de meeste zorg vermeden te worden.
In spiritualen wordt soms op onvoldoende wijze gestookte
alcohol benuttigd en zelfs. meer dan eens, werd daarin houtgeest (methylalcohol) aangetroffen.
(9) Louis PASTEUR, Etudes sur le vin, ses maladies, causes qui les
provoquent, procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir.
Etudes couronnées par le Comité central agricole de Sologne. Imprimerie impériale, Paris, 1866, 264 blzz. -- 2e Uigave 1872, met de medewerking van RAULIN.
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De meeste essentiën zijn vergiften, die soms 100 maal en
nog meer giftiger zijn dan de gewone aethylalcohol of spiritus.
Het is streng verboden brandewijn en jenever met tabak,
peper, enz., te versterken ; pruisisch zuur, dat in krieklikeur en
noyau aanwezig is, mag een gehalte van 0.1 gr. per liter niet
overschrijden.
Wij geven nu de gewichten essentiën die met 100 gr.
zuivere spiritus (aethylalcohol) even giftig zijn, hetgeen beteekent dat de zelfde giftige werking op het levend organisme
wordt uitgeoefend door de eene of de andere der volgende
hoeveelheden (10) :
100 gr. aethylalcohol
5.80 gr. ananasessentie
1.57 gr. alsemessentie
8.21 gr. anijsessentie
15.01 gr. cognacessentie
0.25 gr. kaneelessentie
1.80 gr. bitter-amandelolie
1.41 gr. muscaatnootolie
0.17 gr. kruidnagelolie
1.21 gr. muntessentie

Nog eens te meer komt dus het gevaar voor onze gezondheid, van het gebruik van alcoholische spiritualen, vooral als
deze zulke schadelijke stoffen inhouden.
SPECERIJEN. - Onder den naam van specerijen rangschikt
men gewoonlijk de producten die geen werkelijke voedingswaarde bezitten, doch bij het bereiden van onze spijzen de
rol vervullen, den smaak te versterken of te verbeteren ; bij
het bereiden van dranken, namelijk van koffie, thee, chocolade
zijn de specerijen stellig zeer gewichtig.
De vervalsching der specerijen doet in het algemeen geen
schade aan de openbare gezondheid, daar deze producten geen
voedsels zijn; zij worden door de vervalsching minder werk-

(10) Zie daarover : A. J. J. VANDEVELDE, Over de giftigheid van
sterke dranken; Tijdschr. toegep. scheik., 1903, 6, 257-274. — Determination de la toxicité des alcools et des essences par l'hémolyse des
globules du sang; Congrès chim. Liége 1905, 401-404. — Sur la
determination de la toxicité des spiritueux a essences par la méthode
hémolytique; Bull, denr. alim. Belg., 1907, 63-78.
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zaam, minder prikkelend en dus minder schadelijk. Deze vervalsching is bijgevolg een bedrog op de aard der verkochte
waren.
Het is aan te raden de specerijen, bij voorkeur niet in den
toestand van poeder te koopen, en dan zelf het product fijn te
stampen of te malen : het is gemakkelijker poeders te vervalschen, dan waren onder den vorm van brokken, zaden,
vruchten, enz.
Een der belangrijkste specerijen is wel de kofe, waarvan
de surrogaten ook algemeen gebruikt worden. De koffie bestaat
uit de zaden van Cofea Arabica, een heester uit de warme
streken. In den toestand van zaden, kan reeds de graad van
zuiverheid en soms ook de varieteit of de oorsprong vastgesteld worden.
De overzeetocht kan de koffie beschadigen, en dit wel
door vochtigheid, door zeewater, enz.
Door het roosten worden de koffiezaden voor de consumptie gereed gemaakt ; door deze behandeling worden welriekende stoffen ontwikkeld, die aan de koffie geur en smaak
verschaffen. Groene en gebrande koffie hebben ongeveer de
volgende scheikundige samenstelling in procenten :
water
caffeïne
vet
suiker
houtstof
asch

Groene koffie
8.0-12.0
0.8- 1.8
11.4-14.2
5.8- 7.8
16.6-42.3
3.5- 4.0

Gebrande koffie
0.4- 4.0
0.8- 1.8
10.5-16.5
0- 1.1
26.3.51.1
4.0- 5.0

De werkzame prikkelende stof van de koffie is de ca ffeine,
welke tot de vergiften behoort waaraan men den naam van
alcaloïden geeft, zoodat een overdreven gebruik van koffie
voor de gezondheid zeer schadelijk is. Daarom is dan ook het
gebruik van een mindere of grootere hoeveelheid suikerij in
het koffie-uittreksel zeer aaan te bevelen.
Door het roosten blijft het caffeïnegehalte onveranderd;
daarentegen wordt de suiker ontbonden. Men zal gemakkelijk
verstaan dat het watergehalte door de uitdamping moet verminderen.
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De koffie wordt vervalscht met water, het goedkoopste der
vervalschende producten en tevens het meest winstgevende,
zoodat men reeds vochtige koffie gevonden heeft met een
watergehalte tot 20 ./.. Het glanzen van de koffie wordt door
de wet toegelaten alleen als eetbare vetten of oliën daartoe
gebruikt worden ; vaseline, paraffine, en dergelijke stoffen zijn
verboden. Wanneer vetten, ook wanneer gomlak, doodekop,
suiker of andere onschadelijke stoffen tot het kleuren of glanzen
gebruikt worden, dan moet dit duidelijk vermeld worden.
Soms wordt rauwe koffie met kleurstoffen behandeld,
aan koffiepoeder vreemde poeders toegevoegd, hoofdzakelijk
bestaande uit suikerij, gebrande eikels, vijgen, dadels, graangewassen, peulvruchten, groensels, brood, enz. Zelfs, doch
zelden, werden in den handel kunstmatig bereide bruine koffiekorrels aangetroffen, bestaande uit een mengsel van geperste
pleister en gemalen koffie.
Suikerij wordt uit de wortels van Cichorium intjjbus bereid
en verkocht in brokjes of in poeder. Daar de wortels altijd
aangekleefde aarde medebrengen, zoo houdt suikerij altijd,
behalve de gewone asch, ook vreemde minerale bestanddeelen
in; in het poeder vindt men altijd meer asch dan in de brokjes.
Een onvolledige wassching heeft stellig voor doel zooveel
mogelijk aschbestanddeelen in het product achter te laten. De
Belgische wetgeving laat toe een aschmaximum van 10 o/ voor
suikerijpoeder en van 8 o/0 voor suikerijkorrels.
Een overtollige hoeveelheid water moet ook aanzien worden als eene vervalsching ; meer dan 15 o/ is niet toegelaten.
Thee bestaat uit de gedroogde, eerst gegiste en verhitte
bladeren van een heester genaamd Thea chinensis, Thee bevat
dezelfde alcaloïde als koffie, namelijk theïne of caffeïne, in de
verhouding, van 1.2 tot 3.5 °lo. De vervalsching van de thee
bestaat meestal hierin dat de bladeren, of wel met water werden
afgetrokken, en daarna gedroogd, of wel vervangen door
bladeren van andere planten, waaronder namelijk aardbezie,
olm, vlinder, wilg, laurier, rozelaar, kastanjeboom, camelia, enz.
Soms worden ook minerale stoffen gebruikt om het gewicht te
verhoogen, zooals potlood, kaoline, gips, en soms ook vreemde
kleurstoffen zooals indigo, Pruisisch blauw, curcuma. Deze
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vreemde stoffen kunnen door een scheikundig en microscopisch
onderzoek teruggevonden worden.
Cacao, het hoofdproduct van chocolade wordt, door het
malen van de zaden van Theobroma cacao verkregen. De
scheikundige gemiddelde samenstelling van het zuiver product
is in procenten :
water
7.0 gr.
47.5 gr.
vet (cacaoboter)
14.0 gr.
stikstofverbindingen
koolhydraten
22.0 gr.
4.0 gr.
ruw vezel
3.8 gr.
asch
theobromine (alcaloïde) 1.5 gr.
De aanwezigheid van een alcaloïde, en wel theobromine,
heeft als gevolg dat cacao eene prikkelende stof is, waarvan
het gebruik dient niet overdreven te worden. Ook hecht men
aan chocolade, eene bereiding uit cacao en suiker een overdreven voedingswaarde ; als stikstofvoeding is de waarde bijna
nul. De suiker en het vet, als de cacao van het vet niet gedeeltelijk of totaal bevrijd is, kunnen stellig enkel als ademhalingsvoedsel in aanmerking komen. Men moet dus een stuk chocolade
aanzien als suikergoed met een kleine hoeveelheid prikkelende
stof, die op kunstmatige wijze ons arbeidsvermogen verhoogen kan.
Cacaopoeder en chocolade worden soms met vreemde
stoffen, zetmeel, meelsoorten, minerale stoffen, vervalscht, terwijl men de cacaoboter niet zelden vervangt door vreemde
vetten : meer dan eens werd aldus cocosvet gebruikt.
Andere specerijen, namelijk peper (zaden van Piper
nigrum), — muskaat (zaden van Myristica fragans), — kaneel
(schors van Cinnamomum), kruidnagel (bloemknoppen van
Caryophyllus aromaticus), — mostaard (zaden van verscheidene Brassicasoorten), worden het meest vervalscht met vreemde
poeders en met minerale stoffen. In het algemeen zijn dergelijke
vervalschingen niet moeilijk langs microscopischen weg terug
te vinden.
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TWAALFDE LES.
De sociale verantwoordelijkheid in zake voeding en
levensmiddelen.
De vervalsching, en in 't bijzonder de vervalsching der
levensmiddelen, heeft verscheidene oorzaken : de zucht naar
winst, een grondeigenschap van den menschelijken geest, de
concurrentie, die dagelijks grooter en heviger wordt, de
vooruitgang van de wetenschappen, de onwetendheid van de
meeste belanghebbenden, alsook... het genot van velen om het
kwaad te verrichten.
Men heeft in alle tijden (1) de levensmiddelen vervalscht : —
hoe gemakkelijk is het immers niet melk, wijn, bier, enz, met
water aan te lengen ; reeds in de middeleeuwen bestond in
Brabant een verordening, volgens welke de hand van den vervalscher, die water aan den wijn had toegevoegd, werd afgekapt.
Doch in onze tijden van geldverkwisting, van hardnekkige
concurrentie, van talrijke en gewichtige ontdekkingen op het
gebied der chemie en der werktuigkunde, is de vervalsching
tot zulken tot nu toe onbekenden graad van volmaaktheid
gekomen, dat de openbare meening, en daarna de regeeringen,
het noodig geacht hebben regelmatig tusschen te komen, ten
einde de talrijke, dikwijls voor de gezondheid van den mensch
schadelijke overtredingen, te beteugelen.
Niet alleen worden de levensmiddelen vervalscht; veel
erger is nog de vervalsching van de gedachten welke over de
voeding in omloop zijn. De onwetendheid is hieromtrent zoo
groot, dat men zich met reden kan afvragen of de ouders, het
openbaar gezag, de beoefenaars van wetenschap en onderwijs
zich wel een juiste en echte rekenschap geven omtrent hunne
plichten en hunne sociale verantwoordelijkheid (2). In menig
(1) De ,Kenre van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en
glossarium door EDW. GAILLIARD (uitgave Kon. Vl. Academie Gent,
5 vol. 1894, 1895, 1897, 1899, 1905) bevat een aantal inlichtingen
betreffende de beteugeling der vervalschingen.
(2) Niemand meer als wijlen JULILIS MAC LEOD, professor van
plantkunde aan de Hoogeschool van Gent (19 Feb.1857 t 3 Maart 1919),
mijn diepbetreurde leermeester, wiens zetel ik de eer heb te bekleeden in
de Koninklijke Vlaamsche Academie, had een hooger begrip van de
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geval van besmettelijke ziekten zijn de belanghebbenden, uit
reden van nalatigheid of onwetendheid, eenvoudig van het
voorgevallen schuldig.
Oneindig meer bevolkt dan vroeger zijn de gemeenten
geworden waar de inwoners als het ware de eene op de andere
opeengehoopt moeten leven. De nijverheid, waarvan aan de
andere zijde de ontwikkeling den rijkdom uitmaakt van een
land, vermindert door hare krachtige verspreiding den hygie
nischen toestand der bevolking. En daarom wordt het eene
noodzakelijkheid zich heden om een aantal maatregelen te
bekommeren, welke vroeger veel minder gewichtig, zelfs overbodig waren.
De verantwoordelijkheid in zake voeding en vervalsching
van levensmiddelen dient op zorgvuldige wijze bepaald te
worden ; wij zullen deze bestudeeren, niet alleen in verband
met het familieleven, doch ook met den handel en het openbaar
gezag.
De grondreden van het bestaan van de familie is het
behouden van het menschelijk geslacht, tevens ook dit geslacht
zoo sterk mogelijk te maken, ten einde het weerstandsvermogen
tegen ongunstige levensvoorwaarden, namelijk ziekten, te verhoogen. Zonder twijfel hangt de toestand van voorspoed en
rijkdom van een volk van de ontwikkeling van den geest af,
zoowel op het gebied van de kunst als van de wetenschap en
nijverheid ; doch naast een zorgvuldig en volledig onderwijs,
moeten de lichamelijke oefeningen, alsook handenarbeid de
eerste plaats bekleeden.
In de meeste gevallen ziet men dat de beoefenaren van
geestesarbeid zich zoodanig op de studie toeleggen, dat zij
weldra alle lichaamsweerstandsverwogen verliezen, ofwel, dat
sportliefhebbers zich zoo zeer met lichamelijke oefeningen bezig
houden, dat hun geest als het ware totaal in bekrompenheid
verkeert, en dat zij in den grond niets anders worden dan
prachtige levende exemplaren van brutale spierkracht. Van
sociale verantwoordelijkheid. Hij schreef daarover een merkwaardige
studie : De invloed der levensvoorwaarden en de sociale verantwoordelijkheid. (Handel. 4e Vlaamsch Nat. en Geneesk. Congres, Brussel,

1900, blzz. 149-165.)
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den handenarbeider, zoowel op den akker als op de fabrieken,
valt helaas ook zeer weinig omtrent de geestesontwikkeling
te zeggen.
De meesten hebben geen onderwijs genoten, een zeker
aantal hebben, in hunne kinderjaren, de school bezocht, doch
hebben na korten tijd, alles wat zij geleerd hadden vergeten,
op zulke wijze dat zij later als volwassenen groote moeite
hadden om beroepsonderwijs te genieten. Slechts enkele hebben
nog de bijzondere buigzaamheid van den geest behouden, om
het nieuwere op te vatten, en gedachten te ontvangen en te
verspreiden.
De jonge vrouw vooral blijft aan de algemeene ontwikkeling vreemd, hare opvoeding dient echter gericht te worden in
den zin van het doel van haar bestaan, van hare natuurlijke
plichten wat het in stand houden van het geslacht betreft, van
hare maatschappelijke plichten in het opkweeken van het kind,
en in het onderhouden van het huisgezin.
Zonder overdrijving, mag men zeggen dat in de meeste
landen de waarde van eene vrouw bepaald wordt volgens den
omvang van een hoed, volgens de hoogte en de kleur van eene
pluim op dien hoed, volgens de hoogte van de hiel en van het
schoeisel, volgens het schijnbaar gewicht goud, zilver, echte of
valsche steenen,

of andere

haar-, oor-, vinger-

of

kieederen-

sieraden, volgens de hoedanigheden der kanten, der min of
meer bewerkte kleederstoffen waarmede het lichaam wordt
bedekt.
Zulke toestanden zijn verstaanba-r als men rekenschap
houdt met de weinig wetenschappelijke begrippen die, in de
meeste landen, de jonge bruid aangaande hare toekomende
moederschap bezit, zoowel deze in hare rijke witte kleedij en
met haar schitterend gevolg, als gene in een gemeen en goedkoop volkskleed en alleen door hare ouders en getuigen
bijgeleid.
Niemand heeft er aan gedacht, haar zelfs de eerste beginselen van die begrippen te doen verstaan. Hoe eenvoudig toch
ware het niet door een daartoe passend onderwijs, den vrouwelijken geest met een aantal begrippen over voeding, over
hygiëne, over verwarming, over verluchting enz. te voorzien.
Aan den anderen kant, geniecen de vrouwen uit de hoogere
klassen der bevolking een zoogenaamde volledige opvoeding
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tot achttien jaar, waarop een nieuw leven begint, gansch kunst-S
matig, bijna altijd ijdel en koortsig, waardoor zij onverschillig
en onwetend blijven, en zelfs den tijd niet hebben om eens na
te denken aan welke gewichtige natuurlijke en maatschappelijke
wetten zij onderworpen zijn.
Hoe meer het peil onzer beschaving verhoogt, hoe meer
wij ons ook van de natuurlijken toestand verwijderen, hoe
kunstmatiger ook ons lichaam dient verzorgt te worden. Hier
alleen kan de uitbreiding van de practische wetenschap in den
vrouwengeest, den toestand verbeteren en redden.
Op het gebied van bewerkingen met melk, laat in de
meeste landen de opleiding zeer veel te wenschen over. Moet
men zich met de vervalsching der melk, die thans overal op
groote schaal wordt gepleegd, zeer ernstig bekommeren, zoo
moet men ook met leedwezen denken aan de onwetendheid
van de moeders, en hoeft men zich te bekommeren over de
zorgeloosheid van zekere geneeskundigen om de moeders te
onderrichten wat de voeding met melk betreft. Indien men de
voeding met de moederborst onbesproken laat, toch is er
daarover een echte kruistocht te beginnen om het kind te
beschermen en aan de ouders hunne verantwoordelijkheid te
doen begrijpen.
Wat ziet men immers eiken dag, in al de klassen van de
bevolking gebeuren ? Ofwel wordt de melk aseptisch gemolken,
namelijk na eene zorgvuldige wassching met zeep en afspoelen
door versch gekookt water, zoowel van de huid en de melkklieren van de koe, als van de handen en de armen van den
persoon die met het melken gelast is; — ofwel wordt de melk
gesteriliseerd of gepasteuriseerd verkocht, dus kiemvrij ; —
ofwel wordt de melk te huis door verwarming goed of op
onvoldoende wijze gesteriliseerd. Ik spreek hier niet van de
welgekende onzindelijkheid van vele boeren, die de melkvaten zeer oppervlakkig spoelen en besmet water gebruiken
tot het reinigen van het gereedschap of tot het aanlengen van
de melk, die stellig het wasschen een onnoodige voorzorg
achten en zelfs met door speeksel bevochtigde handen tot het
werk overgaan, ver van er aan te denken de huid van de koe
eerst zorgvuldig te reinigen.
Daarna brengt de moeder, ofwel de almachtige en zoog
gezegde geleerde vroedvrouw, de dienst- of kindermeid, --
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wellicht onder het volk een zustertje of een ander lid van het
gezin, ook nog een gedienstige buurvrouw, die de moeder vervangt, -- den nuttigen drank in een zuigfleschje dat in de meeste
gevallen aan de pomp of de waterkraan op onvolkomen wijze
wordt uitgespoeld ; meer nog, worden suikergehalte of warmtegraad bepaald door den mond van de verpleegster, waardoor
de melk op gevaarlijke wijze kan besmet worden, en waardoor
de eerst uitgevoerde ontsmetting geheel vruchteloos en ondoeltreffend wordt, alsof de maten, de gewichten, de thermometers nog niet zouden uitgevonden zijn.
Alhoewel zulke voorwerpen niet door iedereen kunnen
worden aangeschaft, uit rede van spaarzaamheid, kunnen zij in
elk geval zeer wel en op zeer eenvoudige wijze vervangen
worden door een glas, eene kom die als maat dienen kan ; de
klompjes suiker kunnen toch wel zonder moeite geteld worden;
eindelijk kan de warmtegraad worden bepaald door het brengen
van de zuigflesch tegen het ooglid, ofwel kan eene kleine
hoeveelheid melk in een lepel gebracht worden, op zulke wijze
dat de vloeistofvoorraad niet besmet worde.
Denken vele vrouwen aan deze zoo eenvoudige begrippen ? Het is voldoende eene kleine wandeling te doen in
bevolkte straten en openbare wandelplaatsen, in de meeste
steden eenige huisgezinnen met kinders te kennen, om dadelijk
tot eene overtuiging te komen.
In zulke omstandigheden valt het niet te verwonderen
dat er onder de kinderen een zulke erge sterfte heerscht : de
vraagt rijst dan ook natuurlijk op te onderzoeken hoe men dezen
toestand kan verbeteren. Het antwoord is gemakkelijk te vinden :
niet alleen moet de vervalscher vervolgd, de eerlijke leveraar
gekend en beschermd worden, maar ook moet de vrouw op
de hoogte gebracht worden van haar sociale verantwoordelijkheid.
Reeds in het lager onderwijs zoowel voor de meisjes als
voor de jongens zouden de grondbeginselen van de bacteriologie moeten onderwezen worden. Dit brengt echter niet de
minste moeilijkheid mede. De grondbeginselen der dier- en
plantenkunde worden wel aangeleerd, waarom zouden de
microscopische wezens die onze gevaarlijkste vijanden zijn,
die meer schade veroorzaken dan de leeuwen, de tijgers en
andere wilde dieren, onbekend blijven, als deze bacteriën in
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zoo ontzaglijke hoeveelheid zich rondom ons bevinden en onze
gezondheid, ons leven, gestadig in gevaar brengen. Welk
colossaal aantal slachtoffers der bacteriën in vergelijking met
deze der wilde dieren !
De hygiënist Bordas maakte, aangaande de noodzakelijk
heid het water te ontsmetten, de volgende zeer wel passende
vergelijking : " Als een woud door een aantal onschadelijke
dieren bewoond wordt, kan dit woud zonder gevaar worden
doorgetrokken; indien echter onder de onschadelijken enkele
gevaarlijke wilde beesten zich bevinden, dan wordt een doortocht door het woud zeer gevaarlijk. "
Onze omgeving is ook een woud, veel gevaarlijker nog
dan het woud met enkele wilde dieren, waarvan de aanwezigheid door het gerucht der bladen, door eenen schreeuw kan
worden ontdekt. In de meeste gevallen heeft men den tijd een
geweer gereed te maken, een jachtmes uit te trekken, en zich
met goed gevolg te verdedigen.
De bacteriën daarentegen kunnen wij op deze wijze niet
treffen ; het zijn zulke kleine wezens, hunne afmetingen zijn zoo
gering — de grootste slechts enkele duizendsten van een millimeter —, dat alleen eene zeer sterke vergrooting het mogelijk
maakt, zich van hunne gedaante een denkbeeld te geven.
Ook kan medegedeeld worden dat het water millioenen
bacteriën in een enkelen cm 3, -- het duizendste van een liter —
kan inhouden, en nog helder genoemd worden.
Tusschen een aantal zulke onschadelijke, kleine, onzichtbare wezens, bewegen zich niet enkele, maar soms zeer talrijke
schadelijke bacteriën. In het water kan men in geval van
besmetting, de schrikkelijke typhus en cholerabacteriën vinden;
in de lucht zweven, vooral op bewoonde plaatsen, een ontzaglijke menigte tuberculosemicroben, bacteriën van de keelontsteking, om alleen deze te noemen, die gestadig ons lichaam
zoeken aan te vallen.
Is het wel normaal dit alles niet te weten ? Er worden aan
de kinderen, met de grootste moeilijkheid oefeningen opgelegd tot de zoogenoemde ontwikkeling van den geest, welke
hierin bestaan, dat het kind passende hoedanigheidswoorden
voor openstaande plaatsen in een volzin moet opzoeken, verder
met een aantal dooreen opgegeven woorden passende zinnen
moet opstellen, verder nog uit een verhaal de onderwerpen en
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de gezegden moet uitzoeken enz. Op mijn tafel ligt een schoolboek, waarin te lezen staat : vergelijk 't nut der herkauwers,
geit, schaap of koe, — de volkrijkheid der steden Berlijn, Parijs
en Londen, waar het kind waarachtig nooit is geweest, en
waarover het volstrekt geen denkbeeld heeft, —• de wreedheid
der wilde dieren, wolf, leeuw, tijger, r— enz.
In mijn eenvoudige onwetendheid, moet ik rechtzinnig
verklaren, dat het mij gansch onmogelijk is vele dezer vragen
te beantwoorden ; tusschen het schaap, dat vleesch, wol, melk,
huid levert, en de koe, die melk, huid en vleesch geeft, die op
onze akkers dikwijls werkzaam is, zoek ik bij gelijkheid van
gewicht en waarde te vergeefs eene beslissing te nemen. Verder
is het mij wel even door een tijger, of door een leeuw verslonden te worden : het is mij gansch onmogelijk eene keus te
maken, om de voorkeur te geven aan het minst wreedzame
dezer twee dieren !
En terwijl het kind zijn tijd verliest met zulke geestesoefeningen, blijft het in de volle onwetendheid van hetgeen
rond hem bestaat en zich beweegt. De vaststelling van eenvoudige feiten waardoor de levensvoorwaarden worden bekend
gemaakt, en waardoor ook aan den geest een practische in ons
leven zoo nuttige, ja zelfs onmisbare richting wordt gegeven,
blijft onderdrukt door pedagogische raadsels, door vroegtijdige,
en over 't algemeen nuttelooze toepassingen der logica.
De bacteriologie heeft echter alleen niet als doel de bacteriën en hunne misdaden te doen kennen ; deze wetenschap is
als het ware met de chemie de grondwetenschap van de voeding
en de hygiëne. Door de bacteriologie leeren wij de methoden
der sterilisatie of ontsmetting in het dagelijksch leven toe te
passen. Iemand die eenig begrip heeft van deze wetenschap
zal verstaan waarom het gebruik van rauw voedsel gevaar
kan opleveren, als dit voedsel uit onbekende plaatsen afkomstig
is, en waarover geen toezicht kan gehouden worden ; waarom
het bewaren van de spijzen en voornamelijk van de melk, in
geslotene vaten, en op eene frissche onbewoonde kamer alleen
mogelijk is; waarom het noodig is de vaten zelf waarin de
voedsels moeten bewaard worden, te steriliseeren, bij voorbeeld
door het voorafgaand afspoelen dezer vaten met gekookt water
of door koken van water in de vaten zelf.
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Door de studie der bacteriologie kan men ook begrijpen,
welk gevaar het spoelen van glazen, porcelein-, en allerlei
keukengereedschap in niet loopend water oplevert, op zulke
wijze dat het eene voorwerp door het andere kan besmet
worden. Is het gevaar minder tusschen de leden van een zelfde
familie, wordt het veel erger in het geval van hotels, spijs- en
koffiehuizen, waar er in de meeste landen, in vele gevallen,
zeer weinig zindelijkheid wordt aangetroffen.
Buiten de overtuiging die men over het voorafgaande
heeft opgemaakt, is het ook wel noodig zich een juist denkbeeld te vormen van de voedingswaarde onzer levensmiddelen.
Hieromtrent heerschen bij velen verkeerde begrippen, valsche
gedachten, en daarom dient ook aan de jeugd een grondige
kennis daarvan gegeven te worden.
De nijverheid der levensmiddelen heeft ten doel producten
voort te brengen waarmede de mensch zijn leven in stand
kan houden, waarmede hij de verliezen aan stof en energie
moet herstellen, welke door den arbeid van lichaam en geest,
en bij kinderen door den groei, worden veroorzaakt.
Daar ons lichaam dagelijks behoefte heeft aan voedingsstoffen die in de eerste plaats de weefsels vernieuwen en, in de
tweede plaats, de noodige energie (arbeidsvermogen) leveren,
zoo is de sociale verantwoordelijkheid van den voortbrenger,
van den handelaar, zeer groot, veel hooger dan men het
gewoonlijk aanneemt. De voedingsmiddelen moeten dus in
goede voorwaarden behandeld worden, en met de meeste zorg
in acht worden genomen.
Dit goed te verstaan en het zich degelijk in den geest te
prenten, is wel de eerste plicht van den voortbrenger. In dien
zin is dus de eerlijkheid een eerste noodzakelijkheid.
Eene tweede noodzakelijkheid is de kennis die alleen door
het beroepsonderwijs wordt aangeschaft. Door de studie van
hetgeen zijn vak aanbelangt, wordt de nijveraar, de handelaar,
op de hoogte gebracht van de samenstelling, van de eigenschappen, van de vervalschingen der producten, die hij alle dagen
onder de handen heeft. Tevens leert hii de bijzondere vaktijdschriften kennen, en maakt een einde aan al hetgeen met
gewoonte en eenvoudige overlevering gemeenschap heeft, en
een hinderpaal is tot den vooruitgang.
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Te gelijker tijd wordt hij op de hoogte gebracht van de
wetgeving en weet, bijgevolg welke behandelingen toegelaten
of verboden zijn.
Men zal natuurlijk hier kunnen beweren dat door leeren,
de vervalsching op wetenschappelijke wijze kan uitgebreid
worden ; dit schijnt waarheid te zijn. Doch hierop diene
tot antwoord dat de vervalsching ook gewoonlijk als loon
van winst gepleegd wordt ; door de verbeteringen der methoden kan echter ook eerlijke winst gevonden worden, en
in deze brengt de kennis, met haar nadeel, ook haar voordeel
mede.
Aan personen die zich rechtstreeks met de gezondheid van
ons lichaam bezig houden, namelijk aan medici, apothekers,
drogisten, worden bepaalde studiën opgelegd ; op dezelfde wijze
worden in de maat van het mogelijke, en ook volgens het vak,
van nijveraars en handelaars in levensmiddelen het zelfde verwacht, omdat zij ook onze gezondheid als het ware in handen
hebben, en aldus een zware last van sociale verantwoordelijkheid dragen.
In den handel en in de nijverheid worden velen levensmiddelen rechtstreeks of onrechtstreeks besmet, en ik verzoek
den lezer met mij een kleine wandeling in de stad te doen.
Laat ons eerst naar de groentenmarkt gaan, waar wij zeer
sterk besmette waren aantreffen, waar groenten en vruchten op
zeer onzindelijke wijze worden behandeld.
Dergelijke besmetting bestaat stellig alleen voor groenten
die niet gekookt worden en rauw worden gebruikt ; voor de
anderen die door verwarming worden bereid is de besmetting
schijnbaar zonder gevolg en zonder gevaar, Toch komen die
groenten in rauwen toestand in de keuken, waar ziektekiemen
op het gereedschap, en van daar in het voedsel zelf kunnen
overgebracht worden. Ik hoor wel zeker iemand van overdrijving spreken, doch daarop valt dadelijk te antwoorden dat
in het onderzoekslaboratorium, de watermonsters, die ziektekiemen inhouden, altijd met de grootste zorg worden behandeld,
en dat het besmette gereedschap door koken en sodaloog ontsmet wordt, hetgeen nooit in de keuken gebeurt ; daarbij kan
ook gezegd worden dat in de keuken allerlei spijzen worden
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bereid, en dat in vele huizen de keuken tot eetplaats dient,
terwijl het laboratorium zeer zelden als eetkamer gebruikt wordt.
Van de groentenmarkt naar een andere kant van de stad
komen wij aan eene bakkerij : daar brengt een bakkersgast met
zijne handen, waarvan ik de beschrijving niet durf beginnen,
het dagelijksch brood in zijne kar ; de broodstukken worden uit
den bakkerijkelder op de steenen vloer van het voetpad gebracht
om dan door den werkman in den wagen geplaatst te worden.
In den winkel van de bakkerij zelf, staat een kind te wachten,
terwijl de verkoopster in een papierzakje blaast in wetenschappelijke taal is blazen het verkleinwoord van spuwen —
ten einde het zakje open te doen om kleingoed erin te brengen.
Verder in de straat woont een handelaar in visch en
oesters : ondervraag hem over de wijze waarop hij de oesters
behandelt, en hij zal vertellen dat deze schelpdieren regelmatig
met water worden ververscht ; doch over de hoedanigheid van
het gebruikte water, kan hij niet de minste inlichting geven,
alsof deze vloeistof nooit kon worden besmet.
Onze gedachten nemen natuurlijk hunne vlucht tot het
gebruik van water bij het vervalschen van melk. De bovengenoemde personen brengen uit onwetendheid aan de maatschappij nadeel toe; zij verdienen gestraft te worden, omdat
daardoor aan den medemensch nadeel wordt gebracht.
Doch hij die het kind, den grijsaard, den zwakke, voor
welke de melk onontbeerlijk is, benadeelt, maakt zich aan een
nog ergere misdaad plichtig. Door toevoeging van water vermindert men de voedingswaarde van deze voedingstof ; daardoor wordt het stellig onmogelijk volle melk te doen gebruiken,
daarenboven kan aangelengde melk met een bepaalde extractgehalte niet bereid worden. Wordt nu besmet of gevaarlijk
water gebruikt, zooals het maar al te dikwijls op hoeven, in
kleine winkels of koffiehuizen gebeurt, dan kan de zoo verdienstelijke voedingstof, in de keuken van een gezond huisgezin
gebracht, een echt vergift worden.
Door afrooming wordt een gedeelte van het melkvet verwijderd, hetgeen de voedingswaarde, vooral ten opzichte van
het ademhalingsvoedsel vermindert; het is immers bewezen dat
het gebruik van afgeroomde en centrifuge melk bij de voeding
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der kinderen moet afgekeurd worden. Niettemin wordt eiken
dag nog afgeroomde melk aan de kinderen gegeven, terwijl
men bij de voeding van kalveren de voorzorg neemt aan de
centrifugemeik een zekere hoeveelheid sesaamolieemul.sie toe
te voegen.
Wie door onderwijs, door kennis, door het bestudeeren
van deftige voorbeelden op de hoogte gebracht wordt van
zijn sociale verantwoordelijkheid zal moeten bekennen dat hij
ook zware plichten heeft ; — dan zal de groentenvoortbrenger
zijne producten niet rechtstreeks besmetten, --- dan zal de bakker
zijne waren met zindelijkheid behandelen, zonder deze met
straatstof, met mondbacteriën te besmetten, — dan zal de koopman in oesters eerst het gebruikte water zorgvuldig laten onderzoeken, en maatregelen nemen om alleen zuiver water te
benuttigen, dan zal de melkverkooper misschien begrijpen
welke groote misdaad in den melkhandel de vervalsching
uitmaakt.
Daarenboven kan het stelsel der vereenigingen ten einde
den eerlijken handel en de koopers te beschermen zeer nuttig
zijn. In die vereenigingen zouden alleen nijveraars en handelaars
toegelaten worden die eerlijken handel drijven, en die zich aan
een regelmatige en strenge controle onderwerpen. Het lidmaatschap alleen tot zulke officieel erkende vereeniging is voor het
publiek een waarborg dat de verkochte levensmiddelen zuiver
zijn en dat zij goed, normaal, en op gezonde wijze zijn bereid
en behandeld geweest.
Misschien zullen eerlijke nijveraars en handelaars uit het
bovenstaande het eene of het andere kunnen benuttigen, ten
einde zich tegen oneerlijke concurrentie te beschermen, waardoor al het nut, al het belang van handel en nijverheid, kan
beschadigd of voor altijd vernietigd worden.
Ten einde de vervalsching te beteugelen, is het echter niet
voldoende in het belang van den algemeenen gezondheidstoestand strenge maatregelen te nemen; nog is het noodig den
voortbrenger geene schade te berokkenen. En daarom is de
taak van de wetgeving zeer moeilijk en zeer belangrijk. Aan
den eenen kant doen zich de belangen van handel en nijverheid op, waarvan de ontwikkeling dient aangemoedigd te
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eerlijkheid beschermen, zijn immers twee zaken die nauw met
elkaar verbonden zijn maar waarvan de tweede, soms te veel,
soms ook onvermijdelijk door de eerste te lijden heeft.
Over het algemeen heeft de openbare macht in de
beschaafde landen, zonder daarom het ideaal bereikt te hebben,
reeds veel gedaan, en eene bespreking van de maatregelen die
in den eenen of den anderen zin genomen werden, zou zeker
hoogst belangrijk zijn, doch tevens hier te uitgebreid.
Als politiedienst heeft de gemeenteoverheid een zeer streng
toezicht te houden over alles wat de voedingsmiddelen betreft.
Doch niet alleen dient toezicht uitgeoefend te worden, maar
ook moet aan de inwoners de mogelijkheid verschaft worden,
zelf de hoedanigheid der waren vast te stellen door het kosteloos onderzoek in de officieele laboratoria.
Zulke inrichtingen bestaan in België,namelijk te St.-Niklaas,
te Gent, te Antwerpen, te Brussel en bewijzen talrijke diensten.
Doch kunnen zij alleen in groote gemeenten worden ingericht,
welke de noodige middelen bezitten, of door den Staat zelve.
De sociale verantwoordelijkheid der gemeentebesturen is
zeer groot ; de overheden hebben tot plicht op de openbare
gezondheid te waken, door spoedige en strenge maatregelen de
epidemische ziekten te bestrijden, welke op dicht bevolkte
plaatsen zich ook zeer spoedig kunnen uitbreiden en aldus
groote schade kunnen veroorzaken.
Het toezicht over levensmiddelen is in dien zin veel gewichtiger dan men het gewoonlijk denkt. In de meeste landen draagt
men zorg tot het hospitaliseeren van zieken, gebrekkigen, ouderlingen en zwakke kinderen : belangrijke geldsommen gaan naar
de zoogezegde weldadigheidswerken.
Maar soms wordt te veel uit het oog verloren dat ook
voorbehoedsmiddelen hun belang hebben, dat deze over het
algemeen kunnen bijdragen tot het verminderen van vele sociale
kwalen, welke door de openbare of private weldadigheid alleen
worden verzacht, doch nooit genezen.
Dat men echter denke over de diensten welke het toezicht
over drinkwater en melk kan bewijzen, zonder overdrijving kan
men zeggen, dat al het geld dat heden wordt uitgegeven om de
voeding der kinderen eenvoudig normaal te maken, later niet
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meer zal moeten uitbetaald worden om arme, zwakke en
lijdende menschen in een droevig, ja zelfs nutteloos leven te
houden. Integendeel het menschelijk ras zou sterker worden, en
aldus kan een land in tijden van oorlog, en nog meer in tijden
van vrede, op krachtige gespierde armen en sterke geesten
steunen.
Op plaatsen waar de bevolking op verontrustende wijze
afneemt, wordt met hardnekkigheid naar dit doel gestreefd.
Talrijke wetenschappelijke personen eischen voor het kind het
recht op de melk van zijne moeder, en in feit wordt dit recht
reeds in verscheidene kraamvrouwengasthuizen geëerbiedigd
en toegepast. Deze sociale misdaad, waardoor een kind van de
melk van zijne moeder wordt beroofd, omdat die melk aan een
ander kind wordt verstrekt, hetwelk door fortuin meer begunstigd is, wier ouders aldus van de levensvermaken gemakkelijker kunnen genieten, deze misdaad wordt alle dagen ongestraft
gepleegd, zonder zelfs te doen denken aan het schepseltje, dat
in vele gevallen, in vreemde handen, langzamerhand verzwakt
en daarna verdwijnt.
Het recht van het kind op de melk van zijne moeder is het
eerste erfgoed, dat aan het onschuldig kind niet kan ontrokken
worden. Wil eene vrouw ten einde haar vermogen te verhoogen zich als min plaatsen, dan moet zij in een gezondheidstoestand verkeeren waardoor zij in staat is ter gelijkertijd twee
kinderen te voeden, het hare en het andere. Op deze wijze heeft
dit laatste het overschot dat door den echten erfgenaam voorloopig niet wordt gebruikt.
Stellig zullen in deze voorwaarden de andere melksoorten
noodig zijn ; ook heeft men kunnen constateeren, in de hospitalen, waar deze grondbeginselen worden toegepast, dat de
gevolgen zeer gunstig zijn en dat de rauwe moedermelk de
vertering van gekookte koemelk op zeer gelukkige wijze
begunstigt.
Eindelijk kunnen ook door de gemeenten hygiënische
maatregelen genomen worden, zooals het verbieden van het
verkoopen van melk in niet gesloten flesschen of kannen. De
methode waardoor de melk in flesschen en onder afkoeling
naar de steden wordt gebracht, en die over het algemeen niet
gesloten worden, omdat de meening heerscht, dat het insluiten
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de melk doet bederven, heeft eenvoudig voor gevolg, al het
vuil der wegen in de melk te laten binnenkomen. Ook levensmiddelen zooals suikergoed, kaas, meelbereidingen, gerookt
vleesch, en over het algemeen al de producten die zonder
opvolgende verwarming als voedsel worden gebruikt, zouden
niet onbedekt aan de stof der wegen en der straten mogen
blootgesteld worden, vooral op marktdagen, waar zij reeds in
te rechtstreeksche aanraking komen met het publiek. Dit moet
niet als eene onmogelijkheid aanzien worden : in eenige spoorstations worden de eetwaren in papieren zakjes te koop gesteld
en aan de reizigers verkocht.
Deze pogingen hebben natuurlijk veel goede en veel nuttige
uitslagen opgeleverd, en verdienen dan ook door de openbare machten ondersteund te worden. Zeer groot is bijgevolg
de sociale verantwoordelijkheid van het openbaar gezag, en
zeer gewichtig ook zijn de gevolgen zijner werkzaamheden.
In tijden van oorlog, evenals in tijden van vrede, bestaat
er een zeer werkzame vijand, een vijand die den mensch zonder
onderscheid van volksgrenzen aanvalt.
Die vijand is de ziekte !
Tot den strijd tegen dezen vijand zijn wij nooit genoeg
uitgerust, en zelfs op vele plaatsen blijven wij daarover in de
diepste onwetendheid. Daarom heb ik het noodig geacht het
voorafgaande mede te deelen.
Misschien liggen vele der hooger ontwikkelde gedachten
te dicht aan een onbereikbaar ideaal ; streeft echter eenieder
niet tot het een of ander ideaal, ten einde een kleine verbetering aan zijn lot toe te brengen, doch zonder dat ideaal zelf te
kunnen bereiken.

446
H. SNIJDER. The chemistry of plant and animal life. New York, 1912.
D. INGERMAN. Mikroskopie der voornaamste handelswaren.
Amsterdam, 1910, 202 blz.
J. ROLAND. Theorie and Praxis des Kiichenbetriebes auf wissenschaftlicher Grundlage. Dresden en Leipzig, 1920, 292 blz.
E. EICHWALD. Problema and Aufgaben der Nahrungsmittelchemie. Dresden en Leipzig, 1920.

R. LECOQ. Les nouvelles théories alimentaires. Paris (Vigor),
1920, 76 blz.
A.-J.-J. VANDEVELDE. Over vitaminen of bijkomende factoren van
de voeding. Natuurw. Tijdschr., 1921, 3, 4958.
De mededeelingen van het Landbouwministerie der Vereenigde Staten van Amerika, namelijk Experimental Stations Record
(Washington), en The American Food Journal (Issued monthly by
the Paterson publishing C o , Chicago) bevatten talrijke en belangrijke inlichtingen over huishoudkunde.

BIBLIOGRAPHIE.

Lijst van eenige boeken welke voor verdere studie nuttig
kunnen zijn.
A. J. C. SNIJDERS. Onze voedingsmiddelen. Zutphen, 1911.
S. BIEGEL. Handboekje der Gezondheidsleer. Gorinchem, 1900.
De tentoonstelling betreffende de bederving en de vervalsching der
eetwaren (Wereldtentoonstelling van Gent). Brussel, 1914.
W. O. ATWATER and A. P. BRYANT. The chemical composition
of american food materials. Washington, 1906.
L. FRANCOIS et R. VALLIER. Les industries agricoles et alimentaires. Paris, 1914.
E. VAN MEURS. Lesons expérimentales de chimie, de physique et
de biologie; cours normal d'enseignement ménager a Mons. Mons, 1915.
A. GRÊGOIRE. Syllabus dun cours populaire d'alimentation humaine. Gembloux, 1916.
A.-J.-J. VANDEVELDE. Over melk en melkvervalsching. Gent, 1907.
A.-J.-J.VANDEVELDE.Het water in het dagelijksch leven. Gent,1909.
A.-J.-1. VANDEVELDE. De scheikunde in betrekking met de
gistingsnijverheden. Gent, 1917.
C. MARÉCHAL. Comment se nourrir et se chauffer en temps de
disette. Bruxelles.
A. DELSEMME. Ce que chacun dolt savoir concernant l'alirnentation rationnelle, avec 9 tableaux coloriés. Liége, 1917.
J. KONIG. Náhrwertta fel. Gehalt der Nahrungsmittel an ausnutzbaren Náhrsto ffen, ihr Kalorienwert and Náhrgeldwert, sowie der
Nahrsto f bedar f des Menschen. Berlin, 1913.

H. SCHALLund A. HEISLER. Nahrungsmitteltabelle.Wiirzburg 1912.
J. FRENKEL.

Ernáhrung and Volksernahrungsmittel. Leipzig, 1900.

G. ABEL. Chemie in Kiiche and Haus. Leipzig en Berlin, 1905.
A. MARTINET. Les aliments usuels. Paris, 1907.
J. AMAR.

Le moteur humain. Paris, 1914.

— 447 —
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

488. — FONTEYNF (te Brugge).
De " FONTEYNEN '' te Brugge waren aansluitingen, of een
soort van pompen openbare en andere, — die in verband
stonden met de onderaardsche waterleiding, d, w. z. het
" Waterhuus '' of de " Moerbuise " der stad. Aanteekeningen
omtrent de Moerbuise, in ons Gloss. Inv. Arch. Bruges,
blzz. 206207. Verdam, v° Fonteine, spreekt van Bron, Springbron, zoowel ten opzichte van het water zelf, als van den
bovenbouw, de constructie, waardoor het water boven den
grond wordt gebracht; dus zoowel put, wel als fontein. Men
zie onze artikels over Water slaen en over de daarbij vermelde "fonteinen ", in jaarg. 1914, blzz. 296-297. en jaarg. 1919,
blzz. 394395. De tekst hieronder dient evenwel nader toegelicht :
Archief der Stad Brugge, Fonds der Hallegeboden, Register 15531554, fol. iij c xxxix : " Men gheeft ulieden te kennene, dat men zal
aflaeten de fonteynen deser stede, zo wel de ghuene die metten waterhuuse wateren als alle andre, Dyzendaghe, Woensdaghe ende Donderdaghe, tot snavens dat men wederomme water slaen zal... '' (1560.)

Door de " FONTEYNEN deser stede ", verstond men " zo
wel de ghuene die metten waterhuuse wateren '', of die
onmiddellijk door het Waterhuis gespijsd waren, — " ende alle
andre '' of deze die gevoed waren door een of ander " hoofd "
staande " in de veste " der stad, ni. " thenden der Gansstrate ",
" ten hende van der Wulf haghestrate ", " ter Coepoorte backten
wyngaerde ", enz. Over bedoelde " hoofden '', of " hoofden
van den fonteinen ", zie men ons Gloss. ut supra, v° HOOFD,
Suppl., blzz. 614-615.
Zou de thans te Brugge nog gekende Freren Fonteinstraat
— (dat geenszins door Rue des Frères de la Fontaine te vertalen is), — haren naam niet ontleenen aan een " fonteyne "
ten dienste van een of andere brouwerij, staande " bij de Frere-
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fonteyne ", of bij de Freren muer (naer het Freremineuren
cloostre). Cfr. L. Gilliodts-van Severen, Zestendeelen, blz. 107,
nota 3, blz.109 en blz. 113, nota 1.
Te Oostende heeten de installaties waar men het water
van de waterleiding neemt, fonteinen, en het water zelf is
water van de fontein.

489. — ENTGHEVEL.
Wijst op den gevel der O.-L.-Vrouwkerk te Brugge, die
staat aangeduid onder n r 51 op het plan van die kerk, bij
J. Gailliard, Inscr. N.-D. Dit n r 51 was vroeger een " portael "
der kerk. Daarnevens was de kapel van " Sint Fiacre '' (Plan
nr 13) : " aen de noordsyde van de voorkerke, vast aen de
kerkdeure '' ; " aen de noordsyde van der kerke, ten westhende,
vast aen de kerkdeure " (Inscr. N.-D., blz. 262, kol. 1); " de
Capelle van Sinte Fiacre, staende aen de noordside van der
kercke, ten westhende, vast aen de kercduere " (1517, in op.
cit., blz. 263, kol. 1) ; " ...ligghende in ende by hemlieden
Cappelle van Sinte Fiacre..., van westen den entghevel deser
kercke " (1676, op. cit., blz. 263, kol. 2).
Was dat vroeger een gevel, waarin een soort " endeldeur "
of " enddeur ", d. i. lijkdeur, van de kerk kwam. Cfr. bij De Bo,
his verbis.
490. — GANGELYK GHELD.
Is hetzelfde als Gangbaar geld (gangbare munt). Voorbeelden uit het jaar 1494 en 1513 :
J. Gailliard, Egl. Inscr. Egl. N.-D., blz. 346, kol. 2 : " Eerst... te doen
betaelene den commune ende ghemeenen ghezelscepe van den choore...
by onsen ontfanghere... in goeden, ghereeden ende gangelyken ghelde...
de somme van... " (1494.)
Id., id., blz. 347, kol. 2 : " Te betaelene... in goeden ende ganghelyken ghelde de somme van... " (1494.)
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Karmelietessen, Charters, oud
nr 2249, voorloopig blauw nr 5244 : " In zulcken ghanghelicken ghelde
als onse arde gheduchte heere ende prince zal doen ontfaen van zijnen
renten ende domeynen in Vlaendren... " (Akte van 20 December 1513.)
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
^
* >x

KAREL BOURY - FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
**

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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzi j tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde:
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek. geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert- prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden 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. Beernaért-Fonds, in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verzocht, 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.

KONINKLIJKE

VLAAMSCHE ACADEMIE
VOOR

TAAL- EN LETTERKUNDE
JUL
1921

GENT, DRUKKERIJ "ERASMUS"
5, GILDESTRAAT, 5

1921
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Aug. Beernaert- prijs,

zi

omslag

4°) Kleine verscheidenheden :

Nr 491. Ghehouden (siin) van sinen hoefde,
door EDW. GAILLIARD . . . . 520

Nr 492. Handtslaghynghe, door Id. . . . 520
Nr 493. Hantstellinghe, door Id. . . . . 521
Nr 494. Heerlicke handt, door Id. . . . 521
Nr 495. Hueghelic commen, door Id. . . 522
5°) Over eene methode tot het aanleeren van wetenschappelijke vakken in den vierden graad
van het lager onderwijs, door Ingenieur
EMIEL TYTGAT I. M C G
523
6°) De Belgische Volksschool en de heropbeuring
van ons Vaderland, door GUST. SEGERS. 531
7°) Kleine verscheidenheden :

Nr 496. Te huwelicke tomen an..., door
EDW. GAILLIARD . . . . . . 572

Nr 497. De kercke van Brugghe, door Id. 572
Nr 498. Houden aan..., door Id. . . . . 572
8°) Het Volksboek " Van den Thien Esels ", door
Mr. LEONARD WILLEMS . . . . . . 573
9°) Kleine verscheidenheden :
Nr 499. Hofstercker en hofstercking, door
EDW. GAILLIARD . . . . . . 584
Nr 500. Hervaertghelt, door Id. . . . . 588

Nr 501. Gheven halm ende wettelike ghifte,
door Id

590

Nr 502. Bestedinghe, door Id. . . . . 592
Nr 503. Vrede : goede vrede doen, door Id. 592

Vergadering van 20 Juli 1921.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, ISID.
TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. J. VERCOULLIE,
Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE
en Prof. KAREL VAN DE WOESTYNE, werkende leden ;
De heer Dr. A. FIERENS, briefwisselend lid.
Hebben zich verontschuldigd de heeren Prof. Dr.
C. LECOUTERE, bestuurder, Dr. HUGO VERRIEST, Prof.
Dr. J. MANSION en JOZ. JACOBS, werkende leden.
*
**

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

Tachtigste verjaardag van den Bestendigen Secretaris. De heer GUSTAAF SEGERS vraagt het woord
en herinnert er aan, dat verleden jaar, op zijn voorstel,
de Academie den tachtigsten verjaardag van Dr, HUGO
VERRIEST dankbaar heeft herdacht. " Sinds den 4 Juli,
--- zegt hij, is onze Bestendige Secretaris in zijn een
en tachtigste jaar getreden. Aan den eenen kant heb ik
misschien ongelijk U dit te herinneren, daar de heer
GAILLIARD dit evenzeer door zijne kloeke gezondheid,
als door zijn helderen geest schijnt te logenstraffen. Doch
mij komt het voor dat onze Koninklijke Instelling aan
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haren plicht zou te kort blijven, indien zij dezen heuglij ken
dag ongemerkt liet voorbijgaan. Ik ben dus diep overtuigd, dat ik de tolk ben van al onze medeleden, wanneer
ik onzen heer Secretaris geluk wensch met zijne heerlijke
wetenschappelijke loopbaan, en hem onzen oprechten
dank betuig voor de onwaardeerbare diensten die hij aan
de Academie heeft bewezen en nog bewijst. Moge hij nog
vele, vele jaren in het volle genot zijner gezondheid een
sieraad blijven van onze historische en taalkundige wetenschap, de spil onzer Academie; wij verklaren dat het in
ruime mate aan hem is te danken dat zij, sinds hij het
verantwoordelijk ambt van Secretaris waarneemt, zoozeer
in bloei heeft toegenomen. " (Toejuiching.)
De Heer GAILLIARD zegt den heer SEGERS dank
voor zijne vriendelijke gelukwenschen en bedankt de
Vergadering voor het gulle onthaal aan deze woorden
gedaan.
*

**

Afsterven van een Buitenlandsch Eerelid. — De
Academie heeft de treurige maar gekregen van het vroegtijdig afsterven van den heer FELIX DE COUSSEMAKER,
buitenlandsch eerelid onzer Koninklijke Instelling. De
heer DE COUSSEMAKER is te Rijsel overleden, in den
jeugdigen ouderdom van 47 jaren : 't was een hoogst
verdienstelijk man, die aan Fransch-Vlaanderen nog vele
diensten kon bewijzen. Zijn aandenken zal door de Academie met eerbied bewaard blijven.
*

^*

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca
demie aangeboden
Door de Regeering :
Académie royale de Belgique. Classe des Lettres. Mémoires. Collections in-80. 2 me série, T. XIII, fasc. III : VLIEBERGH (EM.) en EILENS

-- 451 (ROB.): Het Hageland. — Zijne plattelandsche bevolking in de
XIXc eeuw. -- Bijdrage tot de studie der economische en sociale
geschiedenis. Bruxelles, 1921.
Id. T. XIV, fasc. I : VAN TIEGHEM (P.). -- La poésie de la Nuit
et des Tombeaux en Europe, au XVIII siècle. Bruxelles, 1921.
LXXVe anniversaire de la Classe des Beaux-Arts. Exposition
dceuvres d'Académiciens décédés. Catalogue. S. I. n. d.
Woordenboek der Nederlandsche taal. 7de dl., 12de afl. (kapucynkartuizer), bewerkt door Dr. A. BEETS ; -- 14 de dl., 2de afl. (schaapscharen), bewerkt door Dr. J. A. N. KNUTTEL,
Tijdschriften. --- Annales des travaux publics, juin 1921. —
Arbeidsblad, Mei-Juni 1921. Bibliographie de Belgique. Livres et
Périodiques nouveaux, nos 2-4, et Table alphabétique de la 1 r e partie.
Biekorf, n r 6, 1921.
Académie royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres, nos 4-5, 1921 ; Bulletin de la Classe des Beaux-Arts,
nos 4-5, 1921. Le Musée beige, n r 1, 1921 en Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige, n r s 1.3, 1921. -- Revue de l'Université de Bruxelles, n r s 1-9, 1920-1921. — La vie diocésaine, juin 1921.
Door de Groningsche Universiteit :
Academia Groningana 29 Juni-1 Juli 1914. Verslag van de herdenking van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen ; uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat. Groningen, 1916.
Door de " John Crerar Library ", te Chicago :
The John Crerar Library. 26 th annual report for the year 1920.
Chicago 1921.
Door den " Cercle Archéologique ", te Mechelen :
Cercle Archéologique. Bulletin. Tome XXVI. Malines, 1921.
Door Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid, te Gent :
CEULENEER (AD. DE). -- Carpaccio en Memlinc en de legende
der Heilige Ursula. (Overdruk uit Dietsche Warande en Belfort, 1921.)
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Wat het Vlaamsche Volk moet weten, aangaande het kempisch
kolenbekken door ARTHUR FAINGNAERT, Kristen-Sociaal Werker.
Brussel, 1917.
De Vlaamsche Hoogeschool te Gent. Inlichtingsboekje voor hen
die gedurende het academisch jaar 1917-1918 aan de Staatsuniversiteit
te Gent willen studeeren. (Uitgave van den Hoogeschoolbond n r 5.)
Id. Nieuwe uitgave. Academisch jaar 1918-1919. (Hoogeschoolbond nr 7.)
's Rijks Hoogeschool te Gent. Programma der lessen. 1917-1918.
Gent, 1918.
Rijksuniversiteit te Gent. Hoogere Land- en Tuinbouwschool.
a) Algemeene bepalingen. -- b) Voorwaarden tot aanvaarding en
Programma der toegangsexamens. 2e uitgave. Januari 1918. Gent,,1918.
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De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool beschouwd met het
oog op de plichten der Vlamingen jegens Vorst en Land. Voordracht
door Prof. Mr. L. DOSFEL op de Katholieke Vergadering den 15 October 1916 in het Atheneum te Antwerpen gehouden. Z. pl. of j.
Lasterende aantijgingen tegen Kardinaal Mercier en Droogstoppel weerlegd door DROOGSTOPPEL. Amsterdam, z. j.
Een deugenietsbende in Vlaanderen ! Borgerhout, z. j.
Na twee jaren van Lijden en Strijden (21 Juli 1916), door DROOGSTOPPEL. Amsterdam, z. j.
Der Belfried. Eine Monatschrift fiir Gegenwart and Geschichte
der Belgischen Lande. 3. jg., 2. Heft. August 1918.
Leuvensche Kerssouwieren. Almanach voor 1866. Leuven.
Door Dr. A. J. J. VANDEVELDE, werkend lid :
Over hervormingen in het vakonderwijs door Prof. Dr. A. J. J. VANDEVELDE. (Llit Verslagen en Mededeelingen 1921.)
Door Dr. H. ALLAEYS, te Antwerpen :
Het vitaminen-vraagstuk en zijn beteekenis voor de biologie en de
geneeskunde, door Dr. H. ALLAEYS, Mondarts te Antwerpen. Brugge, z. j.
Door den E. H. A. GEEREBAERT S. J., St.-Michielscollege, St.Michielslaan, te Brussel :
CICERO. — Pleitrede voor Milo, vertaald door A. GEEREBAERT S. J.
Tweede druk. Brussel, 1921. Pleitrede voor Archias, vertaald door
denzelfde. Id.
Door den heer Dr. JAN GESSLER, te Hasselt.
Telemachus, uit het Fransch van den Heere Fenelon ; in Nederduitsche Vaerzen overgebragt. onder de Zinspreuk Studio Fovetur
Ingenium. (Door SEYBRAND FEYTAMA.) Amsterdam, 1783.
Door Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaya (Java) :
Influence des facteurs climatiques sur la reparation des epiphytes
ct la surface des troncs darbres à Java, par M. PAUL VAN OYE.
(Extrait de la Revue générale de Botanique.) Paris, 1921.
Door de Redactie :
Nederlandsche Bibliographic, Mei 1921. -- De V.-N. Gedachte,
juli 1921.

Ingekomen boek — Voor de Boekerij der Academie is ingekomen :
The Times. Numéro special consacré a la Belgique. (De la Collection du Flambeau.) Bruxelles, 1920.

Ruildienst.
Tegen ruiling van de Verslagen en
Mededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
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Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, Juni 1921. — Limburg, nr 12, 1920-1921. —
Neerlandia, Juli 1921. — Neophilologus, 3e afl. 1921. — De Opvoeder,
nr 17, 1921. -- De Schoolgids, nr 19-25, 1921. -- Studiën, Juli 1921. —
Tooneelgids, ViIe j., nr 3. -- De Kleine Vlaming, Juli 1921. — Volkskunde, nrs 5 en 6, 1921. -- Dietsche Warande en Belfort, Juni 1921.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921)
werd ingezonden :
Soldatentypen uit den grooten oorlog, door G.
pen, z. j. (1921.)

RAAL,

Antwer-

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende
ingekomen brieven
1°) Te Deum op 21 Juli. Bij brieve van 17 Juli,
noodigt de weledele Heer Graaf DE KERCHOVE, gouverneur der provincie, de Academie uit tot het plechtig
Te Deum, dat op Donderdag, 21 Juli, zijnde de verjaardag der inhuldiging van Leopold den den doorluchtigen stichter van het Belgisch Koninklijk Stamhuis, te
11 uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs zal gezongen
worden.
Hebben de plechtigheid bijgewoond de heeren :
OMER WATTEZ, Prof. AD. DE CELILENEER en EDW.
GAILLIARD.
2°) Lidmaatschap der Academie : Verkiezingen.
— Brief van 11 Juli, waarbij de weled. heer Minister van

Wetenschappen en Kunsten aan de Academie afschriften
stuurt van het Koninklijk Besluit van 30 Juni, houdende
goedkeuring van de verkiezingen tot briefwisselend lid
en tot buitenlandsch eerelid in vergadering van 15 Juni
gedaan.
Van de nieuw verkozen Leden heeft de Academie
de volgende brieven ontvangen :
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a] Verkiezing tot briefwisselend lid. ^- Brief van 30 juni,
waarbij de heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELARE dank zegt voor
zijne verkiezing. " Onder alle omstandigheden --- schrijft hij —
" met alle beschikbare krachten, heeft de Koninklijke Vlaam-.
" sche Academie steeds de groote gedachte verkondigd en
" hooggehouden, dat de Vlaamsche Kunst het schoonste en
" het gaafste bezit is van het Vlaamsche Volk : dat mij thans
" wordt gegund met U deze traditie voort te zetten, verheugt
" mij dan ook ten diepste. Ik bedank de leden der Academie
" voor die gunst, al houd ik mij overtuigd dat hunne keuze,
" hoe vleiend ook voor mij, toch vooral geldt den tijd waarin
" ik wat heb mogen schrijven, en de uitnemende woorden" kunstenaars, die mijne makkers zijn, die dezen tijd groot
" hebben gemaakt... "
b] Verkiezing tot buitenlandsch eerelid. -- Brief van
18 juni, waarbij de heer Prof. N. VAN WIJK, uit Leiden, schrijft
als volgt : " Het wordt door mij op hoogen prijs gesteld, dat
" de Koninklijke Vlaamsche Academie mij tot buitenlandsch
" eerelid heeft verkozen. Hopende dat spoedig de bekrachtiging
" door Z. M. den Koning zal volgen, deel ik U mede, dat
" het mij een eer is het buitenlandsch eerelidmaatschap der
" Koninklijke Vlaamsche Academie aan te nemen ".
Brief van 20 Juli, waarbij de heer Dr. HENRY BRADLEY de
Academie dank zegt voor de eer die zij hem bewezen heeft
met hem tot eerelid te benoemen.

3°) Geneeskundige dienst bij het leger. — Brief
van 21 Juni 1921 waarbij de heer Minister van Landsverdediging aan de Academie laat weten dat hij, op haar
voorstel, de heeren Dr. SANO, bestuurder der Colonie
van Gheel, en Dr. TERLINCK, geneesheer te Brussel, als
plaatsvervanger, aangewezen heeft om deel uit te maken
van de jury, belast met het afnemen van het examen A
der militaire geneesheeren wat de practische Vlaamsche
proef betreft.
40) Vlaamsche Congressen, te Mechelen. Brief
van 18 juli, waarbij de heeren Prof. J. VERCOULLIE,
voorzitter, en F. GOOSSENAERTS, sekretaris, aan de
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Koninklijke Vlaamsche Academie mededeelen dat den
6-7 Augustus, te Mechelen te zamen gehouden worden
het 20 e Vlaamsch Congres voor Genees, Wis- en Natuurkunde, het 9 de voor Rechtswetenschappen en het Ode voor
Philologie ; zij verzoeken de Leden tot bedoeld Philologencongres te willen toetreden en de Academie door een
afgevaardigde te laten vertegenwoordigen. -- De Academie beslist dien last aan den heer OMER WATTEZ op te
dragen.
5°) Toponymie van Westelijk Vlaanderen. door
den heer KAREL DE FLOu. - Bij brieve van 5 Juli ver
zoekt de weledele Heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten den Bestendigen Secretaris, voor het drukken
van het derde deel tot eene openbare aanbesteding over
te gaan, welke echter zal te onderscheiden zijn van de
jaarlijksche openbare aanbesteding voor het drukken van
het Jaarboek en van de Verslagen en Mededeelingeri
der Academie.
6°) Honderdste verjaring van de geboorte van
den dichter Jan Van Beers : Plechtige herdenking door
het Gemeentebestuur van Antwerpen. — Bij brieve van
13 Juli wordt de Academie, door het College van Burgemeester en Schepenen verzocht aan de plechtigheid
deel te nemen : deze zal plaats hebben den Zaterdag 13n
en Zondag 14n Augustus. Bij die gelegenheid zou het
Antwerpsch Gemeentebestuur gaarne de verschillende
korpsen, waartoe de gevierde letterkundige behoorde,
officieel vertegenwoordigd zien. Op de officieele ontvangst ten stadhuize, op Zondag, 13 n Augustus, om 8 ure
`s avonds, zou er voor de afgevaardigde onzer Academie
gelegenheid zijn om met enkele woorden van onze deelneming te betuigen. — Wordt door de Academie afge
vaardigd de heer OMER WATTEZ.
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Driehonderdjarig bestaan der Hoogeschool
van Groningen. — GEDENKBOEK. - De Academie
heeft met dank ontvangen het prachtig gedenkboek van
de feestviering te Groningen in 1914, ter herdenking van
de stichting van haar Hoogeschool in 1614.
2°) Prijsantwoord over het Spelden- en Kantwerken. — Als gevolg op eene beslissing door de Academie genomen, werd den 10 Augustus 1910 genoemd
prijsantwoord ter aanvulling aan den heer Dr. HERMAN
BACCAERT ter hand gesteld. Vruchteloos werd het stuk
sinds dien teruggevraagd. (Zie Verslagen en Mededeelingen, 1919, bl. 6768.) Daar de heer BACCAERT in Juni laatstleden te Mechelen overleden is, zullen stappen bij dezes
familie door de Academie gedaan worden, om weder in
het bezit van het stuk te komen. — Naar den heer Dr.
JAC. MUYLDERMANS, die zich bij de familie BACCAERT,
in naam der Academie, begeven heeft, bestaat er maar
weinig hoop meer in bezit van bedoeld prijsantwoord
terug te komen : dit was door Schrijver naar het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten overgebracht en is
sedert de Bezetting zoek geraakt.
3°) Staatsminister August Beernaert-Prijskamp :
Vijfde tijdvak. — Op 31 December aanstaande loopt
het vijfde tijdvak van den Beernaert-Prjskamp ten einde.
Dit tijdvak strekt zich uit over de jaren 1920-1921. De
mededingende werken moeten gedurende die twee jaar
uitgegeven of geschreven zijn ; zij dienen door de belanghebbenden in tweevoud ingezonden bij den Bestendigen
Secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste binnen de vijf weken
volgende op 31 December 1921, met vermelding op het
adres : Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp.
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De BEERNAERT-PRIJS bedraagt duizend frank en
werd ingesteld ter aanmoediging van de Vlaamsche
Letterkunde ; hij wordt om de twee jaar toegekend aan
den Belgischen Schrijver, die in die tijdruimte het beste
werk zal voortgebracht hebben.
--- Dagbladen zullen beleefd verzocht worden bovenstaande mededeelingen te willen opnemen.
4°) Voordracht gehouden door Prof. Dr, C. G.
N. de Vooys, op de Plechtige Juni-vergadering. —
Aan Prof. DE VOOYS, die zijn voordracht in de vereenvoudigde spelling geschreven heeft, werd voorgesteld die
uit te geven met een nota in den aard van die gevoegd
bij Oude Glossen, van Dr. F. Buitenrust Hettema. Bij
brieve van 12 Juli, schrijft de heer DE VOOYS aan den
Bestendigen Secretaris, dat hij zich met dat voorstel niet
moet ik U
zegt hij
vereenigen kan. " Tot mijn spijt
" na rijp beraad mededeelen, dat er mijnerzijds over" wegende bezwaren bestaan tegen het aanbrengen van
" de oude spelvormen in mijn kopie. Ik zal namelik op
" het aanstaande filologen Kongres te Mechelen de stel" ling komen verdedigen, dat de invoering van de
" vereenvoudigde spelling ook een Vlaams belang is.
" Op grond van deze overtuiging, en dus niet uit per" soonlike onverzettelikheid, meen ik voor de rechten
" van de minderheidspelling, ook in Vlaanderen te moeten
" opkomen. Het zal U bekend zijn, dat niet alleen al onze
" Universiteiten en de Maatschappij der Nederlandsche
" Letterkunde, maar ook de Nederlandse Koninklike Aca" demie in dit opzicht de rechten van de minderheid
" erkent. In de werken van deze Academie zijn brede
" studien van Prof. J. Kern en Prof. J. J. Salverda de
" Grave in vereenvoudigde spelling gedrukt. Mocht de
" Academie menen, mijn aanbod op grond van de uiter" like vorm, niet te kunnen aanvaarden, dan stel ik er
" prijs op, U het bewijs te leveren dat ik mij door die
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" weigering niet gekrenkt zal gevoelen. Zo spoedig
" mogelik zal ik dan zorgen, dat mijn voordracht als
" artikel in De Nieuwe Taalgids afgedrukt wordt en dat
" alle leden van de " Koninklijke Vlaamsche Academie "
" op mijn kosten daarvan een overdruk zullen ontvangen.
" In de Verslagen zou U dan daarnaar kunnen verwijzen
" niet de mededeeling waarom het stuk niet geplaatst
" kon worden ". r-- Deze brief geeft aanleiding tot een
langdurige bespreking, waaraan de heeren VERCOULLIE,
FIERENS, K. VAN DE WOESTYNE en Dr. L. SIMONS
deelnemen, De heeren WATTEZ, WILLEMS, G. SEGERS,
Dr. MUYLDERMANS en K. DE FLOU, weerleggen de
redenen die de eerste sprekers tot opneming van het stuk
hebben doen gelden. — Met tien stemmen tegen vier,
beslist ten slotte de Academie de voordracht van Prof.
DE VOOYS niet op te nemen en dezen daarvan kennis te
geven. ^– Bij de stemming heeft zich onthouden de heer
KAREL DE FLOU, die zich dienaangaande als volgt
uitlaat :
Ik heb mij onthóuden van ja of neen te zeggen, op grond
van de volgende overweging :
Het Koninklijk Besluit van 21 November 1864 heeft, voor
alle openbare besturen en instellingen van België, evenals voor
alle openbare ambtenaren, de spelling van de Vries en Te
Winkel van stonden aan verplichtend gemaakt. Zoolang nu dat
Koninklijk Besluit door de Regeering niet ingetrokken of
gewijzigd is, mag de Koninklijke Vlaamsche Academie, zoomin
als wie ook, van zijne voorschriften afwijken. Alle discussie
over de spelwijze blijft aldus zonder uitwerksel.
Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige:Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. De heer K. DE FLOU, waarnemend
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren Mr. L. WILLEMS, voorzitter,
KAREL DE FLOU, EDW. GAILLIARD, Prof. AD. DE CEULENEER,
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Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK en Dr, A. FIERENS,
leden. -- De heer Prof. MANSION heeft zich laten verontschuldigen.
Aan de dagorde staat :
a] De Vaderlandsche Geschiedenis en ons Middelbaar
Onderwijs : een programma en een methode. — Lezing door
den heer Dr. A. FIERENS. ^- Spreker gaat uit van het feit dat
de leergang in de vaderlandsche geschiedenis concentrisch verdeeld is over vier cyclussen en hij gaat na hoe in iedere cyclus
het onderricht best in overeenkomst te brengen is met het
begrijpsvermogen van het kind. Niet alleen de hoeveelheid
feiten en materiaal dat men den leerlingen voorlegt, zoo betoont
hij, moet met den ouderdom aangroeien, ook het oogpunt
waaruit men de zaken beschouwt, moet veranderen. De hoofdfiguren uit de vaderlandsche geschiedenis, de ontwikkeling van
het gemeenschapsleven in België, België's staatkundige verhoudingen door de eeuwen heen, de geleidelijke vorming van den
Belgischen eenheidsstaat, ziedaar het crescendo dat hij voorstaat. In het middelbaar normaal onderwijs moet de cursus
daarenboven practisch zijn meer dan dogmatisch.
Er wordt beslist deze verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen : als gevolg aan
zekere opmerkingen van Prof. DE CELLENEER wordt
overeengekomen dat de heer FIERENS zijne verhandeling
volledigen zal door bedenkingen over de opleiding der
leeraren.
^-- Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
bi Prijsvragen door de Commissie voor te stellen. -- Bij
gemis aan geldmiddelen kunnen geen nieuwe prijsvragen uitgeschreven worden.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandseh. De heer GUSTAAF
SEGERS legt het hieronder volgend verslag ter tafel over

de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
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Zijn aanwezig : de heeren Dr. GOEMANS, voorzitter, Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Prof. A. DE CEULENEER, Kan. A. JOOS,
0. WATTEZ, leden, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, hospiteerend lid,
en G. SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Lidmaatschap der Commissie :

OPENSTAANDE PLAATS.

Voordracht van twee candidaten voor de openstaande plaats
van lid der Commissie ter vervanging van wijlen ALFONS

Worden tot candidaten aangewezen de heeren
Dr. VANDEVELDE en Dr. PERSIJN.
DE COCK. ---

ID] Over eene methode tot het aanleeren van wetenschappelijke vakken in den vierden graad van het Lager Onderwijs,
door Ingenieur EMIEL TYTGAT, tot opneming in de Verslagen
en Mededeelingen aangeboden. De heeren Dr. A.-J.-J. VANDE
VELDE en Prof. AD. DE CEULENEER leggen hun verslag over de
aangeboden verhandeling ter tafel :

1 .) Verslag van den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
In de Maartvergadering van de Bestendige Commissie van
Onderwijs heb ik het microbiologisch materiaal beschreven, dat
in huishoudkundige, en ook in normale en middelbare scholen
zou kunnen gebruikt worden, ten einde dit gedeelte van het
programma practisch en aanschouwelijk te maken. Die beschrijving berust op de grondregels door Ing. Emiel Tytgat uiteengezet in verscheidene vergaderingen in het geheim gedurende
de bezetting gehouden. Ten einde mijne kleine studie in betrekking te brengen met de opvatting van Ing. Tytgat, heb ik hem
verzocht deze opvatting schriftelijk in eene mededeeling aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie te doen kennen, mededeeling
waarvan de titel is : " Over eene methode tot het aanleeren van
wetenschappelijke vakken in den vierden graad van het Lager
Onderwijs -.
M. Tytgat wijst eerst op de moeilijkheden om wetenschappelijke proefnemingen, welke toch onmisbaar zijn, uit te
voeren, en zoekt dan de middelen om eene inrichting te vinden
die uit geldelijk oogpunt geene overdrevene eischen stelt, zich
aanpast aan de ontwikkeling van den leerling en het onderhoud
eener strenge tucht toelaat. In stands vereenigt Schr. het mate-
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riaal dat bestendig tot de bewerkingen gereed blijft en bestendig
wordt onderhouden ; als voorbeelden van stands voor de werktuigkunde, -- de heer E. Tytgat is, als ingenieur, de bevoegde
man —, geeft hij op : maten en gewichten, hef boomen, soortelijke gewichten, kook- en vriespunt, drukking van vloeistoffen
en gassen, uitzetting door de warmte, de wet van de werktuigkunde, de zuigerpompen.
Daarna wordt een volledige beschrijving van den stand
der maten en gewichten en der pompen, met al de noodige
voorwerpen gegeven, waarin tegelijker tijd zes leerlingen worden toegelaten, ten einde zelf al de proefnemingen volgens een
goed bestudeerd programma uit te voeren.
De paedagogische methode van Ing. Tytgat is nieuw, practisch en zeer logisch ; zij beantwoordt aan de moderne eischen
van het onderwijs. De methode is in een duidelijke en zeer wel
opgestelde mededeeling beschreven. Daarom heb ik de eer voor
te stellen dit belangrijk stuk in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
2°) Verslag van den heer Prof. A. DE CELLENEER.
Ik treed heel en al de denkwijze van ons geleerd medelid,
den heer VANDEVELDE, bij, en denk dat het nuttig zou zijn de
studie van den heer Ingenieur E. Tytgat in onze Verslagen te
laten verschijnen, om aldus de aandacht der bevoegde overheden er op te vestigen. Het toepassen dezer nieuwe methode
zal, ons dunkens, goede uitslagen kunnen opleveren. Het is
wenschelijk dat men beginne met ze in te voeren in een of
twee groote steden, om ze dan later, na gelukkige uitkomst,
algemeen te maken. Ik acht het echter noodig te doen opmerken, dat het inrichten van de door den heer Tytgat voorgestelde stands enkel in steden of grootere gemeenten, alwaar meer
dan eene school bestaat, mogelijk zou zijn ; en ik vraag mij af: wat
gedaan met dorpen die maar eene school bezitten ? Want aldaar
bevinden zich niet slechts kinderen, die later landbouwers
zullen worden en waar men dan in den vierden graad over
landbouw een zeker onderricht zou dienen te geven. In de
dorpen breidt zich thans ook de nijverheid uit ; meer nog : vele
kinderen gaan later naar de steden om er in nijverheidsgestichten werkzaam te zijn. Overigens, voor alle kinderen is het
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nuttig iets over wetenschappen geleerd te hebben. Wellicht zou
voor die dorpen aan het voorstel van den H. Tytgat zekere
wijzigingen kunnen toegebracht worden. In alle geval, dat men
in eenige groote steden eene proeve instelle. Later zal men dan
kunnen inzien of de methode overal toegepast zou kunnen
worden en wat er in de dorpen te doen staat.
Op het eensluidend gunstig advies der heer gin verslaggevers besluit de Commissie aan de Academie voor te
stellen het handschrift van den heer Ingenieur TYTGAT
in hare Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
c] Onze folklore in de School. --- Lezing door den heer
Kan. AMAAT Joos. — De heer Joos zet zijne lezing voort. Hij
bespreekt de punten die tot het programma van het Middelbaar
Onderwijs behooren. Terwijl hij de verschillende listen aanhaalt, die dienen om den zoeker van de oplossing der raadsels
in de war te brengen, bewijst hij telkens door talrijke voorbeelden, dat de raadsels kunnen aangewend worden : 1 . Tot
oefening in de logische bepaling in de ontledende beschrijving ;
2° om de betrekkelijke waarde van de bepaling, de beschrijving,
de ontkenning en de vergelijking te leeren schatten ; 3° om het
holklinkende te doen vermijden ; 4° om de woordspeling te
bestudeeren ; 5° om de leerlingen te oefenen in 't associeeren
van gelijkheden. De heer Joos besluit zijne lezing met eene
lange verzameling van beelden uit onze volksraadsels geput.
De heer Voorzitter wenscht den heer Kan, Joos
geluk met zijne voordracht, die hoogst merkwaardig is
en tevens bruikbaar paedagogisch materiaal voor het
lager en middelbaar onderwijs bevat. Hij stelt voor het
stuk in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. —
Aangenomen.
4] Prijsvragen door de Commissie voor te stellen. -- De
Commissie is eenparig van gevoelen, dat er geene aanleiding
bestaat om nieuwe prijsvragen te stellen.
— De Academie in pleno vergaderd, hecht hare
goedkeuring aan de beslissingen hierboven door de Commissie genomen.
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DAGORDE.
1°) Honorarium. — Bij brieve van 27 December 1920,
stelde de Bestendige Secretaris aan den Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten voor, de vergoeding van
20 fr. per vel druks te verdubbelen, welke door de wet
der Academie toegekend wordt aan Academieleden belast
met het uitgeven van werken op Middelnederlandsch
gebied. De Minister noodigt den Bestendigen Secretaris
uit, overeenkomstig art, 65 der Wet, de zaak ter beraadslaging in vergadering van Juli voor te dragen en hem
na genoemde vergadering een voorstel tot wijziging te
laten geworden : de Minister zal bedoelde wijziging
onverwijld aan de goedkeuring des Konings onderwerpen. (Hier zij opgemerkt dat, bij Koninklijk Besluit van
21 Mei 1921, een dergelijke schikking werd getroffen wat
de Commission Royale d'Histoire betreft. Zie het Staatsblad van 15 Juni.)
— De Vergadering sluit zich aan bij het hieronder
volgende voorstel, haar door het Bestuur voorgelegd :
Artikel 18 van de Wet der Academie van 8 Juli 1886 luidt
als volgt : " Een vergoeding van twintig frank het vel druks
" wordt toegekend aan de Leden, die belast worden met de
" critische uitgave van Middelnederlandsche werken ".
In haar vergadering van 20 Juli 1921, heeft de Academie
haar goedkeuring gehecht aan een voorstel tot wijziging van
genoemd artikel in der voege hieronder :
" Een vergoeding van veertig frank het vel druks wordt
toegekend aan de Leden, die belast worden met de critische
uitgave van Middelnederlandsche werken of met het uitgeven,
onder haar goedkeuring, van werken op Middelnederlandsch
gebied. "
2°) Herneming van den ruildienst met Duitschland.. Bij brieve van 15 Juni deelt de Minister van
Wetenschappen en Kunsten aan de Academie mede, dat
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hij van het Duitsche Gezantschap te Brussel een mondelinge nota ontvangen heeft, betreffende de herneming
van den ruildienst van publicaties, welke vóór den oorlog,
tusschen de Belgische en de Duitsche regeering bestaan
heeft : de heer Minister wenscht dienaangaande het advies
van de Academie te kennen.
In overleg met het Bestuur en met verschillende
Leden der Academie stelt de Bestendige Secretaris voor
daaromtrent een gunstig advies uit te brengen. De ruiling
zou over al de uitgaven der Academie gaan. Onze Koninklijke Instelling wenscht echter te weten op welken voet
de ruiling zou geschieden en te vernemen, welke publicaties haar van Duitsche zijde zouden gezonden worden.
(Aangenomen.)
Vóor den oorlog, was de Academie in letterkundig
verkeer met de hieronder volgende Duitsche genootschappen :
Kóniglich preussische Akademie der Wissenschaften, te Berlijn ;
Kóniglich Bayerische Academie der Wissenschaften,
te Munchen;
Kóniglich Suchsische Gesellschaft der Wissenschaften, te Leipzig ;
Kónigliche Gesellschaft der Wissenschaften, te Góttingen;

Stadtbibliothek, te Mainz ;
Verein für niederdeutsche Sprachforschung, te Hamburg;
Historische Kommission für West falen, te Munster ;
Verein Badische Heimat, te Freiburg in Breisgau ;
Stadtbibliothek, te Bremen.
3°) Begrooting der Academie voor het dienstjaar 1922, De Bestendige Secretaris heeft een ontwerp
van begrooting voor 1922 opgemaakt, dat in vergadering
van 5 Juli door de Commissie van Rekendienst werd
goedgekeurd. — Het stuk ligt ter inzage op net Bureel.
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genoemde begrooting en tevens van de memorie van toelichting, die daarbij gevoegd werd.
4°) Commissie tot het voorstellen van prijsvragen. — Benoeming eener Commissie van vijf leden om
tien prijsvragen voor te stellen. (Overeenkomstig art. 30
der Wet, gewijzigd door Koninklijk Besluit van 23 Maart
1891.) — Worden tot leden der Commissie benoemd de
heergin OMER WATTEZ, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER,
Kan. JAC. MUYLDERMANS, Prof. J. VERCOULLIE en
EDW. GAILLIARD, die het ambt van Secretaris zal waarnemen.
5°) Lezing door den heer Gustaaf Segers t De
Belgische Volksschool en de heropbeuring van het
Vaderland. Spreker leest eene verhandeling over de
Volksschool. Hij haalt een uittreksel aan uit de toespraak,
die hij den 31 Juli 1919, op last van het Gemeentebestuur
van Hoogstraten, zijn geboortedorp, tot de soldaten der
gemeente richtte, welke aan den Wereldoorlog hadden
deelgenomen. De heer SEGERS deed in deze redevoering
uitschijnen, dat, evenals in den oorlog, de overwinning te
danken is aan het kloek optreden der officieren en soldaten, aan de eendrachtige samenwerking van alle
standen ; door de vastberadenheid van alle Belgen, van
den verhevenste tot den geringste, kan en zal het land
heropgebeurd worden. Spreker onderzoekt daarna de
vereischten, waaraan de Volksschool moet beantwoorden,
om tot die heropbeuring zoo ruimschoots mogelijk bij te
dragen. Het volksonderwijs moet de harmonische ontwikkeling des volks behartigen ; de kennissen en vaardigheden, die het verstrekt, moeten de leerlingen hun
leven lang bijblijven. Het is de plicht der Volksschool de
vaderlandsliefde te ontwikkelen, vooral de eenheid van
het vaderland te versterken.
Onder de voornaamste maatschappelijke deugden,
waarvan in de Volksschool de grondslagen dienen gelegd,
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behooren, benevens de liefde tot den arbeid, tot het
vaderland, tot plichtbetrachting, het vertrouwen op eigen
kracht, de eerbied voor het gezag, de eerlijkheid, stiptheid, familiegeest. Hier is het voornaamste arbeidsveld
van den volksonderwijzer.
De Vak- of Beroepschool is onontbeerlijk ter ontwikkeling van het opkomend geslacht. Het beroepsonderwijs moet zijne wortels in een degelijk lager
onderwijs schieten. Evenals de Volksschool moet de
Beroepschool een opvoedend karakter hebben ; zij moet
in dezen zin het werk der Volksschool voltooien. Niet
alleen bekwame ambachtslieden, maar deugdzame menschen, deftige burgers, vurige vaderlanders moet zij
vormen.
De volksonderwijzer en de vakleeraar moeten
samenwerken ten einde het Volk toe te rusten om op
waardige wijze zijn aandeel in de heropbeuring van het
Vaderland bij te dragen.
De Bestuurder stelt voor die zoo belangrijke
lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
— (Goedgekeurd.)
De vergadering wordt te 4 uur gesloten.

DE VOLKSRAADSELS
IN DE SCHOOL
DOOR

Kan. AM. JOOS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

't Is over de volksraadsels dat ik het heb ! Maar is zulke
stof niet te gering, te nietig dan dat die in onze Commissie zou
behandeld worden en de belangstelling van mijn medeleden
verdienen ?....
En toch heb ik het aangedurfd er u over te spreken, want
om verschillende redenen betreur ik dat onze folklore, waar de
raadsels een aanzienlijk deel van uitmaken, nog altijd uit de
meeste onzer scholen en schoolboeken verbannen blijft.
Onder die verschillende redenen wil ik in deze lezing alleen
de aantrekkelijkheid noemen, die de folklore onfaalbaar aan de
school geeft. En, bemerkt het wel, een aantrekkelijke school is
een school waar men gaarne naartoe gaat, waar men dan ook,
als natuurlijk gevolg, gaarne leert.
Het ideaal voor een school is bij velen een afgesloten gebouw
aan welks dorpel de leerling zijn eigen kinderlijke kennis en
gelief koosde bezigheden aflegt, en in welks muren er zelfs geen
echo meer klinkt van wat hij aan den ouderlijken haard of van
zijn pratende gezellen vernam.
Ik houd meer van een school die zoo nauw mogelijk in
verband staat met de ouders, de kameraden en de vermaken
van de jeugd. En daartoe helpt in ruime mate de folklore, de
volksliteratuur, die de leerlingen niet uit boeken halen, maar
overnemen uit den mond van een gezelligen gebuur of van hun
eigen speelgenooten in een of anderen stillen hoek of kant.
Wat doet het hun deugd nu en dan in de klas daar iets
gelijk een vluchtige herinnering van op te vangen en, tusschen
de ernstigheid der lessen in, daar met eerbied en liefde door hun
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meester te hooren over spreken. De school staat nu buiten hun
wereld niet meer, zij wordt nu waarlijk HUN school, omdat men
er ook handelt over wat zij weten, omdat men er ook belangstelling toont voor wat zij lief hebben.
Maar, zou een utilitarist kunnen zeggen, de schooluren zijn
zoo kort !... Is het dan geen erge tijdverkwisting de leerlingen
bezig te houden met de sagen, de spreuken, de raadsels en
andere deelen van de folklore ?
Al wat volgt, is een antwoord op die vraag betreffende de
raadsels.
Laten wij eerst toegeven dat alle hout hier geen timmerhout is; maar, na geschift en gezift te hebben, houdt men een
rijken voorraad over, die of wel in zich zelven nuttig is of tot
nuttige doeleinden kan aangewend worden.
I.

Vele raadsels zijn, zelfs van in de bewaarschool, uitmuntende geheugenoefeningen, die, door rijm en maat, het gevoel
en het gehoor der kleinen streelen en dan ook licht te
onthouden zijn.
God ziet het nooit,
Wij zien het allen dag
En de koning, als 't hem gebeuren mag.
(Zijns gelijke.)
*

't Is een ding
Kleiner dan een vink,
Kleiner dan een muis
En 't komt alle jaren maar eens in huis.
(Het kruisken van Aschwoensdag.)
*

Ik doe eenieder zwijgen;
Om geld te krijgen
Zet ik 't mes op de keel
En nog is 't niemand te veel.
(De barbier.)
*
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Zoo het bijbelwoord ons leert.
Toch met mij is 't gansch verkeerd :
Ik ben met geen kruis beladen,
't Kruis draagt mij. Wie zal het raden?
(De haan van den toren.)
*

Daar zijn vier oude wijven,
Ze grollen en ze kijven,
Ze loopen dat ze hijgen
En ze kunnen malkander toch niet krijgen.
(De molenwieken.
*

Daar is een ding
Dat pinkt,
Dat knipt en winkt
En lonkt en vinkt.
'k Zou alzoo wel willen pinken,
Knippen en winken,
Lonken en vinken,
Gelijk dat ding
Dat pinkt
En knipt en winkt
En lonkt en vinkt.
(De spin, de ster of de huisklok.)
II.

Nu en dan kan het antwoord op een raadsel als klassikale
oefening gevraagd worden. De oplossing door de kinderen
gegeven, zal heel dikwijls de aangenomen of gewenschte niet
zijn, wat, ingezien den aard der gegevens, niet verwonderen moet. Maar de leerlingen, telkens als zij een antwoord
vinden dat eenigerwijze past, leveren het bewijs dat zij hun
wispelturige aandacht op bepaalde punten hebben gevestigd,
dat zij dus, al hebben zij niets practisch aangeleerd, toch een
zeer nuttigen geestesarbeid verricht hebben.
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Sommige raadsels bevatten zedelijke waarheden, die, ook
in dien vorm, hun plaats verdienen in het leesboek.
Wie moordt er zonder vrees of vaar,
Ja, meer dan menig moordenaar ?
Wie steelt en rooft en sticht veel kwaad
En gaat toch vrij in huis en straat?
(De lasteraar.)
*

Welk is het zachtste hoofdkussen ?
(Een gerust geweten.)
*

Wat vindt men in dit aardsche dal
Wat meest moest zijn, het minst van al ?
(De eendracht.)
*
Wat komt er dikwijls te laat ?
*

(De goede gedachten.)

Wat hooren bijna alle menschen liefst zingen ?
(Eigen lof.)
*

Welke zijn in alle talen de drie moeilijkste woorden om uit te
spreken?
(Ik heb ongelijk.)
*

Waarom staan de uren op den kerktoren in gouden letters?
(Om ons te leeren hoe
`
kostelijk de tijd is.)
*

Weet ge wat er gedurig lengt en gedurig kort?
('s Menschen leven.)
*

Wat zal uw laatste beste kleed zijn?
(De doodkist.)
*

Welke dag staat in den almanak niet ?
(Uw sterfdag.)
*
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In welk deel van de wereld slaapt koning en boer in hetzelfde bed ?
(Op het kerkhof)
*

Welke drie dingen zijn dag en nacht
Meest in 's menschen gedacht ?
(Sparen, zorgen, klagen.)

IV.
Vele bevatten een kleine beschrijving van dagelijksche
dingen, die er, ook als ze onbezield zijn, volgens de strekking
der kinderen, leven en beweging krijgen. Zulke wekken de
opmerkzaamheid, doen de natuur beminnen en komen goed
van pas in aanschouwingsoefeningen.
'k Maak meer gerommel
Dan een trommel;
'k Verschijn niet zonder vuur
En sterf op mijn geboorteuur.
*

(De donder.)

Ik ben zeer schoon en hoog gesteld
Dat niemand mij kan raken ;
Geen een die mijne kleuren telt,
Kan mijne schoonheid namaken.
Raad, burgerjonkheid of meid :
Mijn naam spruit uit mijn krommigheid.
(De regenboog.)
*

Twee gezusters eener dracht
Zijn te zamen dag en nacht
En meer dan honderd duizend keeren in 't jaar
Kussen zij malkaar.
(De twee lippen.)
*

Een boom zonder takken,
Een kroon zonder bloemen,
Een spiegel zonder glas.
Raad nu wat dit was.
(Het kruisbeeld.)
*

- 472 Een madame met een wit kleed aan en een rood hoedeken op.
(De kaars.)
*

Ik en mijne zuster zijn voorwaar
Gelijk een passer bij malkaar,
De oogen van achter, de punt van voor,
En zoo geraken wij overal door.
(De schaar.)
*

Er is een ding
Zoo klein als een vink.
't Heeft zooveel oogen
En toch ziet het niet.
(De vingerhoed.)
*

Een stalen paardje,
Met een vlassen staartje,
Hoe rapper dat paardje rijdt,
Hoe zeerder dat staartje verslijt.
(Naald en draad.)
*

Wiggeldewaggel heeft loover gedragen,
Wiggeldewaggel draagt geen meer,
Wiggeldewaggel draagt lijf en ziel.
(De wieg.)
*

Een kopje als een knikkertje,
Een lijfje als een bikkeltje
En pooten als een ooievaar.
*

(De tang.)

Klikkerdeklakker
Loopt over den akker
Met een stuk vleesch in zijn bakkes.
(De klomp.)
*

Er staat een groote, hooge, schoone, droge boom
En hij draagt Zomer en Winter bloem.
(De windmolen.)
*

- 473 Van voren een pik, van achter een schup, in 't midden een kussen.
(De hen.)
*

Ik ken een huisken wit en net,
Maar zonder deur of raam ;
Daar woont een gele juffer in
En Doortje is heur naam.
*

(Het ei.)

Daar ging een manneken langs den kant
Met een kanneken in zijn hand;
Hij kon er niet uit drinken
Of hij moest er een holleken in klinken.
(Het ei.)
*

Ik ken een mooie bonte kluis,
Een dier met horens uit zijn huis ;
Het neemt altoos bij elke schree
Zijn huisken op zijn rugsken mee.
*

(De slak.)

Er wandelt een ventje langs den dijk,
Met zijn oogskens kijker en kijk,
Met zijn haartjes kruller en krul,
Met zijn mondje smuller en smul ;
Ge zult hem nooit ontmoeten
Wandelend op zijn voeten.
(De rups.)
*

Er zat cen wijf ken onder den oven,
En 't naaide zijn roksken van onder tot boven
Zonder naald en zonder draad,
En 't maakte toch een goeden naad.
*

(De spin.)

Vier haren pilaren
En een haren kerke ;
Ze luiden er met vier klokken
En ze gaan er met tienen te werke.
(De koe die gemolken wordt.)
*
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Hoog verkoren,
Tusschen twee steenen
Zijn naam verloren.
(Het graan.)
*

Er staat een commandant
De grootte van mijn hand
Op een klein beetje land ;
Hij kan wel steken,
Maar hij kan niet eten ;
Hij kan wel staan,
Maar niet alleen gaan.
(De diael.)
*

Als ik was jong en schoon,
Droeg ik een blauwe kroon ;
Als ik was oud en stijf,
Kreeg ik veel slagen op mijn lijf;
Toen ik die slagen had verdragen,
Werd ik van vorst en koning gedragen ;
Maar dan, versleten en veracht,
Werd ik in de school gebracht.
(Het vlas.)

*

Er staat een vrouwken aan de deur
Met een rooden voorschoot veur,
En een groen mutsken op.
(De wortel.)
*

Van onder rond als een ei
En van boven gelijk een koele mei.
(De raap.)
*

Eerst wit als was,
Dan groen als gras,
Dan rood als bloed,
Dan smaakt het goed.
(De kers.)
*
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Een schuurken vol graan
En daar is deur noch versterken aan.
(De noot.)
*

Een groen kazaksken,
Een houten baksken
En daar zitten van binnen vier paterkens in.
(De noot.)
V.

Vele leveren goede stof voor diktaten, voor oefeningen
op spel- en spraakkunstregels.
In Amsterdam en Bremen
Kan elkeen mij vernemen;
Maar in Parijs en Londen
Ben ik nog nooit gevonden.
(De letter in.)
*

't Is in pot, niet in pad ;
't is in kot, niet in kat ;
't Is in kom, niet in kam ;
't Is in bol, niet in bal ;
't Is in rot, niet in rat ;
't Is in hol, niet in hal.
*

(De le tter o.)

'k Ben in de vrouw, niet in den man ;
'k Ben in het graan, niet in den wan;
'k Ben in het bier, niet in de kan.
Ik ben te midden van Parijs.
Wie mij kan raden, heeft een prijs.
(De letter r.)
*

Waarmee begint de dood en eindigt de wereld ?
(Met d.)
*

Bij welk woord moet ge iets bijvoegen, wil het korter zijn?
(Bij kort.)
*
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Waarom gelijken in de boeken de zinnen op naalden, messen,
degens en dolken?
(Omdat zij ook op
een punt eindigen.)
*

De jongens van ons land
Hebben tien vingers aan elke hand
Vijf en twintig aan handen en voeten
En ze zijn gelijk ze moeten.
Lees dit wel, ik zal u groeten.
(Vingers, vijs....)

VI.
En waarom, als de leerlingen lang hun aandacht goedwillig verleend hebben en vermoeid zijn, waarom zou de
meester hun, tot belooning of verkwikking, niet eens een
raadsel op te lossen geven, tzij met betrekking tot de afgeloopen les, tzij enkel om te lachen ?... lachen in de school is
geen kwaad, als de tact van den onderwijzer er de plaats en
zijn gezag er den duur van te bepalen weet.
In welke gronden zaait men de beste knollen?
(In gevne; men zaait zaad en geen knollen.)
*

Op hoeveel tijd kan men de wereld rondreizen ?
(Op 24 uren, als ge u op de zon zet.)
*

Waar hebben de duinen geen zand, de rivieren geen water, de
steden geen huizen, de dorpen geen school ?
(Op de landkaart.)
*

Het heeft een mond en geen hoofd ; armen en geen beenen ; het
loopt zonder voeten ; het heeft een bed en slaapt er niet in.
(De stroom.)
*

Wat gelijkenis tusschen de letter t en een eiland ?
(Ze staan alle twee te midden van water.)
*

Van welk woord van vier letters blijft maar een over, als men de
eerste er afneemt ?
(Van teen.)
*
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(Met n weg te laten.)
*

Waarmee begint de rook en eindigt het vuur ?
(Met r.)

*

Schrijf eens levende muizenval in drie letters?
(Kat.)
*

Peper en zout,
Mostaard en smout.
Kunt ge dat spellen met drie letters?
(Dat.)

*

Wanneer is een gans een gans?
(Als zij alleen is.)
*

Wat staat er tusschen u en mij ?
(En.)

*

Wie krijgt op een examen de meeste punten ?
(De letter i.)
*

Maak een zin met woorden die hetzelfde beteekenen, als ge ze omkeert.
(Kortrok deed Anna tot
negen lepel pap nemen.)
*

Hoeveel doen 3 vijven achter éen ?
(5555.)

*

Als ge zes mijns gelijken ziet
Op rij gesteld, dan ziet ge niet;
Maar zet vooraan een staak of steel,
Dan ziet gij uitermate veel.
(000000, 1000000.)
*

Een steen weegt 7 pond en een halven steen. Hoeveel weegt een
steen en half ?
(21 pond.)
*
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Hoeveel is vijfmaal een en twintig ?
(25.)
*

In de 4 hoeken van het huis zit een kat. Ieder kat ziet vóor zich
3 katten en op den staart van ieder kat zit een kat. Hoeveel katten
zijn er?
(Vier.)
*

Een moeder heeft 13 appels, zij verdeelt die onder haar 12 kinderen, zonder in den appel te snijden. Hoe doet zij dat ?
Zij stooft ze.)
*

De pastoor en zijn meid, de koster en zijn zuster gingen eens wandelen. Onderwege kwamen zij aan een boom waar 4 appelen op stonden.
Ieder trok een af en er bleef nog een staan.
(De meid was de zuster van den koster.)
*

Daar zitten 20 duiven op het dak. Een jager schiet er twee af.
Hoeveel blijven er nog zitten ?
(Geen, de andere gaan vliegen.)
*

Er branden 48 kaarsen. Ge blaast er 8 uit. Hoeveel blijven er over?
(8, de andere branden op.)
*

Hoe schrijft ge 100 met 4 gelijke cijfers ?
*

(99 9/9.)

" Dag, honderd musschen '', zeide hij. -- " Als er nog zooveel
waren en half zooveel en het Ode part zooveel, en gij waart een musch,
dan waren er 100 musschen. " Hoeveel musschen zater er?
(36.)
*

Hoeveel is : tien tien dubbele tien vijf en veertig en vijftien ?
(100.)
*

Wanneer kan een geleerde in de Academie binnentreden ?
(Als de deur open is.)
*

Wat is onrecht en toch geen zonde?
(Den linkerhandschoen aan
de rechterhand doen.)
*

- 479 Wat handwerk doen orgeltrappers en landloopers?
(Geen, ze doen voetwerk.)
*

Wie begeert er scheel te zien ?
(De eenoogige.)
*

Wie leeft er bij 't verlies?
(De speldenmaker.)
*

Voor wien moet de koning zijn hoed afnemen?
(Voor den barbier.)
*

Welk is de stielman van grooten naam en luttel faam ?
(De witte-beenenpaternosterbollekensmaker.)
*

Als ge een haar uit uw hoofd trekt, hoeveel staan er dan nog ?
(Een minder dan vroeger.)
*

Wat vleesch vermijdt de kok het meest te verbranden?
(Zijn eigen handen.)
*

Wat zoeken de vrouwen en zijn kwaad, als ze 't vinden?
(Een gat in de kous.)
*

Hoe heette Jan Van der Plas,
Als hij een kleine jongen was?
(Janneken Van der Plas.)
*

Hoe heet de naaister van de grootmoeder van Pontius Pilatus?
(Dat weet niemand.)
*

Waar zocht Jonas naar in den buik van den visch ?
(Naar den weg om er uit te geraken.)
*

Waarom doet de haan zijn oogen toe, als hij kraait?
(Omdat hij zijn liedje van buiten kent.)

-- 480 -Waarom draait een hond zich drie keeren rond, eer hij zich
neerlegt ?
(Om zijn hoofdkussen te zoeken.)
*

Waarom schreeuwt de molen, als de mulder hem in den wind
steekt?
(Omdat een dief hem bij den staart pakt.)
*

Waarom laat de ezel van den mulder het hoofd hangen, als hij
door de straat gaat ?
(Uit schaamte, omdat zijn meester een dief is.)
*

Waarom is neus en kin
Altijd in onmin ?
(Omdat er altijd woorden tusschen zijn.)
*
Waarom loopt een haas harder voor een witten dan voor een
zwarten hond ?
(Omdat hij meent dat de witte
zijn frak heeft uitgetrokken, om
harder te kunnen loopen.)
*

Waarom draait de haan op den toren zijn bek naar den wind ?
(Om altijd zuivere lucht te hebben.)
*

Waarom is Adam groot geschapen ?
(Omdat niemand voor hem
als kind kon zorgen.)
*
Waarom ziet de haas om, als hij vervolgd wordt ?
(Omdat hij geen oogen op zijn rug heeft.)
*

Waarom zien de vlooien altijd zwart ?
(Omdat zij altijd in den rouw zijn
voor een lid van hun familie.)
*

Waarom is de wereld rond ?
(Omdat men geen vuil in de hoeken zou smijten.)

•--- 481 Wat verschil is er tusschen een dief en een kleermaker ?
(De eerste steelt met ons
te ontkleeden, de tweede
met ons te kleeden.)
*

Wat verschil is er tusschen een meid en een advocaat?
(De eene pluimt de kiekens, de andere de menschen.)
*

Wat verschil is er tusschen een wiel en een advocaat ?
(Een wiel moet gesmeerd worden om te
zw ijgen, en een advocaat om te spreken.)
*

Waarom maakten de Israëlieten een kalf ?
(Omdat ze niet genoeg hadden voor een koe.)
*

Nevens wien woonde uw overgrootvader over honderd jaar?
(Nevens zijn gebuur.)
*

Wat kan men best zwijgen ?
*

(Wat men niet weet.)

Ik heb het niet en ik wensch het niet,
Maar, zoo ik het had.
Ik liet het voor heel de wereld niet.
(Een kaalhoofd.)
*

Een kind kwam in de kamer en zei : Goeden dag, vader. En
't antwoord was : ik ben wel uw vader, maar gij zijt mijn zoon niet.
Hoe kan dat ?
(Het kind was een meisje.)
*

Wat hebben ze met het vel van Adam gedaan ?
(Riemen gemaakt om degenen te geeselén
die te nieuwsgierig zijn.)
*

Een blinde zag een haas loopen, een lamme liep hem achterna en
ving hem, een naakte stak hem in zijn zak en droeg hem mee naar huis.
Wat is dat?
(Een leugen.)
*
**
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Wat nu volgt, is alleen voor het middelbaar onderwijs.
Tot den aard van het raadsel behoort het dat de oplossing moeilijk te vinden is. Het raadsel verdient zelfs zijn naam
maar zoolang het antwoord niet gekend is, zooals het volgende
vaststelt :
Ik ben wat ik ben, zoolang gij niet weet wat ik ben ; maar, weet
gij wat ik ben, dan houd ik op te zijn wat ik ben.

Vandaar de vraag : welke zijn de middelen en de listen
die in onze raadsels gebruikt worden om den rader in de war
te brengen
Die vraag is van belang voor al wie de gewone strekking
van onzen geest wil kennen. Ieder middel, ieder list hier is
immers gelijk een boom die dwars over de natuurlijke baan
van den geest geworpen ligt om hem te belemmeren, of soms
gelijk een tweede onverwachte weg nevens den eersten, dien
hij, na lastige keus, inslaan of laten liggen zal.
En hier blijkt het reeds hoe nuttig een onderzoek der
raadsels in de school kan zijn. Want, is de klaarheid een eerste
vereischte in 't schrijven en 't spreken, dan dienen de leerlingen
te vermijden al wat duisterheid verwekt, en dat juist doen de
kunstgrepen die in de raadsels gebruikt worden.
En al wie eenige ervaring in het onderwijs heeft opgedaan, weet hoe dikwijls de leerlingen, ten gevolge van hun
onvoldoende taal- en zakenkennis, ten gevolge ook van hun
lichtzinnigheid en zwak redeneervermogen. heele regels schrijven die, zelfs na een tweede lezing, heelemaal onverstaanbaar
blijven. Het zal dus geen nutteloos werk zijn, als de leeraar,
na hun tienmaal de klaarheid aanbevolen te hebben, hun toch
éens zegt : " Ziet, dat is duister. Onderzoekt waarom, en
maakt het klaar. " En daartoe leveren de raadsels een zeer
rijken voorraad.
Al is de bovengestelde vraag zeer gewichtig, toch zal ik ze
hier niet in haar geheel beantwoorden; want zij zou mij te ver
brengen en mij doen afwijken van het doel dat ik in deze
lezing beoog, namelijk te bewijzen dat het benuttigen van de
r ;adsels in de school geen tijdverkwisting is. Om die reden
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duid ik hier enkel zulke middelen en listen aan die in het middelbaar onderwijs aanleiding of stof kunnen geven tot nuttige
verklaringen en aanmerkingen.
^
^*

De zoeker wordt in de war gebracht
1 .) Door de onvolledigheid der gegevens. Verwacht dus
in de menigvuldige beschrijvende raadsels geen logische bepaling, waarin men, volgens de regels, het naaste geslacht (genus
proximum) en het eigen verschil (differentia ultima) zou opgeven; ook niet een ontledende beschrijving, die de eigenaardigste of voornaamste kenmerken van het onbenoemde ding
zou opsommen.
Die twee voorname middelen om iets te doen kennen,
zouden den rader dikwijls van 't zoeken ontslaan. En hier juist
dient gezocht.
Ge zult hier bijgevolg haast nooit het naaste geslacht
vernemen; wel komt in eenige raadsels iets of een ding voor,
die alle twee kleiner van inhoud (comprehensio) zijn, dus
grooter van omvang (extensio) dan het op te sporen woord en
desaangaande bijna niets leeren, zelfs de moeilijkheid soms
vergrooten, omdat zij het te onderzoeken gebied uitbreiden.
(DE MOL) Daar liep een dingsken over een brugsken
Met een fluweelen rugsken.
(DE HEN)

Daar loopt iets rond het huis
En 't maakt alle stappen een kruis.

Dan, de kenmerken die opgegeven worden, zijn te weinig
in getal om tot een juist antwoord te leiden, en behooren
zelden tot het begrip van het geheimwoord alleen, zoodat men
soms door het bijeenvoegen van verscheiden raadsels op een
zelfde ding nog geen volledige beschrijving er van heeft, zoodat
ook even goed twee en drie verschillende antwoorden op een
zelfde raadsel kunnen gegeven worden.
Zoo heeft men de volgende raadsels op DEN WEERGALM :
1.

Ik leef zonder lijf.
Ik hoor zonder ooren,
Ik spreek zonder mond
En 'k ben uit de lucht geboren
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2.
3.

Wie kan alle talen spreken ?
Wat houdt er altijd het laatste woord?

Zoo nog de volgende op het

UURWERK :

I.

Ik zeg u wat ik zelf niet weet.
Wie kan raden hoe ik heet?

2.

Daar hangt wat in den huize,
't Zegt altijd tingtang tingtang.

3.

Het woelt en leeft gezond,
Het heeft tanden, maar geen mond.

4. Het heeft geen mond en 't zegt aan iedereen de waarheid.
Ried, raad, wat is dat ?
5.

6.

't Is gestild,
Als ge wilt.
Het kan loopen zonder voeten :

Het zegt de waarheid zonder mond
En, of het ziek is of gezond,
Het loopt altijd rond.
7. Er is iets dat gaat, het heeft nochtans geen beenen, het gaat al
liggend en al hangend.
8.

Het gaat,
Het staat
En 't leeft niet.

Uit veel van de aangehaalde voorbeelden blijkt ten duidelijkste dat, al neemt het gewone volk er maar éen oplossing
voor aan, in veel raadsels verschillende antwoorden eigenlijk
even juist zijn. Zelfs zijn er eenige waarvan ook door het volk
twee of meer oplossingen aangenomen worden. Zoo is DE
HANGEL VAN DEN HAARD Of DE KLINK VAN DE DEUR het antwoord op :
Ik kom in huis en het trekt een lip op mij.
Het moet vol zijn, wil het hol zijn,

heeft tot oplossing DE KOUS of DE BLAAS, enz.
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Voegen wij hier nog bij dat veel bijzonderheden louter
ontkennend zijn, die zekere kenmerken wel uitsluiten, maar
eigenlijk geen enkel opgeven ; terwijl andere uit een vergelijking
bestaan, die, als zij in den vergelijkenden trap van meerderheid
wordt uitgedrukt, veel ruimte openlaat, dus weinig bepaalt.
Zoo op HET IJS : Daar ligt een brug over de sloot,
Ze is van ijzer, hout noch lood.
Op DEN ROOKTABAK : Men eet het niet, men kauwt het niet,
men slikt het niet, en toch smaakt het goed.
Op DE STER : 't Schijnt kleiner dan mijn hand,
't Blinkt gelijk een diamant
En 't is grooter dan heel Belgenland.

Hier wordt gelegenheid aangeboden om de leerlingen te
onderhouden over de betrekkelijke waarde van de bepaling en
de beschrijving, van de ontkenning en de vergelijking, waar het
geldt, bijvoorbeeld in verhandelingen, een juist begrip van
eenig ding te geven. En welke schoolman zou het nut daarvan
willen betwisten, bijzonderlijk voor de bepaling en de beschrijving? Hoe dikwijls gebeurt het niet dat b. v. de bepalingen die
de studenten zelf smeden, veel weghebben van gewone raadsels? Men legge hun dan soms raadsels voor, waarin zij zullen
zoeken wat er opgegeven is en wat er in dient aangevuld of gewijzigd, om er logische bepalingen of klare beschrijvingen van
te maken.
^
^*

De zoeker wordt 2° in de war gebracht door de onduidelijkheid der gegevens.
Aan de op te sporen dingen, zoo die moeten genoemd
worden, geeft men den geijkten naam niet, maar vervangt dien
door woorden waarvan de bepaalde beteekenis te raden is.
Zulke zijn :
1 .) Woorden met een veel algemeener beteekenis dan het te
raden woord ; zoo IJZER voor els, ZWIJN voor pekdraad en KOE
voor leder in het raadsel :
Door 't hol van 't ijzer,
Kruipt 't zwijn door de koe.
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voor poot, HANGER voor speen,
horen in 't raadsel op de koe :

Z00 GANGER
BREKER voor

TUINEN-

Vier gangers,
Vier hangers,
Twee tuinenbrekers
En een bellebimbambom.
Zoo VERREGAANDER

voor karrespoor, STILLESTAANDER voor

steenput in :
Twee verregaanders,
Twee stilestaanders,
Twee niemands vriend (wolven).
Zoo NACHTWACHT

voor hond en SCHUIFELAAR voor haan in :

Nachtwacht beet schuifelaar dood op den berg van 't betert het
land (op den mesthoop).

Aan de jonkheid, die gemeenlijk op het buitengewone
verslingerd is, roepen deze voorbeelden luide : " Wilt gij
klaar zijn, geeft dan zoolang mogelijk aan alles zijn gebruikelijken naam. In de raadsels wijkt men van dien regel af, juist
omdat men duister wenscht te zijn. "
Nevens zulke algemeene woorden plaatsen wij ook de
omschrijving, die wij reeds vonden in de laatste twee raadsels :
NIEMANDS VRIEND voor wolf en BERG VAN 'T BETERT HET LAND
voor mesthoop.
Zoo nog heet in een raadsel DE HAAN mijnheer van Pikken
of heer van Eierdale, --- DE WORM man van aarde of lange der
aarde, ---

DE MELKEMMER

't kasteel van Houten.

Wie kan, zelfs na lang zoeken, alleen uit de gegevens
eenigszins gissen wat er bedoeld wordt door :
Holle moêr (pot),
Kromme vaar (heis),
Houten Machiel (pollepel) :
Drie kinderen zonder ziel (pooten) ?
Lichaam zonder ziel (haan) wekt lichaam met ziel (koster);
-- lichaam met ziel wekt lichaam zonder ziel (klok) ; --
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lichaam zonder ziel wekt lichaam met ziel (menschen) ; —
lichaam met ziel bezoekt lichaam zonder ziel (kerk) ?

De omschrijvingen zijn een schat voor de raadsels, juist
omdat zij duister zijn, telkens als zij, gelijk hier, niet door een
algemeen gebruik gevestigd zijn of hun beteekenis door het
verband niet klaar uitkomt. Hier kan men de leerlingen nog
eens herhalen dat zij er enkel mogen maken, tzij om de vervelende herhaling van een woord te vermijden, tzij om een passende eigenschap van een begrip beter in 't licht te stellen.
Zonder grondige reden den aangenomen naam der dingen
verzwijgen leidt noodwendig tot bombast ; en wat duister is,
kan nooit een sieraad zijn.
2°) Woorden die wel een Vlaamschen vorm hebben, maar
waarvan de beteekenis, buiten de raadsels, niet bekend is.
Wat is een woord voor iemand die er de beteekenis niet
van kent? 't Is niets méer dan een klank, ten minste zoo zijn
samenstelling of het verband er niets van laten gissen. De leerlingen treffende bewijzen daarvoor leveren is hen oplettend
maken op de draagwijdte, de bepaalde beteekenis der woorden,
't is hun de voorzichtigheid voorhouden in de keus van hun
woorden, 't is hun voorliefde voor het holklinkende tegenwerken.
En de bewijzen liggen hier voor de hand. Voor al wie de
oplossing van het volgend raadsel niet kent, is, bij voorbeeld,
HOLDERKENBOLDERKEN niets meer dan een loutere klank.
Holderkenbolderken
Valt van 't zolderken ;
Er is geen een timmerman
Die holderkenbolderken maken kan.

Zoo heb ik een heele verzameling. De meeste er van zijn
welluidende reduplicaties en klinken zeer aangenaam in de
ooren van de kleinen. Door ze met hun beteekenis aan te
halen, doe ik misschien genoegen aan onze kinderdichters.
Arompeldepompel -_- Ei,
Zie ook hietjepetietje, hippekentippeken, hobbeldestobbel, hoebeldebroebel, hoepeldepoepel, holderkenbolderken, holderkentolderken, hummeltummelken, rollekenrolleken, tonnekentonneken, wiggeldewaggel, wittekenwitteken.
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Boeleboeleken = Een van de achterste wielen van een
wagen. 't Rijmt op zoereroeleken = een van de voorste wielen.
Brikabrel = Paard. Rijmend op rollemarel = Wiel.
Zoo ook poepedoel op hoekedoel of hoepedoel, trappelknol op hollebol, stampier op klauwier, pootepootepoel op
wielewielewoel, pullepol op wullewol, pielepalepoel op wie-.
lewalewoel, pielepiel op wielewiel, pillepallepoen op wille-.
wallewoen, stampeel op rondeel.
Dribbelkendrobbelkendrij = Hagel.
Zoo ook drillenkendrollekendrij en hoelendroeleken.
Druppeldropoeldrij -= Regen.
Hakkentak = Hond.
Hakkerdepakker = Ekster.
Hakkerdetakker = Kikvorsch.
Zoo ook hietepatiet, hieterpetieter, hinkelpatinkel, hipperdepipper, hippelepip, hoeperdepoeper en wipperdepipper.
Hakkerpatjakker = Eg.
Zoo ook helderdetelder, hikketikketelleken, rakataketa
en rikkedikkedelleken.
Hietjebietjeboutje = Sleutel.
Hinkeldewinkel = Vlam van het vuur.
Zoo ook hinkeldekrinkeldewinkel.
Hoebeldebroebel = Flesch.
Beteekent ook ei. Z. Arompeldepompel.
Hoelekendroelekendrij = Wind.
Hoelekenmijnkroeleken = Kaars.
Hoelekenpadoeleken = Hazelnoot.
Ook huikskenbuiksken en wietjewuitje.
Hokkemokke = Noot.
Ook hoksekallebokse en hotepetoot.
Holderdebolder = Donder. Beteekent ook klomp.
Holderkenbolderken _ Klomp. Z. ook Arompeldepompel.
Ook holderklabolder, klikkerdeklakker en krikkeldekrakkel.
Knibbeleknab — Muis.
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Knibbeleknabbele Vos.
Kribbelekrab = Kat.
Ook toereloer.
Krikkerakrol == Pruimtabak,
Krisseldekrassel = Wijngaard.
Ook slingeslinge, slingeslanger en slinderdeslander.
Wiggeldewaggel = Wieg.
Beteekent ook ei. Z. Arompeldepompel.
Zwikzwak --= Reep.
Zwingeldezwangel-- Wieg.
*
* *

De zoeker wordt 3 . nog in de war gebracht door de
dubbelzinnigheid der gegevens.
Wij zullen niet lang stilblijven bij de dubbelzinnigheid in
de wendingen. De spraakkunst houdt zich daarmee bezig. Enkel
twee voorbeelden :
Een hen zal eer een zak graan opeten dan een paard. Paard is in
't raadsel voorwerp en niet onderwerp.
Ik zag een eend zwemmen en een kat op haren staart. Haar (bij
staart) verwijst in 't raadsel niet naar eend, maar naar kat. Men drukt
hier een alledaagsch feit uit : ik zag een eend die zwom, en een kat die
op haar eigen staart zat, gelijk de katten veel doen.

Meer zullen wij spreken over de dubbelzinnigheid in de
woorden, wat ons natuurlijk tot de woordenspeling brengt.
Er is meer dan éen leeraar die, als hij over de woordspeling
speling handelen moet, geen Nederlandsch voorbeeld kent of
geeft, en enkel Fransche aanhaalt, zoodat de leerlingen aan
het denken gaan dat die geestigheid in onze taal onmogelijk is.
Gaarne erken ik dat de Fransche geest daar meer dan de onze
op staat en de Fransche taal, door haar talrijke homoniemen
en menigvuldige slapende medeklinkers, er een gemakkelijke en
rijke stof voor levert.
't Is ver van mijn gedachte de waarde van de woordspeling te overdrijven. Waar ernstig geredeneerd wordt, is zij
zeker weinig op haar plaats. Wel kan -zij iemand verrassen en
een oogenblik verstommen, maar nooit voor een bewijs gelden.
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Daar toch waar men gezellig bijeenkomt en zich verzetten wil,
daar is zij ook welkom bij ons en helpt wel eens een diepzinnige uit zijne droomerijen.
Dat ook wij woordspelingen kunnen maken, wordt overvloedig bewezen door de vele soorten die in de raadsels voorkomen. Want ook wij hebben homoniemen, ofschoon minder
in getal dan de Franschen ; daarentegen kunnen wij er meer
maken met de verschillende beteekenissen, de eigenlijke en de
overdrachtelijke, van een zelfde woord, waaraan een oorspronkelijke taal, gelijk de onze, altijd rijker is dan een afgeleide,
gelijk de Fransche.
Welke zijn de listen die in de raadsels gebezigd worden
om dubbelzinnigheid in de woorden te doen ontstaan en zoo
de oplossing te bemoeilijken ?
1°) Dynamische of muzikale accenten verkeerd plaatsen of
weglaten.
Keizer Karel heeft een hond.
'k Geef het woord in uwen mond.
HOE heet Keizer Karels hond?
(Hoe.)

*

Falderidera : Hoe schrijft men DAT met drie letters?
(D-a-t.)

*

Dat ge NIET schrijven kunt
Is onbetwistbaar waar
En lezen kunt ge NIET, —
Dat ook is zonneklaar.
*

(Het woordje

Wat spreekt iedere Vlaming

niet.)

GOED uit?

(Het woordje

goed.)

Die enkele voorbeelden bewijzen hoe nuttig het voor de
leerlingen is zich door luide lezing in de dynamische en muzikale accentuëering te oefenen. Veel schakeeringen van gedachte
en gevoel die door den schrijver gewild werden, worden alleen
door die accenten aangeduid, en wie ze verwaarloost, leest
slecht of toch onvolmaakt.
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2°) Een woord dialectisch uitspreken om, zoo aan een
ander gelijkluidend te doen denken ?
Wanneer is uw vader niet goed (gehoed) ?
(Als hij zonder hoed is.)

3°) Schijnbaar het woord, maar eigenlijk het begrip
bedoelen.
Hoe schrijft men sterk water met twee letters?

(ifs.)
*

Kunt gij droog gras met vier letters schrijven ?
(Hooi.)

4°) Schijnbaar de zaak, maar eigenlijk het woord bedoelen.
Ik ben wat ik bewandel.
(Pad.)
*
Wie was er bijna baron ?
(Aaron.)
*
Wat verschil is er tusschen pap en melk ?

te zeggen moet ge uw mond sluiten;
om melk te zeggen, moet ge hem openen.)

(Om pap

Veelal wordt hier, om den rader te verschalken, het lidwoord overbodig of, beter gezegd, verkeerdelijk voor de zelfstandige naamwoorden geplaatst.
Waarom komt er geen lidwoord te pas voor een zelfstandig
naamwoord louter als klank bedoeld ?... Leerlingen die de
bediening van 't lidwoord goed begrijpen, zullen antwoorden
dat hier geen enkele bepaling noodig is, vermits een woord,
enkel als klank beschouwd, eenig is in zijn soort en dus op zich
zelf even bepaald is als een eigen zelfst. naamw.
Waar houdt de eendracht op ?
*

(Aan de t.)
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Het staat in het vier
En niet in de vlamme ;
Het staat in het bier
En niet in de kanne.
(De r.)

*

Ik ben 't begin van den mensch en
*

't

einde van Jerusalem.
(De m.)

Waar heeft de rook zijn begin en het vuur zijn einde?
(In r.)
*

Hoe gij mij keert of wendt,
Ik blijf dezelfde vent.
(Kok.)

Het gebeurt dat, tot grooter dubbelzinnigheid, er een
bijzonderheid slaat op de zaak en een ander op het woord.
Het wordt gegeten door boer en pachter ;
Het is van voren gelijk van achter.
(Pap.)

50) Van de twee gansch verschillende beteekenissen van
een zelfden klank de minst verwachte doen vinden.
't Wordt gebonden
Naar de markt gezonden.
Wie 't koopt tot zijn gerief,
Steelt het, maar is geen dief.
(De bezem waar men een steel in steekt.)
*

Wie wordt er geleerd na zijn dood ?
(Het zwijn.)
*

Koffie die koud is en drie dagen oud is. Hoe heet men die ?
(Over het vuur.)
*

Waarom stroopt de mulder zijn mouwen ?
(Om, rond zijn armen.)
*
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(Zijn eigen armen.)
*

Ik kan op een kwartier een ton bier afdrinken.
(Iemand die op een kwartier woont.)
*

Raad : Wat is het dat de bakker
Mag verzetten heel den dag
En de boer op zijnen akker
Op den hals niet doen en mag.
(De palen verzetten,)
*

In welke maand pikken de netels niet ?
(In geen enkele, wel in de hand.)

b°) Een enkelvoudig woord in een samenstelling brengen, waarin het een ander beteekenis heeft.
Welke dracht past best aan getrouwde lieden?
(De eendracht.)
*

Welke appels bewaart men best en eet men minst?
*

(Oogappels.)

Welke hoed past op geen hoofd ?
*

(De vingerhoed.)

Welke vinken komen dichtst bij de huizen?
(Luistervinken.)
*

In wat steden sterven de meeste menschen?
(In de bedsteden.)
*

Voor welke oogen koopt men geen brillen ?
(Voor de eksteroogen.)

7°) Stamwoorden als enkele lettergrepen zonder eigen
beteekenis in andere woorden doen brengen.
Welke bergen worden meest bezocht in Europa ?
(De herbergen.)
*
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Welke rozen rieken naar brandewijn ?
(De matrozen.)
*

Welke nieren heeft iedereen niet ?
(Manieren.)
*

Welken ring doet men aan den vinger niet ?
(Den haring.)

8°) De stoffelijke beteekenis der woorden willen waar de
figuurlijke meest gebruikt is.
Wie komen best overeen ?
(Twee mosselschelpen,)
*

Wie zit er tot over de ooren in de schuld ?
(Die een niet betaalde slaapmuts opheeft.)

9°) De door ieder erkende en gebruikte figuurlijke beteekenis stoffelijk opnemen.
Hoeveel wegen loopen er van Gent naar Brussel ?
(Geen, ze loopen niet, maar liggen.)
*

Hoeveel eiers gaan er in een korf ?
(Geen, ze worden er in gelegd.)

10°) Soms hetzelfde woord tevens in de stoffelijke en in de
figuurlijke beteekenis aanwenden.
Langs éen opening ga ik er in.
Langs twee kom ik ER UIT.
En, als ik er in ben,
Dan ben ik ER UIT.
(De broek.)

11°) Bijzonderheden geven die bij de gewenschte figuurlijke
beteekenis niet passen, om de aandacht op de stoffelijke te
trekken.
Wat kunt gij niet oprapen als het gevallen is?
(De wind.)
*
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Wat kan men pakken, zonder er naar te grijpen ?
*

(Een koude.)

Welke vensterluiken gaan, zonder gerucht te maken, van zelf toe ?
(De oogschelen.)

Aan de leerlingen die in de hoogere klassen der humaniora
zitten en als zoodanig min of meer in de taal geoefend zijn, kan
het vreemd voorkomen dat in veel raadsels er géen andere
moeilijkheid bestaat dan de eigenlijke beteekenis van een woord
door de figuurlijke of omgekeerd te vinden. En is dat werkelijk
een moeilijkheid ? Voor menschen die min of meer taalinzicht
verkregen hebben en de gelijkenis zien die beide beteekenissen
aaneenhoudt, is dat in veel gevallen gemakkelijk. Anders is het
gelegen met beginnelingen en vooral met het gewone volk.
Behalve in leenspreuken die kristalhelder en van uitgebreide
toepassing zijn, staat in dier geest de eene beteekenis gansch
los van de andere zonder eenigen band ; zoodat menig woord
met de twee beteekenissen voor twee homoniemen geldt, waarvan ieder een eigen beteekenis heeft.
Hieruit volgt dat men de leerlingen in taalinzicht vooruithelpt door hun uit te leggen of hen te doen opzoeken hoe de
figuurlijke beteekenis uit de eigenlijke gesproten is.
Terzeldertijd brengt die oefening verbetering in hun letterkundige werken, want hoe meer zij de woorden op de keper
beschouwen, hoe minder zij de fout zullen begaan niet-volgehouden figuren of gebroken en verminkte beelden te leveren.
En wie ziet bovendien niet in dat diezelfde oefening een
kostbaar voedsel is voor hun verbeelding ?
In verband daarmee geef ik hier tot slot een verzameling
figuren die ik uit raadsels trok op veel van de dingen die tot de
onmiddellijke omgeving en den gedachtenkring van den gewonen
man behooren. In langen stoet, verlevendigd en gekleurd door
het gevoel en de verbeelding van ons volk, gaan zij éen voor
éen wandelen vóor de oogen van uw geest :
De tijd, de meester die, meer dan eenig ander, verstand
geeft ; — de dag en de nacht, twee zusters waarvan de eene
een witten en de andere een zwarten voorschoot draagt ; -- de
uren van den dag, vier en twtntig heeren die de wereld
regeeren ; — de 29ste Februari, die vier jaar op wandel gaat en
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dan weer te huis komt zitten bij zijn broeders ; -- de lucht, het
slaapkleed, het laken dat men niet vouwen kan ; het lijnwaad
dat men niet meten kan ; het zonnelicht, dat door het glas
valt zonder het te breken, en over de zee gaat, zonder nat te
worden ; -- de maan, de appel dien men niet schillen kan, de
oude die altijd nieuw wordt, de nieuwsgierige ongedurige die
rond het huis loopt en door alle holekens piept ; — de sterren,
het geld dat men niet tellen kan ; — de zevenster, zeven scherven, zeven boomen onder den weg van Rome; — de schaduwe,
de kameraad die overal met u medegaat ; de donder, het
rood veulen dat briescht en door niemand te breidelen is ; —
de regenboog, de lange groene gaard die tusschen hemel en
aarde staat; — de vorst, de groote bakker zonder vuur noch
oven, die bruggen bouwt zonder balken, en zonder handen
schildert ; de vorst op de ruiten, bloemen die 's Winters
komen en 's Zomers vergaan ; — het ijs, een lange plank door
God over 't water gelegd, een zolder zonder ribben ; ^– de
ijskegel, een bloem die omlaag groeit met de wortels omhoog;
•-- de bevrozen beek, in den Zomer een vliet, in den Winter
een brug ; — de sneeuw, het witte laken dat Onze Lieve Vrouw
op land en zand spreidt, de vlederlooze vogel die op de bladerbooze boomen komt zitten, het machtig wijde, het koudste en
warmste kleed ; het geluid, dat over 't water en onder de
zon gaat, zonder schaduw te maken ; -- de weergalm, die leeft
zonder lichaam, hoort zonder ooren, spreekt zonder mond of
tong, alle talen kan spreken en altijd het laatste woord houdt;
de wolk, duizend lapkens zonder naald of twijn genaaid ; —
de eik, honderd duizend nesten, met een ei in ieder nest; —
de druivelaar, die rond het huis loopt met ballen aan zijn
armen ; — de kerselaar, Jan Eenbeen die honderd duizend
steenen draagt; –y de appel, groene muren, witte geburen en
zwarte papen die in 't kapelleken slapen; --- de noot, de beklagenswaarde die eerst geslagen, dan gepletterd, dan van heur
huid ontdaan en dan verslonden wordt; een houten baksken en
een groen kazaksken waar binnenin vier paterkens zitten ; een
schuurken vol graan waar deur noch venster aan is ; vier heer
kens die voor een poort staan en die ge niet kunt uitlaten of ge
moet de poort in stukken breken ; --- de hazelnoot, die op haar
stoeleken zit met een groen fraksken aan; -- de aardappel, die
geen moeder heeft en wiens vader lang in 't graf lag, eer hij
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hem 't leven gal. ; — het graan, dat, laag geboren, maar hoog
verkoren, tusschen twee steenen zijn naam verloren heeft; —
het stroo, dat om zijn deugd zoo hevig wordt geslagen; —
de raap, van onder rond als een ei en van boven als een koele
mei ; een groen roksken en een wit bloksken; — de wortel, een
vrouwken met een rooden voorschoot en een groen mutsken
op; van onder toren en van boven bosch; een groene kop, een
roode kazak waar een geel manneken in zit ; — het vlas, met in
zijn jeugd een blauwe kroon ; -- de kool, die op éen poot staat en
haar hart in haar hoofd draagt ; --- de aardbezie, een voornaam
dameken, dat gansch in 't rood en van de pokken aangedaan,
op een groen banksken zit; — de onontloken wilde rozelaar,
vijf broerkens, twee met een baard, twee zonder baard en
eentje halfgeschoren ; — de ajuin, die doet weenen al wie hem
van zijn vel berooven ; — de distel, het rood manneken dat in
't veld staat met een rood hoedeken op zijn hoofd ; de haan,
de profeet die van geen moeder geboren is : zijn kleeren zijn
van geen menschenhanden gemaakt, hij draagt een roodvurige
muts, een mond van horen en een baard van vleesch, hij eet
maar wat hij van de menschen krijgt of op de aarde vindt, geld
en goed bemint hij niet, goud en zilver treedt hij met de voeten,
op zijn geroep gaan deuren en vensters open, de dooden verrijzen en weldra komt de heer die zegt dat de dag nabij is ; —
het ei, een schoone witte bloem met een geel hartje in; een
klein huisken met wit gewelf en witten steen dat zijn eigen
bouwt ; een wit huisken zonder deur of raam waar een gele
juffer in woont die Doortje heet ; een potje, een pulleken, een
gleieren pintje, een kanneken, een wit standeken zonder hoepel
of bandeken, een tonneken, waar ge, om er uit te drinken, een
holeken moet in slaan en, als ge op de witte deur klopt, komt
er een gele pater voor ; — de melkkoe, vier haren pilaren en
een haren kerk waar ze met vier klokken luiden ; ^- de ekster,
die over den akker loopt met een sneeuwwit schortje aan ; —
de kat, een vrouwken dat spint zonder wiel of draad; -- de slek,
een vrouwken met een rood roksken, dat gaat, al heeft het
geen beenen, dat in een mooie bonte kluis woont die het op
zijn rug meedraagt; de vloo, de roode ruiter; de spin, een
manneken dat zijn broeksken zonder naald of draad 't onderste
boven naait ; een vrouwken dat nooit vlas zaait en toch kan
de zijworm, die zich in zijn graf
spinnen zooveel het wil;
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gebonden en geslagen, nog een brandmerk op haar huid krijgt;
--- de winde, een vogelken dat vroolijk zingt en dat ge wel
hoort, maar niet ziet; — de wielen van den wagen, vier broerkens die twee en twee malkander naloopen, maar nooit kunnen
krijgen ; — de graanmolen, een struik waar Zomer en Winter
witte bloemekens uit komen ; de molenwieken. vier heeren
met lange witte kleeren, vier zusterkens met een rood voorschootje aan, vier juffrouwen met roode mouwen, vier oude
wijven die grollen en kijven, maar malkander niet kunnen
krijgen; — de haan van den toren, die hooger dan de keizer
verheven is, geen enkelen vriend heeft en alleen met den wind
verkeert ; — het pannendak, lap op lap en naad op naad; —
de zeis, een stomme kromme koe die gaarne langs de straat
weidt ; — de klok, een meetje met éen tand ; — de vingerhoed,
die meer vensters heeft dan een koningspaleis ; een toren met
duizend kapellekens in; — de naald en de draad, een boer die
't land beploegt; een stalen paardje met een vlassen staartje; —
de appel van de deur, die u de eerste de hand geeft, als ge in
huis komt; — de regenscherm. de vriend bij slecht weer; —
de schouw, een lange man met duizend pluizen aan ; — de
de
schuurborstel, een paard met houten rug en haren buik;
kaars, een dame met een wit kleed aan en een rood hoedje op;
de lamp, wonder ding, dat zijn bloed drinkt, zijn darmen
eet en zijn eigen kan warmen ; --- de kandelaar met de kaars,
van onder een voet, van boven een hoed en in 't midden een
stek ; de kashorloge, die, gedreven door een altijd ongerust
gemoed, nacht en dag moet loopen en voor haar loon een
donkeren kerker tot woon krijgt; -- de stoel, een weldoener
wien ieder den rug toekeert, die ieder een rustplaats aanbiedt
en zelf blijft staan ; --- de spiegel, die schilder is en tevens
tafereel ; — de haard, in den dag een goudhoop of een vuurberg en in den nacht een molshoop; — de kaas, een witte heer
in een wissen koetsken; — het brood, het medelijdenswaarde
dat stok en steen heeft onderstaan en door vuur en water is
gegaan; — het lak, dat zich laat verbranden om een geheim te
bewaren ; het potlood, met een broos houten kleed, maar
zonder stem met zijn hart sprekend ; — de dobbelsteenen, die
den beker minnen, maar niet drinken, die oogen hebben, maar
niet zien; — het kruisbeeld, een boom zonder takken, een
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kroon zonder bloemen en een spiegel zonder glas ; — de oogen,
twee kleine vensters elk van éen ruit, waarin en waaruit de
heele wereld kijkt; --- de lippen, twee zusters die dag en nacht
te zamen zijn en duizenden keeren in 't jaar malkander kussen ;
de tong, een vrouwken in een kapelleken of een dame in
den balkon, die, regen of niet, altijd nat is ; -- de mond, de
tong en de tanden, een stal met witte paardekens en een rooden
vos er bij, een stal met een rooden hengst waarachter twee
rijen witte paardekens komen, een schaapstal vol witte lammekens met éen rood er bij, een rood huisken en witte stoelekens
en een rood tapijteken; --- de doodkist, een schoone koffer
door niemand begeerd, het laatste beste kleed, een hemdrok
zonder mouwen; het graf met zijn groenen mantel en zijn
zwarte borst; — het kerkhof, het gemeenschappelijk bed van
boer en koning, enz.
Hier vraag ik in gemoede of er wel éen boek bestaat
waarin op evenveel bladzijden als deze verzameling telt, er
zooveel vruchten, door de verbeelding en het gevoel gekweekt,
te plukken zijn, Is de uitdrukking overdreven, als ik zeg dat het
hier verpersoonlijkingen en leenspreuken regent ?
Om het nut er van te betwisten, zou iemand kunnen zeggen : Onze leerlingen kunnen vele van die figuren niet overnemen. ik antwoord : Ook van de beste schrijvers kunnen
zij er vele niet gebruiken. Over het gepaste van een beeld,
afzonderlijk beschouwd, is het dikwijls onmogelijk te oordeelen ; bijna alles hangt hier af van het verband waarin het komt
te staan.
En dat vele er van goede waar zijn, blijkt uit Gezelle die,
onder andere, een van de stoutste bezigt, als hij dicht op de
zwaluw :
tot dat hij. kort gekeerd en schier in 't aangezicht
mij vliegend, henenbotst... alwaar hij zwemt voortaan
en 't blauwe laken meet, daarin de sterren staan (1).

Was er iemand die toch zou beweren dat de studenten e
geen enkele van kunnen overnemen, dien zou ik antwoorden :
(1) TIJDKRANS, De zwaluwe.
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Er is in de lessen over letterkunde, nog iets anders, ja, iets
beters te doen dan de leerlingen figuren op te disschen die door
anderen gesmeed werden, en er zoo naapers of napraters van te
maken. Van grooter belang, meen ik, is hier de ontwikkeling,
de opleiding van de vermogens die zich in het opstellen doen
gelden.
Daaronder komt zeker de verbeelding, die, vooral door
een vlugge associatie van gelijkheden, een onuitputbare mijn
kan worden van oorspronkelijke en treffende vergelijkingen en
beelden. En er is gezegd dat dichten vergelijken is.
Onze verzameling is gesneden brood voor ieder leeraar
die zijn studenten wil oefenen en richten in het associëeren van
gelijkheden. Hij legge hun de raadsels met de oplossing voor
en doe de gelijkheid zoeken of uitkomen die tusschen den
vergelijkenden en den vergeleken term bestaat en zoo aanleiding gaf tot de beeldspraak.
Hierbij verlies ik niet uit het oog het Latijnsch gezegde :
Poëta nascitur, dat zeer oud en zeer waar is. Maar even oud
en even waar is de ondervinding dat een begaafdheid, hoe groot
ook, nooit haar volkomen bloei bereikt en zelfs kan kwijnen,
zoo zij niet aangekweekt en gericht wordt door inspanning en
passende oefening.
Hier is mijn taak af. Thans kunnen mijn medeleden beslissen of ik in den loop dezer lezing genoegzaam bewezen heb
dat het benuttigen van de raadsels geen tijdverkwisting is noch
in het lager, noch in het middelbaar onderwijs.

DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS
IN ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS.
I

EEN PROGRAMMA EN EEN METHODE
door
Dr. ALFONS FIERENS,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie,

Wij hebben het hoofdzakelijk over het officieele schoolwezen. Als gestichten van middelbaar onderwijs gelden dus
onze middelbare scholen met hun voorbereidende en middelbare
afdeelingen, onze koninklijke athenea en onze middelbare
normaalscholen met hun inleidend examen.
Niet min dan achtmaal komt de vaderlandsche geschiedenis
voor op de gezamenlijke programma's dezer verschillende
inrichtingen, Ze wordt tweemaal onderwezen in de voorbereidende afdeeling der middelbare scholen, eens in den middelbaren en eens in den hoogoren graad. Op de koninklijke
athenea komt ze driemaal aan de beurt, een eersten keer, zeer
vluchtig, bij het overzicht der algemeene geschiedenis in de
zevende, een tweeden keer in de vierde en een derden keer in
de eerste of rhetorika. Zij staat ingeschreven op het programma
van het ingangsexamen tot de middelbare normaalscholen om
hernomen te worden, volgens den thans geldenden uurrooster,
in het eerste studiejaar.
Den ontwerper dezer verschillende leergangen was het er
klaarblijkend om te doen een concentrisch stelsel in het leven
te roepen, waarvan de verschillende kringen berekend zijn op
den ouderdom van de leerlingen. Het opzet is heerlijk, op
voorwaarde, althans, dat men er aan denke de verveling te
weren die licht uit een drie- en viervoudige herhaling eener
zelfde leerstof kan voortspruiten. Noodig is het geregeld niet
alleen de hoeveelheid aan te leeren feiten te vermenigvuldigen,
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omvang van den cursus, maar ook zijn omlijsting dienen telkens
te worden vernieuwd.
Wie de programmateksten wil nagaan zooals ze officieel
zijn opgesteld (1), zal gereedelijk toegeven dat met die dubbele
vereischte geen voldoende rekening gehouden werd. Aan de
noodzakelijkheid van een verandering van kader schijnt alleen
te zijn gedacht voor de voorbereidende afdeeling der middelbare scholen, waarvan de leerstof slaafs aan het lager onderwijs
is ontleend. Voor de athenea wordt geen leidraad geschonken
terwijl voor de middelbare afdeeling der middelbare scholen en
voor de middelbare normaalscholen het leerplan uitvoerig, naar
chronologische orde, in zijn deelen en onderdeelen wordt
aangegeven. Het is dus niet overdreven te zeggen dat een vaste
aaneenschakeling van het geheel nagenoeg volledig ontbreekt,
Het doel dezer korte verhandeling is het naar middelen uit te
zien om dit euvel te verhelpen. Vooraleer echter de beginselen
toe te lichten waarop daarbij kan gesteund worden en de
toepassingen uiteen te doen die er kunnen worden uit afgeleid,
zouden we nog even willen stilstaan bij enkele algemeene
gebreken en tekortkomingen die wij in de bestaande toestanden
meenen te ontwaren.
I.

Verkeerd komt het ons voor, eerst en vooral, aan de
leerlingen van de voorbereidende afdeeling van het middelbaar onderwijs dezelfde leerstof voor te schrijven als aan die
van de lagere scholen. Zij hebben denzelfden ouderdom, voorzeker, en hun begripsvermogen is bijgevolg weinig verschillend.
Daaruit volgt echter niet dat ze deelen in dezelfde behoeften.
De leergang der lagere school moet zóó zijn opgevat, dat wat
de kinderen er van meedragen hun een voldoende viaticum
weze voor 't leven. De lagere school, immers, vormt een geheel
op haar eigen en die er naartoe komen zullen voor het meerendeel, althans voor wat de geschiedenis betreft, nooit meer te
(1) De meeste zijn te vinden in L. DE SAN, Code de l'enseignement
mogen en Belgique. Lier, 1910.
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hooren krijgen dan wat de onderwijzer hun meedeelt : eenige
voorbarigheid in stof en methode kan daar best worden goedgepraat en geduld. In de voorbereidende afdeeling der middelbare scholen, integendeel, is alle overijling uit den booze, want
de kinderen die wij er aantreffen zijn uit den aard zelf der
inrichting op een voortzetting hunner studiën aangewezen en
het betaamt niet dat de enkelen, die bij wijze van uitzondering
halverwege haperen, de richting aangeven die er moet worden
gevolgd. Dat, feitelijk, de huidige regeling overijling niet
uitsluit, zal verder wel blijken.
Een tweede verkeerdheid betreft de ontoereikendheid
der programma-aanduidingen in onze koninklijke athenea. De
leergang der zevende is een overzicht, meer dan in vogelvlucht,
van de wereldgeschiedenis in haar geheel : " Al wat gebeurd is
van Adam tot aan Carton de Wiart ", zooals een guitige
leeraar me onlangs zei. Het is waar, de vaderlandsche historie
wordt er niet uitdrukkelijk bij vermeld, — maar wie die haar
heelemaal zal verzwijgen ? Het terloops vermelden van eenige
namen en feiten haalt echter niets uit en voor het vervolg van
dit opstel kunnen we best doen alsof die leergang heelemaal
niet bestond. Over de schaarschheid der aanwijzigingen omtrent
het verschil dat bestaan moet tusschen den leergang der vierde
en dien der rhetorika kan niet zoo licht worden heengestapt.
Van den laatste wordt voor alle inlichting gezegd dat hij een
uitbreiding moet zijn van den eerste : " On y expliquera les faits
déjà vus et on y intercalera les faits secondaires. '' Een doode
letter meestal : op rhetorika herkauwt de leerling wat hij in de
vierde verorberde, zonder meer. Niet het geheele schooljaar,
overigens, wordt aan de studie der vaderlandsche historie
gewijd, maar een belangrijke spanne tijds moet worden voorbehouden aan de nieuwste geschiedenis, die, gedurig voortschrijdend, gedurig nieuwe lesuren opeischt. Verandering is
onontbeerlijk voor dit gedeelte van het programma.
Het grootste euvel, eindelijk, dat we zouden willen aanklagen, is dat geen onderscheid wordt opgelegd voor de
methode die moet gevolgd worden in onze athenea eenerzijds
en onze middelbare normaalscholen anderzijds. De leerlingen
der athenea leeren alleen voor zich zelf ; zij mogen zijn wat
men eenvoudig heeten kan : receptief. De leerlingen der mid-
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delbare normaalscholen, integendeel, leeren, meer dan voor
hun eigen voldoening, voor de behoeften van het opgroeiend
geslacht dat eens aan hun zorgen zal worden toevertrouwd.
Voor hen is het niet voldoende eenige lessen uit 's meesters
mond op te vangen, zij moeten zelf kunnen zoeken en vinden
ten einde na de voltooiing hunner studiën hun ontwikkeling uit
eigen kracht gedurig op te stuwen naar hooger. Het past niet
dat ze in hun onderwijs, geheel hun leven door, enkel de zwakke
echo blijven van de stem hunner leeraars : zij dienen, al ware
't maar uit zelfrespect, zich een eigen oordeel te vormen en ze
moeten zich in staat gevoelen om, althans op een zekeren
afstand, de evolutie te volgen die gedurende de twintig of dertig
jaar van hun loopbaan onmogelijk in de geschiedvorsching kan
uitblijven. Hoe zullen ze echter dit alles, indien nooit hun
geleerd wordt verder te kijken dan hun hand- en hun schrijfboek! Het middelbaar normaalonderwijs moet dus meer zijn
dan dogmatisch : het moet de toekomende leeraars doen zelf
de hand aan den ploeg slaan met hen spoorwijs te maken op
het gebied der zelfstudie en der wetenschappelijke zelfvolmaking. Over de verwezenlijking van dit opzet spreken we verder :
logisch komt onze opvatting over het onderwijs in de middel
bare scholen en de athenea eerst aan de beurt.
II.

Dit onderwijs, we zagen het reeds, is opgevat in concentrischen zin en omvat, na de uitschakeling van wat wordt
geleerd in de zevende, vijf verschillende leergangen. Deze vijf
leergangen kunnen echter herleid worden tot een viervoudigen
cyclus, vermits het derde studiejaar der middelbare scholen
mag gelijk gesteld worden met de vierde der athenea.
Een goede concentriciteit, nu, vereischt dat het vroeger
geleerde steeds diene als vertrekpunt van de nieuw aan te
werven begrippen; zij veronderstelt dat niet alleen de uitgestrektheid der leerstof steeds grooter wordt, maar ook dat de
blik, dien men op haar krijgt, ruimer worde en dieper. Aldus
een luchtvaarder : naarmate hij zich hooger verheft boven den
grond krijgt hij niet alleen een grooter oppervlakte in haar
bijzonderheden te ontleden, maar hem worden tevens de hoofdlijnen van een landschap, het karakter van een steeds breeder
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aan de bijzonderheden enkel de ondergeschikte plaats toe te
kennen die de hunne is, om zich, zonder dezelve te verwaarloozen, in het ontzaglijk grootscha van het geheel te vermeien.
Om het te zeggen met abstracte bewoordingen : bij de studie
der vaderlandsche geschiedenis, meer dan waar ook, dienen
analysis en synthesis steeds elkander de hand te reiken in de
mate waarin de natuurlijke aandrang en de natuurlijke behoeften van de leerlingen der verschillende studiejaren het toelaten.
Het zou ons te ver leiden moesten we hier, ook maar in
't kort, een overzicht trachten te geven van wat de moderne
jeugdpsychologen over den ontwikkelingsgang van den onvolwassene hebben aan 't licht gebracht. Bepalen wij er ons bij te
wijzen op de samenvatting van den Zwitserschen opvoedkundige Ad. Ferrière, van Genf, en nemen wij, gemakshalve, zijn
uiteenzettingen als uitgangspunt van onze verdere beschouwingen.
Een goede leermethode, aldus Ferrière (1), moet onder
meer beheerscht worden door de ongedwongen en natuurlijke
belangstelling die de jeugd aan den dag legt. Die belangstelling, nu, verschilt volgens den ouderdom. Zij doorloopt, van
het oogenblik dat de leerling de eerste kinderschoenen is ontwassen, voornamelijk vier tijdperken. In het eerste stadium —
l'age des intérêts immédiats, van zeven tot negen jaar — heeft
het kind enkel oog en oor voor de onmiddellijke aangelegenheden die het op de eene of andere wijze tot zijn persoonlijk
leven kan terugvoeren; gedurende het tweede tijdperk — lage
des intérêts spécialisés concrets, van tien tot twaalf jaar —
wordt het getro ffen door de groote verscheidenheid van het
leven rondom, voor zoover althans de verschijnselen ervan
door zinnelijke waarneming te bereiken zijn ; bij de derde
periode — lage des intéréts abstraits simples, van dertien tot
vijftien jaar --, gaat zijn geest open voor de eerste abstracte
beschouwingen, op voorwaarde dat ze zich bewegen in een
zelfde gedachtenorde van eenvoudige, weinig ingewikkelde
begrippen; alleen na het zestiende jaar, gedurende het vierde
(1) AD. FERRIÈRE, Transformons l'école. Appel aux parents et
aux maitres, blzz. 35-37 en 51-54. Bazel, 1920.
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stadium — 1'áge des intérêts abstraits complexes —, kan er
belangstelling bestaan voor opsporingen en navorschingen
waarbij rekening te houden valt met uiteenloopende gegevens,
wier onderling verband alleen door lenige geesten kan worden
gevat. Van zeven tot negen jaar, van tien tot twaalf, van
dertien tot vijftien, van zestien tot achttien en verder, zie! dat
zijn tijdperken waarvan de grenzen best overeenkomen met den
ouderdom der leerlingen, die geroepen zijn om de vier groote
leergangen in de vaderlandsche historie te volgen waartoe wij
het onderwijs in onze middelbare scholen en onze koninklijke
athenea hebben herleid. Het komt er dus op aan zich zoo
nauwgezet mogelijk rekenschap te geven van den natuurlijken
aanleg voor de geschiedenis die de kinderen in elke periode
vertoonen om de juiste dracht te bepalen die aan lederen cyclus
van het concentrische leerstelsel moet worden toegekend.
Gedurende het tijdperk der onmiddellijke, persoonlijke
aangelegenheden, dat samenvalt met den middelbaren graad
van de voorbereidende afdeelingen der middelbare scholen,
treedt het kind nog weinig buiten zich zelf. " Il s'intéresse
" a ce qui émane de lui et a ce qui aboutit a lui. II forme le
" centre du monde de ses intérêts. Ses égaux, les autres enfants,
" ses inférieurs, les animaux, et ses supérieurs ne l'intéressent
" que s'il s'agit pour lui de donner ou de recevoir, d'exercer
" son activité ou d'acquérir quelque avantage. L'enfant aime
" agir plutót que voir, voir plutót qu'entendre. Il est avant
" tout actif et utilitaire (1). " Streng genomen zou dus de
geschiedenis buiten het waarnemingsveld liggen van deze kleinen en op het eerste zicht zou het bijgevolg billijk lijken dit
vak zonder meer tot het volgende tijdperk te verschuiven. Wij
meenen echter dat het overbodig is zulke grondige verandering
in de opvatting onzer programma's te eischen. Indien het kind
van acht en negenjarigen ouderdom uit zich zelf nog niet gaat
naar de dingen van gister, dan bestaat toch de mogelijkheid
reeds — ook Ferrière geeft dit toe (2) het er met gepaste
middelen heen te leiden zonder zijn werkkracht te overspannen.
(1)A. FERRIÉRE, aang, werk, blz. 35.
(2)" L'enfant plus petit (que celui de 10 à 12 ans) s'intéresse déjà à
des récits de cet ordre (historique) Aang. werk, blz. 36.
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Met gepaste middelen. " Geschiedenis, aldus onze landen taalgenoot J. Demaeght (1), is slechts vat- en oorbaar voor
wie zich in tijd en ruimte met de inbeelding te verplaatsen
weet ''. Moeilijke voorwaarde voor onze beginnelingen ! De
begrippen " verleden " en " toekomst " zijn inderdaad voor
hen nog zeer vaag. In het dagelijksche leven, liever dan te tellen
met " dagen " en " weken ", zullen we hun spreken van " nog
zooveel keer slapen " of " nog zooveel zondagen ", en in de
school zouden we komen aandragen met " jaren en eeuwen "!
Vele opstellers van handboekjes voor den middelbaren graad
achten het dan ook gepast hun leergang te doen aanvangen
" met een voorstelling van wat geschiedenis is (2) ". Men zal
mij niet uit het hoofd praten dat deze proeve van abstractie —
want iets anders is het in den grond niet — hoe goed ook
bedoeld, enkel onvolledige begrippen kan stichten, die op hun
best genomen niet verder zullen reiken dan 's kinds eigen
ondervinding en waarvan de gebrekkelijkheid onmiddellijk aan
't licht treden zal wanneer men ze op meer verwijderde toestanden wil toepassen. Even ondoelmatig is het stelsel waarbij men,
onder voorwendsel de kleinen met de gedachte van het verleden vertrouwd te maken (3), begint met in regressieve orde af
te dalen van 1920 tot 1830, om dan plots een sprong achterwaarts te doen tot in 57 vóór Christus en ditmaal in progressieve orde op te klimmen tot aan de Belgische omwenteling.
Verwarring veel meer dan klaarheid is van zulken omkeer te
verwachten. Liever dan ons te wagen aan voorbarige pogingen
om de kindertjes den tijd te doen meten gelijk groote menschen,
laten we hun nog over het verleden vertellen met alge
meene formules, zooals we doen wanneer we 't hebben over
Roodkapje of Druoon Antigoon : " Er was eens een meisje... '',
" 't is lang, lang geleden dat er in Antwerpen een reus
woonde... ", en zoo verder. Stilaan en zonder het te vermoeden
(1)Aangehaald door E. BARTHOLEYNS, De Belgische beschaving
door de eeuwen heen, blz. 202. Brussel, z. d.
(2)Zie b. v. JAN VAN MULDERS, Tafereelen uit de geschiedenis
van België voor de leerlingen van den middelbaren graad der lagere
school, blzz. 1-2. Brussel, 4e uitg., 1920. Zie ook E. BARTHOLEYNS,
aang. werk, blz. 202.
(3)Zie JAN VAN MULDERS, ter aang. plaats.
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zal het kind bij de achtereenvolgende verhalen tot het besef
komen dat er een afstand moet liggen tusschen Boduognat en
keizer Karel, tusschen de Fransche overheersching en de Duitsche bezetting en onbewust zal het naar een naam uitzien om
dien afstand te noemen : het gepaste oogenblik om te gewagen
van " jaren '' en " eeuwen ".
Even moeilijk als het begrip " tijd " zijn de begrippen
" ruimte " en " plaats ". De wereld, voor onze acht- en negenjarige kleinen, is nog zoo weinig uitgestrekt en hun horizont
is nog zoo beperkt ! Velen onder hen hebben nog nooit hun
geboorteplaats verlaten en de lessen in de aardrijkskunde hebben
hen, in den lageren graad, nog slechts kennis laten aanknoopen
— heel oppervlakkig — met de vier windstreken, het plan van
de klas, het plan van de school, het plan van de stad. Pas in
het derde en vierde studiejaar komt de studie aan de beurt van
de eigenlijke landkaart en dan nog strekt die studie zich enkel
uit tot het grondgebied van België. Niet zonder verbazing treft
men dan ook bij mannen als Mirguet en Pergameni, die niet
zonder ondervinding zijn op pedagogisch gebied, aanduidingen
aan als deze : " Moyens intuitifs : une carte de la Belgique
actuelle et une carte de la Belgique ancienne, -- une carte de
l'Europe ancienne, — une carte de l'Asie mineure et de la
Palestine (1), " enz. Al voorbarige wetenschap, die niets nog
zeggen kan tot het verstand of de verbeelding der kinderen !
Evenals we bij algemeenheden bleven voor de aanduidingen
van tijd, blijven we bij algemeenheden voor de aanduidingen
van plaats. Laat het zijn " ver, ver van hier ", of " bij onze
naaste geburen ", of " in een stad die ge reeds hooren noemen
hebt ", met desnoods een paar korte trekken die toelaten dat
van stad of land een min of meer concreet beeld warde meegedragen in de geesten.
Wat er dan nog overblijft voor de les van geschiedenis ?
Vertellingen, vertellingen, zoo levendig en zoo kleurrijk mogelijk; vertellingen, die enkel wentelen om een bepaalden per(1) Histoire pittoresque et anecdotique des Belges.Lecons a
l'usage des élèves du deuxième degré des écoles primaires er des
sections préparatoires des écoles moyennes. Partie du maitre, blzz. 5,
10, 41, 45 enz. Hoei, 3e uitg., 1907. Het is, meen ik, de laatste uitgave
van dit overigens zeer verdienstelijke boekje.

— 509

r-w

persoon en niet, zooals in het huidig programma, beschrijvingen
die heel interessant kunnen zijn op zich zelf, maar te veel
geestesinspanning vragen om in hun wijdloopendheid met één
blik te worden overschouwd (l ). Voor kinderen, evenals voor
alle minder ontwikkelden, wordt het hoofdgewicht bij de
verklaring der gebeurtenissen niet gelegd op het milieu of den
latenten invloed der massa, maar op de actie van enkelingen,
van helden. Geef helden aan onze beginnelingen, krijgslieden,
ja, zonder ongegronde vrees voor het aankweeken van militarisme, want onze bengels houden van actie en van gewaagde
ondernemingen omdat ze beweging noodig hebben tot ontwikkeling hunner spierkracht en durf als een opstuwing tot den
strijd om 't bestaan, — krijgslieden, dus, maar ook anderen, die
door wilskracht en inspanning de Kerk gediend hebben en den
Staat, de Maatschappij en de Beschaving : dit past bij hun
ouderdom, omdat ze zich in de plaats kunnen denken van de
mannen wier grootsche daden voor hun verbeelding ontrold
worden, omdat ze zich kunnen voorstellen --- en het vaak doen
tot in hun spel -- evenals zij, hun leven te besteden aan het
verrichten van heerlijke dingen. Biographieën dus, bondige,
klare, ingrijpende door opvatting en voorstelling, karakters —
" koppen '' zou Hugo Verriest zeggen —, zóó gekozen dat elk
van hen als het beeld zij of de synthesis van een periode en de
eerste cyclus aldus een gemakkelijk aanknoopingspunt kunne
bieden voor de volgende.
Of het noodig is een lijst zulker koppen op te maken? De
namenreeks waaruit te kiezen valt is zeer uitgebreid en het is
niet noodig dat de keuze gelijkvormig zij geheel het land door
een gepaste gewestelijkheid, integendeel, kan de belangstelling
der kleinen enkel verhoogen.
De leerlingen van den hoogeren graad der voorbereidende
afdeelingen onzer middelbare scholen behooren tot de tweede
ontwikkelingsperiode van den onvolwassene, die de periode is
(1) " Petits récits et entretiens familiers — aldus het programma —
a l'aide de tableaux et d'images, sur quelques faits saillants ou épisodiques de notre histoire nationale ". En als voorbeelden worden o. m.
aangegeven : " Un monastère au VIIe siècle. Un champ de mai. Le
métier des tanneurs à Liège ", enz. Voor den eersten cyclus te moeilijk !
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der meer verwijderde, zinnelijk waarneembare aangelegenheden.
Het kind, ditmaal, treedt buiten zich zelf : het weet zich te
verplaatsen buiten den tijd en de ruimte waarin het leeft ; het
begint zijn evenmensch evenals vele andere ,wezens en voorwerpen die het omringen te beschouwen als dingen die
belangwekkend zijn op hun eigen en niet steeds gemeten dienen
te worden met den maatstaf van persoonlijke begeerlijkheid en
persoonlijke behoeften. Belangstelling ontwaakt, met een woord.
voor een bonte verscheidenheid van verschijnselen die behooren
tot de natuurlijke wetenschappen, tot de geschiedenis, tot de
aardrijkskunde c'est lage des intérêts spécialisés zonder
dat evenwel nog gedacht wordt aan de algemeene wetten die
hen beheerschen, aan het verband dat hen onderling samensnoert : iedere zaak vormt voor het kind een geheel op haar zelf,
waarvan alleen uitzicht, samenstelling en gebruik aan een
nauwkeurig onderzoek kunnen worden onderworpen -- c'est
rage des intérêts spécialisés concrets —. Het is de tijd,
aldus Ferrière, van de monographieën. Classificeering is nog
voorbarig.
De Zwitsersche opvoedkundige, die in de eerste periode
alle geschiedkundig onderwijs heeft van kant gelaten, bepaalt
zich dan ook in de tweede tot het voorhouden der levensschetsen
die bij ons reeds aan de beurt kwamen. Feitelijk stelt hij dus zijn
eischen te laag, te meer daar hij volmondig erkent wij zagen
het boven dat voor welopgevatte biographieën ook acht- en
negenjarigen een levendige belangstelling aan den dag leggen.
Wel voegt hij er bij : " Cet intérêt n'est pas encore assez puissant
" pour susciter l'effort spontané ; il ne s'agit encore que d'un
" attrait (1), " Wat geeft het, indien dit " attrait " den grondslag
leggen kan voor een latere ontwikkeling ?
Laten we dus pogen een leerstof te vinden die een stap
vooruit zij op den eersten cyclus zonder nochtans den gezichtsen begripskring onzer tien- tot twaalfjarigen te overschrijden.
Gedurende de eerste periode was het kind nog heelemaal
subjectief. We spraken het van helden, juist omdat het hun
streven in zich kon belichamen. Nu het meer objectief wordt,
waarom zou het buiten zich niet meer ontwaren dan het alleen(1) A. FERRIÉRE, aang. werk, blz. 36.
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staande individu ? Vroeger kende het reeds den meester die
straft of beloont, den medeleerling die plaagt of behaagt : kan
het nu niet het begrip hebben van de klas, van de school zelfs,
als van een samenhangend geheel ? Vroeger was vader reeds de
stoere kracht die alle gevaar weren kon, moeder de streelende
zoetheid die alle leed te heelen vermocht, broers en zusters
ietwat grillige wezens die deden lachen of weenen : kan er nu
geen zin komen voor het wezen zelf der familie, voor de
solidariteit die al haar leden één maakt in welstand en vreugde
zooals in moeilijkheid en beproeving ? Vroeger had reeds het
kind schrik van den schabeletter, eerbied voor den burgemeester,
ontzag voor den priester : kan het nu niet gebracht worden tot
de kennis der parochie, der gemeente, der maatschappij ? School,
familie en samenleving : het zijn al zinlijk waarneembare werkelijkheden die geenszins voeren in het domein der abstractie.
Gelijk de eerste historiecyclus gewijd was aan de hoofdfiguren
uit de vaderlandsche geschiedenis, laat de tweede besteed
worden aan de hoofdphasen uit de ontwikkeling van het
gemeenschapsleven in België. Het voorstellingsprocédé blijve
daarbij hetzelfde van vroeger, een aaneenschakeling van losse
tafereelen, zóó gekozen dat ze, in de maat van het redelijke en
zonder te streven naar een mathematisch parallelisme, als zoovele tegenhangers vormen van de biographieën uit den eersten
leergang. Beschrijvingen, die we ginds afkeurden — het meiveld,
de burcht, de jaarmarkt —, zijn hier op hun plaats. Voor meer
afgetrokken begrippen, zooals het leenstelsel, voor dorre
verdeelingen volgens regeeringen en vorstenhuizen, zooals ze
thans voorkomen op het programma (1), is het evenwel nog te
vroeg.
Wat de chronologie en de aardrijkskunde betreft, die
twee oogen der geschiedenis, ze bekleeden in den hoogeren
graad een reeds niet onbelangrijke plaats. De aardrijkskunde
overigens meer dan de chronologie. In het derde en vierde
studiejaar heeft de leerling kennis gemaakt met de kaart van
(1) " Récits et entretiens, avec cartes et tableaux, zoo heet het, sur
les principaux personnages et les grands faits de 1'histoire de Belgique ".
De aangeduide methode is goed ; laten we echter de personnages
verhuizen naar den vorigen graad en " toestanden " lezen in stede van
" feiten ".
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België. Hij is min of meer vertrouwd geworden met den aard en
het uitzicht des bodems, met de richting van rivieren en stroomen,
met het karakter en de voortbrengselen der verschillende
gewesten en door zijn hoofd spelen een boel geographische
namen die toelaten al heel wat te localiseeren. Dat vele beschavingstoestanden van aardrijkskundige factors afhankelijk zijn
kan reeds best worden aangetoond. Minder gunstig staat het
met de chronologie, edoch juist door zijn kennismaking met het
gemeenschapsleven en dezes langzame ontwikkeling en in veel
grooter mate dan vroeger door zijn luisteren naar biographische
voorstellingen, zal het kind besef krijgen van het bestaan der
geschiedkundige perioden, van hun beteekenis en hun duur.
Geleidelijk mag men dus ook op het gebied der tijdrekenkunde
aan het mededeelen van nauwkeurige bijzonderheden denken.
Analysis en synthesis, zoo zeiden we boven, moeten steeds
samengaan. Wat de twee eerste cyclussen bieden aan analysis
is duidelijk. Dat ze ook een synthetisch karakter bezitten,
springt op het eerste zicht minder in 't oog. Hebben we immers
niet gesproken van afzonderlijke biographieën en losse tafereelen en veronderstelt dat niet het ontbreken van alle verband?
Jawel, in dezen zin dat de leidende gedachte die den leergang
beheerscht aan de leerlingen niet uitdrukkelijk wordt voorgehouden omdat zij nog te jong zijn om de ontwikkeling ervan
gemakkelijk te volgen ; doch niet in den zin dat de leidende
gedachte zelf niet zou bestaan. Wij zorgden er voor dat in
elken cyclus onderwerpen van een zelfden aard werden verhandeld om de aandacht niet te verbrokkelen en de keuze zelf dier
onderwerpen werd zóó bepaald, dat zij ieder om beurt als de
individualiseering zijn van een tijdvak. De leerling, bij het einde
van het zesde studiejaar, slacht aldus het kind dat een van die
speeldoozen gekregen heeft waarin tallooze blokjes hout, met
in schijn de grilligste vormen, zijn samengebracht, zóó nochtans
dat alle zonder uitzondering dienstig zijn voor een bepaald
gebouw dat er kan worden uit opgetrokken. Een groote
hoeveelheid historisch materiaal werd gedurende de twee eerste
ontwikkelingsperioden van den onvolwassene al spelend vergaderd : de classificatie ervan zal in de derde geleidelijk volgen.
Deze derde periode wekt bij den dertien- tot vijftienjarige
de belangstelling voor abstracte aangelegenheden van eenvou-
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digen aard. " L'esprit de l'adolescent s'éléve au dessus du
" simple fait concret, des actions que soit lui-même, soit les
" héros de son imagination exercent sur les choses visibles et
" palpables. La coordination de ses idées n'est plus seulement
" particulière, elle devient générale en restant encore empi" rique.... La connaissance organisée, la science proprement
" dite deviennent des centres autonomes d'intérêt (1) ". Het
oogenblik is dus gekomen om de leerlingen vertrouwd te maken,
op systematische wijze, met 's lands geschiedkundige perioden
en hun onderscheiden kenteekenen, met de opeenvolging der
dynastieën en vorsten, met den groei der nationale instellingen,
met de beteekenis van oorlog en vrede, van eigen meesterschap
en vreemde overheersching. België's staatkundige verhoudingen
door de eeuwen heen, ziedaar waarom het in den derden
cyclus te doen is, Van aardrijkskunde en chronologie kan
voortaan een onbeperkt gebruik worden gemaakt en het spreekt
van zelf dat de studie der staatkundige verhoudingen een blik
op het economische leven en de beschavingstoestanden niet
uitsluit.
Aan het officieele programma, gelijk het op dit oogenblik
voor het derde studiejaar der middelbare scholen bestaat (2),
dient dus weinig te worden veranderd. Alleen mag er op
gewezen dat de indruk moet gelegd worden op de kennis van
de ontwikkelingslijnen waarlangs onze geschiedenis verloopt,
meer dan op de veelvuldigheid der afzonderlijke gebeurtenissen (3). De bedoeling worde niet verkeerd opgevat. Niets
belet dat in les- en leerboeken zooveel feiten en bijzonderheden
worden meegedeeld als de tijd eenigszins toelaat, op voorwaarde
dat de vastlegging ervan in het geheugen der leerlingen niet
worde vereischt. Alle vergelijking gaat mank; toch mag
beweerd worden dat het namen- en feitenmateriaal in de les
van geschiedenis zoo wat de rol speelt van de voorbeelden en
toepassingen in de les van spraakkunst, van de vraagstukken
(1) Ad. FERRIÈRE, aang. werk, blz. 36.
(2) Hetzelfde programma dient feitelijk ook voor de vierde der
athenea, waar de officieele teksten geen gedetailleerde leerstof aangeven.
(3) " Le talent consiste -- aldus zeer gevat de officieele onderrichtingen — a saisir le fait capital qui résume, rapproche et unit et le
trait frappant qui pénètre et laisse une empreinte durable ". Zie DE SAN,
Code..., blz. 359.
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aan de vormende kracht die uitgaat van alle te gelijk. Afzonderlijk dient er slechts zooveel van onthouden als noodig is
om een stevigen grondslag te schenken voor de kennis van de
aaneenschakeling der dingen en om te beletten dat de algemeene
gedachten, die uit de school meegedragen worden voor 't leven,
een in de lucht hangende theorie wezen welke niet aansluit bij de
werkelijkheid. Men verlieze daarbij niet uit het oog dat de studie
der geschiedenis, in het middelbaar onderwijs, voor doel heeft
de kennis van het verleden, niet om het verleden zelf, maar om
het heden : alleen wat heeft bijgedragen om onze moderne
toestanden te maken tot wat ze zijn, alleen wat hen door
oorsprong of vergelijking beter doet kennen, begrijpen en
waardeeren, is voor den leerling van belang.
Onnoodig in te gaan op de verdeelingen en onderverdeelingen des leergangs : de groote perioden onzer geschiedenis
zijn door eenieder gekend. Men denke er echter aan door een
al te groote beknoptheid van uitdrukking geen valsche begrippen te stichten — zoo vaak gebeurt dat, o. m., door zonder
onderscheid, als gold het heelemaal een zelfde zaak, te gewagen
van een Romeinsche, een Spaansche, een Fransche, een Hollandsche en nu zelfs een Duitsche overheersching en men
vergete niet den samenhang van het geheel door een paar
gemakkelijk vatbare hoofdgedachten te belichten. Waarom, b.v.,
de eerste eeuwen niet laten wentelen om de vorming van het
stoffelijke uitzicht onzer gewesten — onbeholpenheid der oude
Belgen, verbeteringen uit den tijd der Romeinen, opkomst eener
nieuwe beschaving onder de Franken, overheersching van het
landleven in het begin der leenroerigheid, groei van het stadsleven en bloei der gemeenten ? Bij de volgende kan dan als
middenpunt gelden de ontwikkeling van het middenbestuur —
zijn instelling van de Burgondiërs tot keizer Karel, de strijd
ertegen onder Filips II, de zwakheid ervan tegenover het buitenland en zijn plagerijen in het binnenland onder de Spaansche
en de Oostenrijksche vorsten, de dwingelandij die ervan uitgaat
in de Fransche en Hollandsche perioden —, om te eindigen met
de reactie der omwenteling van 1830 die uitloopt op onze
onafhankelijkheid. Er is ook middel om de wijzigingen van ons
grondgebied op den voorgrond te plaatsen : het oude België
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met zijn volksstammen, zijn opslorping door de wereldrijken
van Romeinen en Franken, zijn leenroerige verbrokkeling met
afhankelijkheid van Frankrijk en Duitschland, zijn hernieuwde
versmelting door persoonlijke unie, de afscheiding van NoordNederland en de voortdurende inkrimping der grenzen die er
op volgt tot in 1839. Zooveel leerlingen zijn er tegenwoordig
die de lijst onzer middeleeuwsche vorsten kunnen opzeggen
zoo feilloos juist als waren het hun broeders en zusters, maar
niets afweten van het karakter der verschillende perioden. Laat
het doel dus wezen, zonder van het eene uiterste te vervallen
in het andere, hun blik te verruimen en hun samenvattingsvermogen te versterken.
Niet dat we daarbij in den derden cyclus tot de hoogste
synthesis moeten opklimmen : dit weze voorbehouden aan den
vierden leergang die in de rhetorika en in de eerste klas der
moderne humaniora verstrekt wordt.
Die hoogste synthesis kan met één woord worden aangeduid : het is de geleidelijke vorming van den Belgischen eenheidsstaat zooals ze door het meesterwerk van professor Henri
Pirenne, L'histoire de Belgique, wordt uiteengezet.
Met deze bevestiging, wij ontveinzen het ons niet, landen
we op een brandend terrein. Bij sommige Vlamingen staan de
opvattingen van Pirenne in geen goeden geur. Zijn zijn boeken
niet als het arsenaal waarin de bekampers der Vlaamsche volkseischen hun wapens smeden om wantoestanden te verdedigen
die dagelijks vinniger warden aangeklaagd en vlijmender
gevoeld? De strijdende Vlamingen ^-- en wie die voelend voor
zijn volk zich heelemaal aan hun invloed onttrekt ? — houden
niet van wat de Franschen heeten " le sens des nuances " en
het " qui non est pro me, contra me est " wordt door hen in al
zijn scherpte toegepast. Voeg daarbij dat de Duitsche wetenschap. tijdens de Duitsche bezetting de dienstmeid geworden
der Duitsche politiek, het begrip van een Belgische wilsnatie (1)
(1) Wij gebruikten dit woord, als een nieuwigheid, in onze studie :
Het Belgische Vaderland. Een bijdrage tot de wijsbegeerte der
Vlaamsche beweging, Grimbergen, 1919. H. PIRENNE zegt thans op
zijn beurt " La Belgique -- c'est l'originalité et la beauté de son histoire
" -- est le produit de la volonté de ses habitants... Nous avons une
" patrie, non parce que la nature nous l'a donnée, mais parce que nous
" rayons voulue ". Histoire de Belgique, bkd. V, blz. XII. Brussel,1921.
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met tal van drogredenen heeft bekampt en dat het te lang uitblijven van bevredigende maatregelen op het gebied van de
taal veler hart ten opzichte van België heeft verbitterd. Rechtserkenning zal echter spoedig door een uitslaan van liefde
gevolgd worden, en wat de Duitsche wetenschap betreft, niet
alleen was ze in vredestijd vol lof voor Pirenne, maar sommige
stellingen werden zelfs vóór hem door haar gehuldigd (1).
Laten we dan zonder schroom uit het werk van den grooten
geschiedschrijver al het voordeel halen dat er voor de vorming
der jeugd in besloten ligt. Tot nu toe is er slechts één schrijver,
professor H. Vander Linden, van Luik, die getracht heeft een
handboek op te stellen (2) dat in dien geest zij vervat. Volledig
geslaagd mag echter zijn poging niet heeten. Menig hoofdstuk
verraadt te zeer de breede vlucht van den hoogleeraar en is
voor humaniorastudenten te moeilijk. Voorzeker, wat bij een
meer schoolsche behandeling aan onmiddellijke bruikbaarheid
zal worden gewonnen, kan aan sierlijkheid worden verloren en
bij een vaster aanhalen van den draad die eenheid brengen moet
in de schijnbaar zoo uiteenloopende verscheidenheid van ons
verleden — staatkunde, economie en beschaving — is er gevaar
dat hij hier of daar wel eens te strak worde gespannen. Wat
echter bij de algemeene indeeling te onbeperkt zou voorkomen
kan bij de uiteenzetting der bijzonderheden best worden goedgemaakt : de hoofdlijn moet uitkomen zonder dat aan de vele
schakeeringen die het verleden ons biedt ook maar in 't minst
wordt te kort gedaan.
Ziehier, trouwens, het plan dat wij zelf, met inachtneming
dezer beginselen, herhaaldelijk in onzen leergang hebben
gevolgd :
I. De vorming der taalgrens dank zij den invloed van
Romeinen en Franken. II. De verbrokkeling van 's lands
grondgebied in de stichtingsperiode van het moderne Europa.
— III. De onderlinge betrekkingen van 's lands vorstendommen
(1)Zie A. FIERENS, Het Belgische Vaderland, blz. 47.
(2)Manuel de l'histoire de Belgique. Vlaamsche bewerking door
DE NEEF, bij Lamertin, te Brussel. Het alleszins puike boek van
F. VAN KALKEN, Histoire de Belgique, Brussel, 1920, is als handboek
te omvangrijk (men zie daaromtrent het eensluitend oordeel van professor L. LECLÈRE in Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée
beige, XVIII jrg. (1920), blz. 297), en blijft hier dus buiten beschouwing.
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drang der gemeenten. — V. De grondlegging van 's lands
staatkundige eenheid in den tijd der Burgondiërs. — VI. De
solidariteit van 's lands verschillende gewesten in hun strijd
tegen Spanje. --• VII. 's Lands berusting in zijn staatkundige en
economische verminking onder de Habsburgers. — VIII. De
eenheidsdroom van een federaal België belichaamd in de Brabantsche omwenteling. — IX. De invoering der bestuurlijke
eenvormigheid door de Fransche overheersching. — X. De
versterking van 's lands eenheidsgevoelen in zijn moeilijkheden
met Holland. — XI. 's Lands staatkundige éénmaking door de
omwenteling van 1830. •— XII. De bloei van den Belgischen
eenheidsstaat onder zijn drie eerste koningen. --- XIII. De vuurproef van 's lands eenheid in de verwarring van den wereldoorlog.
Zooals blijkt uit die opsomming wordt de lengte van elk
der onderdeelen des leergangs niet afgemeten naar den chronologischen duur der perioden en wordt niet aan alle bijzonderheden hetzelfde belang toegekend. Oordeelkundig wordt te
werk gegaan met den blik steeds op het eindpunt — de Belgische eenheid — en uitvoeriger wordt de uiteenzetting naarmate
we uit het verre verleden dichter komen tot onze moderne
toestanden. Daarom is het dan ook dat deze leergang wordt
voorbehouden voor de laatste ontwikkelingsperiode van den
onvolwassene — l'áge des intérêts abstraits complexes die niet
aanbreken kan voor het zestiende of zeventiende jaar. " La
proportion est relativement faible, aldus Ferrière, de ceux chez
qui ces intérêts deviennent des intérêts de premier plan. Seuls
parviennent réellement à l'étape supérieure les intelligences
fortement constituées, élevées á l'école de la méthode scientifique, capables de penser clairement dans le domaine de l'abstrait
pur, de conclure avec un certain degré de rigueur et d'objectivité, mais aussi avec l'esprit critique qui sail distinguer l'hypothèse de la loi, la conviction de la certitude (1). " Het komt er
dan ook minder op aan aan onze leerlingen een inzicht te
geven in de vaderlandsche geschiedenis dat ze als dogma dienen
(1) Aang. werk, blz. 37.
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inzicht bereikt wordt. Onze taak is het niet hen uit te rusten
met een volledige wetenschap, maar wel hen al het noodige
aan de hand te doen opdat ze in staat wezen zich op te werken
tot zelfstandige menschen (1). Hen tot denken en redeneeren,
tot overzien en begrijpen opleiden, ziedaar het werkelijke doel.
III.

De hoofdfiguren uit de vaderlandsche geschiedenis, de
ontwikkeling van het gemeenschapsleven in België, België's
staatkundige verhoudingen door de eeuwen heen, de geleidelijke vorming van den Belgischen eenheidsstaat, ziedaar de
glooiing langswaar we van de kinderjaren af trachten op te
klimmen tot de onmisbare ontwikkeling die onmiddellijk de
universiteitsstudiën voorafgaat.
Het oogenblik is dus gekomen om ook van de middelbare
normaalstudiën te gewagen.
Voor het inleidend examen der middelbare normaalschool
kan best de kennis van den vierden leergang, zooals wij hem
in de voorgaande bladzijden schetsen, zij het ook in ietwat
beknopteren vorm, worden geëischt, zoodat we ons nog enkel
te bekommeren hebben om den eigenlijken normaalcursus zelf.
Deze, we zeiden het reeds, dient een practisch karakter te
hebben. Hij moet, op een lageren trap, ongeveer gelijk staan met
den leergang in de geschiedenis op de historische seminariën
onzer hoogescholen. Op een lageren trap : de universiteitsstudent gaat inderdaad het verleden na tot in zijn oerbronnen
terwijl de leerling der normaalschool met de oorspronkelijke
teksten en de zuiver historische critiek niets heeft te maken;
alleen de eerste- en tweedehandswerken, met uitsluiting van
wat enkel eruditie is, dient hij te kunnen hanteeren en tot zijn
voortdurende volmaking te benuttigen.
(1) " Nous quittons le jeune homme, zegt ook FERRIÈRE, aang.
werk, blz. 54, au seuil de la vie pratique... Puisse-t-il avoir appris et
continuer a apprendre chaque jour a dominer les phénomènes complexes
du monde du haut d'une idée pure, d'un principe normatif de raison
et de justice ". Over den aard van die " idee pure " en dit " principe
normatif " hebben wij wellicht niet dezelfde opvatting als de Zwitsersche wijsgeer; voor het oogenblik dienen we daar echter niet verder
op in te gaan.
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Bij den aanvang van iederen termijn zal de leeraar aan elk
zijner leerlingen de taak opleggen een bepaald gedeelte van den
cursus, met behulp van de boeken en tijdschriften die hij
aanduidt, te doorgronden. Om beurt zullen ze dan den uitslag
van hun arbeid aan geheel de klas mededeelen. Een der medeleerlingen wordt telkens ex professo met de critiek van het
voorgedragene gelast terwijl ook de op- en aanmerkingen der
anderen zooveel mogelijk worden uitgelokt. De leeraar zelf
heeft natuurlijk steeds het laatste woord om wat verkeerd is
zoowel in de uiteenzetting als in de beoordeeling terecht te
wijzen en het ontbrekende aan te vullen.
De toepassing van deze methode vereischt, behalve een
niet geringe inspanning vanwege den leeraar, dat de klas tot
een betrekkelijk klein getal studenten beperkt worde en dat zij
beschikke over een vrij aanzienlijke bibliotheek, waarin sommige
werken, die vaak door verschillende leerlingen te gelijk moeten
worden benuttigd, tot drie- en viermaal voorradig zijn. De
moeilijkheden zijn niet zoo zwaar, dat ze niet gemakkelijk uit
den weg kunnen worden geruimd.
IV.
Een woord om te eindigen.
Het leerstelsel, dat in deze bladzijden wordt voorgestaan,
schijnt geheel theoretisch te zijn afgeleid uit eenige vooropgezette
princiepen over het begripsvermogen der leerlingen. In werkelijkheid is het vóór alles gegroeid uit de praktijk. Het is als
leeraar aan het koninklijk atheneum en de middelbare staatsnor
maalschool te Brussel dat wij gekomen zijn, voor de drie hoogste
leergangen, tot de werkwijze die we hebben voorgesteld en
onze opvatting over de twee laagste spruit uit de ervaring
die wij als rijksopziener bij onze bezoeken aan de middelbare
scholen hebben opgedaan. Aan algemeene systematische jeugdpsychologie hebben we maar gedaan als heel het leerplan ons
reeds duidelijk voor den geest stond. Maar dan is het ons ook
een verrassing geweest te zien dat onze besluiten zoo wel
strookten met wat we over den ontwikkelingsgang van den
onvolwassene bij gezaghebbende pedagogen vernamen.
Aan onze medewerkers uit de onderwijswereld onze
gedachten te overwegen en te beoordeelen !
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

491. — GHEHOUDEN (SIIN) VAN SINEN HOEFDE
Serrure, Vadert. Museum, II, 363-364 : " Daer cam jhan Woubrechts zoene, Elemoeden zoens, voerseit, voer ons ende hie bant hem te
wetten, waer hie hier namaels dade enighe sake of enighe sticke jeghen
't wijsdoem van den voerseiden vinderscepe of jeghen enich point van
dat die voerseide vinders wisen souden, dat hie ware gehouden van
sinen hoefde jeghen den sovereinen bailliou van Sinte Pieters van
Ghent, die tien tiden wesen soude, ghelijc of hie wettelicke verwonnen
ende verbannen ware van manslachten bi des voerseids baillious claghe
ende bi der wet van der Vrier virscharne van Brugghe-ambocht... '
(Akte van 18 Oct. 1281.)
" GHEHOUDEN '' Zijn " VAN SINEN HOEFDE '' beteekent hier
niet Gehouden zijn " persoonlijk ", zooals Verdam meent
(Wdb., III, 694, v° Hovet, 3°), maar wel Zijn leven verbeuren :
" Jhan Woubrechts zoene '' had zich in eene zaak aan de
scheidsrechterlijke uitspraak van zekere mannen onderworpen,
met beding zoo hij het vonnis te buiten ging, dat hij alsdan
tegenover den opperbaljuw van Sint-Pieters bij Gent zijn leven
zou verbeurd hebben, alsof hij van manslag, van doodslag,
verwonnen ware. Men veegelijke met LIP ZIIN HOOFT (zie ons
Gloss. Inv. Arch. Bruges, v° Up, blz. 446, kol. 1), en met
BANNEN VAN ZINEN HOOFDE (op. cit., v° Vander vuust).
492.

•-- HANDTSLAGHYNGHE.

Dit woord is een soort synoniem van HANTSLUTINGE, dat
bij Verdam voorkomt met de beteekenis Beslag (op goederen)
in rechte. Hier wordt bedoeld " Die bant slaen an iets '', of naar
Verdam, v° Hant, IIIe d., kol. 94 in fine, De hand leggen, Beslag
leggen op iets (maatregelen nemen om ware of vermeende
rechten te doen gelden), nl. op goederen, door het stellen
daarvan " in handen van den officier ", zooals hieronder; in het
Fransch, Main-mise :
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D. Berten, Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg Gand, blz. 670:
" Naer de voornomde costume, clachte up muebel goedinghen en realiseert noch en affecteert niet, ten sy by handtslaghynghe, ende dat Boet
ghesteld zy in handen van den officier by inventarissen. " (Cost. van
Vinderhaute, van 6 Mei 1547.)

Vgl. met Hantslaen, bij Stallaert. Ook bij dien lexicograaf,
v° Hantslaging, een tekst uit de Costume van Aalst. Bij Dupin
et Laboulaye, Gloss. anc. droit franc., Mainmise : Saisie, saisie
et sequestre.
493, — HANTSTELLINGHE.
Dit woord dient in verband gebracht met " Pandinghe
ende stellinghe ", met " Stellinghe ende saisisserneni '' en met
" Arreste, pandinghe ende stellinghe ", waarover wij in Versl.
en Meded., jaarg. 1914, blzz. 397-398, gesproken hebben. HANTSTELLINGHE wijst dan ook ril. op " Arrest van alle civile
executien '', uit den tekst (naar Les Coustumes de Flandre,
IIIe deel, blz. 54), aldaar aangehaald :
D. Berten, Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg de Gand,
blz. 648 : " Ende hebben recht de selve meyers te nemene hantstellinghe
ende arresten van alle saecken criminele ende civile, sander dat sy
moghen ontslaen... "

In het denombrement, van 17 Mei 1460, van de heerlijkheid van Vinderhaute-Meerendré, luidt dit :
Id., id., blz. 648 : " Et ont le pouvoir, lesdits mayeurs,

de prendre,

saysir et arrester de tous cas soit criminel ou civil, sans quils puissent

délivrer... "

Stallaert, v° HANTSTELLING, haalt een tekst aan waarin er
spraak is van " Hantstellinghe oft sequestratie ", uit WIELANT,
Pract. civ., L. 2, c. 20, a 1.
494. — HEERLICKE HANDT,

Door de schepenen van Eessen wordt aan deze van het
Brugsche Vrije, ter goedkeuring, het kohier voorgelegd van de
" oncosten " of lasten door de parochie te dragen, met verzoek
die te willen " overzien ende taxeren " en tot het innen daarvan
de " heerlicke handt " te verleenen. De bedoeling is dat tot de
uitvoering van het genoemde kohier de tusschenkomst van de
openbare macht zal ingeroepen worden, nl. van de prinselijke,
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van de vorstelijke macht, die desnoods tot " heerlijcke executie ", tot dadelijke, gerechtelijke uitwinning, tot alle dwangmiddelen zal overgaan :
Staatsarchief te Brugge, Register nr 2948 of Rekening van de
" prochie van Eessene ", jaar 1634-1635, fol. 1 : " Quohier vande
oncosten ghedoocht ende ghesupporteert binnen der prochie van
Eessene, zoo wel ter cause van..., presenteerende desen quohiere bij
Fransois Keijnooghe, inde qualiteyt als hoofman, in auditie voor UI.
Ed. ende weerde heeren burchmeesters ende schepenen slants vanden
Vrijen, ten fijne UI. Ed. believe de zelve oncosten over te ziene ende
taxeren, oock mede te verleenen de heerelicke handt omme de zelve te
innen ende omme stellen zoo wel upde inwoonders als bedrijvers ghemet
ende ghemets ghelijcke naer costume, zoo hier naer volcht... "
495. --- HUEGHELIC COMMEN,
HUEGHELIC COMMEN is hetzelfde als Blijde, Vroolijk, Verheugd zijn, Hieronder is er spraak van eene jonge vrouw, die
door haar huwelijk, om zoo te zeggen in " een gestrooid stal "
komt, d. w. z. in een huis dat wel van alles voorzien is :

Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche Brugge, Register nr 828,
of " Ferieboek " van 1467-1473, fol. liiij : " Jan de Zanghere, proostlaet,
oud xxxviij jaer, partyen even naer bestaende, zeide bi eede dat hy
Janne van Zerkeghem ende Rycquaerd Pycke beede hoorde zegghen,
dat zy alle de cateylen bleven naer dood van Margriete Aernoud
Zanghers weduwe, also verre als zy binnden (sic) huuse waren, ghedeelt
hadden. Ende vanden levenden cateylen en weet by niet anders, dan dat
by der weduwe Aernoud Zangkers hoorde zegghen, als Rycquaerd
Pycke zyn laetste wijf trauwen zoude, svoors. Rycquaerds wijf mochte
wel hueghelic commen, want alle de cateylen die buten huuse waren
behoorden Rycquaerde toe. Zeide voord dat... "

Naar men ziet, had Rycquaert Pycke, van de nalatenschap
van zijne schoonmoeder, de weduwe " Zanghers ", niet alleen
de helft van de " cateylen " die binnen het huis na hare dood
gebleven waren, maar al de " levende cateylen " die buiten
het huis waren, behoorden hem ook toe. De vrouw die hij
huwde mocht terecht daarover verheugd zijn. LEVENDE
CATEYLEN, uit dien tekst, wijst op Beestiaal, op Vee, Fr. Bétail,
Bestiaux. Zie De Bo, h. v.
EDW. GAILLIARD.

OVER EENE METHODE
TOT HET

AANLEEREN VAN WETENSCHAPPELIJKE VAKKEN
IN DEN
VIERDEN GRAAD VAN NET LAGER ONDERWIJS

door
Ingenieur EMIEL TYTGAT I. M. C. G.

In zake van onderwijs wordt veel nutteloos poer verschoten
en telkenmale men vaststelt dat de uitslagen onvoldoende
zijn doet men beroep op eene herziening der programma's.
Gewoonlijk besluit men tot de uitbreiding en de vermenigvuldiging der aangeleerde vakken. Nochtans is de strijd rond programma's van ondergeschikt belang en het komt er alleen op
aan te weten in welke mate de leerling zich de leerstof eigen
maakt. Hier zijn het talent van den meester en de aard der
methode doorslaande. Het is onbetwistbaar dat onderwijzen
een kunst is, en als zoodanig een natuurlijken aanleg vereischt
die normaalscholen alleenlijk ontwikkelen, vervormen of versmachten kunnen. Van de methode kan gezegd worden dat
zij voor hoofddoel heeft bij den leerling belangstelling op te
wekken en te onderhouden. We leeren graag en vlug al wat
ons belang inboezemt, en hechten de meeste waarde aan hetgeen we zelf voortbrengen. Daaruit vloeit dat de zelfwerkzaamheid van den leerling een buitengewoon krachtig middel tot
onderricht daarstelt. De frcebelmethode mag als zoodanig
als eene merkwaardige type benoemd worden. Geest, oog
en hand zijn werkzaam bij de kinderen en het is merkwaardig
vast te stellen met welken ijver kleine kleuters de frcebelspelen
beoefenen. Froebel heeft ongelukkigerwijze alleen materiaal
geleverd voor de voorbereidende graden en de invloed zijner
methode valt geheel weg in de hoogere. Hoe komt het nu
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dat alhoewel men het eens is de grondslagen der froebelmethode
te prijzen, en het niet ontbreekt aan knappe pedagogen, de
toepassingen ervan in het onderwijs buiten de kindertuinen
bijna volledig ontbreken ? Mijns inziens is dit te wijten aan
stoffelijke moeilijkheden die het praktisch doordrijven der
methode verhinderen. Materiaal uitdenken dat toelaat aan
iederen leerling eener overbevolkte klas zich door zelfwerkzaamheid te ontwikkelen, zelfs in vakken die er het meest toe
geschikt zijn, schijnt tot heden een onoplosbaar vraagstuk te
zijn geweest. Daarbij laten zich dan ook nog andere redenen
gelden om de zaak te bemoeilijken ; we beoogen de hooge
kosten en het gevaar de goede tucht eener klas in de war te
brengen. Leermateriaal wordt dikwijls speelgoed bij kinderen
van een zekeren ouderdom en een onderwijzer vóór een klas
van vijftig leerlingen, waar aldus de orde is verstoord, zou
werkelijk te beklagen zijn.
In princiep blijft er dus niets anders over dan op gewone
wijze les te geven voor het zwarte bord. Knappe onderwijzers
kunnen nochtans in ruime mate aan het irrationneele dezer
leerwijze verhelpen.
Het persoonlijk talent van den lesgever wordt hier van
allereerst belang. Schoolmateriaal dat den onderwijzer dienstig
is vóór de klas, en andere gepaste middelen worden aangewend om de belangstelling der leerlingen op te wekken.
Het dient gezegd dat in lagere scholen vooral de beste uitslagen op dat gebied bereikt worden. In de athenea en in de
hoogescholen, waar de leeraars geene pedagogische opleiding
genoten hebben, is het soms met de leermethoden zeer treurig
gesteld. Alles berust hier op het aangeboren talent van den
lesgever,
Het doel dezer bijdrage is de vereerende aandacht der
Academie te vestigen op mijne meening dat er stoffelijke mogelijkheid bestaat voor de leerlingen van den vierden graad en
hooger, alsook bij het vakonderricht in zeker mate terug te
keeren tot het zelfonderricht van den leerling.
De redenen die ik laat gelden zijn de volgende :
lij Leerlingen van dertien a veertien jaar kan men reeds
voidoende bewerken om hun het misbruiken van toestellen af
te wennen.

—,525p--2°) De klassen van den vierden graad tellen eene betrekkelijke kleine bevolking.
3°) De leerstof voor den vierden graad is meer geschikt
tot zelfonderricht dan die van de lagere graden. --r De wet
bepaalt dat zij eene technische strekking moet hebben.
Het komt er alleen op aan eene inrichting te vinden die
uit geldelijk oogpunt geene overdrevene eischen stelt, zich
aanpast aan de ontwikkeling van den leerling en het onderhouden eener strenge tucht toelaat.
Iedereen is overtuigd dat het onderwijs der wetenschappelijke vakken in de hoogst mogelijke mate een proefondervin
dinglijk karakter moet hebben. Gewoonlijk dus worden door
den lesgever proeven genomen op eene daartoe ingerichte tafel
vóór de klas. Het is een algemeen gekend feit dat voor de meeste
leerlingen die proeven doode letter zijn. Op een zekeren afstand
zijn de bijzonderheden van de proef moeilijk waar te nemen.
Daarbij is de leerling reeds van vooraf aan er toe gebracht een
onberedeneerd geloof te hechten aan den voorzegden uitslag,
en zijn opmerkingszin is er zeker niet door gescherpt. De
zelfwerkzaamheid van den leerling is alleen doeltreffend om
zijn waarnemingsvermogen te ontwikkelen en zijn geest er toe
te brengen logische oordeelen te vellen die steunen op proefondervindinglijke vaststellingen. Er valt niet aan te denken de
huidige schoolklassen te gebruiken om er dergelijke praktische
lessen in te richten. Onmogelijk schijnt het zelfs dat in elke
school eene zaal voor dergelijk gebruik worde ingericht.
Er is over het algemeen gebrek aan ruimte en niet alleen de
inrichtingskosten maar vooral het onderhoud van het materiaal
zou te duur komen. We kennen het lot van alle schoollaboratoriums. Een voor een vallen de toestellen buiten gebruik en
aan herstellen wordt geenszins gedacht.
Mijn voorstel bestaat hierin in een groote, welingerichte
zaal, gelegen in het midden der stad, eene reeks zoogenoemde
stands in te richten, waarvan hierna een uitvoerig begrip zal
gegeven worden. De leerlingen der klassen van den vierden
graad zouden er achtereenvolgens werkzaam zijn onder de
leiding van hunnen onderwijzer en van een bijzonder personeel.
Het materiaal dat eenvoudig en kloek zou gemaakt worden moet
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op derwijze onderhouden worden dat het steeds in staat is
gebruikt te worden. Herstellingen worden onmiddelijk door
geschikte werklieden uitgevoerd. Eene centrale inrichting op
groote schaal uitgewerkt en die door eene groote reeks klassen
benuttigd wordt, laat toe dat er een voldoende en bekwaam
personeel op na gehouden wordt. Het zal onnoodig zijn aan
te dringen op de bijzonderheden van dergelijke organisatie.
Men zal zonder moeite aannemen dat men haar een praktisch
karakter geven kan.
In pedagogie zoowel als in andere wetenschappen is de
stempel der praktijk noodig om nieuwigheden bepaald als
doeltreffend te kunnen aannemen. Theoriën laten zich met
geestdrift opbouwen. Toepassingen zijn dikwijls ontgoochelend.
Daarom zou het geraadzaam zijn zich in den beginne te bepalen
tot het inrichten van enkele stands en ze te kiezen als studiemiddelen voor het deel der wetenschappelijke vakken die er
zich het best toe leenen, namelijk de natuurkunde, de werktuigkunde en de scheikunde. Wij zullen later de gelegenheid
hebben aan te duiden op welke wijze wij voorstellen van die
stands gebruik te maken om het zoogenaamd " occasionneel
onderwijs '' toe te passen en namelijk op de volgende leervakken : cijferkunst, vormleer, metriekstelsel, meetkunde, stelkunde, teekenen met de vrije hand (schetsen) en met teekengerief,
opstellen.
Het is hier de plaats niet een uitgebreid verslag te laten
verschijnen over de stands die zouden kunnen ingericht worden.
Mijn doel is een klaar begrip te geven der methode die zou
beproefd worden, en de meest geschikte wijze daartoe schijnt
mij eene beschrijving van het materiaal van een tweetal stands
van verschillend karakter en van de wijze waarop de leerlingen
er zouden mede werkzaam zijn.
De stands zijn ten eerste gekenschetst door het feit dat het
materiaal, dat er aanwezig is, dienstig is voor de studie van een
streng bepaald punt der wetenschap, ofwel van eene nauw
verbondene reeks punten, Zoo voorzien wij als voorbeelden
de volgende stands :
Maten en gewichten, hef boomen, soortelijke gewichten,
kook- en vriespunt, thermometers, drukking der vloeistoffen en
der gassen en drukmeters, uitzetting der lichamen door de
warmte, de wet van den werktuigkundige, de zuigerpompen enz.
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Ziehier eenige inlichtingen over den stand der maten en
gewichten. De leerlingen ga an zitten, elk voor een streng
afgeteekende verdeeling eener tafel. Ze vinden er elk eene
reeks eenvoudige toestellen tot het meten van lengten en
oppervlakten ; bijvoorbeeld : een vouwmeter, een rolmeter, een
latmeter, een schuiflat met vernier, een mikrometer, kalibers enz.
dienstig voor het meten van lengten en dikten. Verder : millimeterpapier, vouwparallelogrammen, een planimeter enz. die
toelaten oppervlakten te bepalen. Er valt op te merken dat de
meettoestellen zoo moeten gerangschikt zijn dat zij een stijgende
benadering in het meten toelaten. Op denzelfden stand maar in
enkele exemplaren zijn eenige meettoestellen van hooge benadering dienstig in werkhuis en laboratorium, opgesteld. Ze
worden voor de leerlingen door den leeraar als demonstratietoestellen gebruikt, ook wel onder toezicht, door de leerlingen
zelf.
Benevens de eenvoudige maten beschikken de leerlingen
over eene reeks voorwerpen, dienstig bij het meten zooals latten,
rechthoeken, passers van verschillenden vorm enz. alsook van
eene reeks met inzicht uitgekozen voorwerpen waarvan de
afmetingen moeten bepaald worden achtereenvolgens door al
de daartoegeschikte maten en in orde van stijgende benadering.
Bijvoorbeeld : uitgesneden platen van allerlei meetkundige of
willekeurige vormen, meetkundige volumen, draden van allerlei dikten, uitgeholde voorwerpen enz.
De leerling vindt op zijn plaats een gedrukte syllabus waar
hem in volgorde wordt aangeduid wat hij verrichten moet.
Voorafgaande mondelingsche uitleggingen van den leeraar
moeten zich tot algemeene aanbevelingen bepalen. De leerling
moet leeren een beschreven werk uit te voeren. Het eerste wat
van hem door den syllabus vereischt wordt is het opmaken van
den inventaris van het gereedschap dat op zijne werkplaats
aanwezig is. Men beoogt op deze wijze : ten eerste dat hij zich
bepaald rekenschap geve van alles wat hem ten dienste staat,
ten tweede dat hij de technische termen leere kennen. Om hem
het opgelegde werk mogelijk te maken zijn er tafelen opgehangen rond den stand waarop al de meettoestellen zijn
geteekend en benoemd.
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Het tweede dat aan den leerling wordt opgelegd is het
schetsen en beschrijven van een bepaald meettoestel. Men
beoogt aldus het ontwikkelen van den opmerkingsgeest. Daarna
wordt eene reeks van oefeningen aangeduid die in strenge orde
moeten uitgevoerd worden. De syllabus geeft beknopte aanduidingen over de wijze waarop de toestellen moeten behandeld
worden. De behandeling der twee eerste punten van den
syllabus laat ook aan het onderwijzend personeel den tijd aan
eiken leerling individueel eenige korte aanduidingen over het
gebruik van sommige meettoestellen te geven,
De leerling schrijft zorgvuldig al de uitslagen op die hij
bekomt. Bijzondere lijsten liggen daarvoor te zijner beschikking. Op den stand zelf is het streng verboden berekeningen
uit te voeren. De besluiten die uit de bekomen vaststellingen
kunnen getrokken worden, de berekeningen die noodzakelijk
zijn tot het bepalen der oppervlakten en volumen volgens de
genomen maten, dit alles wordt in de gewone klas uitgevoerd.
Men begrijpt welke prachtige gelegenheid zich dan den
knappen onderwijzer aanbiedt om bij den leerling belangstelling
te wekken in het toepassen van wiskundige formules, en het
vaststellen der benaderingen die praktisch kunnen verwezenlijkt
worden. De werkzaamheden ` op den stand zijn vruchtbare
bronnen voor eene gansche reeks lessen over metriekstelsel en
vormleer in theorie en in praktijk. De vindingrijkheid van den
meester kan zich ruim doen gelden. Zou het bijvoorbeeld niet
interessant zijn, na eene les over de veelhoeken, den leerling eene
figuur te laten teekenen met lineaal en passer, en er dan op den
stand door middel der meer en meer volmaakte meettoestellen
de benaderende uitvoering van na te gaan? Wat naijver tusschen
de leerlingen tot het voortbrengen van nauwkeurigen arbeid!
We bepalen ons tot de beschrijving der behandeling der
toestellen voor het meten van lengten en oppervlakten. Maar
de stand der maten en gewichten draagt ook toestellen voor
het meten van de volumen, de zwaarte en den tijd. Men begrijpt
tot welke uitgebreidheid men de toepassingen brengen kan.
De leerlingen die na eenigen tijd den stand der maten en
gewichten hebben doorloopen worden dan in ééne les vereenigd
waar over het bepalen van den meter, de inrichting van het
instituut der maten en gewichten te Parijs enz. wordt gesproken.
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Deze les is op te luisteren door zichten met de projectielantaarn en wordt in het centraal gebouw gegeven. Er dient
nog vermeld te worden dat rond den stand allerhande tabellen
en aanduidingen zijn opgehangen die betrekking hebben met
het bepalen van afmetingen ; bijvoorbeeld : belangrijke afmetingen der aarde, afstanden van hemellichamen, microscopische
grootheden enz.
In den stand der pompen, vindt men het volgend materiaal :
Eene gewone huispomp die zuigt in een rechthoekigen bak en
spuwt in een cylindrieken. Een dergelijke pomp volledig uiteengenomen. Eene steekpomp zuigende in een bak waarvan de
steekbuis door eene belastbare klep is afgesloten. Het noodige
meetgerief voor de proeven die door de syllabussen beschreven
zijn. Serie tafels, stoelen, pijpleidingen voor het aanbrengen
en afvoeren van water enz.
Zes leerlingen worden bijvoorbeeld op den stand toegelaten. Ze vinden er elk een syllabus waarvan zij de aanduidingen nauwkeurig in de aangegeven orde moeten volgen. Eerst
en vooral zijn zij verplicht een inventaris te maken van het
didactisch materiaal. De juiste technische termen zijn vermeld
op teekeningen der toestellen op groote schaal die rond den
stand zijn opgehangen. De leerling is dus verplicht zijn aandacht te vestigen op al de deelen der uiteengenomene pomp, en
de stukken te herkennen op eene teekening. Deze oefening is
zeer nuttig om den leerling teekeningen te leeren verstaan. Is de
inventaris opgemaakt dan neemt elke leerling Bene schets met
vrije hand van een der deelen der pomp. Deze schets wordt
later in de klas door middel van passer en lineaal in potloodteekening overgebracht. Vervolgens beschrijft de syllabus eene
reeks proeven die elk door een groep van drie leerlingen aan
elke pomp moet worden uitgevoerd. Telkens wordt er zorgvuldig aangeduid welke afmetingen moeten genomen worden :
bijvoorbeeld die der bakken waarin de pompen zuigen of
spuwen, de diameter van den pompcylinder, de slaglengten. de
deelen van den arm, de afmetingen der kleppen en der aangesloten leidingen. Als proef wordt bijvoorbeeld de zuigbak
tot op zekere hoogte gevuld met water, en een leerling is gelast
op gestelde oogenblikken den waterstand te bepalen. De pomp
wordt door een tweeden leerling in beweging gebracht en de
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zuigerslagen worden geteld. Proeven worden genomen op
verschillende snelheden enz. De derde leerling is gelast met de
tijdsbepalingen. De uitslagen der proeven worden op speciaallijsten aangeteekend. Geene berekeningen worden op den stand
uitgevoerd. Alle interessante verschijnselen worden door de
leerlingen geboekt. Ze dienen later tot voorname gegevens
voor theoretische lessen te geven in de klas en waarbij de theorie der pompen wordt opgebouwd op proefondervindinglijken
grondslag en waarbij het contingente der mechanische toepassingen den leerling dadelijk in het oog springt daar hem
wordt opgelegd de theoretische berekeningen met de proefuitslagen te vergelijken. Hier vindt de onderwijzer nogmaals
gelegenheid vormleer, metriekstelsel, meetkunde, schetsen en
teekenen met lineaal en passer, technologie en eindelijk opstellen, van toepassing te brengen. De stand is omringd van
allerhande teekeningen en photo's die nauw in verband zijn
met het gebruik van pompen in de nijverheid.
Het ontgaat niet dat de inrichting van dergelijke stands het
ingangzetten en regelen der werkzaamheden van de leerlingen,
het opstellen der syllabussen enz. oneindig veel werk zal vragen,
en dat niet alles van den beginne af onverbeterlijk zal mogen
genoemd worden. Mijns inziens dient vooral gezorgd dat het
onderwijzend personeel zich de zaak ter harte trekke. Daarom
is het eerst en vooral noodig dat het van het doeltreffende der
methode overtuigd zij. In toepassing is goede wil onontbeerlijk
en tot verbetering is alle verstandige kritiek welkom.
Als slot zij gezegd dat het wenschelijk ware de stands te
zien betreden door leerlingen van normaal- en van beroepscholen en door de bezoekers der lessen voor meestergasten.
Voor specialcursussen zouden overigens bijzondere stands
kunnen ingericht worden.

DE BELGISCHE VOLKSSCHOOL
EN DE

HEROPBEURING VAN ONS VADERLAND
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Op den langen weg wint de practische
bekwaamheid het gewoonlijk van het verstand, terwijl de gewoonte en de neiging dikwijls meer vermogen dan het talent.
Samuel Smiles.
Wij vergeten maar al te licht dat gehoorzaamheid en trouw, geduld en onderwerping
tot de moe il ijkste deugden behooren, die
slechts door zorgvuldige oefening te leeren
zijn.
Robertson.
Ghy en sult u niet stooren aen de authoriteit des schrijvers om te weten oft hy seer veel
oft luttel ervaren geweest is in de conste van
schrijven oft wel te spreken; maer de liefde der
puerder waerheyt moet u porren om te lesen.
En wilt niet vraghen wie dat dit seght, maer
let principalyck op 't geen dat men seght.
Thomas a Kempis.

I.

Over de heropbeuring van het vaderland wordt veel
gesproken en geschreven. Men is het, denk ik, vrij algemeen
eens, dat deze heropbeuring slechts door de eendrachtige
samenwerking van al de klassen der samenleving mogelijk is.
Deze gedachte ontwikkelde ik in de toespraak, welke ik
den 21 Juli 1919, op last van het Gemeentebestuur van Hoogstraten, tot de terugkeerende soldaten van mijne geboorteplaats
richtte, welke aan den Wereldoorlog hadden deelgenomen :
" De oorlog ", -- aldus drukte ik mij uit, — " wordt niet alleen
gewonnen door het krijgskundig genie van den opperbevelhebber, maar
gezamenlijk door hem, door het voorbeeld van de officieren en onderofficieren, door de tucht, den moed en de dapperheid van al de soldaten.
Zoo ook kan ons land slechts heropgebeurd worden, kan het slechts
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onverpoosde, broederlijke samenwerking, door de onverdroten plichtsbetrachting van al de Belgen, van de geringsten, zoowel als van de
aanzienlijksten. De Koning, de Ministers, de Vertegenwoordigers der
Wetgevende, Bestuurlijke en Rechterlijke Machten, het Leger, de
geestelijke en wereldlijke overheden, de groothandelaars en nijveraars,
de kunstenaars, letterkundigen en geleerden, verzekeren den bloei, de
grootheid, het heil van den Staat ; doch ook, en dat in zeer ruime mate,
de ambachtslieden, de kleine neringdoeners, de arbeiders, hoe nederig
zij ook zijn. De landbouwer, die zijn veld bewerkt, de ambachtsman in
zijn werkhuis, de neringdoener, de arbeider aan zijne dagtaak ; allen
bewijzen de grootste diensten aan het Vaderland. Ook de onderwijzers
en leeraars. " Als wij recht willen laten wedervaren aan al degenen die
medewerken tot den voorspoed van den Staat ", -- zegde, reeds voor
bijna vijf honderd jaren, de wereldberoemde Florentijn, Lorenzo de
Medicis, -- " moeten wij den eersten rang toekennen aan hen, die de
kinderen opvoeden en onderwijzen ".
Ja, de leeraars van allen graad, van de Universiteitsprofessors tot
de Volksonderwijzers -- de Volksonderwijzers vooral, die de jonge
lieden, die de kinderen tot deugdzame, verstandige menschen, tot goede,
vaderlandslievende burgers opleiden, zijn een zegen voor den Staat,
voor de Maatschappij. De ouders, de moeder, vooral, die hunne zonen
tot eerlijke mannen, en hunne dochters tot reine, zorgzame vrouwen
opvoeden, die hen door hunne lessen, door hunne goede voorbeelden
voorgaan, de ouderen van dagen, die een onbesproken leven leiden, de
jongens en meisjes van allen ouderdom en stand, de kinderen, die braaf
en leerzaam zijn, die hunne ouders en onderwijzers eerbiedigen; allen
zijn de bewerkers van den bloei van het land : niet alleen door het
goed, dat zij zelf tot stand brengen, maar nog meer door hun voorbeeld
van zedelijkheid en plichtsbetrachting, dat den heilzaamsten invloed op
de gansche bevolking uitoefent, en haar onweerstaanbaar tot het goede
trekt. Ja, een land, waar al de bewoners, van den verhevenste tot den
nederigste, door bekwaamheid, wakkerheid, arbeidsliefde en burgerdeugd
uitblinken, waar elkeen stipt de plichten van zijnen werkkring waarneemt, hoe bescheiden deze werkkring ook zij, moet gelukkig, bloeiend
en groot zijn. Vóor den zeeslag van Trafalgar deed de admiraal Lord
Nelson aan al de officieren en manschappen van de vloot het kernig
legerbevel seinen : " Engeland verwacht, dat elkeen zijnen plicht
zal doen ".
Dit moet ook thans ons ordewoord zijn : " België verwacht van
ons, dat elkeen zijnen plicht zal doen I " Dat beloven wij allen (I).
***

(1) Vaderlandsche Redevoering uitgesproken in de Gildenzaal
van het Stadhuis te Hoogstraten, den 21 Juli 1919, ter gelegenheid
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Ik stel mij voor in deze verhandeling te onderzoeken welke
plichten, in dit opzicht, van de Volksschool mogen en moeten
geëischt worden, en op welke wijze zij die best zal vervullen.
Daarmede is het geenszins mijn plan deze onderwijsinrichting
op nieuwe banen te voeren. Want, de Volksschool heeft te
allen tijde den plicht hare leerlingen tot verstandige en deugdzame menschen op te leiden. Daarnaar streeft zij, indien zij
hunne harmonische ontwikkeling nooit uit het oog verliest.
Bereikt zij dit doel, dan zijn hare leerlingen later in staat om in
de ruimste mate aan het heil van het Vaderland mede te werken, en tevens hun eigen geluk te verzekeren. Doch in den
toestand, waarin het Vaderland verkeert, is de krachtdadige,
eendrachtige samenwerking van al zijne kinderen dringender
dan ooit noodzakelijk. De leerlingen, welke de Volksschool
bezoeken, genieten geen ander onderwijs, dan dat zij daar
ontvangen. Zij zullen later de overgroote meerderheid der
bevolking uitmaken, en, door hunnen stand eene eigenaardige
rol in de maatschappij vervullen. Daardoor stijgt ook de rol
der Volksschool op onze dagen in ruime mate, en verdient
deze onderwijsinstelling alleszins de aandacht en de belangstelling van allen, wien de toekomst van het land ter harte gaat.
Ik houd mij uitsluitend met den paedagogischen kant der
zaak bezig.
Eerst en vooral past het het eigenaardig wezen der Lagere
of Volksschool bepaald, duidelijk te omschrijven.
Niet weinigen hebben een verkeerd begrip van het Lager
Onderwijs, en deze valsche opvatting werd op onrustbarende
wijze in de hand gewerkt door bestuurlijke en pedagogische
overheden, en moest beweenlijke gevolgen hebben. Zij spreken
over de drie graden : het Lager, Middelbaar en Hooger Onderwijs. Volgens hen zou het Lager Onderwijs de voorbereiding
tot het Middelbaar en het Hooger Onderwijs de bekroning
van het Middelbaar Onderwijs wezen.
Ik laat de stelling onaangeroerd of het Atheneum en het
College niet, in zekeren zin, als het voorhof der Universiteit
mogen beschouwd worden; doch ééne zaak is zeker : de Lagere
van de plechtige ontvangst door de overheden van de soldaten dezer
gemeente, die aan den Wereldoorlog hebben deelgenomen, door den
heer GUSTAAF SEGERS, Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal en Letterkunde. Hoogstraten, druk. j. Haseldonck, blz. 14,
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School staat op zich zelf, en is geheel onafhankelijk van elke
andere onderwijsinrichting, tenzij van de Vak.- of Beroepschool,
waarover later. Zij kan of mag geene Volksuniversiteit of
Volkscollege wezen, en hoeft noch mag rekening houden met
die leerlingen, welke later de Middelbare of Hoogeschool zullen bezoeken.
De heer Destrée, Minister van Wetenschappen en Kunsten,
verklaarde onlangs in een persgesprek, dat ruim negentig per
honderd der leerlingen van de Lagere School later handenarbeid zullen moeten verrichten ; dit woord in den breedsten
zin opgevat. Daardoor werd ook de werkkring dezer school
aangeduid. Het programma, de gansche inrichting der school,
ik heb het reeds dikwijls gezegd, mogen nooit de toekomst van
de meerderheid harer leerlingen uit het oog verliezen ; ook niet,
dat voor hen de leertijd, namelijk de schooltijd, voorgoed
geëindigd is. Dus, nog eens : de Lagere School vormt een goed
afgesloten geheel. Ten einde alle verkeerde opvatting te vermijden, en hare rol nog beter te doen uitkomen, gebruik ik liefst
het woord Volksschool, de school, niet voor geleerden of toekomstige geleerden, maar voor het Volk, voor dat breed gedeelte
van het Volk, dat later hoofdzakelijk handenarbeid verricht.
De heer Bienvenu Martin, Minister van Openbaar Onderwijs, Schoone Kunsten en Eerediensten der Fransche Republiek, richtte, naar mijne meening, de Volksschool op een
dwaalspoor, door zijnen omzendbrief van 4 Augustus 1905,
aan de Rectors der Academie, over de toepassing van de programma's der Lagere Normaalscholen.
De heer Minister schreef o. a. : " Nous estimons que
" l'enseignement de l'école ne doit jamais perdre de vue, comme
" son pole dirigeant, l'apprentissage de la vie ; et que le pro" gramme scientifique, éclos dans les laboratoires du haut
" enseignement, si lent a se répandre et a pénétrer les couches
" profondes du peuple, ne peut avoir de plus utiles intermé
" diaires et de vulgarisateurs plus écoutés, que les jeunes
" maitres et mattresses, formés a loisir dans nos Ecoles nor" males, sur les plans et d'aprés les directions formulées par les
" maitres les plus éminents de la science contemporaine (1) ".
(1) Plan d'Etudes et Programme d'Enseignement des Ecoles normales primaires d'Instituteurs et d'Institutrices. Décret et Arrêté du
4 aout 1905. Paris, 1907, blz. XIII.
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zijn in eene sierlijke taal opgesteld ; maar het grondbeginsel is
valsch. Het wordt ook te onzent aangeprezen en toegepast;
de strekking wint tegenwoordig veld om het nog meer toe te
passen. Teleurstellingen heeft het genoeg teweeggebracht, en
zal het nog meer teweegbrengen, indien wij ons door de tijdstroomingen laten medesleepen.
Een der bekwaamste schoolbestuurders, die wij in onze
lange loopbaan gekend hebben, toonde ons, weinige jaren vóór
het uitbreken van den Wereldoorlog, zijne nieuwe school, en
maakte ons, te dezer gelegenheid, de volgende opmerkingen :
" Mijne school is een schoon gebouw. Ongelukkiglijk heeft
men er zich vooral op toegelegd een schilderachtigen gevel
langs de straat te hebben. Men wilde een monument, een kunstwerk, een sieraad der stad. Daarentegen zijn de klassen slecht
verlucht en verlicht, de gangen ondoelmatig en de trappen
gevaarlijk. De speelplaats is veel te klein, en de straat te druk.
Het gebouw ie mislukt. Het heeft nochtans buitengewoon veel
geld gekost. Maar men heeft voor de straat, voor het uiterlijke
gewerkt; niet in het belang van den onderwijzer, van de leerlingen, van het onderwijs ".
Dit schoolgebouw is het al te trouwe beeld van het onderwijs zelf. Het kost veel geld, schromelijk veel geld; maar men
werkt voor het oog, voor den schijn. Schoon is het genoeg,
oppervlakkig beschouwd. Uitgebreide programma's, treffende
omzendbrieven, lovende verslagen, welsprekende redevoeringen
ontbreken niet ; ware dit alles voldoende, dan ware ons volksonderwijs voorbeeldig. Ernstige bezorgdheid, belangstelling voor
wat niet in het oog valt, degelijke inrichting van een gezond,
wezenlijk volksonderwijs, van eene doelmatige volksopleiding
en volksopvoeding, ontbreken al te veel. Wie het oog op den
gang der dingen richt, en deze met een onbevangen blik
beschouwt, komt tot het treurig besluit, dat het politiek belang,
het eng politiek belang, de zucht om zich op het voorplan te
plaatsen, bij niet weinigen zwaarder in de schaal weegt, dan de
ernstige belangen der school. Voeg daarbij dat politieke kiesknoeierij en pluimstrijkerij niet zelden meer invloed hebben dan
bekwaamheid en onverdroten plichtsbetrachting. Kon men deze
kwalen verwijderen, dan zouden wij ook de ergste hinderpalen

536
uit den weg geruimd hebben, welke tot heden niet toelaten dat
ons Lager Onderwijs de vruchten oplevert, die men het recht
heeft ervan te verwachten.
Neen, de Volksschool heeft niet tot taak, en zij heeft nog
minder tot plicht de wetenschap te vulgariseeren ; zij heeft niet
tot taak het werk der Universiteit onder het volk te verspreiden. Hare wezenlijke taak is; er kan niet genoeg op worden
gedrukt — hare leerlingen alzijdig, harmonisch tot verstandige,
brave, deugdzame menschen, tot goede burgers, tot kloeke
vaderlanders op te leiden. Zij moet hun de kennissen, kundigheden en vaardigheden verschaffen, die daartoe bijdragen ; zij
moet hen ook ter hulp komen om later den weg door het leven
te banen. Volgens mijne opvatting zal deze practische voorbereiding tot het werkelijk leven geene onmiddellijke, rechtstreeksche zijn. Hier wijk ik van de hedendaags heerschende
begrippen af, die zelfs dreigen ons volksonderricht meer en
meer te ontzenuwen en te ontwrichten. ik zal later mijne zienswijze zoo beknopt mogeltik uiteenzetten.
De leertijd der Volksschool duurt acht jaar. Daarmede eindigt de schooltijd harer leerlingen. Twee zaken vloeien daaruit
voort. Het programma moet beperkt zijn. De leerstof mag niet
ver van elkaar liggen. Moet niets geleerd worden dan wat den
leerling later in een stoffelijk opzicht onontbeerlijk is, en moet
alles worden onderwezen wat hij volstrekt noodig heeft ? Neen;
hoegenaamd niet. Maar, alles wat geleerd wordt, moet tot zijne
algemeene ontwikkeling als mensch bijdragen. Ook moet het
kunnen verwerkt worden. Al wat later niet kan worden voortgezet, moet worden geweerd. Het gaat in den levensstroom
verloren. Dat met den schooltijd de leertijd voorbij is, wil
geenszins zeggen, dat daarmede ook de ontwikkelingsperiode
der volksscholieren een einde neemt. Wel integendeel. Evenals
bij alle menschen eindigt hunne ontwikkeling slechts met hun
leven. Juist omdat de leerlingen der lagere scholen later geene
scholen noch leermeesters meer zullen hebben, moeten de
vakken zoo grondig aangeleerd worden en kunnen worden,
dat zij den leerling zijn leven lang bijblijven, dat zij zijn eigendom zijn, met zijne personaliteit vergroeien, dat zij tot zijne
algemeene geestesontwikkeling bijdragen, en een degelijk werktuig daartoe, ook na den schooltijd, blijven, terwijl die verwor-

537
ven kundigheden tevens al hunne kracht behouden met het
oog op de behoeften van den leerling in zijnen practischen
levensstrijd.
Het tweede voorschrift, hetwelk uit deze beschouwingen
dient afgeleid, is dit : Wie het bestuur der Volksschool in
handen heeft, wie in het volksonderwijs werkzaam is, moet
zich niet afvragen : " Welke uitslagen zijn in deze school te
bekomen ? Welk programma dient voorgeschreven, en op
welke wijze dient te werk gegaan om de scholieren zoo ver te
brengen, dat zij op het einde van den schooltijd dit programma
geheel en al kennen " ?
Neen ; deze vragen moeten niet gesteld worden ; maar wel
de volgende : " Aan welke vereischten hoeft de Volksschool te
beantwoorden om verstandige, deugdzame menschen, goede
burgers, wakkere vaderlanders aan den Staat te kunnen leveren "? Welk moet haar programma zijn, hoe moet dit uitgewerkt
worden, niet om zoover te komen, dat de leerlingen, bij het
eindigen van den schooltijd, dit programma kennen, zelfs
beheerschen ; maar, wat dient voorgeschreven, en hoe dient te
werk gegaan, opdat al het geleerde tot de algemeene geestesontwikkeling blijve bijdragen, opdat de leerlingen na tien,
twintig jaar, ja, gedurende gansch hun leven, de vruchten van
dien schooltijd gewaar worden, dat de invloed daarvan, zoowel
in een practisch als in een zedelijken " verstandelijk opzicht, zich
zegenrijk doe gevoelen "? Hoe dient de Volksschool ingericht, wat moet hare leerstof, hoe moet haar leerplan samengesteld zijn, opdat de leerlingen uit haar onderricht, als kinderen,
als menschen, als mannen en vrouwen, zooveel, zulk blijvend
nut voor zich zelf trekken, opdat de school waarlijk een zegen
voor de Maatschappij, voor het Vaderland moge genoemd
worden " ?
Gelijk ik het in mijne toespraak zegde, zal het geteisterd
Vaderland gelukkig, groot wezen, indien allen, elk in zijnen
werkkring, het hunne daartoe bijdragen. De Volksschool heeft
tot plicht hare kweekelingen zoo op te leiden, dat zij, als kweekelingen, en ook als burgers en menschen, aan den bloei van
den Staat medewerken, en deze taak is des te edeler en verhevener, daar het geluk der kinderen, der mannen en vrouwen op
het heil van den Staat, van de Maatschappij berust.
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Deze beschouwingen bevatten de kiemen van alle gezond
en vruchtbaar onderwijs- en opvoedingsstelsel ; men begrijpt,
dat wij de theoretische voorschriften daarvan hier niet in bijzonderheden kunnen ontwikkelen : enkele hoofdlijnen houde men
ons ten goede.
Van wetenschap, van wetenschap om zich zelf, kan in het
Lager Onderwijs geene spraak zijn. Dat is tijdverspilling ; ja,
erger dan dat. Het kwaad, dat daardoor in den laatsten tijd
werd teweeggebracht, is met geene pen te beschrijven. Het
belet zaken te onderwijzen, die kunnen en moeten onderwezen
worden. Dat is nog het ergste niet. Het is een tijddief, ontwikkelt de verwaandheid der leerlingen, en gewent hen aan woordenonderwijs en oppervlakkigheid. Het leidt er naar toe de
leerlingen later uit hunnen kring te rukken, bevordert het
fonctionnarism, leert weerzin voor handenarbeid, en heeft nog
dezen slechten kant, dat het bijna onvermijdelijk voor gevolg
heeft, dit woordenonderwijs, dezen onverduwbaren kost ook
elders te pas te brengen, zoodat de vormende, ontwikkelende,
duurzame kracht der school van vanlieverlede moet afnemen.
De mistoestanden, die wij in onze Maatschappij gadeslaan,
liggen dieper dan velen zich inbeelden; ik heb het meermaals
in mijne Academische verhandelingen herhaald, en ik leg er
meer nadruk op dan ooit : de ultramoderniseering der Volksschool, het gebruik van volkskinderen, tot matière première
van zoogenaamde wetenschappelijke proefnemingen, het verkiezen van den schijn boven de degelijkheid, heeft meer kwaad
gesticht dan velen denken. Wij zijn overtuigd, dat, welk ook
de tijdgeest weze, de degelijkheid, het wezenlijk belang van het
Volk, innig verbonden met den bloei van den Staat en het
geluk der Maatschappij, ten slotte zullen zegevieren.
Wij lichten dus hier nog eenige punten van deze hoogst
belangrijke aangelegenheid toe.
De goede uitslagen der Volksschool hangen hoofdzakelijk
van de gepaste beroepsopleiding der Volksonderwijzers af. De
beste wetten, de doelmatigste verordeningen hebben, door
zich zelf, betrekkelijk weinig waarde. Gelijk de onderwijzer
is, zal de school zijn. De inrichting der Normaalscholen zou
dus eene bijzondere studie vergen. Slechts bij enkele punten
sta ik stil.
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Eerst en vooral moet ik onbewimpeld verklaren, dat ik
hoegenaamd geenen vrede heb met het onderwijsstelsel door
den heer DE PAEUW, in zijn overigens in meer dan een opzicht
merkwaardig boek onlangs uiteengezet (1). Vooral zijne theorie
over de opleiding der onderwijzers, over de inrichting der
Lagere Normaalscholen, treed ik niet bij.
De adspirant-normalisten zouden op hun zeventiende jaar
tot het ingangsexamen toegelaten worden.
" Dit examen zou bestaan uit een opstel in de moedertaal, een
dictaat, een gepaste oe^ening over taaleigen en beteekenisleer, en de
ontwikkeling van de eene of andere theorie uit de spraakkunst (want we
vinden dat het onmogelijk is te oordeelen, of een leerling zijn spraakkunst kent, door hem, zooals tot heden gedaan werd, een p lar vragen
te stellen over eenige in het dictaat onderstreepte woorden). Daarna zou
een examen komen in de tweede landstaal. Hier durven we dringend aan
te raden dat de Vlaamsche en Waalsche ouders, wier kinderen zich tot
dat examen voorbereiden, ze op tijd tegen elkaar uitwisselen, hetzij
gedurende de vacantie alleen, hetzij gedurende een heel schooljaar.
Zulk verblijf van jonge Vlamingen in Waalsche familiën en van jonge
Walen in Vlaamsche of Hollandsche familiën is het eenige middel
voor hen om vlug en degelijk de tweede landstaal aan te leeren (2).
Het examen in de wiskunde zou loopen over beredeneerd rekenen,
met de noodige vraagstukken als toepassing, de vier boeken der vlakke
meetkunde, en de algebra tot en met de vergelijkingen van den eersten
graad. In de geschiedenis zou ondervraagd worden over de oude geschiedenis, de Middeleeuwen, en de geschiedenis van België. Voor de aardrijkskunde zou nagenoeg het programma der Middelbare scholen gevolgd
worden ; in de plantkunde zouden vormleer en classificatie aan de dagorde zijn ; en de dierkunde, de beginselen van de menschelijke anatomie
en levensleer en de classificatie van het dierenrijk, inzonderheid de
beschrijving van het menschelijk zenuwstelsel van de zinsorganen, die
als physiologische basis moet dienen voor den cursus in de zielkunde;
(1) De Hervorming van het Volksonderwijs in België door LEO
Inspecteur-Generaal van het Lager Onderwijs in België
Met een woord vooraf van FERNAND VAN LANGENHOVE, Wetenschappelijke Secretaris v,111 Sociologisch Instituut SOLVAY, te Brussel. BaarleHertog (Prov. Antwerpen). De Belgische Boekhandel. Bij B. Wolters'
U. M. Groningen, Den Haag, 1918.
(2) Deze woorden dienen onthouden te worden. De leerlingen der
lagere scholen kunnen toch niet allen naar een ander gedeelte van het
land worden gczonden.
DE PAEUW,

— 540 —
in de natuurkunde de theorie der warmte en de leer van 't evenwicht
der vloeistoffen en der gassen. Er zouden geen vragen gesteld worden
over landbouw en gezondheidsleer, omdat die toegepaste wetenschappen omstandig op de normaalschool zelf onderwezen worden (1)...
Het mondeling en practisch examen zou bestaan in ondervragingen
over de beide landstalen, over de wiskunde (rekenen, meetkunde en
algebra) en over de plantkunde (bepalen van twee zichtbaar bloeiende
planten), en in proeven over teekenen, gymnastiek en zingen (2). "

Verders zegt de schrijver, dat de Regeering goed zou doen
eene lijst van boeken uit te geven " met welker theorieën en
" ontwikkelingen de jury's vrede zouden moeten hebben...
" Onze Universiteiten zouden leeraars voor onze normaal" scholen moeten opleiden, die bekwaam zouden wezen onze
" toekomstige onderwijzers te vormen...
" De opleiding van onze aanstaande onderwijzers door de
" proefondervindelijke wetenschappen moet niet alleen bestaan
" in het aanleeren van de werkwijzen der anthropometrie en
" der psychometrie. De techniek is ontoereikend; ze moet den
" wetenschappelijken geest ten dienste staan (3) ! "
" Het bezitten van een academischen of wetenschappelijken
" graad of van het diploma van leeraar voor middelbaar onder" wijs van den tweeden graad schijnt ons aangewezen, behalve
" voor de bijvakken. zooals teekenen, muziek en gymnastiek,
" waarvoor natuurlijk eene akte ad hoc zou gevergd worden.
"Speciale of normale afdeeling en van den 4den graad zouden
" ingericht worden.
" Er zouden natuurlijk vier verschillende vormen bestaan :
" de technische- en handelsvorm, en de landelijke vorm voor
" onderwijzers, de steedsche en de landelijke huishoudvorm
" voor onderwijzeressen (4). "
Tegen deze voorstellen heb ik tal van bezwaren van financieelen, practischen en paedagogischen aard. Ik deel geenszins
(1) De hoogergenoemde wetenschappen niet ? Dat is toch onmogelijk.
(2) De Hervorming van het Volksonderwijs in België, blz. 159,
(3) Id., blz. 162.
(4) Id., blz. 164.
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de meening van den schrijver, waar hij vindt dat het normaalonderwijs vermethodiekt is. Ik zie mij verplicht zijn hervormingstelsel uit grondbeginsel te bestrijden.
De universitaire opleiding der leeraars onzer lagere normaalscholen levert dit groot gevaar op, dat zij deze ambtenaars,
en door hen de volkonderwijzers, bijna onvermijdelijk zal
verleiden om in hunne lessen universiteitsprofessor te willen
spelen. Dit moet uit alle krachten te keer gegaan worden. Veel
leidt daar reeds naar toe, en draagt er toe bij oppervlakkigheid
en schijnuitslagen boven degelijkheid en duurzaam werk te
verkiezen.
Het is waar, dat tegenwoordig geene wettelijke diploma's
vanwege de leeraars der normaalscholen geëischt worden. In
feite bezitten de meeste titularissen der Staatsnormaalscholen
het diploma van regent van het middelbaar onderwijs.
Dit acht ik onvoldoende.
Mijne meening is deze : De leeraar der Normaalschool
moet een beslagen man zijn, een specialist in zijn vak. Dit volstaat niet. Hij moet tevens een practisch onderwijzer zijn. Ik
zal niet beweren, dat zijne lessen in de lagere school moeten
passen, maar toch moeten de leerlingen-onderwijzers zich aan
deze lessen kunnen spiegelen. De leeraar der Normaalschool
moet het programma der Volksschool theoretisch en practisch
kennen ; hij moet dit kunnen onderwijzen en dat van tijd tot
tijd doen.
Van deze grondstellingen uitgaande, schijnt het mij, dat
het aanwerven der normaalleeraars op de volgende wijze zou
moeten geschieden. Het examen van kantonalen schoolopziener
dient ons hier tot leidraad ; het heeft voortreffelijke uitslagen
opgeleverd.
Alvorens het examen van kandidaat-leeraar der Normaalschool af te leggen. zal de recipiendaris ten minste tien jaar in
eene lagere of middelbare school met voorbereidende afdeeling
werkzaam geweest zijn. Hij zal daar in de verschillende graden
onderwezen hebben. Er bestaat een examen voor de letterkundige, en ook voor de wetenschappelijke vakken.
Tot de eerste behooren de twee, of beter de drie landstalen, de geschiedenis, aardrijkskunde enz.; tot de andere, de
wiskunde, natuurwetenschappen enz. Het examen in de zielkunde,' de pedagogie, de methodiek ; het programma van en
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de wetgeving op het lager onderwijs is voor allen verplichtend.
De Bestuurder der school is met den leergang van zielkunde,
paedagogie en methodiek belast. Hij wordt onder de leeraars
benoemd.
Ziedaar de hoofdtrekken van m!In voorstel; het is, natuurlijk, niet ne-varietur ; ik meen echter dat het verdient onderzocht
te worden.
Evenmin met de aanwerving van de normalisten als met
die der leeraars der Normaalschool, gelijk de heer De Paeuw
dit voorstelt, heb ik vrede. Met zijn stelsel zouden onze lagere
scholen geene lagere onderwijzers kunnen leveren. Want men
zal toch niet vergen, dat de vakken, waarover bij de aanneming
der kandidaten voor de Normaalschool een examen geëischt
wordt, in de lagere school onderwezen worden. Voor de
kandidaat-onderwijzers kan het volksonderwijs niet ingericht
worden. Ik ben van een geheel ander gevoelen dan de heer
Directeur-Generaal. De leerlingen-onderwijzers moeten in de
lagere school aangeworven worden. De besten, de vlugsten,
zij, die het meest aanleg voor het lager onderwijs toonen,
moeten in de Normaalschool kunnen treden. De scherpzinnige
onderwijzer bemerkt spoedig welke zijner scholieren later de
meeste kans hebben om in het volksonderwijs te slagen. De
kennis van het programma der Lagere School is voldoende voor
het aannemingsexamen der Normaalschool. Heeten wij elkander
geen Lisbeth ; tot heden verlaten de negen tienden der leerlinlingen, zelfs op hun veertiende jaar, de school, zonder de stof
der drij graden behoorlijk te kennen. Oogverblinding en zandstrooien moet ophouden.' Het is zeer goed, dat de jongens en
meisjes, die zich tot het aannemingsexamen der Normaalschool
voorbereiden, den onderwijzer en de onderwijzeres van tijd tot
tijd bijstaan, en dat dezen hun bijzondere lessen geven. Dit is
eene uitmuntende leerschool van peedagogischen tact. Hier
leert men zeer dikwijls de volksonderwijzers " bij Gods genade "
kennen. Eene zaak dient nagestreefd; de lagere school moet
lagere onderwijzers hebben, die het lager onderwijs lief hebben,
daar hun ideaal in vinden, daar van jongs af toe zijn opgeleid,
daarmede zijn vergroeid.
Een tweejarig verblijf in de Normaalschool is te kortdurig.
Vier jaar zijn hoogst noodig. De beroepsopleiding vangt met
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wetenschappelijke ontwikkeling. Geheel het onderwijs houdt
met beide onafgebroken rekening.
Het normaalonderwijs verschilt met alle onderwijs. De
leeraar onderwijst niet alleen om den geest zijner leerlingen te
verrijken; maar in dezelfde mate om hen tot degelijke, practische VOLKSONDERWIJZERS op te leiden. Handels- of landbouwafdeelingen, wensch ik buiten de Normaalschool te houden.
Vooreerst om financieële redenen. Ook, omdat ik het aanleeren
der landbouwkunde en der om het even welke technische
wetenschappen in de lagere school bestrijd, en ik overtuigd
ben, dat de toepassing van al wat hier geëischt wordt, onmogelijk, radikaal onmogelijk is, en dat de Normaalschool er noodzakelijk haar eigenaardig karakter door zou verliezen, van haar
wezenlijk doel zou afdwalen : bekwame, practische lagere
onderwijzers te vormen. Nu moge men mij te laste leggen, dat
ik met den tijd niet medega, en voorstel te schrappen wat
nuttig is. Mijn antwoord is altijd hetzelfde : ik streef uitslagen
na, die kunnen verkregen worden, en van blijvenden duur zijn.
Dit is thans het geval niet, en de toestand zal verergeren, indien
de nieuwigheden, waarover thans de loftrompet gestoken wordt,
op het programma worden gebracht. Dit wil niet zeggen dat
zij onderwezen zullen worden. De vervaardigers van programma's en de voorstanders van nieuwe vakken mogen niet
vergeten, dat de leerlingen der colleges en de studenten der
universiteiten allen min of meer aanleg tot de studie hebben, en
dat in geen geval, niemand verplicht is middelbare of hoogere
studiën te doen. Ook zijn de examens daar om de onbekwamen
te verwijderen; maar de Volksschool moet door allen bijgewoond worden, en de leerstof, die daar wordt onderwezen,
moet het blijvend eigendom van allen worden; de opvoeding
die de leerlingen daar ontvangen, moet haren invloed gedurende
geheel hun volgend leven doen gevoelen ; ik zal niet ophouden
het te herhalen. Het werd uit het oog verloren ; vandaar meest
al de teleurstellingen, waarover wordt geklaagd.
Thans eenige hoofdtrekken over het programma der Volksschool. Welke omvang dient haar onderwijs te hebben ; van
welken aard hoeft het te wezen, wil de Volksschool, als leermeesteres, als opvoedster van ons volk, --- beiden als trouwe
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bondgenooten, als arbeidsters --- op het vredeveld, met vrucht
aan de heropbeuring van het vaderland, medewerken ?
Het onderricht in de vaderlandsche geschiedenis staat, bij
een niet onaanzienlijk deel onzer onderwijzerswereld in geen al
te goeden reuk. Invloedhebbende personen geven gewoonlijk de
voorkeur aan proefondervindelijke wetenschappen. Volgens
mij te onrechte.
Vrij algemeen wordt beweerd, dat het niet mogelijk is in
de lagere school, een volledigen cursus van geschiedenis te
geven ; d. i. een geregeld verhaal van de gebeurtenissen, die
elkander in den loop der eeuwen hebben opgevolgd. Maar de
leerlingen gansch onkundig laten van ons grootsch verleden,
mogen wij niet dulden. Zij moeten de mannen kennen, die het
vaderland tot roem verstrekken, hetzij in het rijk der kunsten,
wetenschappen en letteren, hetzij de helden, aan wie wij onze
vrijheid en onafhankelijkheid te danken hebben.
" Zonder vaderlandsche geschiedenis bestaat geene
vaderlandsliefde '' leest men op den voorgevel van het historisch museum van het koninklijk paleis te Munchen, en
Mgr Namèche gebruikt deze woorden als motto voor zijn
voortreffelijke Cours d'Histoire Nationale.
De nationale fierheid, het nationale stambesef, zonder
welke nationale kracht moeilijk denkbaar is, wordt inderdaad
door het onderricht in de vaderlandsche geschiedenis op de
doelmatigste wijze bevorderd. Men hoort wel, dat de volken de
gelukkigste zijn, die geene geschiedenis hebben. Ik houd die
leer voor valsch. Een volk zonder verleden, zonder een roemrijk verleden, is een arm volk. Het voorbeeld is de beste
opvoeder. Wij zijn door onzichtbare banden aan het verleden
gesnoerd. Onze voorouders leven in ons voort. Als mannen
van eer en plicht, als bevorderaars van het nationale welzijn
en den nationalen roem, als helden, die hun leven voor de
vrijheid en de onafhankelijkheid van het vaderland veil hadden,
wijst hun spoor ons, en hun, die na ons zullen komen, den weg
dien wij te bewandelen hebben. Ook riep Z. M. onze Koning,
als het Vaderland in gevaar was, de schimmen der helden van
den Sporenslag en van de Franchimonteezen op. De woorden,
waarmede Mgr Namèche de voorrede van zijn Cours d'Histoire
Nationale besluit, zijn toepasselijk op ons volksonderwijs.

— 545 —
" [.In professeur distingué dune de nos universités (1) a laissé
échapper de sa plume, a propos de notre histoire quelques paroles, bien
dignes d'être méditées par les hommes honorables auxquels elles
s'adressent ; nous serions heureux qu'on en retrouvát la pensée réalisée,
au moins faiblement, dans ce modeste travail : " Ceux qui sont chargés
de l'enseignement ont un grand devoir a remplir (2), celui de contribuer
a la formation d'un véritable esprit national en inspirant aux jeunes gens
l'amour de la patrie. Considérée sous ce point de vue, l'étude de nos
annales, dont presque toutes les pages sont remplies d'exemples de vertu,
de dévouement, de courage, acquiert une importance incalculable. "
" La formation d'un véritable esprit national, en inspirant
aux jeunes gens l'amour de la patrie. "

Dat is de zaak !
De wetenschappelijke geschiedenis, de studie der bronnen,
is het werk der Universiteit, der Academie. In de Volksschool
geven wij de voorkeur aan de levensbeschrijving (biographie).
De levensbeschrijvingen van edele menschen zijn bij uitnemendheid nuttig. Zij hebben een machtigen invloed op ons
hart ; zij bezielen ons met hoop en vertrouwen en doen ons
den sterken prikkel gevoelen van het verheven voorbeeld.
Menschen, die door een verheven plichtgevoel zich lieten
leiden, verliezen nimmer hun invloed. " Een edel leven ",
— zegt Herbert, ,-- " veroudert nooit " (3).
Het spreekt van zelf, dat de verhalen bevattelijk en eenvoudig moeten zijn. De onderwijzer moet zoo kunnen vertellen,
dat de leerlingen, het verhaalde als in wezenlijkheid zien, zooals
Termosiris, Appolo's priester : " Il racontait si bien les choses
" passées qu'on croyait les voir; mais il les racontait courtement,
" et jamais ses histoires ne m'ont lassé (4) ". Nuttelooze uitweidingen dienen vermeden. Dit wil niet zeggen, dat men moet
vreezen in bijzonderheden te treden, die vooral het karakter
van den held, van den mensch kenschetsen. " Ik heb mij zoo-

(1) M. Serrure.
(2) In mijnen geest : de volksonderwijzers.
(3) Karakter door SAMUEL SMILES, blz. 272,
(4) Zie zijn prachtig verhaal in het tweede boek van Les Aventures de Telemaque. " L'episode de Termosiris ", zegt Chateaubriand,
" vaut seul un long poème ". Itinéraire, III, blz. 80.

-546-" lang om het algemeene bekommerd, tot ik leerde inzien wat
" voortreffelijke menschen in bijzonderheden voortbrachten ",
–• zegt Goethe (1). Kinderachtig mag men nooit, kinderlijk
moet men altijd zijn. Het woord van Van der Palm blijft eeuwig
waar : " Ik wil u niet vernederen, maar verheffen '' (2) !
Treffend ook is het oordeel van La Harpe, in zijne lofrede
op Fénélon. Terecht heeft het Staatsbestuur de studie van de
pwdagogische werken ven dezen beroemden schrijver, en voorbeeldigen leeraar op het examen der kandidaat-schoolopzieners
voorgeschreven. Ik wilde, dat deze gouden woorden diep in
het geheugen van onze onderwijzers geprent stonden " Un des
" secrets de l'instituteur était de paraitre toujours le traiter en
" homme (den prins van Bourgondië, Fénélon's leerling) et
" jamais en enfant. On gagne beaucoup á donner a la jeunesse
" une haute opinion de ce qu'elle peut faire; elle vous croit
" aisément quand vous lui montrez de l'estime. Cet age n'a que
" la candeur de l'amour propre, et n'en a pas les défiances (3) ".
Eene prachtige pwdagogische les.
Het onderricht in de vaderlandsche geschiedenis moet
vooral tot doel hebben het vaderland meer te doen lief hebben,
het nationaliteitsgevoel te louteren en te versterken en geestdrift voor het goede en ware op te wekken. " Het beste wat
" wij van de geschiedenis hebben " zegt Goethe, is de geest" drift, welke zij teweeg brengt (4) ". Dit onderricht moet ook
vormend, ontwikkelend zijn ; het kan en moet er in hooge mate
toe bijdragen het kind tot mensch op te leiden, naar het woord
van CICERO, dat DAVID als motto voor zijne Vaderlandsche Historie gebruikt : " Niet weten wat vóór zijnen tijd
" gebeurd is, is altijd kind blijven ". Wat mij betreft, hecht ik
veel belang aan het onderricht in de plaatselijke geschiedenis
Niemand denkt er aan de jongens of meiskens over esthetiek

(1) Maximen and Reflexionen.
(2) Bijbel der Jeugd.
(3) Eloge de Fénélon, par La Harpe, in de uitgaaf van Les Aventures de Télémaque, van Gamier Frères, 1875, blz. 9.
(4) Maximen and Reflexionen, blz. 152.
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of oudheidkunde te spreken ; maar de gebouwen en monumenten, die zij dagelijks zien, de straten, waar de beroemde mannen
woonden, en waar de merkwaardige historische gebeurtenissen
voorvielen, zijn voor hen in de hoogste mate belangwekkend.
Niet alleen vele onzer steden, maar ook tal van dorpen,
bezitten in dit opzicht heel wat merkwaardigs, en onze geleerden, onze historici en oudheidkundigen zouden het niet beneden
hunne waardigheid moeten achten, daarover bevattelijke werkjes
ten gerieve van het volksonderwijs te schrijven ; in Frankrijk
en Duitschland hebben geleerden van grooten naam dit gedaan.
Ik vraag dit insgelijs van onze archivarissen. Zij alleen zijn
daartoe in staat. Zij zouden daardoor een grooten dienst aan
het volksonderwijs, ook aan het Vaderland bewijzen. Want,
zulk onderwijs is eene voortreffelijke leerschool van vaderlandsliefde en burgerdeugd, en een krachtig wapen tegen de verstoffelijking van de school en het leven, waarvan ik de ergste
gevolgen vrees. De leerlingen doen lief hebben wat goed,
schoon en verheven is, hun eerbied voor hunne vaderen doen
gevoelen, hun hunne stad, hun dorp leeren lief hebben en
achten, is voor hun volgend leven eene rijke bron van uitspanning, van verstandelijke en zedelijke ontwikkeling. Het leert
hun vermaak zoeken en vinden in datgene wat verheft, het kost
niets, en zal stellig bijdragen om ons volk van de ruwe vermaken verwijderd te houden, waaraan het nog verslaafd is, en
die zulken verderfelijken invloed op zijne sociale opvoeding
uitoefenen.
De kennis van de plaatselijke geschiedenis is de inleiding
tot de studie der vaderlandsche historie. gelijk de kennis der
woonplaats naar de kennis van het land leidt, en de liefde tot
de enge heimat de liefde tot de natie in zich besluit. De liefde
tot den geboortegrond oefent den machtigsten invloed uit op de
ontvankelijke gemoederen. Die plaatsen kennen de leerlingen,
daar hebben zij geleefd en gewerkt; de teederste herinneringen
zijn daaraan verbonden. Leert hun die lief hebben, en zij zullen
het Vaderland ten koste van hun leven verdedigen. Daarom was
het eene gelukkige gedachte, na den Wereldoorlog, onze soldaten in hunne geboorteplaats te verwelkomen en te huldigen
en aan de feestelijkheden een lokaal karakter, eene lokale kleur
te geven.
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Veroorlooft mij, mijne heeren, een uittreksel uit mijne toespraak mede te deelen, waarover ik reeds sprak :
" Dappere soldaten, is het u niet gebeurd op uwe posten, bij uwe
wachtvuren, in de loopgraven, op den bevroren grond, in de sneeuw,
het slijk, de modder van het bivak, als gij den slaap niet kondet vatten,
of op het smartbed der gasthuizen, dat gij het beeld van uwe moeder,
van uwen vader, van uwe vrouw, van uwe kinderen, van uwe verloofde
vóór u zaagt verrijzen? Zaagt gij, in uwe droomen, onze schoone
gemeente niet, met haren slanken toren ; hare heerlijke kerk, waar gij
zoo dikwijls hebt gebeden; zaagt gij uwe woning, zaagt gij de kleine
hoekjes op veld en hei, in bosch en beemd niet, waar gij als kind hebt
gespeeld, waar gij als jongeling hebt gewerkt en bemind met al de
poëzie der jeugd ?
0, uwe moeder was toch zoo angstig om u! Vurig bad zij den
Almachtigen God, dat zij u nog aan het hart zou mogen drukken;
gansch onze gemeente vormde de beste wenschen voor hare geliefde
zonen, die elk oogenblik voor het heil van het Vaderland den dood
trotseerden.
En gij, soldaten, die niet beefdet bij het geknetter van het geweervuur, bij den donder der kanonnen en het kraken der houwitsers, waart
diep geroerd en weemoedig gestemd bij de liefelijke beelden van allen
die u dierbaar waren, van alles wat uwe geboorteplaats, uwen zonnigen
kindertijd, vóór den geest riep. Voor die geboorteplaats, voor dat land,
zoudt gij gaarne uw leven ten offer brengen. Uwe verzuchtingen vlogen
naar allen, die gij hier lief hebt, en die u lief hebben, en die verzuchtingen ontmoetten halverweg de vurige wenschen, die in het diepste van
ons hart voor u opwelden. Uwe en onze wenschen zijn verwezenlijkt.
Gij keert zegepralend in het door u bevrijde Vaderland, in uwe
jubelende gemeente terug ; gij keert terug bij uwe familie, bij uwe medeburgers, bij uwe vrienden. Wij beseffen wat gij thans gevoelt.
Gij hebt het gewettigde, fiere bewustzijn, dat gij uwen plicht hebt
gedaan : het Vaderland getuigt van u, dat gij niet alleen uwe geboorteplaats hebt verlost, dat gij België's onafhankelijkheid hebt gevrijwaard,
maar dat gij er in de ruimste mate toe hebt bijgedragen om de Eer en de
Vrijheid van de gansche wereld te redden.
Heil u, dappere, manhaftige soldaten, uwe geboorteplaats heeft het
recht fier op u te zijn, en is fier op u (1). "
Dit brengt mij op een punt, dat wel uwe aandacht verdient.
Over den Wereldoorlog, die onze leerlingen beleefd hebben,
(1) Vaderlandsche Redevoering, blz. 9.
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mag en moet in al de scholen, vooral in de Volksschool,
gesproken worden. Niet om den volkenhaat voedsel te geven,
maar om de jongens en meiskens aan te sporen het voorbeeld
hunner vaders en moeders, broeders en zusters na te volgen.
Ziehier hoe ik mij uitdrukte :
" Velen zijn in den dood gegaan. Vele kameraden, die met u zoo
moedig ten strijde zijn getrokken, zijn niet met u teruggekeerd. Velen,
met wie gij zulke warme handdrukken hebt gewisseld, hebt gij aan uwe
zijde zien vallen. Het oog van velen, dat zoo zuiver in het uwe heeft
gestraald, is gebroken. Die jongens rusten in den drijmaal heiligen Belgischen grond, van de boorden der Maas tot aan de IJzerkom. Op dezen
vreugdevollen dag weenen vele Hoogstraatsche moeders heete tranen.
Weergaloos zwaar is het offer, dat zij hebben gebracht. Eerbiedig
ontblooten wij het hoofd voor haar. Het liefste, het edelste, dat zij
bezaten, hunne zonen, die zij meer dan het licht hunner oogen beminden, hebben zij aan het Vaderland geschonken. Hunne zonen hebben
het leven, dat hun zoozeer toelachte, dat hun nog zoo veel schoons
voorbehield, opgeofferd, om ons te redden. Niet door woorden ; door
daden hebben zij bewezen, dat zij het Vaderland, dat zij ons oneindig
lief hadden ; want men kan toch geen treffender bewijs van zijne liefde
geven, dan dat men zijn leven voor zijne vrienden ten beste geeft.
Tegenover die helden, tegenover hunne familiën, heeft het Vaderland, hebben wij, wie wij zijn mogen, dure verplichtingen, waaraan
niemand zich kan of mag onttrekken, zonder vaderlandsch en zedelijk
bankroet te maken.

De beeltenissen der levenden zullen op ons stadhuis prijken ; de
namen der gesneuvelden zullen in marmer of brons gegrift worden, ten
blijke onzer eeuwige dankbaarheid, en ook als eene heilzame les voor
het nageslacht. Want de tijden, die wij hebben beleefd, en die wij nog
beleven, hebben eene voortreffelijke opvoedende kracht, en wat onze
soldaten gedaan hebben, is eene uitmuntende leerschool voor allen, die
na ons zullen komen. De beeltenissen, de namen der helden, hunne
daden zullen aan onze nakomelingen hunnen plicht voorschrijven. Zij
zullen, indien de rampvolle tijden nog mochten aanbreken, wat God
verhoede, de kinderen onweerstaanbaar aanzetten, om zich hunner
vaderen waardig te toonen (1). "
(1) Vaderlandsche Redevoering. Van Hoogstraten, mijne geboorteplaats, met eene bevolking van 2855 inwoners, mannen en vrouwen,
namen er 86 soldaten deel aan den oorlog. Daarvan sneuvelden 26.
Daarenboven worden er 2 vermist, over wie sedert October 1914 men
geene tijding vernam. Ons kanton, met eene bevolking van 17064 inwoners in 8 gemeenten, verloor 94 soldaten aan het front, behalve de
vermisten.
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Mijn uitstekendste vriend, de heer Loos, hoofdinspecteur
over het ressort Aalst, heeft mij gezegd, dat, in meer dan eene
dorpsschool van zijn ressort, vóór het gezicht der kinderen, rond
de beeltenissen des Konings en der Koningin, de portretten
der gesneuvelden van de gemeente prijken. Sommige onderwijzers hebben daar herinneringen aan den oorlog bijgevoegd :
photographies van verwoeste streken, gebouwen, enz. Het is
eene sprekende les van vaderlandsliefde, die overal navolging
verdient.
Mijne verhandeling draagt voor titel : " De BELGISCHE
Volksschool, en de Heropbeuring van het Vaderland ". Niet
de VLAAMSCHE Volksschool. " Het onderwijs heeft inderdaad
tot plicht het gansche Belgische Vaderland te leeren lief hebben,
en aan het behoud en de versterking zijner eenheid al zijne zorg
te wijden. Daaraan moet gansch het onderwijs dienstbaar
gemaakt worden. "
Misdadig handelt elkeen, die den haat tusschen de Vlamingen en de Walen in de hand werkt, en dubbel misdadig
zou hij handelen, wien de Staat het onderricht en de opvoeding
der jeugd, in de Volksschool, zoowel als in het College of in
de Universiteit heeft toevertrouwd. Hun eerste plicht is, door
gansch hun onderwijs- en opvoedingsstelsel, met al de middelen, die hun ten dienste staan, de eenheid van het Vaderland
te versterken. België, het onverdeelbare België, is ons ideaal.
Ik, die in geweten mag verklaren, dat ik sinds meer dan eene
halve eeuw, uit diepe overtuiging, en zonder bijbedoeling, naar
mijn beste vermogen, het hooge belang en de rechten onzer
moedertaal in een pxdagogisch, esthetisch vaderlandsch en
maatschappelijk opzicht heb verdedigd, beaam dan ook de
woorden, welke de Hongaarsche nationalist Louis Kossuth in
de Duitsche uitgave van Kleine Schriften aus der Emigration
schreef.
" Ik voel mij gemachtigd te zeggen, dat, in het Hongaarsche vaderland, zonder onderscheid der taal, nog millioenen burgerharten slaan,
waarin de klank der snaar, die van mijne geschriften uitgaat, weerklank
zal vinden... Zij hebben feitelijk bewezen, dat de kennis der taal, welke
het typische merkteeken der nationale individualiteit uitmaakt, voorzeker zeer gewichtig en hoogst wenschenswaard is, doch dat de eenheid
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der taal noch de eenige, noch de sterkste band der politieke eenheid is.
De wereldgeschiedenis levert vele voorbeelden op, dat, terwijl volkeren
van eene en dezelfde nationaliteit in verscheidene naties kunnen verdeeld
zijn, aan den anderen kant, de verscheidenheid der taal, geen hinder voor
de nationale eenheid is. Want nationaliteiten en rassen zijn slechts een
toeval der natuur ; naties daarentegen zijn eene schepping der geschiedenis, die door de gemeenschap der stroomingen in de werkplaatsen der
historische ontwikkeling van gemeenschappelijke belangen gevormd, de
burgers van een land, zonder onderscheid van taal, met heilige banden
aan het heilige begrip van het Vaderland samensnoert (1). "

De geschiedenis, de aardrijkskunde, vooral de moedertaal
zijn vooral geschikt om het vaderlandsch gevoel te vérsterken.
Het letterkundig onderwijs moet den geest en het hart der leerlingen ontwikkelen en louteren, niet minder den nationalen zin
veredelen en het esthetisch gevoel verfijnen. Het leesboek moet
een letterkundig boek zijn, en het beste bevatten wat de besten
van ons volk hebben gedacht en gevoeld. Het moet het land
met zijne zeden en gebruiken leeren kennen en lief hebben,
eerbied en liefde voor onzen Vorst en onze instellingen inboezemen. Het moet een handboek van vaderlandsliefde, burgerdeugd en zedelijkheid zijn. Het leesboek mag en moet bijdragen
van Nederlandsche schrijvers bevatten, ter bevordering van de
algemeene Nederlandsche taal ; doch onze nationale schrijvers
moeten de groote meerderheid uitmaken. Verhalen uit ons
volksleven, uit onze geschiedenis : sagen, balladen, legenden,
landschappen en portretten zijn er op hunne plaats. De adem,
die er uit waait, moet tevens Vlaamsch en Belgisch wezen.
Tafereelen uit den Wereldoorlog moeten er in voorkomen;
doch nog eens : de School moet heldenmoed, -opofferingsgeest,
vaderlandsliefde, geenen volkenhaat prediken. Zoowel in een
letterkundig als een zedelijk opzicht moeten de opgenomen
stukken modellen zijn.
Onze letterkunde bevat de stof tot een modelleesboek.
Wij bezitten dit niet. Leesboeken hebben wij genoeg ; doch zij
laten allen te wenschen over. Zij werden meestendeels uit de
reeds bestaande samengeraapt, en geen voldoet aan de wettige
(1) Aangehaald in Die Gartenlaube. Jaargang 1880, blz. 401.
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eischen. De verzamelaars waren niet genoegzaam te huis in
onze letterkunde, of hun ontbrak pxdagogische takt om hun
werk naar behooren ten uitvoer te brengen. Het vraagt dan
ook een rijp oordeel, een fijnen letterkundigen smaak, veelzijdige belezenheid en eene diepe kennis van de mentaliteit en de
behoeften der kinderen. De verzamelaar zou een letterkundige
en tevens een practisch onderwijzer en een ware vaderlander
en kindervriend moeten wezen. De bijdragen zullen niet alleen
het Vlaamsche land, maar ook het Waalsche schilderen. Evenzoo moet het leesboek, ten dienste onzer Waalsche scholen,
vooral stukken van Belgisch-Fransche schrijvers bevatten — het
moet niet alleen Waalsch -- maar ook Vlaamsch-België ; het
moet, evenals het Vlaamsch leesboek, het gansche land leeren
kennen. Ik denk, dat onze Fransch-Belgische letterkunde de
stof bevat tot het samenstellen van een degelijk, uitmuntend,
nationaal leesboek, en vestig op deze aangelegenheid de aandacht van allen, wien de versterking en loutering van den Belgischen nationaliteitszin ter harte gaat. In dit opzicht laten
onze Fransche leesboeken meer te wenschen over dan onze
Vlaamsche. Het is eene zaak van het allergrootste gewicht :
het geldt de ontwikkeling der vaderlandsliefde, der eenheid
van het land, van den eerbied voor onzen Vorst en onze
nationale instellingen.
Een leerboek, een wetenschappelijk werk, zal het leesboek
niet zijn. Dit wil geenszins zeggen, dat daar geene wetenschappelijke opstellen in mogen voorkomen. Dezen zijn er stellig op
hunne plaats. Zij moeten ook modellen zijn in een letterkundig
opzicht, en hebben tot doel de wetenschap " vlot te maken ".
't Is in de school, in de Volksschool, welker leerlingen
later niet alleen het grootste deel, maar den kern, het geraamte
der bevolking zullen uitmaken, dat de goede zaden op vruchtbaren bodem vallen, en later heerlijke vruchten zullen opleveren.
't Is in de Volksschool, dat de edele deugden met de nuttige
kennissen moeten vergroeien ; zij moet mannen en vrouwen
aan den Staat leveren, die tegen verderf en verleiding gepantserd zijn en een ruim aandeel tot zijne opbeuring en verheffing
zullen bijdragen.
Men begrijpt, dat het niet op mijnen weg kan liggen hier
het programma der Volksschool te bespreken ; ik moet er mij
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bij bepalen daar het algemeen karakter van aan te duiden.
Aldus raak ik twee der belangrijkste punten, die op het volksonderwijs betrekking hebben, slechts eventjes aan : het onderricht in de moedertaal en dat der tweede taal. Ik heb daar al te
dikwijls en al te uitvoerig over gehandeld (1). Later zal ik er
nog op terugkomen.
Hier herhaal ik slechts, dat de moedertaal het hoofdvak
der lagere school is, dat een onderricht met de moedertaal als
voertal alleen vormende kracht kan hebben, en dat de ontwikkeling van de taal gelijken tred moet houden met de ontwikkeling van den geest. Het onderricht moet eene practische
en eene humanistische strekking hebben : de uitbreiding van
den taalschat, de verheffing van het dialekt tot de algemeene,
beschaafde taal ; het bevorderen der goede uitspraak en van
den letterkundigen smaak moet worden nagestreefd. Het moet
tot de algemeene geestesontwikkeling bijdragen, en vaderlandsche geest moet vooral dit onderricht bezielen.
Wat het onderricht in de tweede taal in de Volksschool
betreft, hierover heb ik ook herhaalde malen mijne zienswijze
doen kennen. Deze berust op eigen ervaring, op de uitslagen,
op de grondbeginselen der pedagogie en op het gezag van
meesters in deze wetenschap. De kennis der Fransche taal is in
België voor velen nuttig, voor niet weinigen onontbeerlijk.
Eischen, dat alle Belgen de twee landstalen zouden kennen, is
niet eens een vrome mensch. Het is een onbereikbaar ideaal,
dat een gezond volksonderwijs in den weg staat.
Ik raad dus de Waalsche overheden af de studie onzer
taal op het leerplan hunner Lagere Scholen te brengen (2),
evenals ik overtuigd blijf, dat, behalve uitzonderingen van
(1) Zie o. a. Onze Taal en het Onderwijs, -- De Voertaal van het
Onderwijs, — P edagogische Betrachtingen, De Moedertaal en de
Tweede Taal in de Lagere School : Stemmen uit den Vreemde. Alle
uitgegeven door de Koninklijke Vlaamsche Academie.
(2) Aan den anderen kant is het diep te betreuren, dat bij onze
Waalsche landgenooten de strekking bestaat, in het middelbaar onderwijs, de studie van het Engelsch of Duitsch boven die van het Nederlandsch te verkiezen. De kennis der wereldtalen is zeker nuttig, maar
het hemd is nader dan de rok. Ook zou de vaderlandsliefde hier haar
woord moeten te zeggen hebben.

--- 554
plaatselijken aard, het onderricht der tweede taal in onze
Volksscholen niet te huis behoort. Cette étude est concluante,
-- verklaarde de heer Volksvertegenwoordiger Versteylen van
een mijner studiën over dit onderwerp. " Que les communes
" organisent des cours d'adultes, subsidiés par le Gouverne" ment. C'est là la vraie solution (1). " Dit is ook mijne

meening. Ik houd het er voor, dat het wenschelijk en mogelijk
is de Fransche taal in Vlaanderen, en de Nederlandsche in
Walonië te onderwijzen aan hen, die daar belang bij hebben.
Daar zijn nog wel andere wegen, dan die de heer Versteylen
aanduidt; ik stel mij voor dezen kant der zaak een andermaal
te bestudeeren.
Zoomin als ik het inrichten van landbouw-, handels- of
technische afdeelingen in onze Normaalscholen goedkeur, is het
mij mogelijk speciaal beroepsonderwijs in de Volksschool voor
te staan. Niet, dat daar geen woord over mag gerept worden.
Maar de Volksschool moet de Volksschool blijven, zoowel voor
toekomstige timmerlie, als metselaars, smeden, voerlie, landbouwers of mannen van welk ander ambacht of bedrijf ; dat is
het groote grondbeginsel. De algemeen geestesontwikkeling,
de ontwikkeling van den mensch moet in de Volksschool
gebeuren; de beroepsontwikkeling, de opleiding van den vakman in de Beroeps-, in de Vakschool. Alles op zijnen tijd ; een
tijd voor alles. Tot zijn veertiende jaar is het schoolkind scholier, leerling. Dit is niet te lang. Zijn practisch leven, zijn
beroepsleven zal nog duur genoeg hebben. De Beroepsschool,
de Vakschool is later onontbeerlijk; maar zij zal nooit de
vruchten opleveren, die men ervan mag verwachten — de
ondervinding heeft het bewezen — tenzij hare leerlingen verstandelijk en zedelijk ontwikkeld zijn, en eene goede lagere
school tot voorschool hebben gehad. Meer dan iemand wensch
ik, dat de leerlingen tot ambachtslieden en landbouwers worden
opgeleid, in plaats van tot ambtenaars. Maar daar zal men niet
in slagen door practische leergangen, door beroeps- of landbouwonderwijs, wel door den aard, den omvang en de strekking van gansch het volksonderricht. Het is de revolutionnaire
strooming, die in dit onderricht is geslopen, het is het ultra(1) Notes pour solutionner la question fiamande, blz. 30.
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de hand heeft gewerkt ; de school heeft daar alleen geene
schuld aan.
Ook kan het beroepsonderwijs, zelfs de rechtstreeksche
voorbereiding daartoe, van den lageren onderwijzer niet gevergd
worden. Deze moet al de vakken van het programma onderwijzen. De meeste menschen hebben geen juist denkbeeld van
de moeilijkheden, welke dit oplevert. De lichamelijke, evenals
de verstandelijke vermogens van den onderwijzer, zijn beperkt.
Er is iets anders. Zeker vergen de stoffelijke behoeften
van het leven al onze aandacht ; maar het volk heeft ook verstandelijke, zedelijke behoeften. Het moet idealen hebben. Deze
worden op onzen tijd al te zeer op het achterplan geschoven.
Wee het volk, wee de toekomst van het land, waar de idealen
worden verwaarloosd ! De Volksschool moet zich om de stoffelijke behoeften harer leerlingen bekommeren, welke levensbaan zij ook kiezen ; maar de opvoeding van het kind tot
mensch is haar hoofdwerk, en de poëzie in hem uitdooven is
zijn ongeluk en dat der maatschappij bewerken. De poëzie van
den kindertijd wordt nooit straffeloos in de jeugdige harten
verstikt.
Alvorens over de eigenlijke opvoeding in de Volksschool
in enkele beschouwingen te treden, wensch ik een woord te
reppen over de beroeps- en vakscholen, waar de practische
opleiding van den ambachtsman gebeurt, hoewel dit slechts in
verwijderde betrekking met mijn onderwerp staat.
Tijdens de terugreis uit Amerika naar het Vaderland op de
stoomboot Georg Washington, deelde Z. M. onze Koning,
Albert I, aan de dagbladschrijvers eenige indrukken mede,
welke het bezoek aan de Groote Republiek op hem teweeg
gebracht had. Deze mededeelingen, waarvan wij den korten
inhoud in een Belgisch dagblad aantreffen (1), geven ons een
verheven denkbeeld van den scherpen opmerkingsgeest van
Zijne Majesteit ; zij leveren tevens een nieuw en treffend bewijs,
dat het behartigen van de welvaart en het geluk van het Vader(1) Zie La Libre Belgique, nummer van 14 November 1919.
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land bij onzen Koning alle andere gevoelens overheerscht, wat
hij, zoowel in oorlog als in vrede, aan gansch de wereld, ja,
voor de wereldgeschiedenis heeft getoond. Zijne Majesteit
zegde :
" Gedurende eene reis, als die wij afgelegd hebben, leert men altijd
vele zaken. Men ontdekt bij den vreemdeling verbeteringen en ook
gebreken. Het is vooral op de verbeteringen dat men het oog moet
gericht houden, om er voordeel uit te trekken met ze na te volgen (1).
Meer dan een ander volk is het Belgisch volk verstandig en werkzaam ;
ook is het, meer dan een ander, ontvankelijk voor verbetering en vooruitgang. Wat mij tijdens mijne reis vooral getroffen heeft, is de voortreffelijkheid en de ontwikkeling van het technisch onderwijs in Amerika
Elkeen ontvangt daar, volgens zijnen aanleg en persoonlijke voorkeur, eene speciale opleiding. Elkeen kan zijne kennissen uitbreiden in
de loopbaan, die hij verkiest. Dat verschaft, vooral aan de nijverheid,
uitgelezen werklieden. Men beseft de macht van een volk, waarvan elke
persoon een specialist is geworden. De Amerikaan munt vooral hierin
uit, dat hij zijne voortbrengst vermenigvuldigt, daar hij, telkens dit
mogelijk is, den handenarbeid door de machine vervangt. In de nijverheid vooral bekomt hij wondere uitslagen, door het uitsparen van tijd
en kracht. "
Dat zijn inderdaad Koninklijke woorden, en indien ons
volk ze niet alleen toejuicht, maar toepast, zal de reis, gelijk
onze Vorst zich uitdrukte, ook in dit opzicht, heilzame vruchten opleveren. ja, een degelijk technisch, vakonderwijs, gegrond
op een doelmatig volksonderwijs, is een der hoofdfactoren van
onzen nationalen heropbonw. Ons land, tot het bewustzijn
zijner moreele waarde gebracht, door het ontplooien zijner
kracht in harde tijden, door het besef van de hoogachting, die
het vanwege zijne machtige naburen geniet, kan, en zal grooter,
bloeiender worden dan het vroeger was.
Wij mogen het wel zeggen : Al te dikwijls stonden tot
heden vreemdelingen aan het hoofd van het personeel onzer
nijverheidsgestichten en handelshuizen, en wat ons vooral pijnlijk trof, met het oog op de belangen van den werkman, was,
dat de bemiddelaars tusschen de arbeiders en de meesters —
(1) Deze bemerking is even treffend als waar, zoowel in een pwdagogisch als in een zedelijk en economisch opzicht : " Richt het oog op
het goede, en houd dit ter navolging voor ". Onderwijzers, vergeet
het nooit.

----557
de meestergasten al te dikwijls vreemdelingen waren. De
gebrekkige technische opleiding der onzen was daarvan de
hoofdoorzaak ; doch slechts wanneer men diep overtuigd is,
dat technische opleiding slechts kan gedijen als zij hare wortels in een ernstig, geestesontwikkelend volksonderwijs kan
schieten, zal in dit opzicht ernstige verbetering waargenomen
worden.
Wij plaatsen ons op een bescheiden terrein. Wij hebben
vakscholen broodnoodig, ook in onze dorpen; vakscholen voor
landbouwers, smeden, timmerlie, kleermakers. Ook voor nijverheidsarbeiders, techniekers, op allerlei gebied, volgens de
plaatselijke noodwendigheden. In onze dorpen kennen de
ambachtslieden doorgaans hun ambacht, hunnen stiel, op
gebrekkige wijze. Zij moeten die in hun dorp kunnen leeren,
of ten minste in hunne kantonshoofdplaats. Ook de toepassing
van den stoom en zelfs van de elektrische drijf kracht in den
landbouw. De beroeps- en technische scholen moeten tevens
wetenschappelijk, practisch en gemakkelijk toegankelijk zijn.
De Antwerpsche provinciale Commissie tot aanmoediging
der Volksbibliotheken en der Vlaamsche Letterkunde heeft
besloten met de geldelijke ondersteuning der provincie Benen
prijskamp voor vakboeken uit te schrijven : het eerste zal handelen over het vak van den timmerman. Wij verwachten daar
veel goeds van.
De opleiding onzer arbeiders in de vakscholen zal er veel
toe bijdragen, om eene der voornaamste deugden te ontwikkelen, welke noodig zijn om het heil en de grootheid van het
Vaderland te verzekeren : ik bedoel de liefde tot den arbeid,
tot den handenarbeid.
Dit leidt mij tot de eigenlijke Volksopvoeding door de
Volksschool, welke evenzeer noodzakelijk, ja noodzakelijker
is, dan het Volksonderricht. Ik spreek hier slechts van enkele
deugden, waarvan de grondslag vooral in de lagere school
moet gelegd en ontwikkeld worden in de ontluikende jeugd :
ik bedoel vooral : het besef van den plicht, den eerbied voor
het gezag, de liefde tot den arbeid, de wezenlijke toewijding
aan het heil van het land, de opoffering van het persoonlijk aan
het algemeen belang. Deze deugden zijn te allen tijden onontbeerlijk; doch thans komt het mij voor, dat zij zich meer dan ooit
opdringen, wil men waarlijk het heil van den Staat bewerken.
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Er is moed noodig om rechtschapen te zijn;
moed, om in de verzoeking staande te blijven ;
moed, om zich zelf te zijn ; moed, om zijne
Ievenswijze in te richten naar zijne inkomsten,
en niet op kosten van anderen te leven...
Er is alzoo geen geringe hoeveelheid zedelijken moed noodig, om de verderfelijke invloeden te weerstaan van wat men " de samenleving " noemt.
In het leven en het bedrijf is handelen beter
dan praten, en het kortste antwoord, dat men
geven han, is doen.
Zelfs door het sloven van den nederigsten
arbeider wordt het welzijn der maatschappij
bevorderd.
Het leven van een nietsdoener laat evenmin
eenig spoor achter als schuim op het water of
rook in de lucht: de nijvere daarentegen drukt
zijn karakter af op zijn tijd en oefent invloed
niet enkel op zijn eigen. maar op alle volgende
geslachten. Arbeid is de beste toetsteen van
's menschen geestkracht, en brengt hem beter
dan iets anders tot levenswijsheid.
Smiles.
Hoe langer ik leef, des te duidelijker zie ik
in, dat het groote onderscheid tusschen menschen, tusschen zwakken en kloeken, tusschen
grooten en niets beteekenden is : krachtdadigheid, onoverwinnelijke vastberadenheid.
Buxton.
La décadence ne commence réellement pour
une nation que quand elle cesse de considérer
le travail comme l'élément vital ; et toutes les
ruines sont bien vite réparées quand un peuple
se remet courageusement a l'eeuvre après une
Viollet-Leduc.
catastrophe.

Men zal begrijpen, dat de School nog meer op de medewerking der Maatschappij moet kunnen rekenen, wat de opvoeding dan wat het onderricht betreft. Hier wordt de leerling nog
meer beïnvloed, en vaak tegengewerkt, door het huisgezin,
door de omgeving, waarin hij leeft, dan in zijne verstandelijke
ontwikkeling en voortvorming. Nochtans is het de plicht
der school, zelfs haar voornaamste plicht, het hare tot de
karaktervorming harer leerlingen bij te dragen. Zij moet, op
onzen tijd vooral, die deugden aankweeken, welke onontbeer-
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lijk zijn om het geteisterde land tot zijn ouden bloei herop te

voeren.
Ik spreek over den eerbied voor het gezag. Niemand twijfelt, of deze is in de laatste jaren fel gedaald. Deze eerbied voor
het gezag, voor alle wettig gezag, is nochtans de grondslag van
elk hecht staatsgebouw, de bron van alle wezenlijk volksgeluk.
Hoe vrijer een volk is, hoe meer rechten het geniet, des te meer
eerbied moet het voor de overheid hebben. Slechts een volk,
dat een dwingelandsch bestuur heeft, dat onder slaafsche wetten zucht, is zonder beredeneerden eerbied voor het gezag
denkbaar.
Deze eerbied kan en moet in de school ingeprent worden.
Bij passende gelegenheden, door bijzondere lessen, verhalen,
enz. Door geheel het schoolleven. Hier is het voorbeeld ook
de beste les.
De onderwijzers, die zelf geen oprechten eerbied jegens
hunne overheden, voor het gezag in het algemeen aan den dag
leggen, kunnen nooit eerbied vanwege hunne leerlingen vergen.
Zij moeten zich niet inbeelden, dat hunne levenswijze buiten de
school onopgemerkt blijft ; hier vooral past het woord : gelijk
de onderwijzer is, zijn de leerlingen. De onderwijzer moet,
zoowel in de samenleving als in de school, den eerbied van
allen genieten. De bestuurlijke en paedagogische overheden
moeten in dit opzicht uiterst behoedzaam zijn; de leerlingen
zijn buitengewoon scherpzinnig, en elke krenking van het gezag
des onderwijzers heeft zijnen weerslag op de vermindering van
het gezag in de maatschappij. De sociale mistoestanden liggen
bijna altijd dieper dan de meesten zich inbeelden.
In meer dan eene school is de eerbied voor het gezag van
den onderwijzer geslonken. Men spreekt van de rechten der
kinderen. De onderwijzer moet zijne handelwijze wettigen.
Voeg daarbij, dat de ouders er niet zelden behagen in vinden
de onderwijzers te beknibbelen. Vitten, afkeuren is toch zoo
door en door Belgisch. Waar is thans geen opstand tegen alle
gezag ? En men verwondert zich, dat de jeugd daaraan te kort
blijft ! Daar is een opvoedingsstelsel, dat dit slinken van het
gezag — onbewust, denk ik, — in de hand werkt. Zoo lees
ik o. a. in een paedagogisch tijdschrift :
" Quel est le droit de l'enfant lorsqu'il entre à l'école primaire ? Si
j'avais posé cette question; il y a 25 ans : " Quel est le droit de l'enfant,
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doit le respect et l'obéissance; it n'a pas de droits, it a tous les devoirs.
Nous ne pensons pas ainsi : nous estimons que l'enfant a tous
les droits et que nous, parents et pédotechniciens, avons tous les
devoirs (1). "

Een ander schoolman schrijft
" On nous demande d'autoriser les parents a assister aux lesons,
aux récréations, aux examens même.
Voilà une proposition bien nette.
Pourquoi pas ?
N'invitons pas seulement les parents aux récréations. DItes spécialement une fois pour toutes : qu'ils viennent quand ils veulent, que l'école
leur est ouverte, qu'ils arrivent n'importe quand, qu'on les recevra.
Cela trouble les lesons, la classe, l'athmosphère.
Cela ne trouble rien du tout.
L'instituteur nest pas un enfant ; est-il donc pour si peu réduit
a quia.
Cela trouble tout au plus les habitudes prises.
Ma foi, nous avons la conviction pour peu que nous marchions
encore un tantinet, d'autres habitudes prises seront bouleversées. Le
progrès derange toujours quelqu'un ou quelque chose (2). "
Slechts om den tijdgeest te doen kennen, deel ik deze
uittreksels mede. Dergelijke nieuwigheden zijn even hinderlijk
voor den ernst van het onderwijs, als voor het gezag van den
onderwijzer. Men vergeet al te veel, dat de maatschappij door
de school aangevuld wordt, en dat het kind, hetwelk den eerbied voor het gezag heeft verloren, dien kwalijk als man zal
aan den dag leggen. Juist, omdat ik diep overtuigd ben, dat wij
hier met eene der ergste kwalen te doen hebben, waaronder
onze maatschappij lijdt, en dat deze eerbied voor het gezag
onontbeerlijk is, niet alleen voor het heil van den Staat, op
onze dagen meer dan ooit, maar ook voor het wezenlijk belang
der individuen, aanzie ik het als een der verhevenste plichten
van den volksonderwijzer dezen eerbied diep in het hart zijner
leerlingen te prenten.
(1) L'Ecole nouvelle. Orientation nouvelle.
(2) L'Ecole moderne, 2.
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" Plicht is het volbrengen van hetgeen men verschuldigd is, waartoe
hij geroepen is, die zich geen schande op den hals wil halen of geen
zedelijk bankroet wil maken, zegt SMILES : het is eene schuld, waarvan men zich alleen kwijten kan door vrijwillige en kloeke krachtinspanning.
Het geheele menschelijke leven staat onder de heerschappij van
den plicht. In het huisgezin hebben de kinderen plichten jegens hunne
ouders en de ouders plichten jegens hunne kinderen te vervullen ; de
mannen jegens hunne vrouwen, de meesters jegens hunne dienstboden
en omgekeerd. Buiten het huisgezin heeft men zijne plichten als vriend,
als buurman, als patroon of als ondergeschikte, als onderdaan.
" Geeft dan, zegt de apostel Paulus, aan allen wat gij schuldig
zijt, schatting aan wie schatting, tol aan wie tol, vreeze aan wie vreeze,
eere aan wie eere eischt. Weest niemand iets schuldig dan elkander lief
te hebben, want die den ander liefheeft, heeft de wet vervuld. "
Van onze intrede in 't leven af, totdat wij van hier scheiden, spreekt
de plicht met zijne ernstige stem in ons binnenste, én roept ons tot het
volbrengen van hetgeen wij schuldig zijn aan onze meerderen en aan
onze minderen, aan de menschen en aan God. Elk vermogen, dat ons
geschonken is, of waarover wij te beschikken hebben, sluit tevens een
plicht in zich. Wij zijn slechts als rentmeesters, die aangesteld zijn, om
hetgeen ons toevertrouwd is te beheeren, tot zegen van ons zelven en
van anderen.
Een krachtig en alles overheerschend plichtsgevoel is de ware
kroon van het menschelijk karakter. Door dit gezegende gevoel wordt
de mensch in zijne edelste gevoelens en verhevenste krachtsopenbaringen
gesteund en gesterkt. Zonder plichtsgevoel wankelt en bezwijkt hij voor
de zwakste aanblazing en verzoeking.
" De plicht, zegt Mevrouw JAMESON, is het cement van het
gebouw der zedelijke wereldorde ; neemt den plicht weg, en alles staat op
losse schroeven. Elk menschelijk vermogen, de deugd, het verstand, de
waarheidsliefde, de zucht naar geluk, de liefde zelfs, lijden er onder ; het
geheele gebouw van ons leven stort ineen, en wij zitten ten laatste te
midden van een puinhoop, vol schrik en ontzetting over onzen treurigen
en ellendigen toestand " (1).
Reeds heb ik gezegd, dat een land, waar al de burgers,
van de aanzienlijksten tot de geringsten, stipt de plichten van
hunnen werkkring volbrengen, noodzakelijk groot en gelukkig
(1) Karakter door SAMUEL SMILES, blz. 189.
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moet zijn. De vlijtige, eerlijke arbeider, de wakkere huismoeder
dragen daar zoowel tot bij als de staatsman en de veldheer.
Wonder komt het wel voor, dat het gemakkelijker schijnt
in den oorlog de plichten te vervullen, welke de harde noodzakelijkheid oplegt, dan die, welke, aan elk onzer in vredestijd
voorgeschreven worden. Onze soldaten hebben jaren lang den
dood getrotseerd en de vreeselijkste beproevingen onderstaan ;
de gansche bevolking heeft ontzettend geleden omdat het heil
van den Staat dit vergde. De soldaten en de burgerlijke bevolking hebben deze offers zonder morren gebracht. Men heeft
hen daarom luide geprezen, men heeft hun den dank van het
Vaderland gebracht. En dat was billijk. Maar de plichten van
den vrede eischen niet minder opoffering, moed en wilskracht :
" In het gewone dagelijksch leven is moed evenzeer een vereischte
als in de grootste worstelingen, waarvan de geschiedenis gewaagt. Er
is moed noodig om rechtschapen te zijn ; moed om in de verzoeking
staande te blijven ; moed om zich zelf te zijn ; moed om zijne levenswijze
in te richten overeenkomstig zijne inkomsten, en niet op kosten van
anderen te leven (1) ".
En ik voeg er bij : er is moed, wilskracht noodig om eerlijk, stipt de plichten van zijnen staat te vervullen; zoowel
vanwege de huismoeders, de arbeiders, de nijveraars, de ambtenaars van de laagste tot de hoogste sport, als vanwege de
staatslieden, de bestuurlijke overheden en de magistraten, en
moeilijk zou het zijn te beslissen wie van allen de wezenlijkste
diensten aan den Staat bewijst. Van den soldaat verkrijgt men
in oorlogstijd gemakkelijk, dat hij zijn leven prijs geeft ; de
bevolking lijdt honger en verdraagt de grievendste kwellingen.
Het eenvoudig kwijten der plichten van zijnen staat, in gewone
tijden, schijnt boven de macht van velen. En hoe dun is het
getal van hen, die dezer dagen hun persoonlijk belang voor het
vaderlandsch, voor het maatschappelijk belang weten te doen
zwichten ? Het is een treurig verschijnsel, dat men zoowel aan
volwassenen als aan scholieren, aan meerderen en minderen
gedurig over hunne rechten spreekt, en den moed mist om hun
over hunne plichten te spreken. En het ergste is, dat dit weg(1) Karakter, blz. 134.
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moffelen der plichten al te dikwijls gepaard gaat met eigenbelang; dat de eerbied daarmede te loor gaat, het vertrouwen
op eigen kracht verdwijnt, en de ware verdienste haar loon mist.
Ik zie daarin een groot gevaar, en deel daarover eene
heerlijke bladzijde van den grooten moralist mede, dien ik reeds
dikwijls heb aangehaald. Dat heet ik nagels met koppen
" Zedelijke lafheid heerscht bijna even sterk in het staatkundig als
in het dagelijksch leven. Het ploertendom zoekt niet alleen kracht in
het pluimstrijken der aanzienlijken, maar even vaak in het pluimstrijken
der Beringen. Vroeger openbaarde zich de laagheid hierin, dat men de
waarheid niet durfde zeggen aan de hooggeplaatsten ; thans openbaart
zij zich bij voorkeur in het ontzien en vleien van de lagere klassen.
Thans, nu de " massa's " ook haar gewicht leggen op staatkundig
gebied, bestaat er een algemeen heerschend streven om voor haar te
kruipen, haar te vleien en haar niets dan lievigheden te zeggen. Zij
worden met deugden versierd, waarvan zij zelven goed weten, dat zij ze
niet bezitten. Men vermijdt het uitspreken van heilzame, maar harde
waarheden, en om haar gunst te winnen, veinst men dikwijls ingenomenheid met oogmerken, waarvan men overtuigd is, dat ze nimmer zullen
bereikt worden...
Men wil liever beginselloos en onrechtvaardig zijn dan impopulair.
Sommigen vinden het veel gemakkelijker te kruipen, te buigen en te
vleien, dan zich mannelijk en vastberaden te gedragen. Men vleit liever
de vooroordeelen dan men ze bestrijdt. Er wordt kracht en moed toe
vereischt om tegen den stroom in te zwemmen, terwijl zelfs een doode
visch wel kan mededrijven met den stroom...
De populariteit pleit geenszins in iemands voordeel, dikwijls veeleer
in zijn nadeel...
Verachtelijk in het oog van alle rechtschapenen is de populariteit,
die verkregen wordt door het vleien der volksklassen, door het verbergen der waarheid voor deze, door het bevredigen der gemeenste neigingen, en nog verachtelijker diegene, welke men zich verwerft door het
opwekken van haat jegens de meer bevoorrechten der maatschappij.
HELPS geeft in een zijner geestvolle werken eenige wenken ten
beste, die heden nog ter behartiging waardig zijn. Het is een betreurenswaardig schouwspel, zegt hij, als men ziet dat de pers gebruikt wordt
om den eenen stand tegen den anderen op te zetten. Zij, die zich hieraan
schuldig maken, geven voor, dat zij de rechten der zwakkeren verdedigen, maar dit is eene valsche voorstelling. Indien zij zich eene heldere
voorstelling vormden van hetgeen zij doen, zouden zij hierdoor afgeschrikt worden van hunne onedele pogingen. De pers kan zich even
goed tot slavin maken van de " massas " als van de aristokratie, en de
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tijdgeest is in het voordeel van het eerste. Het treurigste echter is, dat
geschriften, die de volksharttstochten opwekken, den werkmansstand
zelven zooveel kwaad doen. Gaat het welzijn der werklieden ons ter
harte, dan zullen wij ons niet alleen beijveren om hun goed voedsel en
behoorlijke kleederen te verschaffen, maar men zal er zich ook voor
wachten onredelijke verwachtingen bij hen op te wekken, hen ondankbaar en ontevreden te maken. Bovenal zal men er naar streven hen op
zich zelven te doen vertrouwen, en hen niet in den waan te brengen, dat
er eene heilzame verandering in hun lot tot stand gebracht kan worden
zonder inspanning van hunne zijde. Het zou ook dwaas zijn hiernaar te
verlangen. Die zich een waarlijk verheven ideaal vormt van de toekomst
onzer werklieden, zal hun niet lichtelijk iets voorhouden, dat schade
toebrengt aan hunne zedelijkheid of aan hunne verstandelijke ontwikkeling, al bracht dit hun ook dadeljjk eenig stoffelijk voordeel aan. "
Bentham (1) zei, toen hij sprak over het karakter van zeker staatsman : " Zijne staatkundige geloofsbelijdenis is minder de vrucht van
zijne liefde voor den grooten hoop, dan wel van zijn haat jegens enkele
hooggeplaatsten. Zij staat te veel onder den invloed van zelfzuchtige
neigingen, van zijne zucht om de maatschappij te verdeelen ''. " En op
hoevele staatslieden van onze dagen, helaas ! is deze beschrijving van
toepassing '', voegt SMILES er bij (2).

Het plichtsgevoel en het plichtsbesef zijn echte schooldeugden. Zij kunnen en moeten in de school aangekweekt en
bevorderd worden. Gelijk zoovele goede en slechte karaktertrekken zijn zij in ruime mate aangeboren.
De afstamming, de erfelijkheid, het huisgezin, de omgeving
waarin het kind opgroeit, zijn hier van overwegend belang.
Zeker, zij, die niet van jongs af tot het beoefenen van hunnen
plicht opgeleid worden — de opvoeding begint veel vroeger
dan de schooltijd — die niet van hunne teederste jaren tot het
besef worden gebracht, dat zonder plichtsbetrachting niets goeds
of groots kan tot stand gebracht worden, die niet reeds als
kind het genoegen hebben leeren smaken, dat het stipt nako(1) BENTHAM, JEREMY, Engelsch rechtsgeleerde en staathuishoudkundige (1748-1832) vooral bekend als grondlegger der nuttigheidsleer
of utilitarismus. Dat hij alles behalve reactionnair was, bewijst, dat
kort vóór de Julirevolutie de leer van Bentham bij de Communisten
in Frankrijk, namelijk in het dagblad L'Lltilitaire bijzondere instemming
en bijval vond. Den meesten bijval kende men aan zijn steun in Amerika
toe, waar de Staat Louisiana in 1830 een naar Bentam's geschriften
omgewerkt wetboek aannam. (Meyer's Conservations-Lexikon, II, 699).
(2) Karakter, blz. 137.
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men van den plicht zelf het reinste genoegen, de oprechtste
zelftevredenheid schenkt, kunnen bezwaarlijk menschen worden, die eerlijk hunnen plicht vervullen, De school moet dus in
dit opzicht scherp ingrijpen.
De onderwijzer weze eerst en vooral zelf een man van
den plicht, niet alleen binnen, maar ook buiten de school, als
mensch, als burger, als leeraar en als opvoeder. Hij eische van
zijne leerlingen stipt het volbrengen hunner plichten als scholïeren, als kinderen tegenover hunne ouders en nabestaanden, in
hunne betrekkingen met hunne medeleerlingen, met hunne overheden. Niets belet den onderwijzer bij gepaste gelegenheden
over de noodzakelijkheid van het plichtsbesef te spreken. Hij zal
vooral zijnen geest voeden door het lezen der levensbeschrijvingen van mannen uit allen stand, die door hunne verheven
plichtsbetrachting hebben uitgeblonken. Help u zelf en Karakter van SMILES zouden onafgebroken op de werktafel van allen
moeten liggen, wien de volksopvoeding en het ware volksgeluk
ter harte gaat. De slotsom van beide werken is, dat de mensch
zich slechts door zelfwerkzaamheid kan verheffen, en dat buiten
het vervullen van den plicht geen wezenlijk geluk mogelijk is.
Jammer dat de meeste beschouwingen op Engelsche toestanden
duiden, en dat bijna al biografieën aan Engelsche personen
ontleend zijn. Wij zouden een Belgisch Help u zelf moeten
hebben ; te allen tijde heeft ons Vaderland tal van mannen
voortgebracht, die, in dit opzicht als voorbeelden kunnen aangehaald worden (1). Op onze dagen vooral, zijn in vele dorpen
en steden, door personen, die de leerlingen kennen, daden
gepleegd, waarvan zij soms getuigen zijn geweest, en die, als
plichtsvervulling, wellicht tnooit werden geëvenaard. Onze
Koning vooral heeft door zijn plichtsbesef boven allen uitgeblonken, en aldus den krachtigsten, zegenrijksten invloed op
zijn volk uitgeoefend. Daar moet in de school over gesproken
worden. Voor den onderwijzer vloeit daar eene rijke bron. Hij
blijve niet alleen bij de grooten, maar spreke ook over de
nederigen. Hij beperke zich niet bij de oorlogs-, maar ook bij
(1) De heer Julius Sabbe heeft eenige merkwaardige voorbeelden
van Belgische proeven van plichtsbesef en vastberadenheid te boek
gesteld.
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de vredesplichten. Voorbeelden daarvan bestaan overal. Met
de noodige kieschheid en bescheidenheid kan over bekende
personen : over ambachtslieden, over kleinen en grooten worden gesproken, welke de grootste diensten aan het Vaderland
hebben bewezen ; over anderen, welke door het stipt waarnemen
der plichten van hunnen stand hun lot hebben verbeterd en de
algemeene achting verworven. Zulk onderwijs, met overtuiging
gegeven, kan niet nalaten het ontvankelijk gemoed der scholieren te treffen.
Met de plichtsbetrachting staat de liefde tot den arbeid in
nauw verband. Ik heb hier het oog op den handenarbeid.
" De arbeid is een der beste leermeesters in de levenswijsheid. Hij
voedt op tot gehoorzaamheid, zelf beheersching, aandacht, ijver, volharding ; maakt, dat de mensch in zijn bijzonder beroep behoorlijk thuis
geraakt, en zich geschikt en vaardig leert bewegen te midden van de
verschillende toestanden des levens.
Arbeid is de wet van ons bestaan, het beginsel van den vooruitgang voor menschen en volken. Het groote gedeelte der menschen
moet, volgens de wetten, die de samenleving beheerschen, handenarbeid
verrichten, om in hun levensonderhoud te voorzien, maar op de eene
of andere wijze werkzaam zijn, moet ieder. als hij het leven behoorlijk
wil genieten.
Men moge den arbeid in zekeren zin een last en een plaag kunnen
noemen ; men kan evenzeer zeggen dat hij een eer en een heerlijke zegen
is. Zonder arbeid kan niets tot stand gebracht worden. Al wat groot
en goed is, de geheele beschaving der menschheid, is zijne schoone
vrucht. Wanneer er niet meer gewerkt mocht of kon worden, zou de
menschheid eensklaps zedelijk te gronde gaan (1). "
Niet weinig menschen zijn af keerig van den arbeid, en het
schijnt, dat dit zoowat overal het geval is.
" Guerney vroeg eens aan een schrander vreemdeling, die een
groot gedeelte der wereld doorreisd had, of hij ook de eene of andere
eigenschap had opgemerkt, die aan alle menschen zonder onderscheid
eigen was. " Het komt =mij voor, antwoordde de reiziger, " dat alle
menschen lief hebbers zijn van niets doen (2). "
De afkeer van handenarbeid, de gemakzucht, en ook de
zucht tot het fonctionnarism, was vóór den Wereldoorlog hier,
(1) Karakter, blz. 87,
(2) Id., blz. 89.
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en zeer waarschijnlijk ook elders, al te veel doorgedrongen, en
sindsdien hebben deze kwalen op ergerlijke wijze toegenomen
Das eben ist der Fluch der bosen That,
Das sie, fortzeugend, immer Boses muss gebaren (1).

De diepe waarheid dezer woorden van SCHILLER dringt
zich heden op schrikbarende wijze op.
De oorlog is het vreeselijkste kwaad (2); wij weten dit
thans slechts voor goed. Nooit hadden wij ons zoo iets kunnen
voorstellen, welke ijselijke beschrijvingen wij daarover hadden
gelezen, welke huiveringwekkende verhalen wij daarover van
onze vaderen hadden gehoord. Thans, nu de oorlog geëindigd
is, is hij het Medusahoofd (3), wiens aanblik in staat is ons in
een steenen beeld te herscheppen, is hij Pandora (4), uit wier
tooverdoos de verschrikkelijkste kwalen over het menschdom
verspreid werden, als daar zijn : de afgunst onder de menschen,
het verzwakken van den familiegeest, de ongodsdienstigheid, de
hongersnood, de burgeroorlog. Ook de afkeer van den handenarbeid is een rechtstreeksch ontvloeisel van den oorlog ; hij
draagt wellicht de kiem van de meeste andere kwalen in zich ; hij
bevrucht die zeker op schrikbarende wijze ; ook den diefstal,
den moordaanslag, de criminaliteit, in één woord. Ja, de af keer
van den handenarbeid is een der grootste ongelukken van het
menschdom.
Men hoeft slechts oppervlakkig den staat van zaken na
te gaan, om tot de overtuiging te komen, dat wij moeilijk aan
deze ijselijke kwalen konden ontsnappen, Wij hadden ruim
vier jaar gedwongen werkeloosheid. De familiën werden ver(1 ) Die Piccolomini, V- l .
(2) " La guerre est le plus grand des maux dont les dieux diligent
les hoormes. " (FÉNÉLON, Les Aventures de Télémaque, livre IX.)
" Sire, regardez toujours la guerre comme le plus grand fléau dont
Dieu puisse affliger un empire. " (MASSILLON, Petit Carème.) "
(3) Medusa, volgens de Grieksche fabelleer eene der drij Gorgonen, en wel de vreeselijkste. Heure hoofdharen waren slangen, en haar
aanblik bezat versteenende kracht.
(4) Volgens de Grieksche sage had Pandora, eene doos, welke zij
slechts had te openen om al de kwalen over het menschdom te verspreiden. Slechts de hoop bleef op den bodem liggen.
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strooid, velen van hunne natuurlijke overheden verwijderd.
Daaronder moest de tucht, de zedelijkheid reeds lijden. Dagelijks werden honderden, duizenden neergeveld. Geweld nam
de plaats van recht in. Daar werd gestolen, daar werd geroofd,
soms heimelijk, meest openlijk, altijd ongestraft. Het werd
voorgedaan door den vijand. Het gebeurde uit roofzucht, uit
boosheid, soms enkel uit navolgingszucht. Woeker vierde vrijen
teugel, nood en ontbeering heerschten ; slechts naarstig werk,
naarstige arbeid, rusteloos streven, sparen, orde, bleven achter.
De nasleep van dit alles moest zich doen gevoelen. De mensch
gewent zich aan alles, vooral aan de ondeugd. Vier jaren lang
werd ons volk, om zoo te zeggen, in de tuchteloos-, zedeloosen werkeloosheid geoefend. De behoeftigen werden ondersteund, en zij moesten ondersteund worden. Het ergste was dit
voor de ondersteunden zelf, aangezien zij aan het werk ontwend
geraakten, en afkeerig werden van op zich zelf te vertrouwen.
Wij moeten den moed hebben om de wonde te peilen ; daar
zijn menschen, die liever uit de weldadigheidskas ondersteund
worden dan door frisschen arbeid in hun bestaan te voorzien.
Dit is zeer bedenkelijk.
Waarvan zijn wij getuigen? Op de openbare ambten, zelfs
de onbeduidendste, wordt storm geloopen. Een terugkeerend
soldaat, die op de ouderlijke hoeve broodnoodig is, zegde mij,
dat hij hoegenaamd geenen zin meer heeft voor het boeren. Hij
zou niet meer kunnen werken, en gelukkig zijn indien hij eene
plaats van nachtwaker op het Toevluchtshuis kon bekomen.
Duizenden hebben dezelfde mentaliteit. 't Is droevig, oprecht
droevig, voor hem wien het welzijn van de volksklas, de toekomst van het land ter harte gaat. Zulke toestand moet noodzakelijk leiden tot lusteloosheid, ontevredenheid, teleurstelling
en alles wat er uit voortspruit. Het woekeren van het fonctionnarism, het vooruitzicht zijn levenlang eene ondergeschikte
plaats te bekleeden, waar wakkerheid en persoonlijke voortvarendheid weinig invloed op de toekomst uitoefenen, kan niet
nalaten velen ongelukkig te maken, en maakt ook velen ongelukkig. Het is het gebrek aan vertrouwen op eigen kracht, aan
de vrees voor verantwoordelijheid; het is de aantrekkelijkheid
van wat men een heerenleven waant, die er velen op deze baan
drijft, tot groote schade van de karaktervorming, van het wel-
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begrepen belang der personen, en van het heil van den Staat.
Want de Staat dat zijn de burgers.
Niet alleen brengt de handenarbeid meer genoegen, meer
zelftevredenheid teweeg dan het beambtenleven; hij levert meer
zekerheid op, geeft meer waarborgen tot lotsverbetering, en
draagt meer tot verbetering van den algemeenen welstand bij.
Erger natuurlijk, oneindig bedenkelijker, is de volkomen
werkeloosheid, de af keer, de afschuw, mag men zeggen van
alle krachtdadigheid, van alle inspanning. Kon men dat te keer
gaan, konden wij ons volk frisschen lust tot den arbeid inboezemen, dan zou het zelf niet alleen zich oprecht gelukkig
gevoelen, maar het land zou, op korten tijd, een nooit gekenden
graad van bloei en grootheid bereiken.
De School, de Volksschool, heeft dus, hier vooral, dure
plichten te vervullen. Doch hier ook hoeft zij op de medewerking der maatschappij te kunnen rekenen. Zij wordt daar niet
zelden, hetzij uit persoonlijk belang, hetzij uit partijschap in
tegengewerkt, en de gevolgen daarvan kunnen zoo beweenlijk
zijn, dat ik denk, dat de meesten, indien zij daar slechts een
gering besef van hadden, er zich niet aan schuldig zouden
maken.
De werking der School ter eereherstelling van den handenarbeid hoeft vooral --- dit is ten minste mijne meeping —
onrechtstreeksch te zijn. Het onderricht in het handwerk in
den Oden graad, het timmeren, boetseeren of plakken, zelfs het
practisch onderricht in den landbouw of in welk beroep ook,
zal tot het gewenschte doel niet leiden. Gansch het onderricht,
gansch de opvoeding moet daartoe strekken. Het volksonderricht, moet een onderricht zijn, dat tot den handwerkersstand
opleidt, dat de handwerkersstand noodig heeft. Dit is het geval
niet, en verantwoordelijke personen ontzien geene pogingen
om dit volksonderricht in zijn wezen te ontaarden, van zijn
doel af te leiden. Reeds sinds lang wijs ik op het nationaal en
maatschappelijk gevaar dat daarin gelegen is.
De nieuwigheden, die men gedurigaan invoert, het onderwijs in wetenschappen, die niet kunnen verteerd en later niet
voortgezet worden, het utilitarismus, het amerikanismus van
het onderwijs, of hoe die vreemde dingen ook heeten, hebben
niet alleen het erg gebrek, dat zij eene vermorsing zijn van tijd
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en kracht. Zij gaan in tegen een onderwijs, dat duurzame
vruchten kan dragen en hetwelk voor de kinderen past, die in
de Volksschool hunne opleiding genieten. Het is er verre van
af, dat zulk echt Volksonderwijs schadelijk voor het Volk zou
zijn, een hinderpaal tot zijne lotsverbetering zou wezen. Het
verschaft den minderen man het eenige middel daartoe. Behalve
eene algemeene geestesontwikkeling, die anders buiten zijn
bereik valt, verkrijgt hij de noodige kundigheden en vaardigheden, welke hij later volstrekt noodig heeft, en waartoe de
gansche schooltijd en al de krachten van den onderwijzer
noodig zijn.
Zulk onderwijs stemt tot opgewektheid en zelftevredenheid, en stelt den leerling in staat later de Vakschool met vrucht
te volgen. De Vakschool, de Beroepschool men vergete het
niet, is de ware leerschool van den handenarbeid. Ook moet
zij daarvoor lust inboezemen.
Zonder degelijke, talrijke beroepscholen : geene verbetering in den toestand. De Beroepschool, in bondgenootschap
met de Volksschool, zal redding aanbrengen.
Een degelijk volksonderwijs zal de jongens en meiskens
voor bittere teleurstellingen behoeden. Het zoogenaamd popu
lariseeren der wetenschap heeft er velen buiten hunne banen
gerukt ; velen hebben zich tot hoogere studiën begeven, waarvoor hunne ouders zich opofferingen hebben getroost, die zij
niet konden dragen, en waarvoor de studenten dan ook bij
nader onderzoek den noodigen aanleg misten. Velen hebben
staatsambten nagejaagd, en de eenen zoowel als de anderen
hebben bittere ontgoochelingen ondervonden. De Universiteiten zijn overbevolkt, en al te veel harer gediplomeerden, al
te veel ambtenaars wachten te vergeefs op winstgevende plaatsen. Aan bekwame, naarstige ambachtslieden is daarentegen
overal gebrek.
Dit wil in het geheel niet zeggen, dat de leerlingen onzer
volksscholen zonder uitzondering buiten de Universiteiten
moeten gesloten blijven. Verre van daar ! Zij, die daar waarlijk
aanleg toe gevoelen, zullen er ondanks alles naar toe gevoerd
worden, en later zal het worden uitgemaakt, dat dit frisch,
gezond, geestversterkend onderwijs nog de beste voorbereiding tot het hooger onderricht is. Die oud-leerlingen onzer
volksscholen . zullen het kruim der universiteitsstudenten zijn ;
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waaronder men er thans al te velen telt, wier geest verdroogd,
vermoeid, afgemat, verdord, oververzadigd en ontmoedigd is,
alvorens zij hoogere studiën aanvangen.
Ook rechtstreeks kan en moet de liefde tot handenarbeid
in de lagere school aangemoedigd worden, vooral door het
leesboek, door voorbeelden aan de geschiedenis en het dagelijksch leven ontleend.
Nog andere burgerlijke en maatschappelijke deugden dienen in de Volksschool ingeplant; ik wijs, met het oog op
onzen tijd op Familiegeest, Stiptheid, Eerlijkheid, Waarheidslief de.
Wel ingezien vloeien deze deugden min of meer in
elkander ; men weet, dat in het onderwijs alles in elkander
grijpen en het een door het ander bloeien en rijpen moet.
Ook de Vakschool moet een opvoedend karakter hebben.
Zij moet niet alleen hare leerlingen tot flinke, bekwame
ambachtslieden, maar ook tot brave, deugdzame, deftige burgers, vurige vaderlanders opleiden. Zij moet liefde voor het aan
te leeren ambacht inboezemen. — Haar onderwijs kan, en moet
tot de algemeene geestesontwikkeling bijdragen.
De Volksonderwijzer en de Vakleeraar moeten samenwerken om het volk toe te rusten, om op waardige wijze zijne
rol in de heropbeuring van ons dierbaar Vaderland te
vervullen.
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KLEINE VERSCtIEIDENIIEDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

491. — TE HUWELICKE COMEN AN...
Bij Verdam, v0 Huwelijc, III, kol. 776, een voorbeeld van
Cornmen ten huwelicke. De uitdrukking TE HUWELICKE COMEN
wijst inzonderheid op Trouwen met..., Huwen met...
Vgl. v° Comen, bij Verdam, Comen ane, III, kol. 1718-1719.

AN ENE...

Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche Brugge, Register nr 828,
of " Ferieboek " 1467-1473, fol. lj : " Zeide voord dat ontrent tjaer lix
(1459), Rycquaerd Pycke quam te huwelicke an Jacob Lamsins weduwe,
die by hadde ontrent .j. jaer. Ende zoe commende van live ter dood,
Rycquaerd brochte zo vele sculden als dat de kindren Jacob Lamsins
gheene cateylen en deelden ende moesten cateylen van svaders dood
mijncken omme de sculden mede te betalene. "

492, — DE KERCKE VAN BRUGGHE.
Was de kerk van Sint-Donaas, of de hoofdkerk der stad
Brugge, sedert de inrichting van het bisdom in 1562 :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van Sint-Donaaskerk, Charters, oud
nr 582, voorloopig blauw nr 2464 : " Wij deken ende capitle der Kercke
van Brugghe... " (Akte van 19 April 1563. Op den rug staat : " Van
dien van den capitele van Sint-Donaes in Brugghe ".)

493. — HOUDEN AAN...
IET AEN ENEN HOUDEN is Iemand voor iets aansprakelijk
stellen, het aan hem verhalen. (J. Verdam, v° Houden, 14,
kol. 639.) Hieronder een voorbeeld uit het jaar 1310 :
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Abdij van Ter Doest, Charters,
oud nr 6751, voorloopig blauw nr 1715, akte van Willem, graaf van
Henegouwen en van Holland, gedagteekend uit Zierixee, van den
Zaterdag na Sint-Marcusdag 1310 n. s. : " Ende ware dat Arnout ende
sine vrienden... den abt ende den covente van der Doest... iet mesboden
jof mesdaden..., dat zoude wi houden an zyn lyf ende an syn goed...
ende an sine boerghe diene jeghens ons verboerght hebben... "
EDW. GAILLIARD.

HET VOLKSBOEK

" VAN DEN THIEN ESELS "
DOOR

Mr. LEONARD WILLEMS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In zijne Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in
de 16 de eeuw (II, 158) heeft prof. G. Kalff voor het eerst de
aandacht gevestigd op een 16 dreeuwsch volksboekje, getiteld
" van den thien Esels ". De oudst bekende uitgave is van 1558
(Antwerpen, Weduwe Jacob van Liesvelt).
Hij wees er op dat dit werkje uit het Engelsch vertaald
werd. Zoo verzekert ons immers de l6 dLeeuwsche schrijver :
" Nae dyen dat ick mynen boeck ghetranslateert hadde ut den
Enghelschen in Duytscher spraken ende daer af een eynde
gemaect hadde,.. ".
Deze inlichting werd door den Leidschen geleerde afgeschreven van eene fiche, deel uitmakende van het apparaat der
Bibliotheca Belgica te Gent. Kalff heeft het boek zelf nooit
gezien en het is bij vergissing dat hij ons verzekert dat de oude
uitgave op de Universiteits-Bibliotheek te Gent te vinden is :
het kaartje is er — niet het boek.
Deze mededeeling --• dat het werk uit het Engelsch stamde
-- prikkelde de nieuwsgierigheid van mijn collega, den geleerden Anglist prof. H. Logeman, welke zich destijds bezig hield
met het verzamelen van bouwstof voor de geschiedenis der
letterkundige betrekkingen tusschen Nederland en Engeland.
Hij wendde zich tot den Gentschen hoofdbibliothecaris om
inzage te verkrijgen van het werk, en vernam toen dat Kalf
zich vergist had. De hr. F. Vander Haeghen wist hem echter
op het goede spoor te brengen en deelde hem mede dat de
uitgave van 1558 een unicum zoo het schijnt — vroeger aan
Serrure had toebehoord en toen ter tijd te Brussel berustte in
de bibliotheek van mijn vader prof. Alfons Willems.
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Op aanvraag van Logeman, werd het boek te zijner
beschikking gesteld. En de uitkomsten van het onderzoek
nopens de Engelsche bron werden door den Gentschen geleerde
uitgegeven in den Nederlandschen Spectator (1893. nr 22,
3 Juni).
Klaarblijkelijk, zegt Logeman, moet die bron, als titel
hebben gehad " Van den NEGEN EZELS ". De vertaler zelf heeft
er den tienden ezel bijgevoegd en hij vertelt ons in welke
omstandigheden dit gebeurde : " Na dyen dat ick mijnen boeck
" ghetranslateert hadde ut den Engelschen... so quam te mynent...
" een schoon vrouken (want sy daer bekent was) die dit
" boecxken van die neghen Esels hoorde lesen : so seyde sy
" tot my : Ick bidde u, maeckt dat oneffen ghetal van den Esels
" effen, ende settet den tienden Esel daer by ende houdt hem
" een plaetse in uwen boeck. Want ick kenne eenen onbe" schaemden Esel, ende is een man die jonge meyskens coppelt
" ende vercoopt die, ende levert die dat zij te valle comen,
" ende leeft daer af, ende crijcht daer af ghelt ende cleederen. "
Doch ondanks alle gedane moeite, bleek dit Engelsch
boek " van de negen ezels '' heelemaal onvindbaar. Daar
echter bijna heel de Engelsche fool-literature haar ontstaan
aan de Duitsche literatuur te danken heeft, zoo zocht Logeman
ook naar dien kant.
En inderdaad in Herrigs Archiv, 1893, handelde Dr. Bolte
over een middeleeuwsch Duitsch gedicht : " Von den neun
Eseln ", uitgegeven naar een ongedateerden incunabel-druk
door J. M. Wagner in zijn Archiv fiir die Geschichte Deutscher
Sprache und Dichtung (Wenen, 1874, bl. 526 vlg.).
Volgens den uitgever zou deze druk van 1475-1480 zijn.
Bolte had de vraag gesteld of er eenig verband bestond
tusschen dit dichtstuk en het Nederlandsch volksboek, dat voor
hem niet te bereiken was.
Logeman, die beide vergeleek, geraakt tot de slotsom dat
het onderwerp wel degelijk hetzelfde is : de karakteristiek
der 9 ezels komt overeen. En op menige plaats van het Volksboek is een naklank te vinden van den Duitschen tekst. In
dit gedicht zit dus wel de kiem van ons volsboek, maar de
bewoordingen komen weinig overeen : van vertaling kan er
geen spake zijn -- wel van omwerking.
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Wij kunnen dus aannemen, naar hetgeen ons de Nederlandsche bewerker verzekert, dat er een Engelsch boek
tusschen het Duitsch origineel en het Nederlandsch verhaal
staat.
" Ik stel mij daarom de zaak zoo voor, " — dit is Logeman's
besluit — " dat het Duitsch gedicht op een zekeren tijd in
Engelsche dichtmaat of proza is overgebracht, en dat dit
Engelsch stuk als het origineel van onzen tekst van 1558
gelden moet. "
Ziedaar, beknopt weergegeven, wat er tot hiertoe geweten
is over het ontstaan der " Thien Esels ".
*
**

In Mei 1914 kwam de uitgave van 1558, met heel de
bibliotheek van mijn vader, te Parijs onder den hamer, en ik
heb mij dit deeltje niet laten ontsnappen, al bereikte het een
zeer hoogen prijs (580 fr.).
Ik had mij immers sedert lang voorgenomen Logeman's
onderzoek voort te zetten, en wel in een richting waar hij niet
gezocht had.
Er komen in het boek een tiental refreinen ;voor (één na
Tederen ezel, en het verband tusschen het referein en den
behandelden ezel is heel dikwijls ver te zoeken) ; de vertaler
verzekert ons herhaaldelijk dat die refereinen wel van hem zijn.
Die vertaler was dus klaarblijkelijk een rederijker.
Een inlichting over zijnen persoon vinden wij in den reeds
aangehaalden volzin aangaande het schoon vrouwtje, dat
hem den tienden ezel deed bijvoegen : " so quam te mijnent
"'Thantwerpen op de Lombaerde veste, daer ick als doen ter dijt
" woonde, een schoon vrouken... ''. Die rederijker heeft dus
vóór 1558 op de Lombaerde Veste gewoond, en hij verbleef er
niet meer op den datum dat het boek uitgegeven werd.
De vraag is nu de volgende : een tamelijk groot aantal
Antwerpsche rederijkers uit de jaren omstreeks 1558, zijn ons
wel bekend. Is het soms niet uit te maken, wie onder die
rederijkers Engelsch verstond en vertaalde, en verder vóór
1558 op de Lombaerde Vest heeft gewoond? Zijn de refereinen
soms elders ook niet te vinden en staan zij aldaar niet onder
een bepaalden naam ?
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Ziedaar wat ik onderzoeken wilde.
De lange oorlogsjaren hebben mij de gelegenheid verschaft
om het volksboek heelemaal op mijn gemak door te lezen. En
nu bemerkte ik dat ik in een verkeerde richting zocht.
Ik viel op de volgende passage, die voor mijn onderzoek
van belang is. Waar er sprake is van den tienden ezel iemand
die eene schoone vrouw heeft en ze te koop aanbiedt -- zegt
de schrijver : " Overdenckt by u selven watter dan ghebuert.
" Als hyse alomme dus ghebrocht heeft, ende dat sy bekent is
" gewordden, dan brenght hyse een weke, twee, drij, oft vier te
" Loven onder die Clercken (1), van daer tot Bruessele onder
" die penneleckers vander Cancelrien, daer hyse alomme ver" coopt ende verhuert om goet chier te makene op haer leelijcke
" onmanierlijcke sonden. Dan reyst hy wederomme met haer
" te Mechchelen onder de hovelinghen, ende maect alomme goet
" chier op haer, ende vercooptse, ende crijcht alsoo ghelt ende
" leckerlijcken den cost in leecheyt op haer sonden, ende brengt
" dan ten lesten mijn Jofvrouwe vuylpoorte wederomme thuys ".
Mijn aandacht viel op de door mij gecursiveerde woorden.
Ik vroeg mij af wat dit beteekenen moest. Er waren immers
in 1558 geene " hovelinghen " te Mechelen : Het hof was toen
te Brussel — zooals het steeds geweest was, met slechts een
korte uitzondering.
Die uitzondering gebeurde onder het bestuur van Margaretha van Oostenrijk, tante van Keizer Karel. Van het eerste
oogenblik af dat zij het bewind in handen nam (1507), vestigde
zij zich met het Hof te Mechelen. " Elle s'installa tout de suite
a Malines " (zoo Pirenne, III, 74) " ou elle acheta en face de la
" Cour de Bourgogne, résidence de ses neveux, l'hótel de
" Jean Laurin, seigneur de Watervliet, ou s'écoula désormais
" sa laborieuse existence ".
In dit huis bleef zij wonen tot haren dood (-- 1 December 1530). Maar hare opvolgster Maria van Hongarijen volgde
haar voorbeeld niet, en van het begin af van haar bestuur, verkoos zij weder Brussel als residencië, en het Hof keerde naar
de oude hoofdstad van Braband terug (2).
(1) Van de Hoogeschool.
(2) " Bruxelles ou elle s'installa dans l'ancien palais des ducs de
Brabant, devint décidément depuis lors, la capitale des Pays-Bas. "
(Pirenne, bl. 103.)
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Wij hebben hier dus, in de woorden van het volksboek,
het klaar bewijs, meen ik, dat dit geschrift van vóór 1530 dagteekent. Het is nu zoo goed als zeker dat de uitgave van 1558,
de eerste niet is : wij hebben hier te doen met een herdruk van
een verloren eerste uitgave.
De rederijker die de Thien esels schreef, moet diensvolgens
niet gezocht worden te Antwerpen onder de tijdgenoten van
Willem van Haecht, van P. Heyns, van Cornelis van Ghistele
enz., zooals ik eerst dacht.
Zijne taal en de wijze waarop hij zijne refereinen opstelt,
bewijzen dat wij aan de allereerste jaren van het bewind van
Margaretha van Oostenrijk niet mogen denken. Wij kunnen
hem gerust stellen 1525 : Bijgevolg is hij een tijdgenoot van
de eerste uitgave der refereinen van Anna Bijns (1528).
Wie hij eigenlijk is, heb ik niet kunnen vinden. Een oogenblik heb ik mij afgevraagd of het Jan van Doesborch niet is.
Deze had, zooals bekend, van 1505 tot 1530 een boekhandel
met Engelsche specialiteit : hij gaf te Antwerpen Engelsche
boeken uit, liet een reeks Vlaamsche werken in het Engelsch
vertalen en kan dus uit het Engelsch ook hebben doen vertalen
--r ja, kan zelf ook vertaald hebben.
Maar aan J. van Doesborgh mogen wij niet denken.
Ten eerste is er geen het minste bewijs te vinden dat hij
een Vlaamsche rederijker is geweest. Ten tweede, ging hij
zich eerst omstreeks 1521 op de Lombaerde Veste vestigen en
bleef aldaar tot aan zijn dood, — het tegendeel dus van den
schrijver van het volksboek, welke de Lombaerde Veste
bewoonde en deze nadien verliet.
Een tweede hypothese moest onderzocht worden : In 1528
verscheen te Antwerpen (bij Michiel Hillen) het gedichtje
" Van den Jongen geheeten Jacke (1) — een vertaling uit het
Engelsch A merg Geste of the Frere and the Boye.

( 1 ) Later in proza omgewerkt, en als volksboek bekend onder
den naam Jackske met zijn fluitje. --- G. J. Boekenoogen heeft in 1905
de twee oudste uitgaven van dit gedicht letterlijk herdrukt in de
Nederlandsche Volksboeken. Een critische uitgave wordt nog gewenscht,
waarin rekening zou gehouden worden met het Engelsch origineel.
Welke Engelsche bewerking de Nederlander gebruikt heeft, staat nog
niet vast.
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De vraag was of dit stuk soms niet door den zelfden
vertaler vervaardigd werd als de Thien esels.
Ik meen deze vraag thans beslist met neen te mogen
beantwoorden. De stijl van beide boeken komt heelemaal niet
overeen; het schema der verzen en heel hun factuur wijst op
een andere hand.
De taal van den Jongen Jacke is bepaald ouder. En al is
de uitgave van 1528 tot dusver nog steeds de oudst bekende,
toch is het zeker dat er vroegere bestaan hebben. Een vergelijking van onze Antwerpsche uitgave, met de Amsterdamsche
van Herman Muller uit het einde der 16 de eeuw stelt dit buiten
twijfel. Herhaaldelijk heeft Muller betere lezingen dan Hillen,
en verzen die bij den laatstgenoemden overgeslagen zijn, worden bij den Amsterdammer teruggevonden.
Het gedicht van den Jongen Jacke kan best uit de laatste
jaren der 15 de eeuw zijn en in allen gevalle kan het moeilijk
jonger zijn dan I- 1510 (1).
Niets bewijst overigens dat de vertaler van den Jongen
Jacke een Antwerpenaar was, en zeer zeker zal hij de drukproeven van zijn werk niet nagezien hebben. De Antwerpsche
uitgave gaat immers klaarblijkelijk terug op een slordige copie,
welke zich, volgens de regels der tekstcritiek, op verschillende
plaatsen laat emendeeren.
Slotsom : wij staan tegenover twee verschillende vertalers,
welke niet tot volkomen den zelfden tijd behooren.
Laat ons hopen dat de eerste uitgave der Thien esels nog
ergens opgediept wordt.
Hebben wij niet gezien dat in den laatsten tijd tot twee
exemplaren toe van een latere uitgave der Thien Esels (Antwerpen, 1580, Jan van Ghelen de jonge) te voorschijn gekomen
zijn ? het eene exemplaar te Brugge (bibliotheek van den
hr. L. de Wolf) (2) ; het andere, Catalogus der firma Nyhoff,
(1) In 1889 kende Kalf nog geen andere uitgave dan die van
Muller, hetgeen hem deed onderstellen dat den Jonghen Jacke door
Muller voor het eerst uitgeven werd. Hij noemt dat gedicht (II, 45)
" een werk dat waarschijnlijk uit de tweede helft der 16de eeuw
dagteekent ".
(2) Mededeeling van mijn geachten collega K. de Flou.
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nr 465 (1921), beschreven als nr 768
thans eigendom geworden der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
^
**

Nu ik toch met het ontstaan van ons volksboek bezig
ben, nog eene inlichting.
Het opschrift van den derden Esel luidt :
Poppenruytres, die vrijen daer si worden bespot,

Moghen seer wel Esels ooren draghen als een sot.

Ik had, zoo het schijnt, dit poppenruyter verkeerd begrepen. Ik meende dat ruyter hier gebruikt werd in een zin,
waarin wij hem in de volksliteratuur der 15de en 16 de eeuw
nogal eens zien voorkomen. Zoo, onder meer, zegt een volksdichter van zijn lieveke, in het zoogenaamd Kamper-liedboek
Ic weet soe gay, soe frayen dier,
tis soe soeten coxken net ;
Sy sluyt ghelyc een mossel by 't vier
En troest goe ruyters al te met,
Mer het moet sijn ghestolen.

Logeman is echter zoo vriendelijk mij een schrijven mede
te deelen van Dr. Bolte, aan hem gericht in 1894, waar deze
geleerde de meening uitdrukt dat Poppenruytres de inwoners
zijn van het dorp Poppenreut bij Nurenberg in Beieren. In
16d-eeuwsche Fastnachtspiele wordt meer dan eens met dezen
den spot gedreven, daar zij voor lompe boeren doorgingen.
Van Poppenreuth is er in het 15 d-eeuwsch Duitsch gedicht
door Wagner uitgegeven, geen sprake. Onaannemelijk is natuurlijk dat de Engelsche of Nederlandsche bewerker dien naam
in zijn tekst zou ingevoegd hebben.
Ons staat dus niets anders meer over, zoo de uitlegging
van Bolte de ware is, dan aan te nemen dat het Duitsch gedicht
in proza omgewerkt werd in Beieren, met toevoeging van de
Poppenruyters. En dat deze tekst zijn weg naar Engeland en
Nederland gevonden heeft.
Maar is de vernuftige gissing van Bolte wel juist? ik moet
bekennen dat er bij mij een ernstige twijfel overblijft ; en zoo
lang deze Poppenruiters in de bron van ons volksboek niet
teruggevonden worden, blijf ik toch liever bij mijne eerste
verklaring.
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De jongen Jacke van +- 1510, en de tien Esels van -- 1525
openen ten onzent, voor zoo ver wij weten, de reeks der vertalingen uit het Engelsch : Wel te verstaan, zoo de Elckerlyck
van Pieter Doorlant geen vertaling is van den Every man —
hetgeen het oordeel is van Kalf en Logeman, een oordeel
waarbij ik mij volkomen aansluit (1). Enkele vertalingen van
het Nederlandsch in het Engelsch zijn voorafgegaan (zoo b. v.
de Reinaert van Caxton in 1481).
Vertalingen uit onze taal in het Engelsch — of omgekeerd
— zijn er voor de 13 de, 14e en de eerste helft der 15de eeuw
niet te vinden. Wel vertalingen in het Nederduitsch en Hoogduitsch.
Dit bewijst dat letterkundige betrekkingen van Nederland
met Duitschland chronologisch vóór de betrekkingen met
Engeland komen.
In de 14de eeuw en de eerste helft der 15 de, hebben een
heele reeks Nederlandsche gedichten en prozawerken hunnen
weg naar het Oosten gevonden. Doch nadat Philips de Goede
de eenheid der Nederlanden tot stand had gebracht, nadat de
Hollandsche steden zich uit het Hanzeverbond teruggetrokken
hadden en de oorlog tusschen de Hollanders en de Hanze
uitbrak, ^-- nadat de Boergondïers oorlog begonnen tegen Gelderland en zich van het Duitsche keizerrijk heelemaal los
trachtten te maken en naar de koningskroon dongen, — is er
een volslagen vervreemding, ja vijandschap tusschen Nederlanders en Duitschers ontstaan. Geen enkel Nederlandsch werk
uit de tweede helft der 15de eeuw ging in het Neder- of Hoogduitsch over (2).
Tot hiertoe heeft men altijd gemeend dat die vervreemding
eerst tot stand gekomen was in het begin der 1 6de eeuw door
de bekeering van Noord-Duitschland tot het protestantisme.
Doch dit is verkeerd; zij dagteekent van een halve eeuw vroeger.
(1) Op die veel besproken prioriteitsvraag kom ik een ander
maal terug.
(2) Een enkele uitzondering op dien regel was bekend : de Reinke
de Voss van 1498. Maar ik heb nu juist in een vroeger opstel trachten
te bewijzen, dat de Reinke op eene Nederrijnsche bewerking teruggaat,
welke zeer zeker uit de eerste helft der 15de eeuw moet dagteekenen.
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Welnu, bijna op het juiste oogenblik waar de Duitschers
geene notitie meer nemen van onze letterkunde, komen wij,
Nederlanders, in rechtstreeksche aanraking met de.Engelschen.
Zij vertalen sommige van onze werken, wij op onze beurt,
eenige van de hunne.
Die betrekkingen met Engeland zouden stellig mettertijd
sterk toegenomen zijn, ware het niet dat koning Hendrik VIII
zich tot het protestantisme bekeerde (1533) en er aldus een
kloof tusschen Engeland en ons ontstond. Hetgeen uit Engeland komt is voortaan voor ons verdacht, en omgekeerd.
In de tweede helft der 16 de eeuw worden de letterkundige
betrekkingen tusschen Engeland en het protestantsche Noorden
hervat (vertaling van Marnix's Bijencorf door Georg Gilpin 1578; — Engelsche schrijvers nemen deel aan de veldtochten
van Leicester : Churchyard, Gascogne, Ben Jonson).
Die betrekkingen zijn in de volgende eeuwen zeer toegenomen.
Maar wij, Vlamingen, staan hierbuiten. Voor ons is de
Engelsche beschaving en literatuur een gesloten boek gebleven
tot in het begin der 19 de eeuw, toen onze Vlaamsche dichters
Byron, W. Scott en anderen zijn gaan lezen en navolgen.
Mei 1921.
Post-scriptum. --- Mijne mededeeling werd reeds sinds
eenige weken in de Academie voorgedragen, toen ik een nieuw
bewijs ontdekte (even doorslaand als het andere) dat de datum
1525, welken ik voor ons volksboek vooruitzette, juist
moet zijn.
Jan van Doesborch, welke te Antwerpen tot 1530 drukte,
heeft een ongedateerden bundel " Re f reynen int sot, amoreus.
wijs ", uitgegeven, die op den index. wegens zijn onzedelijken
inhoud, gekomen is.
Prof, de Vooys heeft zich met dien bundel bezig gehouden
(Tijdschrift v. Nederl. Letterk. XXII, 132) en heeft aangetoond dat er in het algemeen register, waarmede het boek
begint, eene reeks refereinen vermeld staan, welke later om de
eene of andere reden in de verzameling niet opgenomen werden.
" Wellicht schuilen die refereinen elders ", zoo onderstelt
de Utrechtsche geleerde.
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Zijne gissing is juist : een andermaal zal ik opgeven waar
sommige dier stukken te vinden zijn. Het volsta thans er op te
wijzen dat het referein op den stok
Heelt selve 't secreet, bidt niet om helen

geen ander is dan hetgeene voorkomt achter den 9den ezel.
De mededeelingen van de Vooys brachten mij er toe om
Doesborch's bundel aandachtig te doorloopen, ten einde na te
gaan of de Antwerpsche drukker, buiten het vermeld referein,
geen andere stukken uit ons volksboek overgenomen heeft.
En inderdaad, niet min dan vier refereinen zijn hier uit
de tien esels afkomstig (waarvan een te vinden in de refreynen
int amoreus, en drie refr. int wijs).
Fol. 95, int amoreus, komt een ref. voor met den stok :
Vercreech ic troost, ic waer genesen.

Hetzelfde te vinden achter den 3den ezel.
De bundel " refreinen int wys " opent (fol. 1 13 v°) met een
stuk op den stok :
Peyst wat den tyt is, wanneer hy leden is.

Het komt ook voor achter den 5den ezel.
Fol. 139 v° hebben wij verder een ref. op den stok :
Een sac vol moren, een stinckende prye

ook te vinden achter den 7den ezel. Dit zelfde stuk staat insgelijks in de Berlijnsche hs. Ref. verzameling (fol. 217) met de
variant : " een sac vol drecx ".
Op dit referein volgt een ander (fol. 141 v0) met den stok :
Want Christus heeft ons so dier gecocht,

hetzelfde als dat achter den Oden ezel.
Uit de vergelijking van de refreynen in van Doesborch's
bundel met die van de uitgave van 1558 blijkt dat niet alleen
aan de spelling grondige wijzigingen toegebracht werden, maar
dat ook de taal op vrij talrijke plaatsen stelselmatig verjongd
werd, om van geen andere wijzigingen te spreken.
_1k zie er van af de ontelbare varianten hier op te teekenen,
daar toch zoo wel van Doesborch's boek als de uitgave van
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1558 unica zijn, en dat dus niemand met een lange variantenlijst gediend zou wezen. Ik laat dit werk over aan hem die ons
een nieuwe uitgave hetzij van den Refreynen-bundel, hetzij van
de thien esels bezorgen zal.
Een enkel staaltje moge hier getuigenis afleggen over de
taal-verjonging, waarvan ik sprak.
Het incipit van het referein " Vercreech ic troost... '' luidt
bij van Doesborch :
0 tormentelik grief, hoe timmerdi sterck
Bi jalousie, die mi hout tondere !
Hoe ict make, altijt belemmerdi dwerck
Dwelc ick bequelen moet bizondere.

In de uitgave van 1558 lezen wij echter :
0 bedriechlijck lief seer fel int perck
By u hooverdge, die my houdt tondere,
Hoe ickt make, altyt is bedroch int werck,
Dweick ick bequelen moet bysondere.

De slotstrophe (of prince-strophe) van dit referein ontbreekt in de uitgave van 1558 ; zij komt echter bij van Doesborch voor.
Van Doesborch's bundel is ongelukkig ongedateerd :
maar wij mogen hem gerust ± 1525 stellen, misschien iets later.
Ik heb hoogerop gezeid dat die drukker eerst in 1521 op de
Lombaerde Veste ging wonen. Welnu, bet tweede deel (de
refreynen int wijs) sluit met : " Geprent Tantwerpen, op die
Lombaerde Veste, bi mi Jan van Doesborch ".
Wat de Berlijnsche hs.-verzameling betreft, deze werd
in 1524 aangelegd : de datum staat in het hs.
Hiermede is dus nogmaals bewezen dat de schrijver der
Thien esels in het eerste kwart der 16 de eeuw heeft geleefd en

gewerkt.
Uit het feit dat vier zijner refereinen in den bundel van
j. van Doesborch zijn overgegaan en een in de Berlijnsche verzameling, mogen wij, meen ik, besluiten dat de vertaler van het
Engelsch volksboek een rederijker van een zeker aanzien was,
Maar wie kan die rederij Ker zijn geweest?...
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I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

499. — HOFSTERCKER en HOFSTERCKING.
Wanneer de leenmannen van den " Ouden Casteele ende
" Ouderburch van Ghendt '' zich onbevoegd achtten om over
eene zaak uitspraak te doen, dan mochten zij zich andere
mannen toevoegen om samen de zaak te onderzoeken en vonnis
uit te spreken. Zulk toegevoegde man heette HOFSTERCKER,
wat Berten door Renforceur de cour vertaalt. Naar onzen
geachten Collega Mr. LEONARD WILLEMS, in het Fr. Juge
assumé.
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg de Gand, blz. 9 : " De voornomde
mannen zyn ghecostumeert in alle zaken, uut causen hemlieden daer toe
mouverende, vursten te nemene ende hofsterckers te kiezene. " (1546.)

Elk man die te rade geroepen werd, genoot tien grooten,
naar zekere " communicatie ghehouden... up tcoyer (kohier)
vanden costumen " den 4 Juni 1548 :
Berten, op. cit., blz. 49 : " Ende heeft de hofstercker x grooten. "
— Andere tekst, blz. 130.

Berten, in zijn Introduction, blz. 375, spreekt, met betrekking tot de Costume van 1550, van de " mesures auxquelles le
" tribunal pouvait avoir retours pour s'éclairer dans les affaires
" importantes ou douteuses, a savoir trois remises, renforcement
" d'hommes, consultation de jurisconsultes et renvoi au chef de
" sens... De ces quatre moyens, la révision de 1616 ne parle
" plus que du troisième, bien que les autres, a l'exception du
" deuxième, qui était complètement tombé en désuétude, fussent
" toujours pratiqués.,. "'.
Gaarne verzenden wij naar de verklaring van het woord
HOFSTERCKING gegeven door Stallaert : Beroeping van mannen,
bij gebrek van het wettelijk getal, of in geval de gewone leden
van het hof (van een leenhof) verklaren de zaak niet wijs te zijn,
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— en naar die van Verdam : Aanvulling van het hof met
meerdere dingplichtigen.
VURSTE OFTE HOFSTERCKING

heet het hieronder :

Berten, op. cit., blz. 50 : " Al eyst dat in de zaken ghenomen
int advys of ghesloten in rechte vursten ofte ho'sterckinghen ghenomen
zyn, zo useren de voornomde mannen... " (juni 1548.) — Zie ook
blz. 132, nrs XXIV en XXV.

was eigenlijk onafhankelijk van de HoFging deze voor, Kon de zaak door het nemen
van de drie vursten niet beslist worden, dan waren de mannen
gerechtigd om tot het houden van een HOFSTERCKINGHE over
te gaan :
De

VURSTE

STERCKINGHE en

Berten, blz. 130 : " De mannen vermoghen in zaken ghenomen int
advys of ghesloten in rechte, uut sausen hemlieden daertoe mouverende
te nemen tot drie vursten, zonder meer, indien zy zo vele uursten
behouven om de sake te deciderene...
" Indien de mannen metten voorseyden drie vursten de zake niet en
connen widieren (1), zo zullen de selve mannen... moghen nemen alleene
een hofsterckinghe totten ghetalle van zeven mannen, ende niet daer
boven, maar wel daer onder indien zy so vele mannen niet en behouven,
ende dit al boven de mannen van den inhove... " (1550.)

De mannen mochten echter tot drie HOFSTERCKINGHEN toe
in eene zaak nemen, met drie, met vijf of met zeven mannen,
dit boven die " van den inhove " of van het hof dat in de te
beslissen zaak betrokken was :
Berten, blz. 49 : " De mannen zyn gheploghen tot drie hofsterckinghen in een zake te moghen nemene, deerste met drie mannen. tweetste
met vyfve, ende de derde met vii, zonder nochtans in als tghetal van
zevenen te excederene, al boven de mannen van den inhove. '' (1548.)

In de besprekingen gehouden (Juni 1548) tusschen de
commissarissen van den Raad van Vlaanderen en de afgevaardigden van het leenhof, treffen wij plaatsen aan in den aard
als volgt :
Berten, Vieuxbourg, blz. 66 : " Hoewel de ghedeputeerde te deser
present ghenouch twyfelen of de voorscreven costume in haer zelven
absoluut ende zonder scrupule es...
(1) Te lezen : uurdieren, uidieren =—= vidieren, fr. rider.
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Blz. 69 : " Maer omme dat eeneghe van den ghedeputeerden in
tobserveren van desen article scrupule maken, zo es gheadviseert daer
op te letten ende metten ouderlinghen te sprekene... "
Blz. 70 : " Nietmin, overmidts dat de ghedeputeerde te desen
present niet verzekert en zyn van der usancie van desen laetsten
pointe...
Blz. 78-79 : " Overmidts de twyfelachtichede ende scrupule die de
ghedeputeerde daerinne vinden... "

En daarop volgen vermeldingen zooals hieronder :
NAER RENFORCEMENT (VAN RAEDE) VAN MANNEN :

Blz. 75 : " Naer renforcement van raede van mannen, zo es
gheresolveert dat... "
Blz. 78 : " Naer renforcement van mannen op dit article..., zo
waeren gheinclineert tzelve te laten... "
NAER, Of BY VERS'TERCKINGHE VAN MANNEN :

Blz. 76 : " Naer versterckinghe van mannen, es de finale clausule int originale verandert in der maniere... "
Blz. 77 : " Naer versterckinghe van mannen, zo bevind men de
usancie zult zynde... "
Blz. 79 : " Ende sichtent, by versterckinghe van mannen, die
ghestelt ut hic... "

Deze procedure was evenwel niet eigen aan het leenhof
van den " Oudenburch '' van Gent. Zij maakte deel uit van de
oudere wetsgebruiken, die, althans sedert de XIII e eeuw, op de
leenen in Vlaanderen van toepassing waren.
De geleerde heer L. Gilliodts-van Severen heeft, in zijn
Coutume du Bourg de Bruges. III e deel, blzz. 199-310, een
" Leenboek '' uitgegeven. dat hij " Leenboek van der mannen
(van Vlaendren) " betiteld heeft, alhoewel het een nadruk is
van een traktaat betreffende " het Ouderburgsche of Graef
Kasteel '' van Gent, dat, op last van het gezegde hof en met
aanpassing van den titel " ende sonderlinghe vanden Casteele
te Ghendt ", ten jare 1528 te Antwerpen gedrukt werd. (Zie
op. cit., blzz. 193-194.) Het oorspronkelijke stuk " naer costume
ende ordonanche sLands van Vlaendren " zou echter veel
ouder zijn, zou namelijk van de XIII e eeuw dagteekenen, en
zal wel het algemeen leenrecht van Vlaanderen betreffen. In
het artikel CLVIII en vlgg. is er spraak van de HOFSTERCKINGHE.
Wij nemen er de volgende bepalingen uit over :
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Cout. Bourg Bruges, blz. 287 : " Die mannen moghem... niet meer
nemen dan iij veursten... Derste veurst staet ten costen van partien...
Naer ene veurst moghen de mannen wel hofsterkinghe neimen van al
zo vele mannen als zy willen, haer huus ghenoten. Ende als die mannen
van der hoofsterkinghe in hove commen, moghen zy wel nemen twe
veursten ende niet mer... Dus zyn drie veursten ende iij hoofsterkinghe...
Ende alle hoofsterkinghe, zonder deerste veurst ende deerste hoofsterkinghe, gaen up de mannen, niet up partien. "

De belangen van de partij waren derhalve gevrijwaard,
daar de kosten van het houden van " HOFSTERKINGHE " ten
laste vielen van de mannen en niet van de partij.
Het zal wel der aandacht waard zijn, hier het formularium
in oogenschouw te nemen, dat door genoemd " Leenboek " in
zake " hofsterkinghen " was voorgeschreven.
Bij het nemen van " HOOFSTERKINGHE " moesten de
mannen aan den baljuw verklaren :
(Blz. 288.) " Zo ne bein icx niet zoo vroet, no ne kenne hem, die
mannen zyn, niet zoo sterc, no thof niet zo ghestoffeirt van mannen, up
die tyt van nu, ic ne neme omme veurst ende beghere thoo f ghesterct
te hebbene met deisen... minen husghenoten... "
" Te wat daghe '', vroeg dan de baljuw, en het antwoord
luidde :
" Van heiden deisen daghe in xiiij nachten ".
Maar zeg mij, zoo ging de baljuw voort, " hoe ic die
mannen int thof ghecrighen '' zal.
De mannen, die om " hofsterkinghe " verzochtten, antwoordden hierop : " Bailliu, dat ghyse bin viij daghen naest
volghende daeghd, mont sprekens of te haren huus, met mannen
van sheren weghe ende met ij mannen van den hove of meer,
omme ten daghe te zine, ende danne manen also voort also
men doet van eene veurst ".
Wanneer nu " hofsterkinghe ghenomen es ", ni. als de
dag gekomen is :
(Blz. 289.) " Zo zal de bailliu manen ofzy (die om hofsterking
verzocht hebben) thof zo sterc kennen dat zy vermoghen wet te doene
van der zake daer zy de hofsterkinghe omme namen; ende wisen zy
jaet, zo sal mense manen dat zy de veurst uten, of zys vroet zyn, ot
daer toe doen dat zy schuldich zyn te doene... "

---588
Daarna bepaalt nog het formularium, wat de baljuw te
doen heeft als " die mannen ter hofsterkinghe niet ghedaecht
zyn al eist ghewyst, of zinnen (belet) hebben ende niet commen,
of niet commen ne wilden... " (Blzz. 290-291.)
Er is nogmaals spraak van HOFSTERKINGHE in " Dit es den
bouc vanden leenen ende de privilegen van dien ", van Roeland
de Baenst, ridder, geschreven ten jare 1480, en door L. Gilliodtsvan Severen, op. cit., blzz. 311-347, opgenomen naar een
handschrift dat ter stadsboekerij van Brugge berust :
(Blz. 343.) " Hoe vele vorsten ende ho f t sterkinghe (sic) datmen
nemen mach... Na eene vorste, so moghen de mannen hofsterkinghe
nemen up also vele mannen als zy willen. Ende... "

500. — HERVAERTGHELT,
Hetzelfde als Heervaertgelt. of Geld opgebracht tot
bestrijding der kosten van een krijgstocht, Belasting betaald
voor het onderhoud van het leger (J. Verdam). Twee zonder
linge voorbeelden hieronder, in zake van betaling van " hervaertghelt " door een leenman : onderscheid, wat het betalen
van het onderhavig recht betreft, wordt gemaakt tusschen een
leenman, waarvan de heer of ridder of schildknaap was; het
geëischte recht mocht enkel gedurende 40 dagen gevorderd
worden :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Charters, voorloopig blauw
nr 822, akte van 5 April 1497 : " Staende tvornoemde leen te trauwen...,
gheldende in rechten dienste hervaertghelt, te wetene es de heere van
desen hove rudder twee naemsche penninghen sdaechs, ende es hy
sciltcnape eenen naemschen penninc sdaechs, ende dit, als de vornoemde heere met mynen gheduchten heere grave van Vlaendren
ligghet jn dienste ten cante van den lande, veertich daghen lancgheduerende ende niet langher. "
Hier volgt een voorbeeld met onderscheid tusschen ridder
en " maerschcnape '' .
Id., Fonds van den Burg van Veurne, id., voorloopig blauw nr 835,
akte van 26 Mei 1521 (Denombrement van een leen) : " Gheldende jn
dienste hervaertghelt, es te weitene als de heere vanden voorseiden hove
ligghet jn dienste van zyne prince, es hy rudder twee ponden parisise
daeghs, ende es hy maerschcnape een penninc sdaechs, xl daghen lane..."
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In een denombrement gedaan door Jan den Poortere, van
een leen gehouden van den hertog van Bourgondië, als van
zijnen Burg van Veurne, staat bepaald : " ende waert by also,
" dat min gheduchte prince ute laghe met sinen mannen, so
" moetic Jan voirseid hem dienen. xl. dagen lanc up mins selves
" cost ".Wat de onderleenen betreft, zij waren " hervaertgheld "
verschuldigd in dezer voege :
Id., ld., voorloopig blauw nr 806, akte van 1434 : " Ende waert by
also dat de voorseide Jan vte laghe met sinen prinche, so moeste dit
voorseide leengoed — (er is hier eigenlijk spraak van een onderleen) —
Janne gheven vyf scellinghen parisise sdaghes van eiken ghemete,
xl daghen lane gheduerende. "

De belasting werd geheven per gemet en was gedurende
veertig dagen verschuldigd :
Id., id., voorloopig blauw nr 823, akte van 25 September 1499 :
"° Ende gheldende in rechten dienste elc ghemet eenen penninc parisise
sdaechs, veertich daghen lanc ghedurende, als de heere van desen hoeve
vut ligghet ghewapent ten tante vanden lande van Vlaendren, ende es
hy rudder zo dobbleert den dienst. "
HERWAERT (sic, te lezen : HERVAERT) GHEBIEDEN is Den
heerban uitschrijven, of Ter heervaert oproepen Gr . Verdam,
v o Heervaert). Ziehier tot wat verplichtingen al de leenmannen
van het hof van Lichtervelde gehouden waren :

Staatsarchief te Brugge, Fonds van den Burg van Brugge, Charters,
oud nr 5395, voorloopig blauw nr 2203, akte van 10 Februari 1497 :
" Item waert zo dat de heere vanden lande van Vlaenderen dede
ghebieden gherechte herwaert ende de leenhoudre van desen voorseiden
ieene daer toe vermaent worde alzoot behoort vanden heere of vrauwe
van Lichtervelde, so moet by hem selven wapenen te zynen toste, met
zulcke wapene ende met sulcken peerde als daermede dat hy ziin lyf
aventueren wille, ende met een glavie in ziin hant commen te Lichtervelde jnt hof, den heere of vrauwe te dienste, hemlieden dienen vp zynen
cost alzoo verre als de palen van Vlaendren gaen ; ende waert zo dat
de heere of vrauwe van Lichtervelde den leenhoudere te dienste hebben
wilde buuten lande, daer zoudene de heere of vrauwe moeten onthouden
van allen tosten, alzoo hem behooren soude, maer soude moeten bliven
dienende. "
HERVARDPENGHE, in

eene akte van 1222 :

Léop. van Hollebeke, L'Abbaye de Nonnenbossche, blz. 104 :
" Ego Michael de Harnis... ecclesie de Buscho... in perpetuam elemo
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sinam contuli... denarios qui vulgo Hervardpenghe dicuntur et quos
michi annuatim ecclesia illa solvere solebat, de terra illa quam in
dominio meo possidet apud Steinewerke... " (Sept. 1222.)

501. GHEVEN HALM ENDE WETTELIKE GHIFTE.
Is eene formule van overdracht van onroerend goed.
Belangwekkende bijzonderheden en teksten komen voor bij
Stallaert, Gloss., v . Halm. en bij Verdam, v° Gifre 2° alsook
v . Halm. Men zie verder ons Gloss. a i'Inventaire Arch.
Bruges, va Halm. Een tekst volgt uit het jaar 1311 :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Abdij van Sint-Andries, Charters,
oud nr V. 24, voorloopig blauw n r 7226 : " Wie..., scepenen in tSaeftinghen..., doen te wetene... dat wie hebben ghesien ende ghelesen eene
lettre onbesmet van eenigher rasure ende..., jn dire manieren als hier na
staet ghescreven :
" " Wi..., scepenen jn Brugghe..., doen te wetene... dat quam vor
ons... joncfrouwe M..., ende gaf halm ende wettelike ghifte den here
Woutre, abt van Sinte Andries, ter vorseider abdien bouf, alse in
rechter aelemosen hare jaritide mede te doene..., van ander half buunre
moers metten gronde, licghende... Ende aldaer so maecte de vorseide
joncvrauwe... hare procureres bi namen Clais Lam ende Wouter de
Garencopere ende gaf hemlieden vuile macht over hare quite te sceldene,
vanden vorseiden more ende gronde wt te gane vor den here, vor
scepenen.,. of vor wien dat ment sculdich es wt te gane... '' "
" Ende vort es comen Woutre die Garencopere, als machtich
procurere vorseid, ende hevet ghegheven halm ende wettelike ghifte den
hare (sic) J., als machtich procurere des abts ende convents der abedien
Sinte Andries, als van desen vorseiden more metten gronde gheliic als
hier vorseid es... '' (Akte verleden voor de schepenen van Saeftinghe,
van 11 Juli 1311.)

Men zei ook eenvoudig GHEVEN WETTELIKE GRIFTE :
Archief 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig n r 8862.
" Dat cam vor ons Michiel f. Boudeloots... ende ghaf wettelike ghifte
den here Janne van Blankenberghe... van zesse ymete lands... licghende
inde prochie te Vutkerke.., " (Akte van 18 October 1320. ^-- Een
Latijnsche akte, die naar deze charter verwijst, heeft : " ...sex mensuras
terrarum..., jacentes infra parrochiam de Vutkerke, quas idem dominus
Johannes [de Blanckenberghej emit erga Michaelem $lium Boudeloots...")
Id., id., voorloopig nr 826 : " Dat cam voor ons Robrecht die
Buekel ende verCelie zyn wijf ende ghaven wettelike ghifte Janne
Hanken... vander heltscede van zevene ymete lands... " (Akte van
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27 Augustus 1349. -- Een Latijnsche akte heeft : " ...Medietatem septem
mensurarum terrarum ...quam medietatem Johannes Hanx emit erga
Robertum dictum Buekel et Celiam eius uxorem... ")

En HALM ENDE GHIFTE WERPEN :
Staatsarchief Brugge, Fonds Burg van Brugge (Coucy), Charters,
oud nr 7430, voorloopig blauw nr 3007 : " Vanden welken coope de
voors. vercoopere houd hem wel vernoucht, hevet... halm ende ghifte
gheworpen den voors. coopere wel ende wettelycke naer der costume
ende usage vander voors. vierscare ende hevets hem ywed ende belooft
ywarscap zonder calaenge jeghen allen lieden quite land om quite
ghelt... " (Akte van 30 November 1460.)

Ook nog VUTGHANC (Uitgang) ENDE WETTELIKE GHIFTE
door het woord Uitgang bedoeld wordt het
gaan uit erve van het verkochte goed :
GHEVEN, waarin

Staatsarchief Brugge, Charters, oud nr Acq. 1846, voorloopig blauw
nr 7725 : " Ende ghaven aldaer vutghanc ende wettelike ghifte van alt
trecht dat zy doen ten tyden hadden an vyf ghemeten lands... " (Akte
van 5 Februari 1509, verleden voor notaris Adriaan " de Abiele ".)
GHEVEN HALM ENDE WETTELYCKE GRIFTE... TEN TYTLE VAN
LOYALEN COOPE

luidt het in eene akte van I640 :

Staatsarchief te Brugge, Fonds Brugge, Charters, oud n r 5359,
voorloopig blauw, nr 6274 : " Ende ghaven halm ende wettelicke ghifte
aen ende tot proffiete van Sr P., present ende t'selve accepterende over
hem ende syne naercommers, ende dat ten Lytle van loyalen coope danof
ghedaen ten stocke van J., gheswooren stochouder deser stede..., van
een huus staende... " (Akte van 17 April 1640.)

Een SAERTRE VAN GHIFTE was een Akte van verkoop :
Staatsarchief Brugge, Fonds Brugsche Vrije, Charters, oud nr 5430,
voorloopig blauw n r 2106 : " Up twee ymete lants, twelke voorseide
land dat L. cochte jeghen P., also die tsaertre vander ghiften die daer
of es wel verclaerst, mencioen maect ende in houd... " (Akte van
6Mei 1401.)
GHERECHT ZYN BY COOPE ENDE WETTELYCKE GRIFTE

wees

op de gedane overdracht van goed :
Archief 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig n r 799 :
" In welcke voorschreven zes ghemeten... Adriaen de... gherecht was by
coope ende wettelycke ghifte van dheer Gillis de..., volghende sijne
ghifte dannof synde... " (Akte van 14 Mei 1652.)
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502. — BESTEDINGHE.
Is hetzelfde als ons woord Aanbesteding en is in een
fransche akte vertaald door " Rebail " :
L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Franc, III, 233: " ... Aultrement
a faulte de ce, serait a craindre une generale inondation de tout le pays
circonvoisin, nous avons bien voulu requerir qu'incontinent veuilliez
entendre au rebail ou bestedinghe des reparations des dictes dunes... "
(Brieven van den prins, van 25 Mei 1628.)

503. — VREDE : GOEDE VREDE DOEN,
GOEDE VREDE DOEN

uit den tekst hieronder, is niet Donner

bonne trève, zooals door D. Berten vertaald werd. Daardoor

wordt integendeel bedoeld, dat de inwoners van de in spraak
zijnde heerlijkheid van Nevele, elkanders land, — bij voorbeeld
het zaailand van een gebuur, — door gepaste afsluiting, behoorlijk dienden te vrijwaren tegen de schade die door hun grasbeesten zou kunnen veroorzaakt worden :
D. Berten, Cout. Seign. enclavées Vieuxbourg Gand, blz. 517 :
" Men ghebiet van weghen heere ende weth vanden lande van Nevel,
dat men by desen, naer oude costume, is ghebiedende de halfmaert vrede,
by de welcke eenen yeghelicken bevolen wort elckanderen goede vrede
te doene onthier ende xiiij daeghen naest commende, en alle rechtvaerdighe weghen te opene ende onrechtvaerdighe te stoppen... " (Rond 1666.)

De HALFMAERT-VREDE is ook niet la paix (ou trève) de
mi-mars. maar wel de Keure van halfmaart. waardoor het
" vreden " of afsluiten, d. i. het Stoppen. " Besluten '' en
" Betunes " van stukken land bevolen werd. Men vgl. met
onze aanteekeningen op VREDEN : Syn goet vreden, enz., in
onze Keure van Hazebroek, IVe deel, blz. 500, kol. 1, nota, —
en op STOPPEN, BEVREDEN, enz., in Versl. en Meded., jaarg. 1912,
blz. 915-917.
EDW. GAILLIAKD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
*
**

KAREL BOURY - FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*

**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeu-ring van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden 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 verzocht, 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.

MAANDSCHRIFT
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zieomslag
Aug. lleernaert -prijs, Ode blz.

INHOUD.

1°)

Verslag

2°) Kleine

Nr

over de Augustus- vergadering

...

593

verscheidenheden :

504.

Clakeloos rente, door EDW. GAILLIARD

602

3°) Vondel, Balthasar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen, door Dr. MAURITS SABBE

605

4°) Bij de 400 ste verjaring van L. Guicciardini's
geboortedag, door MAURITS SABBE . . . 625

Vergadering van 3 Augustus 1921.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT DOOS, Dr.
HUGO VERRIEST, ISID. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS,
Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en
J. JACOBS, werkende leden ; en de heer Dr. MAURITS
SABBE, briefwisselend lid.
De heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, bestuurder,
Dr. A. FIERENS en F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE,
briefwisselende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
*
**

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

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Aca
demie aangeboden :
Door de Regeering :

Tijdschriften. — Académie Royale de Belgique. Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, no 6, 1921.
Door de vereeniging " De Vlaamsche Wetenschappelijke Con„
gressen :
Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen, den 6-7-8 Augustus
1921 te houden te Mechelen. Programma. Z. pl. of j. (Gent, 1921.)
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Door de " Académie royale d'Archéologie ", te Antwerpen :
Annales, 6e série, tome IX, le et 2e livr. -- Bulletin, no 1, 1921.
Door Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid :
CEULENEER (ADOLF DE). - La Charité romaine dans la littérature et dans l'art. Anvers, 1921.
Door den heer Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid :
Aan 't Minnewater, door MAURITS SABBE. Tweede druk. Bussum, 1921.
Het Fransch in de Lagere Scholen, door MAX ROOSES 1920.
Lectura-Reeks, nr IV.
JAN VAN BEERS. Gedichten : Jongelingsdroomen (10e druk) ;
Levensbeelden (6e druk); Gevoel en Leven (5e druk); Ryzende Blaren
(3e druk) ; De Idylle van Vriend Mathys. Eeuwfeest-uitgave met den
steun der stad Antwerpen bezorgd door de familie van den dichter.
Inleiding door MAURITS SABBE. Antwerpen, 1921.
Door den E. H. L. AERTS, pastoor :
Eyckiana. Over Propheten- en Sibyllenteksten, door LAMBR.
AERTS, Pastoor te Heppen. (Overdruk uit het maandschrift : Limburg.)
Maeseyck, 1921.

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, nr 7, 1921. -- Leuvensche Bijdragen, XIIIe jg., l e en 2e afl.
--- Franciscana, nr 3, 1921. De Opvoeder, nrs 21 en 22, 1921. —
De Schoolgids, nr 1, 1921. — De kleine Vlaming, Aug. 1921. '-- La
vie diocésaine, juillet 1921. -- Bollettino della Societa Piemontese,
nrs 1-2, 1921.

Ingekomen boek
demie is ingekomen :

Voor de Boekerij der Aca-

1921. Annuaire administratif de Belgique et de la capitale du
royaume. Bruxelles, 1921.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920.1921)
werden ingezonden :
Door den heer PETRUS VAN NUFFEL, Moorselbaan 150, te Aalst :
De Duitschers in Aalst, door PETRUS VAN NUFFEL. Aalst, 1921.

--r 595 --Door den heer EuG. DE BOCK, te Antwerpen :
Hendrik Conscience en de Opkomst van de Vlaamsche Romantiek, door EuG. DE BOCK. Antwerpen, z. j.
Door den heer JAN BOON :
JAN BOON. Roode Meidoorn. Tien novellen. Standaard - Bibliotheek, z. j.
^
^*

Ingekomen brieven. — De Bestendige Secretaris
stelt de Vergadering in kennis met de hieronder volgende
ingekomen brieven
1°) Toponymie van westelijk Vlaanderen..., door
Bij brieve van 5n Juli, wordt door
den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten toelating verleend, om voor het Derde deel tot een afzonderlijke beperkte aanbesteding over te gaan. — De aanbesteding zal den 11 Augustus plaats grijpen.
KAREL DE FLOU. —

2°) Vereeniging der Vlaamsche Philologencon-

gressen. — Bij brieve van 18 Juli, verzoekt de Vereeniging de Koninklijke Vlaamsche Academie, zich bij de
Vlaamsche Congressen, den 6-7 Augustus te Mechelen
te houden, door een afgevaardigde te laten vertegenwoordigen. — De heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS wordt
daartoe aangewezen.
Letterkundige Mededeeling.
Aanbieding door den heer Dr. MAURITS SABBE
van : Jan van Beers' Gedichten (Jongelingsdroomen
10e druk), — Levensbeelden (6e druk), — Gevoel en
Leven (5e druk), — Rijzende Blaren (3e druk), De
Idylle van Vriend Mathys. Eeuwfeest-uitgave met den
steun der stad Antwerpen bezorgd door de familie van
den dichter. Inleiding door Dr. Maurits Sabbe.
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MIJNE HEEREN,

Ik heb de eer en het genoegen namens de familie van
Jan van Beers aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een
prachtexemplaar aan te bieden van de uitgave der volledige
werken, die ter gelegenheid van 's dichters eeuwfeest in het
licht werd gezonden.
Het boek bevat alles wat Van Beers zelf had bijeengebracht voor de uitgave in 1884 bij A. Hoste te Gent en Elsevier te Amsterdam verschenen. Enkel De Idylle van Vriend
Mathys, na Van Beers' dood in De Gids (1888) opgenomen,
werd er bijgevoegd. Hier vinden wij dus 4alles wat de dichter
zelf waardig achtte om tot het nageslacht over te gaan.
De nieuwe uitgave is voorzien van een inleidende studie
over den dichter en zijn werk en van een bibliographie, waarin
vermeld worden de verschillende uitgaven van 's dichters letterkundige en opvoedkundige werken, alsook de geschriften
over hem verschenen. Het boek bevat bovendien een achttal
platen, waaronder enkele zeer merkwaardige portretten van
den dichter.
Onze letterkunde mag zich verheugen in dezen mooien
herdruk van de eens zoo pupulaire gedichten, die sedert geruimen tijd niet meer in den handel waren. Het is de nu definitieve
uitgaaf van den arbeid van een der beminnelijkste figuren uit
ons letterkundig Pantheon.
Mededeelingen namens Commissiën.
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 heeren : Kan. AMAAT Joos, voorzitter,
EDW. GAILLIARD. KAREL DE FLOU, Is. TEIRLINCK, leden, Mr.
LEONARD WILLEMS en Dr. MAURITS SABBE, hospiteerende
leden, en Prof. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] " De Summa der godliker scrifturen, 1523 ". — Het
eerste Nederlandsche Boek op den Index. Lezing door Mr.
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turen ", verschenen in het Bulletin de
der godliker scrifturen
l'Histoire du protestantisme Frangais, 1919.
Spreker is het op verschillende punten niet eens met den
Franschen geleerde. Weiss beweert dat de " Summa '' het
werk is van Hinne Roode. De heer Willems blijft bij de meening van Benrath en van Toorenenbergen, dat Bommelius de
auteur is. Weiss stelt de Hollandsche princepsuitgave in 1524;
de heer Willems houdt het met den datum 1523, welke tot
hiertoe aangenomen werd.
Op andere punten meent spreker zich bij de gissingen
van Weiss te kunnen aansluiten. Ten slotte wijst hij op het
groot belang van de " Summa " en hare verspreiding in het
buitenland.
b] Kleine verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD medegedeeld : Bestedinghe is hetzelfde als Aanbesteding.
(1628.) --• Vrede : Goede vrede doen, werd verkeerd vertaald
door " Donner bonne trève ''. Wat eigenlijk daardoor bedoeld
wordt. (1666.) --- Hoorenboomen, Vursten en Weegen. In een
tekst van 1550. -- Hofmeester en Ho f meester ye, uit een oorkonde betreffende den Ouden Burch van Gent, 1617 en 1620.
•-- Cricke :

een bepaald gebied aan het Brugsche Vrije toebe-

hoorende. Tekst, uit 1513, daarmede in verband te brengen. —
Banken : Ghebanckt zyn. Het stellen van banken op een
Zine wettelike jaren hebben
bepaalde plaats. (1474.)
Meerderjarig zijn. (1356.) --- Clueteringhe : Cleene clueteringhe. Beteekent Rommel, Brol, Prondeling. (1378.) — Cleeder
besem. Hoe door een schrijver verkeerd vertaald. (1524.) —
Hilten staken is hetzelfde als Hilten (een vischtuig) leggen.
(1377.) --- *Helcweer. Niet door Rietweer uit te leggen. Daardoor is eenvoudig Hilteweer te verstaan. (1438.) Ydel of
vaghe zyn, spr. van een geestelijk beneficie. Ook spr. van een
hofstede. (1319 en 1328.) — Bachuut. (1487 en 1488.) — Verzoucken an... (1488.) -- Gaen tot bider eerden, spr. van een
zijden kleed. (1333.) -- Iets stellen in enen. (1488.) — Corenbiter. (1517.)
c] Die Pierts : Topographische, taal- en geschiedkundige
aanteekeningen over en om het Peertshuis...., door Dr. JAN
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GESSLER, aan de Academie, ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen, aangeboden.

De Commissie stelt aan de Academie voor, om de
twee lezingen van de heeren Leonard Willems en Edw.
Gailliard, alsook, op verslag van de heeren Karel Deflou,
Gailliard en J. Vercouillie, de studie van den heer J. Gessler
in haar Verslagen en Mededeelingen op te nemen. —
Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. — De heer OMER WATTEZ, secretaris, legt het hieronder volgend verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Is, TEIRLINCK, voorzitter, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. Dr. LOD. SCHARPE, leden, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en
Dr. MAURITS SABBE, hospiteerende leden, en OMER WATTEZ,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Vondel, Balthasar Moretus II, Leonardus Marius en
Hendrik Barentsen. Lezing door Dr. MAURITS SABBE.
—Vorgelichtdornuitgevnbeschidnuthearcifvan
het Museum Plantin-Moretus heeft Dr. SABBE den kring van
Vonders katholieke vrienden nog wat beter leeren kennen en
wat meer uitgebreid dan totnogtoe het geval was.
Hij heeft o. a. aangetoond, dat, in strijd met de onderstelling van Dr. Leendertz, Vondel en Balthazar Moretus II, wien
de dichter de ode De Druckkunst opdroeg, elkander wèl
gekend hebben. De bemiddelaar tusschen Vondel en Balthasar
Moretus II was de Amsterdamsche drukker Hendrik Barentsen
Hartoghvelt, die met de Moretussen niet alleen zakelijke maar
ook vriendschappelijke betrekkingen onderhield.
Joost van den Vondel, de jonge, kwam in 1656 te Antwerpen met een aanbevelingsbriefje van zijn vader, 40 gulden
ontleenen aan Balthasar Moretus II. De terugbetaling moest
geschieden door tusschenkomst van Hendrik Barentsen. Anna
Vondel heeft in 1643 met de dochter van Barentsen bij de
Moretussen gelogeerd.
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die in Vonders bekeering tot het catholicisme een aanzienlijk
aandeel had, behoorde niet alleen tot de goede vrienden der
Moretussen maar was er in zekere maat mede verwant door
het huwelijk van zijn broeder Cornelis van der Meeren met
Suzanna van Tongheren. Balthasar Moretus I had zich veel
moeite gegeven om Leonardus Marius in 1627 uit Keulen naar
Antwerpen te doen overkomen en als plebaan der 0. L. V. kerk
te doen aanstellen. Dit plan mislukte, doch toen Marius in 1629
te Amsterdam pastoor der Oude Zijde en Beggijnenvader
werd, bleef de correspondentie tusschen hem en de Moretussen
voortduren.
H. Barentsen was ook bevriend met Bartholdus Niehusius,
dien Vondel in 1653 in een merkwaardigen berijmden brief
verheerlijkte.
Het vertrouwen dat Barentsen in Moretus stelde blijkt
o.a. uit de pogingen, die hij aanwendde om bij hem een anoniem " Duytsch Tractaetken '' te doen drukken. Dr. Sabbe
haalde uit het Plantijnsch archief alles aan wat op dit onbekend
geschrift betrekking heeft en opperde de onderstelling, dat het
een politiek pamflet van Hollandsche katholieken was. Hij
deelde over dat stuk ook een paar interessante gissingen mede
van Dr. Hend. C. Diferee, bestuurder van het Vondel-Museum
te Amsterdam.
b] Bijdrage tot den Vakwoordenschat : Een Chemische
Woordenlijst, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en CHRIST. DE
BRUYCKER, aangeboden tot opneming in de Verslagen en Mededeelingen. — Dr. VANDEVELDE leest een paar bladzijden uit
het werk. --- De Vergadering drukt den wensch uit dadelijk eene
commissie van twee leden te benoemen die het werk zouden
onderzoeken.
— Worden door de Academie als verslaggevers aangewezen de heeren Is. TEIRLINCK en Dr. SCHARPÉ.
De Voorzitter stelt voor de lezing van Dr. SABBE
in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. — Door
de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
—
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DAGORDE.
1°) Commissie voor prijsvragen. — Verslag door
den Bestendigen Secretaris namens de Commissie. Deze
heeft zitting gehouden den 21 Juli. Na de lijst der reeds
uitgeschreven prijsvragen in oogenschouw genomen te
hebben en gezien de geringe geldmiddelen waarover de
Academie thans beschikken mag, beslist zij vooralsnog
geene nieuwe wedstrijden voor te dragen.
Op haar voorstel, wordt de prijsvraag over de
Zeevisscherij voor het jaar 1923 aangehouden. Schrijver
van het ingezonden prijsantwoord, met kenspreuk Piscator III, zal zijn handschrift kunnen terugbekomen, mits hij
zich verbinde het stuk, naar behooren gewijzigd, aan de
Academie uiterlijk 10 December 1922 weder te zenden.
(Men zie de verslagen over dit prijsantwoord uitgebracht,
boven op blzz. 133-138.)
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. Lidmaatschap der Commissie. -- Verkiezing van een Lid ter vervanging van
wijlen ALFONS DE COCK. Candidaten : de heeren Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE en Dr. JULILIS PERSYN.
De Vergadering gaat tot de verkiezing over.
Worden door den waarnemenden Bestuurder tot
stemopnemers aangewezen, de heeren Is. Teirlinck en
Dr. Goemans.
Wordt verkozen de heer Dr. VANDEVELDE.

— De heer VANDEVELDE spreekt zijn hartelijken
dank uit en belooft aan de werkzaamheden der Commissie ijverig deel te zullen nemen.
3°) Lezing door den heer Dr. Maurits Sabbe :
Bij de 400e verjaring van L. Guicciardini's geboorte. —
Dr. SABBE meent dat de Koninklijke Vlaamsche Academie, die het zesde eeuwfeest van Dante plechtig herdacht,
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zich niet onbetuigd mag laten bij de vierde vereeuwing
van de geboorte van Ludovico Guicciardini, die in zijn
Descrittione di tutti i Paesi Bassi aan onze gewesten,
ons volksleven en onze kunst een merkwaardig gedenk
teeken oprichtte.
Dr. Sabbe verhaalt Guicciardini's levensloop, vooral
nadruk leggende op zijn verblijf te Antwerpen en het
aandeel, dat hij daar aan het openbaar leven heeft
genomen.
Na een bespreking van Guicciardini's eerste geschriften : Hore di Recreazione en I Precetti e Sententie piu

notabili in materia di Stato di M. Francesco Guicciardini, waaruit Dr. Sabbe vooral een karakterbeeld van
den te Antwerpen ingeburgerden Florentijnschen edelman zocht af te leiden, weidde spreker uit over Guicciardini's Commentarii delle cose piu memorabili seguiti in
Europa; specialmente in questi Paesi Bassi, om ten slotte
tot de bespreking te komen van de Descrittione.
Dr. Sabbe schetst het ontstaan van dit werk ; de
wijze waarop Guicciardini er zich voor documenteerde ;
de zorgen, die ettelijke Antwerpsche en andere drukkers
aan zijn typographische uitvoering besteedden ; de waarde
van het werk voor de geschiedenis van ons economisch,
politiek en intellectueel verleden; de manier waarop het
boek door het magistraat van Antwerpen werd onthaald ;
en zijn beteekenis voor de Nederlanden in 't algemeen.
— De waarnemende Bestuurder stelt voor de zoo
belangrijke lezing van Dr. SABBE in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. — (Goedgekeurd.)

— De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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KLEINE VEftSCHEIDEHREDEN.
I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
■■•••■ ••,

504. -- CLAKELOOS RENTE.
Naar een akte van 4 October 1418, verleden voor de schepenen van Maldeghem, waren de " prokeruer '' en de ontvanger van " der hoordene ende den gheelen convente van den
" Saertroisen by Ghent '' voor de vierschaar verschenen, " hemlieden beclaghende ", in naam van hunne lastgevers, dat zekere
" aervelike rente ende seyns '', hun toebehoorende in het
ambacht van Maldeghem, waren " ghezet ende ghepoint jaerlijx
" een vierendeel zettinghen eenen langhen termyn gheduerende ".
Nooit hadden de Karthuizers daarvan hooren spreken,
toen onlangs zekere Jan van der Donc, een van de renteschuldigen van het klooster, hun had gezegd, " dat harerlieder
" voorseide rente ende seins of ghewonnen ware wettelike ",
overmits " dat zij in ghebreke waren van hemlieden te weerne
" ende betooch te doene van haren rechte ".
De Karthuizers was diensvolgens groot onrecht gedaan,
dit " na den sconen ende goeden betooghe, die zy ", procureur
en ontvanger alsboven, " daer ter steden der wet van Mal" deghem deden blyken ". Deze hadden namelijk doen gelden,
dat de " Saertroisen '' in tijden verleden hadden bezet al haar
goederen, " omme CLAKELOOS RENTE ENDE SEINS JAERLIJX der of
ane ". Ten andere waren aan de sche" te heffene ende te ontfane
penen zekere brieven getoond, uitgaande van den heer van
Maldeghem, waaruit kon opgemaakt worden dat genoemde
goederen behoorden " van allen zettinghe, taelge ende laste
" quite te zyne ".

Ook werd door schepenen uitgesproken, " dat de voor" seide rente ende seins sculdich was vry ende quite te zijne
" van zettinghe ende van pointinghe, van verledenen daghen
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" ende van toecomende tyden ''. Wat echter te verwachten
was, werden bedoelde lasten geschoven op den rug van de
" bezitters ende ghelders '' van de in spraak zijnde " rente
" ende seyns
Een " CLAKELOOS RENTE '' was derhalve eene rente die,
met het oog op den heller, vrij was van " allen zettinghe, taelge
"4 ende laste ".

De tekst hieronder, waarin het bovenstaande breedvoerig
wordt uiteengezet, dient in het geheel opgenomen
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het klooster der Societeit Jezus
te Brugge, of van de voormalige Karthuizers te Gent, Charters, voorloopig blauw nr 10190 : " Zecghende (aan de schepenen van Maldeghem, de " prokeruer " en de ontvanger van " der hoordene ende den
" gheelen convente van den Saertroisen by Ghent '') ende hemlieden
beclaghende, dat zy hoorden ende verstonden by den ghonen jaerlijx
aervelike rente ende seyns scul iich zyn, ende namelike by eenen Jan
van der Donc, dat zy up harerlieder aervelike rente ende seyns, die zy
hebben int ambacht van Maldeghem, zyn ghezet ende ghepoint jaerlijx
een vierendeel zettinghen eenen langhen termyn gheduerende, daer zy
noyte of ghehoort en adden danne by Janne van der Donc voorseit in
corten daghen.
De welke Jan hemliedcn gheseit adde dat harerlieder voors. rente
ende seins of ghewonnen ware wettelike, over mids dat zij in ghebreke
waren van hemlieden te weerne ende betooch te doene van haren rechte.
Zeiden de voors. prokeruer ende de voors. M. (de ontvanger), over
de voors. Saertroisen, dat hemlieden daer ghedaen ware groot onrecht,
na den sconer ende goeden betooghe, die zy daer ter steden der wet van
Maldeghem deden blyken.
Ende als scepenen adden ghezien... hoe dat de voors. Saertroisen...
in tiden verleden huut hadden ghegheven al harerlieder goede omme
clakeloos rente ende seins jaerlijx der of te heffene ende te ontfane, ende
zaghen noch ander goede bezeghelde brieven... by eene heere van Maldeghem als van den voors. goede, hoe dat sculdich ware ende es van
alten zettinghe, taelge ende laste quite te zyne, doe was daer weder
al noch ghewyst... by der wet van Maldeghem dat de voors. rente ende
seins sculdich was vry ende quite te zijne van zettinghe ende van pointinghe van verledenen daghen ende van toecomende tyden costeloos
ende al scadeloos, ende de voors. Saertroisen waren daer huten zettinc
brieve ghedaen stellen... ende bij zetters ghedaen stellen up de bezitters
ende ghelders van harerlieder voors. rente ende seyns... " (Akte van
4 October 1418.)
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En aldus, — naar den schrijver van " Het Vlaems SettinghBoecxken " (Ghendt, 1694), — wordt aangetoond, sprekende
" vande groote ongheregheltheden, dewelcke inde Provincie
" van Vlaenderen zyn inghedronghen, in 't faict vande Pain" tinghen ende Settinghen,.., waerom de Arme slechte Men" schen daer-door ghemeenelyck worden verdruckt, ende de
" Machtighe verschoont ".
In den boven aangehaalden tekst, is CLAKELOOS als bijv.
nw. gebruikt. Hieronder komen drie voorbeelden voor van het
gebruik van CLAKELOES, of CLAKELOOS, bij wijze van bijwoord.
In de drie voorbeelden wordt geduid op het afstaan van goederen mits " aerveliken seynse ", onder bepaling dat die zal
betaald worden " clakeloos heffens ende wechdraghens ",
d. w. z. Zander dat men er iets van aftrekt, Zuiverweg :
Staatsarchief Brugge, Fonds Brugsche Vrije, Charters, oud nr 991,
voorloopig blauw nr 3165 : " ... te eenen aerveliken schense omme twee
ende twintich sceleghe parisise elcs iaers, te gheldene, te eiken Sente
Bamesse, clakeloes wegh draghens elxs iaers, boven al dattere hete gaet
iaerlixs. " (Akte van 4 September 1352.)
Id., id., oud nr 409, voorloopig blauw nr 2390 : " ... te heenen aerveliken seynse omme hellevene scelghe groter tornoyzen syaers heeweliker ende aerveliker renten, heewelike ende aervelike gheduurende,
clakeloos heffende ende wechdraghens boven al datter huute gaed, ende
die te betaelne J..... " (Akte van 20 October 1359.)
Id., id., oud nr 406, voorloopig blauw n r 2389 : " Ende K. voorseyd
wedde... J. voorseyd dese voorseyde rente te wette te warenderene vry
ende quite tjeghen eiken mensche, als over J. voorseyds proper vry
eeghin rente, ende dese voorseyde rente clakeloos heffens ende wechdraghens, ende dese voorseyde rente te gheldende ende te betaelne alle
jare te Bamesse sonder fraude ofte malengien ''. (Akte van 20 Oct. 1448.)

Verdam heeft een woord CLACKELOOS, dat hij uitlegt door
Zonder in iets te kort te schieten, Onvoorwaardelijk, Geheel
en al, maar geene van de teksten door hem aangehaald staat,
zooals het met de onze het geval is, in betrekking met " rente
ende seins ". Zijne uitlegging schijnt op onze teksten niet toepasselijk te zijn.
EDW. GAILLIARD.

VONDEL,
BALTHASAR MORETUS II,
LEGNARDUS MARIUS EN HENDRIK BARENTSEN,
DOOR

Dr. MAURITS SABBE,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het is Vondel zelf, die zijn naam voor de eerste maal verbonden heeft met dien van den achterkleinzoon van Christoffel
Plantin, Balthasar Moretus II, van 1641 tot 1674 het hoofd van
de beroemde Antwerpsche drukkerij. De prins onzer zeventiende-eeuwsche poëten droeg immers aan dien Moretus de
ode De Druckkunst op, in 1645 in de bekende plano-uitgaaf
verschenen (1). J. H. W. Unger maakte de onderstelling, dat
Moretus met dit gedicht vereerd werd ter gelegenheid van zijn
huwelijk, dat inderdaad op 23 Juli 1645 werd gevierd.
Deze gissing van den gewaardeerden Vondel-uitgever
berust enkel op de overeenkomst van het jaartal van Moretus'
bruiloft met dat van de uitgave van de ode. Men zal toegeven,
dat zulks een brooze grond is, vooral omdat er in Vondel's
gedicht geen de minste zinspeling op het huwelijk van Moretus
voorkomt,
Dr. P. Leendertz Jr. maakt in zijn Leven van Vondel (2) de
gissing van Unger niettemin tot een bevestiging en schrijft :
" In Juli 1645 trouwde Balthasar Moretus, de beroemde boekdrukker te Antwerpen. Bij deze gelegenheid dichtte Vondel
De Druckkunst ".

Daar voegt Dr. Leendertz dan de volgende beschouwingen bij : " Wel is het niet geheel onmogelijk, dat hij (Vondel)
(1) De Werken van J. van den Vondel (Van Lennep -Unger),
1645-1648, blz. 217.
(2) Amsterdam, Meulenhoff El Co 1910, blz. 237.
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dezen drukker gekend heeft, maar het blijkt nergens en bovendien zouden wij een anderen toon verwachten. Het is dus
waarschijnlijk, dat hij dit voor een ander, b. v. voor Blaeu
geschreven heeft ".
Wij begrijpen werkelijk niet waarom Dr.Leendertz betwisten
wil dat De Druckkunst voor Balthasar Moretus geschreven
werd. De aanhef van het gedicht : " Doorluchte en wijze
Balthasar ", de verzen : " Aldus hanteert haer Moerentorf,
op wien zijn vaders erfdeught
deught storf ", en sommige bijzonderheden als de zinspeling op de verspreiding van Moretus' uitgaven in China door de Societeit Jesu, laten onzesdunkens
dergelijken twijfel niet toe.
Het blijkt nergens, dat Vondel Moretus gekend heeft,
schrijft Dr. Leendertz. Op het oogenblik dat zijn zoo degelijke
levensbeschrijving van Vondel verscheen, was dit werkelijk
zoo. Wij meenen echter in deze mededeeling, dank zij een
paar ontdekkingen in het archief van het Museum PlantinMoretus, Dr. Leendertz te kunnen overtuigen, dat Moretus
en Vondel elkander wel gekend hebben.
In het kladboek van de brieven door Balthasar Moretus II
verzonden gedurende de jaren 1650-1659 komen, onder dagteekening van 28 September 1656, een drietal bescheiden voor,
die met het oog op die vraag van wezenlijk belang zijn (1).
De drie stukken zijn door Balthasar Moretus II gericht
aan den drukker, boekhandelaar Hendrik Barentsen met wien
hij de drukke correspondentie, door zijn oom Balthasar I
begonnen, even druk voortzette.
In het register op een van zijn copijboeken noemt Balthasar Moretus II zijn correspondent Hendrik Barentsen Hartoghvelt, en dat was inderdaad de ware naam van den Amsterdamschen drukker. Een brief van H. Barentsen op het Plantijnsch
archief bewaard is ook Hartoghvelt onderteekend (2). Barentsen
behoorde tot den katholieken tak der familie Van Hartoghvelt
te Amsterdam, waarover Elias (3) en De Bondt (4) ons inlich(1) Arch. Plantin, Reg. CCXCIX, blz. 441.
(2) Id. id., Reg. LXXXV, blz. 255.
(3) De Vroetschap van Amsterdam, blz. 511.
(4) De Katholiek 1898 (Dl. 114, blz. 302).
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tingen verschaffen. Deze Hendrik Barentsen, zoon van Barent
Adriaensz., werd geboren in 1586-87 of 88 en reeds in 1602,
toen hij pas 16 jaren oud was, gaf hij een eerste boek uit (1).
Hij woonde toen nog in het huis van zijn vader, boekverkooper
evenals hij, " In 't Gulden Schrijf boek ", in de Warmoesstraat.
In 1612 trouwde Hendrik Barentsen met Giertje Jacobs, dochter
van Jacob Pietersz. Paets, boekverkooper te Amsterdam. Vroeg
weduwenaar, hertrouwde hij in 1615 met Catharina Hendriks,
en in 1627 trouwde hij voor een derde maal met Petronella
Walravens (2). Deze laatste vrouw overleed in 1647. Barentsen
werd begraven te Amsterdam in de Oude Kerk in 1663 (3).
Tusschen Balthasar Moretus II en Hendrik Barentsen
bestonden niet alleen zakelijke maar ook vriendschappelijke
betrekkingen. Zoo zien wij o. a. dat Moretus als bemiddelaar
dient tusschen Barentsen en zijn twee jongere zoons, Bernardus
en Ignatius, die waarschijnlijk voor hun studie, te Kortrijk verbleven (4). In 1645, bij dreigend gevaar van oproer te Antwerpen, zond Balthasar Moretus II papieren en zaken van waarde
tot veilige bewaring naar Amsterdam bij H. Barentsen (5).
(1) F. HENRICI : Den Troost der Crancken.
(2) E. W. MOES en C. P. BURGER : De Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers in de XVIe Eeuw. (Dl. III, blz. 314 ; Dl. IV,
blz. 321.)
(3) M. M. KLEERKOOPER en W. P. VAN STOCKUM Jr. : De Boekhandel te Amsterdam. (Dl. I, blz. 26.)
(4) Arch. Plantin, Reg. CLI, blz. 163. In hetzelfde register lezen
wij o. a. op blz. 169 : " Op Donderdag lestleden was aen Lil. mijnen
laetsten, t'sedert op den selven daghe t'savonds is Ui. sone Bernardus
alhier wel gearriveert in goede disposities sonder eenighe sonderlinghe
teghenspoet op den wech als alleenelyck dat op den wech van Gendt
eenen ruyter hem synen hoet vanden hoofde heeft genomen, in welcker
plaets ick eenen nuwen getocht hebbe, waer voor op LI1. rekeninghe
gheteeckent hebbe f 4,20... ". (B. M. aan H. B. 14 Augustus 1644.)
(5) Arch. Plantin, Reg. CLI, blz. 251. Wij deelen dit fragment uit
Moretus' brief hier mede daar het tevens een denkbeeld geeft van den
schrik, dien de soldenieren te dien tijde onder onze bevolking verspreidden gedurende den oorlog van de Spaansche regeering tegen de verbonden Franschen en Hollanders : " Alhier in dese stadt is eene seer
groote beroerte onder de gemeynte door de moetwillicheyt die de
soldaten hier buyten in Brabant voorstellen; ende door sommighe
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Verder in dit stuk zullen die vriendschapsbetrekkingen nog
duidelijker blijken.
In het eerste briefje, waarop wij hier de aandacht willen
vestigen wordt door Moretus aan Barentsen gevraagd om bij
Joost van den Vondel, den oude, 40 gulden te laten innen, die
Joost van den Vondel, de jonge, op een reis door Antwerpen
aan den toenmaligen eigenaar der Plantijnsche drukkerij ontleend had.
Het tweede stuk is het afschrift van een briefje waarbij
vader Vondel Moretus bidt, in geval zijn zoon 12 gulden te
leen mocht vragen, hem die te willen geven.
Het derde is de topij van een assignatie van Joost van den
Vondel, den jonge, zijn vader verzoekende aan Hendrik Barentsen de 40 aan Moretus ontleende guldens te willen uitbetalen.
Ziehier den tekst van deze stukken.
I. -- Sr Hendrick Barentzens.
Laus Deo Adi 28 September 1656 in Antwerpen.

Eersaemen, discrete Sr ende vrient, door V. L. Laeste schrijven is
mij leet geweest te verstaen dat d'eere niet en sal hebben van iemanden
oproerighe gheesten die aldaer syn, en is men niet sonder vreese dat het
wel mocht op eene desordre van eene plonderinghe oft roof deser stadt
aencomen waervan Godt ons wille behoeden. Doch daer syn veele
persoonen die eenighe dinghen buyten seynden, die sylieden geerne in
versekeringe gestelt hadden. Het selve en hebbe ick oock niet ongeraeden gevonden te doen, ende hebbe oversulckx heden door Jan
Rubbens gesonden eene bale met boecken geteeckent als in margine,
waer in eenighe schriften ende brieven gesloeten hebbe, dewelcke geerne
bewaert hadde : oversulcx versoecke op Ul. vriendelyck de selve baele
tot UI. huyse in goede bewaernisse willen behouden, tot dat daervoor
ander ordre sal geven. 1st sake dat deselve beroerte noch blyft continueren sal mette naeste geleghentheyt de vryheyt nemen van noch
eenighe dinghen aen Ul. tot bewaernisse te stieren, Ul. presenterende,
in sulcke oft alle andere occasien wederom vrientschappe te vergelden ".
Op 29 April 1652 schreef Hendrik Barentsz. Hartoghvelt aan
Sr Balthasar Moretus : " Zynde int midden van t'gewoel van myn
verhuysinghe hij mijne oude weerde moeder, morgen 91 1/2 jaaren
gepasseert, aldeaer desen nacht (soo het Godt belieft) schicke myne
ingangh te nemen, de welcke den Heere verleene langhe tot Zalicheyt
magh continueren, can niet laten inder haest U. L. te antwoorden, op
de drie distincte U. L. aengename van 14, 16 ende 25 courant... "
(Arch. Plantin, LXXXV, blz. 255.)
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van uwe familie teghen de Professie van uwen soone te moghen sien :
d'welck hope nogh op andere tijden sal geschieden.
Daerentusschen seynde V. L. hier mede eene assignatie van Joost
van den Vondel de Jonghe te laste van sijnen vader S r Joost van den
Vondel d'Oude, om aen V. L. ghetelt te worden de somme van veertigh
guldens, dewelcke ick hem tot syn versoeck in Brabantsch gelt ghetelt
hebbe. Hij heeft mij ghetoont het brief ken van synen vader (dwelck
hier mede seynde) waer mede den selven mij versoeckt aen synen soone
twalf guldens te tellen : doch alsoo hy my verclaerde dat op het schip
van Rotterdam hem vijf ducaten ghestolen waeren, ende dat hy nu
terstont gheerne op Brussel soude verreysen, soo wille verhopen dat
het den vader niet onaenghenaem sal wesen, dat hem de somme van
veertigh guldens die hy my versocht heeft gheaccomodeert hebbe, hier
van sal gheerne het bescheyt weten, en de V. L. beneffens syne familie
den Almoghenden in ghenaede bevelen.
II.
Eerentveste ende Hooghgheleerde Heer Balthasar Moretus oft het
ghebeurde dat toonder deses de somme van twalf guldens by V. E. versocht, soo bidde vriendelyck hem die te tellen waeraen my vriendtschap
sal gheschieden. Ick ben bereyt die terstont aen Hendrik Barentsens oft
den bode wederom te betaelen, en zyt na groetenis Gode bevolen. In
Amsterdam 1656 den 21 September onderteeckent J. V. Vondel.

III. — Aen joost van de Vondel d'Oude tot Amsterdam.
Vader gelieft te betaelen aan S r Hendrick Barents. viertigh guldens
de waerde alhier van Sr Moretus ontfanghen in Brabants ghelt. Actum
in Antwerpen 1656 den 28 September onderteeckent Van de Vondel
d' Jong he.

Het zal wel overbodig zijn naar aanleiding van deze drie
geschriften wijdloopende gissingen te maken. In hun bondigheid zijn die stukken suggestief genoeg voor al wie het gedrag
van den zoon Vondel kent. Het zeker ongewone verzoek om,
" oft het ghebeurde dat toonder dezes " het vroeg, een som van
12 gulden te leenen, en die erg rampspoedige diefstal op een
zoo ongelegen oogenblik, met het gevolg dat de 12 gulden tot
40 gulden stijgen, stemmen erg sceptisch omtrent de echtheid
van het briefje van den braven vader Vondel en de geloofwaardigheid van dien zoon, " kleen van geest en los van
hoofde ", wiens " ongeregeld leven, slecht beleid en bot verzuim ", zooals G. Brandt het heet, den dichter zooveel droefheid berokkenden.
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De drie hier medegedeelde briefjes dagteekenen van
28 September 1656, dus van nauwelijks twee maanden voor
den dag — 22 November 1656 — waarop de jonge Vondel
insolvent werd verklaard. Zijn vader slaagde er enkel door het
bijpassen van 40.000 gulden in hem buiten de gevangenis te
houden, en werd genoodzaakt op de Bank van Leening als
suppoost te gaan werken. Niettegenstaande dat alles zette de
jonge Vondel zijn verkwistingen en oneerlijke practijken voort,
tot hij in 1659 stierf op de reis naar Indië, waarheen men hem
dwong te vertrekken om aan rechterlijke straffen te ontsnappen.
Als wij nu deze stukken onderzoeken met het oog op de
vraag, die ons vertrekpunt was, namelijk of Vondel en Moretus
elkander kenden, dan meenen wij te mogen aannemen, dat de
aangebrachte bescheiden wel degelijk toelaten een dergelijke
kennis niet alleen voor mogelijk maar voor zeer waarschijnlijk te
houden. Al kunnen wij misschien de echtheid verdenken van het
briefje, waarin de oude Vondel aan Moretus vraagt 12 gulden
aan zijn zoon voor te schieten, toch valt het niet te betwijfelen,
dat de jonge Vondel het niet zou gewaagd hebben zich met
een dergelijk verzoek tot Moretus te wenden, zoo hij niet
geweten had, dat zijn vader Moretus kende.
De kennismaking van Vondel met Moretus geschiedde
naar alle waarschijnlijkheid door tusschenkomst van beider
katholieken geloofsgenoot en vriend, Hendrik Barentsen, die
dan ook door den jongen Vondel in het zaakje der 40 gulden
betrokken werd.
Wij weten met zekerheid, dat Balthasar Moretus II op
de twee reizen, die hij naar Amsterdam ondernam, Hendrik
Barentsen bezocht. In 1640 (1) trok de Antwerpsche drukker
naar de groote Hollandsche stad met Marcus van Woonsel en
kwam er bij Barentsen. Dit leert ons een briefje van Balthasar
Moretus I aan Barentsen : " Dese (myn brief) sal dienen tot
couverture van den ingesloten aen mynen neve Balthasar, die
als ghisteren vertrocken is naar Zeelandt en van daer LII. sal
comen besoecken... " (2). Na het sluiten van den vrede te
(1) Arch. Plantin, nr CCXIII : Notaboekje van Balthasar Moretus II, blz. 10.
(2) Id. id., CIIIL, blz. 312.
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Munster in 1648 reisde Balthasar Moretus II andermaal naar
Amsterdam met zijn vrouw en zijn zuster Margaretha (1) en
was er toen de gast van Barentsen of van den papierhandelaar
Gerrit Verduyn. Die twee betwistten elkander de eer Moretus
te logeeren, zoodanig dat deze geen beslissing dorst nemen en
beiden overliet dit vriendschappelijk geschil onder elkander te
slechten (2). Ook de zusters van Balthasar Moretus II brachten in 1644 eenige dagen te Amsterdam door, waar ze van
H. Barentsen veel vriendschapsbetuigingen ontvingen (3).
Is het te gewaagd te gissen dat Moretus bij Barentsen den
dichter Vondel ontmoet heeft ? Barentsen behoorde stellig tot
Vondel's katholieken vriendenkring. Dit leidden wij reeds af
uit het feit, dat de jonge Joost zijn vader verzoekt de aan Moretus ontleende 40 gulden aan Barentsen te betalen. Doch daar
zijn nog andere redenen om aan die vriendschap te gelooven.
Dr. J. F. M. Sterck, de zoo verdienstelijke verzamelaar van
Oorkonden over Vondel en zijn Kring (4), bezit een document
dat Barentsen heelemaal in den kring van Vondel aanwijst,
namelijk een brief van Bartholdus Niehusius, den gewezen
Lutherschen predikant, tot het catholicisme bekeerd door den(1) Arch. Plantin, nr CCXIII, blz. 16.
(2) Id. id., CLI, blz. 466.
(3) Id. id., CLI, blz. 156 : " Ick hope dat myne susters aldaer wel
sullen gearriveert wesen, aen de welcke UI. gelieve myne groetenisse te
doen, alsmede aen Joffr. Ui. Huysvrouw 6 dochters... " (B. M. aan H. B.
12 Juni 1644). — Id, id., blz. 158 : " Voor de eere ende vrientschap aen
myne susters bewesen ben Ul. ten hoogste verobligeert,.. '' (B. M. aan
H. B. 19 Juni 1644). --- Id. id. blz. 158 : " Ick recommandere desen
medegaende over beschickt mach worden, als mede oock aen myne
twee susters dese twee andere, aen dewelcke Ul. gelieve myne groetenisse
te doen, verhopende haest hare wedercomste alhier, d'welck ick hunlieden ben recommanderende " (B. M. aan H. B. 29 Juni 1644). Die
goede betrekkingen duurden nog lang voort. Zoo schrijft H. Barentsen
nog op 29 April 1652 aan Balthasar Moretus II : " Mon Cousin Eugene
ende Compagnie, zyn in gesontheyt (Gode loff) wel thuys ghekeert, de
welcke u.l. Gezuster u.l. beminde salutatie ons heeft gedaen, insgelycke
hy ende wy u.l. wederom zijn doende, verhope (soo het Gode belieft)
d'eere sal mogen bebben, om u.l. met u.l. beminde 6 Compagnie desen
Somer in ons nieuwe wooninghe te moghen ontfanghen, ende u.l. commoditeyt by ons te nemen, sullende ons van harten willecom zijn ".
(Arch. Plantin : LXXXV, blz. 255.)
(4)Bussum, N. V. Uitgevers-Maatschappij, voorheen P. Brand, 1918.

---zelfden pastoor Leonardus Marius, die Vondel's dochter Anna
tot de katholieke kerk bracht en ook aan Vondel's bekeering
heeft meegewerkt. Niehusius was gedurende eenigen tijd te
Amsterdam belast met het opzicht over het drukken der katholieke boeken. Hij woonde daar bij de familie Van Papenbroeck,
waarmede Vondel bevriend was. De hartelijke betrekkingen
die tusschen Vondel en Niehusius ontstonden, blijken uit
den merkwaardigen berijmden brief, dien de dichter hem
omstreeks 1653 naar Regensburg opzond (1). De brief van
Niehusius, in het bezit van Dr. J. F. M. Sterck, werd geschreven den 12 Augustus 1641 aan Dionysius Petavius en bevat
o.a. den volgenden zin : " Quod si Reverentia Vestra aliquid
datura, velim cooperiatur id, et extra inscribatur Henrico Bernardij, bibliopola Amstelodamensi, qui et catholicus et mihi
amicus ". Bernardij of Barentsen behoorde dus tot de katholieke vrienden aan wie men de brieven kon toevertrouwen.
De sympathie van Moretus voor H. Barentsen zal ook wel
een gunstigen bodem gevonden hebben in het catholicisme van
dezen laatste. Zoo dringt o. a. de Antwerpsche drukker bij zijn
collega aan opdat hij een jongen man van zijn kennis, Jan Baptist van Duninghen, te Amsterdam " bij iemandt vande catho
lycke Religie " zou plaatsen om het boekbinden te leeren (2).
Nu beeld ik mij zoo licht in dat de katholieke Barentsen
vooral in 1640, toen Vondel's voornemen om tot de katholieke
kerk over te gaan zich openbaarde, heel gaarne aan zijn Antwerpschen katholieken vriend den toekomstigen geloofsgenoot
zal voorgesteld hebben.
Die kennismaking met Vondel zou een Moretus des te
welgevalliger geweest zijn daar Leonardus Marius (3), pastoor
(1) De Werken van J. van den Vondel (Van Lennep-Unger),
1648-1653, blz. 217.
(2) Arch. Plantin, CLI, blz. 389 (24 Mei 1847).
(3) Biblio- en biographische bijzonderheden over Leonardus Marius
zijn te vinden in J. F. FOPPENS : Bibliotheca Belgica, blz. 817, Brussel 1739 ; Jos. HARTZHEIM S. J. : Bibliotheca Coloniensis, blz. 223,
Keulen 1747 ; B. H. KLbNNE : Amstelodamensia, Amst. 1894 ; Dr. J. F.
M. STERCK : bibliographische studie over Marius' boekje : " Amstelredams Eer ende Opcomen " (gedrukt te Antwerpen bij Hendrick
Aertssens in 1639), 1895.
In 1885 werd een pennetwist gevoerd over de vraag of Vondel
door Marius of door een Jezuïet bekeerd zoude zijn. B. H. Klonne in
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van de Oude Zijde en Beggijnenvader, die zooals wij zagen,
tot Vondels bekeering veel bijdroeg, voor de Antwerpsche
drukkersfamilie alles behalve een onbekende was.
Leonardus Marius, met zijn waren naam Lenaerd van der
Maren (Van der Meren of Vermeeren), was de broeder van
Cornelis Van der Meren, die in 1611 in het huwelijk trad met
Suzanna van Tongheren, dochter van Petrus en Catharina
Moretus (1). Leonardus Marius was dus in zekeren graad met
de Moretussen verwant. In de briefwisseling tusschen hem en
Balthasar Moretus I en II, op het Plantijn-Museum bewaard,
noemen zij elkander overigens zeer dikwijls " Domfine Cognate "
In 1627 gaf Balthasar Moretus I zich veel moeite om
L. Marius, die toen professor was in de Academie en praeses
van het Hollandsch Seminarie te Keulen, naar Antwerpen te
doen overkomen en er hem de plaats van Plebaan in de
0. L. V. Kerk te doen bekleeden. Zoo wij Moretus mogen
gelooven, dan lag de aanstelling van L. Marius te Antwerpen
in den wensch van allen, ook van de Aartshertogin Isabella.
Zoo schreef de opvolger van Plantin aan Marius te Keulen, op
4 November 1627 ; " Votis Coloniensium a quum praeferri
vota tuorum civium ; mandato Sermi Electoris (bona ipsius
veniá) mandatum Ser mae Belgarum Dnae; a qua si refragari
eergas, rogationem et iussionem expectes " (2). L. Marius
volgde dit verlangen van de vorstin en de Antwerpenaars
echter niet, zooals blijkt uit een Latijnschen brief aan den
Deken en het College der Kannuniken en een Nederlandschen
aan den Thesaurier en de kerkmeesteren van de 0. L. V. Kerk
zijn vlugschrift Marius en Vondel (Leiden 1885) hield het er voor, dat
het Marius was. Aan dit debat namen deel Allard, Schaepman en Van
Lommel.
(1) J. B. VAN DER STRAELEN : Geslagt-Lyste der nakomelingen
van Chr. plantin, blz. 311. Van der Meren's getuigen waren de drukkers Hieronymus Verdussen en Geleyn Jansens. F. VAN DER HAEGHEN
vermeldt in zijn Bibliographie Gantoise, Dl. II, een drukker Cornelis
van der Meren (Marius), die te Gent werkzaam was tusschen 1610
en 1626, en houdt hem op gezag van Ant. Sanderus (De Ganday.
erudit. claris., blz. 36) voor den vader van Leonardus Marius. Is het
niet eer zijn broer?
(2) Arch. Plantin, Reg. LXXXVIII, blz. 209.
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te Antwerpen, beide bewaard op het Plantijnsch archief (1). Eerst
was L. Marius wel geneigd om naar de Scheldestad te komen
en hij had zelfs de betrekking aanvaard (2), maar hij veranderde
van oordeel. " Soo veel de Plebanie aengaet van ul. stadt, —
schrijft hij aan de kerkmeesters, --- beken die selfde by my wel
aengenomen te syn, oock met een volle meyningh, om die oock
binnen corten tyt te comen bedienen ; maer thuys wesende, ben
soo door schryvens der ghenen die ick voor myn goevernanten
hou, als door andere schryven van u eighen borgherie, en ul.
eyghen langduerighe stilswygentheyt, soo terugh ghehouden,
dat ick by myn selven niet heb tonen bevinden een soo merckelicken opbreeck ende veranderinghe voor my gheraden te syn ".
Over de redenen dezer weigering handelt de correspondentie
zeer uitvoerig, doch het zij hier voldoende te zeggen, dat
Marius niet zeer ingenomen was met de wijze waarop hem van
officiëele zijde de plaats was aangeboden, en dat hij bij de
verandering ook in aanzien en stoffelijk zou verloren hebben.
In een der brieven gebruikt hij, daarop zinspelend, de bekende
uitdrukking van Homeros in de Ilias : koper is geen goud. Hij
won te Keulen 1200 fl. en was er met zijn familie gehuisvest
sedert 25 jaren (3). Wat er ook van zij. Marius kwam niet naar
Antwerpen, maar kort daarop, in de Vasten van het jaar 1629,
vestigde hij zich te Amsterdam (4).
Uit een brief van 23 Juli 1630 aan Hendrik Barentsen
verzonden door Balthasar Moretus I, vernemen wij dat Suzanna
van Tongheren op dat tijdstip naar Amsterdam gereisd was om
er L. Marius op te zoeken en hem steun te vragen. Zij was
intusschen weduwe geworden en moest voor de opvoeding
zorgen van twee kinderen, waarvan het eene, Katelijntje, later
" geestelijke dochter ", en het andere, Nicolaas, kannunik werd
te Aalst (5). De toestand van de weduwe van Cornelis van
der Meren zal niet schitterend geweest zijn, want in tal van
(1) Arch. Plantin, Reg. LXXXVIII, blz. 215219.
(2) Zie o. a. MERTENS en TORFS : Geschiedenis van Antwerpen,
Dl. V, blz. 616.
(3) Arch. Plantin, Reg. LXXXVIII, blz. 193, 197, 201, 205, 209, 211.
(4) J. F. R. STERCK : Oorkonden over Vondel en zijn Kring, blz. 260.
(5) J. B. VAN DER STRAELEN, t. a. p.
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brieven bekommeren zich B. Moretus en L. Marius om de
schulden van den overleden Cornelis, dien Moretus " een goed
man, maar een slecht boekhandelaar " heet (1). Balthasar Moretus I had Suzanna van Tongheren " recommandatiebrieven "
meegegeven voor L. Marius en zendt haar naar Amsterdam nog
een brief na om haar goeden moed en vertrouwen in te spreken.
Die brief moest haar door Hendrik Barentsen overhandigd
worden ten huize van Pastoor Marius, waar Suzanna te gast
was : " Desen dient, schreef Moretus aan Barentsen, voor couverture van den ingesloten, den welcken bidde in eyghen
handen te leveren : is gelogeert gelyck ul, weet tot den Eerw.
Heer Marius " (2). Een latere brief van Moretus aan L. Marius
betrekt nog een ander lid van de familie Barentsen in den
kring, waarover wij hier handelen. In 1637 (2 September) zendt
Moretus aan L. Marius, uit naam van diens schoonzuster, de
Weduwe C. van der Meren, een som van 150 gl. met verzoek
ze aan Laurens Barentsen te willen teruggeven (3).
(1) Arch. Plantin, Reg. CXXXVIII, blz. 301.
(2) Id. id., CXLII, blz. 149.
(3) Id. id., CIIIIL, blz. 314. ^- De gelegenheden om aan L. Marius
te Amsterdam te schrijven ontbraken B. Moretus niet. In 1634 gaf hij
een brief mee aan een Zuster van Maria, die naar Amsterdam ging om
almoezen in te zamelen tot leniging van den nood der Mariazusters te
Antwerpen. Daarin verzocht hij Marius dringend om die inzameling bij
de Hollandsche en Zeeuwsche katholieken aan te bevelen (Reg. CIIIIL,
blz. 52). In 1640 pleit hij even warm bij Marius ten voordeele van Pater
Lazarus Marquis, prior van de Beggarden te Diest, die ook naar Holland trok om almoezen in te zamelen voor zijn kerk. Het kan wellicht
vreemd schijnen, dat uit het katholieke Zuiden steun voor katholieke
werken gezocht werd in het gereformeerde Noorden ; doch Moretus
geeft daar een verklaring voor, die wij hier vertalen : " Dat de Hollandsche katholieken, vermits zij in hun vaderland minder kunnen, ten minste
in de naburige provintie voor God en Kerk hun mildheid betoonen "
(CIIIIL, blz. 470). — Een ander maal (Paschen 1634) heeft Moretus het
over de verbetering van een Nederlandschen Bijbel (biblia teutonica of
Iiandrica), die L. Marius voor de uitgaaf moest klaar maken, en waarvoor de pauselijke goedkeuring verwacht werd (CIIIIL, blz. 67). Zoo
L. Marius geen tijd had om zich met die verbetering bezig te houden,
dan zou Pater Adr. Moens te Antwerpen het gedaan hebben (CIIIIL,
blz. 208). Of die Nederlandsche bijbeltekst door Marius werkelijk werd
nagezien, blijkt nergens, ook is ons geen Nederlandsche bijbeluitgaaf
van Moretus rond 1634 bekend. In een later schrijven (December 1640)
zien wij Moretus het verzoek van Marius om een Nederlandsch boekje
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komt overigens weer een onverwachte kracht geven aan de
gissing dat Barentsen de band was tusschen Vondel en Moretus.
In het jaar 1643 was de dochter van Barentsen met twee
van haar vriendinnen, een wereldlijke en een geestelijke, naar
Antwerpen gekomen om er eenigen tijd door te brengen. Nu
blijkt uit twee brieven van Moretus aan vader Barentsen
1 . dat die wereldlijke vriendin van Juffrouw Barentsen niemand
anders was dan Vondel's dochter Anna, die in 1640 haar vader
naar het catholicisme was voorgegaan, en 2. dat de juffrouwen
Barentsen en Vondel beiden logeerden in het huis van Moretus'
moeder.
Ziehier het ons betreffende fragment uit den eersten brief,
gedagteekend op 2 Juli 1643 : " Gisteren morgen is ook alhier
wel gheariveert Juffr LIl. dochter met haer gheselscap, die ons
van herten willecom zyn, Juffr LII. dochter met de andere
wereldtlycke dochter hebbe haer logis ten huyse van myne
moeder ende de gheestelycke dochter, de welcke myne moeder
gheerne by het ander gheselschap gehouden hadde, is tot een
van haer maeschap ghelogeert " (1).
Sedert 1641 woonde Balthasar Moretus II " in de huysinghe der Druckerye " waar hij zijn oom Balthasar I opgevolgd
was (2). Zijn moeder woonde tot in Mei 1640 in de Kammersstraat in " het huys daer den Winckel " in was, doch na dien
datum woonde zij in de Kerkhofstraat in het huis " ghenaemt
St Malcus, welcke huys sy voor aen de straet gheheelyck vernieuwt heeft ende van binnen verbetert " (3). De vermoedelijke
reden waarom de Juffrouwen Barentsen en Vondel niet bij
Moretus zelf logeerden bevindt zich ook in den brief, dien
Moretus aan Barentsen zond onder dagteekening van 2 Juli 1643 :
(libellus teutonicus) te drukken van de hand wijzen : " Gij zult, schrijft
hij, (wij vertalen) van mijn neef vernemen waarom ik het drukken van
het Nederlandsche boekje niet heb aangenomen. De naam van den
schrijver zou kunnen verborgen worden in een soort van anagramma,
ofwel indien het Uwe Eerw. niet goed vindt, zal de heer Hemelarius of
Moens zijn naam gereedelijk daartoe leenen „ (CIIIIL, blz. 4701.
(1) Arch. Plantin, CLI, blz. 88.
(2) Id. id., CCXIII, blz. 10.
(3) Id. id., CCXIII, blz. 10.
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" Ick alhier tot mynen huyse gelogeert hebbe Jouff r de huysvrouwe ende dochter van S r Gerrit Verduyn van Amsterdam,
de welcke binnen corte daghen van hier dencken te vertrecken... " (1).
In den anderen brief van 6 Augustus 1643 legt Moretus
aan Barentsen uit waarom zijn dochter nog wat in Antwerpen
bleef alhoewel haar vriendin reeds naar Holland was teruggekeerd. Uit dezen brief blijkt dat bedoelde vriendin Vonders
dochter was. " Eersaeme discrete Sr ende Vrient, — begint
Moretus, -- de brengersche deser sal Ul. de reden segghen
waerom Ul. dochter ons de vrientschappe doet om alhier tot
naer de kermisse te blyven want al waer het saecken sy nu in
Hollant soude behooren om de kermisse over te komen. Dat
Joffrouw Vondels wederkeert, mits de bruyloft van haeren
broeder, is te excuseren, maer dat Ul. dochter weer gekeert
hadde soude geene reden geweest hebben " (2).
Het lijdt geen twijfel, dat de hier genoemde Juffrouw
Vondel wel degelijk de dochter van den dichter is, de trouwe
Anna, de Eusebia uit de opdracht van Peter en Pauwels, Vonders eerste katholieke treurspel. Zij verliet Antwerpen vroeger
dan Juffrouw Barentsen omdat haar broeder moest trouwen,
zoo schreef Moretus op 6 Augustus 1643, en werkelijk sloot
Joost van den Vondel, de jonge, zijn eerste huwelijk met Aaltje
van Bancken, te Amsterdam op 7 Augustus van hetzelfde jaar.
Zou het nu zoo verwonderlijk zijn, dat Vondel, kort na
dit bezoek van Anna bij Moretus en zijn gezin, het gedicht
De Druckkunst aan den gastheer van zijn dochter opdroeg ?
Het vertrouwen dat Barentsen in Moretus stelde blijkt
nog uit een feit, waarvan in de correspondentie op het PlantijnMuseum bewaard, menigvuldige sporen te vinden zijn. Wij
willen deze mededeeling besluiten met een kort overzicht op
de brieven, die over dit geval handelen, omdat het ons voorkomt dat niet alleen de betrekkingen tusschen de twee drukkers
er door toegelicht worden, maar omdat er enkele belangwekkende bijzonderheden over de oude Plantijnsche drukkerij in
(1) Arch. Plantin, CLI, blz. 88.
(2) Id. id. id,, blz. 98.
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voorkomen en er tevens een klein bibliographisch problema in
gesteld wordt, dat de navorschers wellicht prikkelen zal.
4p 9 Mei 1643 laat Moretus aan zijn vriend weten, dat
hij bereid is, op diens verzoek, een werkje te drukken, waarvan
hij den tekst verwacht : " Aengaende de copye die Ul. my is
presenterende deselve aenveerde te drucken soo dat met den
naesten post de copye beneffens de censure geerne zal ontfanghen om metten eersten int werk te leggen. Het formaet sal
volgens Ul. advis in cleyn octavo op goede dobbel x drucken
met de letters van Hantboeck n. 24. Hopende den naeste pryse
voor duysent exemplaria soude wesen tot eenen halven stuyver
het blat. Nu is myne vrage of met consent van den autheur
geene meerdere exemplaria voor my en soude moghen drucken,
d'welck ist laken dat my georloft is sal alsdan voor de duysent
exemplaria tot dry negemannekens en half wesende, een half
negenmanneken minder als een halve stuyver elck blat. Aengaende secreet te houden sal doen als behoort : oock en sal
liever geen stadt op den tytel noemen, alleenelyck het iaer
specificerende " (1),
Het moest dus een anoniem drukje worden. Moretus verwachtte er heel wat van vermits hij voorstellen deed om er ook
exemplaren voor eigen rekening van te drukken, maar zijn
geestdrift verkoelde erg na de lezing van den tekst. Hij verborg
dat dan ook niet in den brief, dien hij op 17 Mei aan Barentsen
liet geworden : " Eersaeme discrete Sr ende vriendt Ul. aengenaemen van 14 deser is my wel geworden, beneffens het Tractaetken waervan nu een deel gelesen hebbe ; maer om de rechte
waerheyt te seggen ick bevinde het geheel anders, als ick wel
verwacht hebbe want volgens Ul, eerste advis soo hadde
gemeynt dat het selve een Tractaet soude geweest hebben met
veele schoone aenmerckinghen : maer bevinde maer eene simpele narratie te wesen vermencht met veele spreckwoorden,
dewelcke naer myn oordeel in alsulcke vertellinge soo goeden
gratie niet en hebben : soo dat niet alleen op mynen cost het
selve niet en soud willen drucken, maer versoeck op Ui. my te
laeten weten oft het selve aen Sr Aertssens (2) wille te drucken
(1) Arch, Plantin, CLI, blz. 73.
(2) De bekende Antwerpsche drukker Hendrik Aertsens I (1586
t 1658).
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geven, oft wel wederom senden, want hebbe t'sedert oock
bedacht, dat mits heel secretelyck gedruckt moet wesen, het
selve in myn druckerye niet wel en sal connen geschieden,
alwaer dagelyckx (principalyck inden somer, ende omtrent de
aenstaende kermisse) veel vremdelinghen oock hollandsche
deselve komen besichtigen, Ul. gelieve dese myne vryheyt
ende excusie ten beste te nemen " (1).
Barentsen heeft dan blijkbaar aangeboden zelf de onkosten
van den druk te dragen. Op 4 Juni schrijft hem Moretus inderdaad : " ... Ick dat tractaetken op Ul. kost drucke ende beginne
soo haest als het kermisvolck sal vertrocken wesen, want
tegenwoordich alhier weer lieden van hollant syn die dagelycx
comen de druckerye besien " (2).
Er kwam echter altijd wat nieuws in den weg om dat
drukken te verhinderen. Men krijgt den indruk, dat Moretus er
geenszins op gesteld was om aan Barentsen's verzoek te voldoen. Op 2 Juli ontvangt de Amsterdamsche drukker het
volgende nieuwsje : " Het Tractaetken dat van Lil. ontfanghen
hebbe, en hebbe tot noch toe niet gheraden ghevonden in het
werck te legghen midts ick alhier tot mynen huyse gelogeert
hebbe Jouffr de huysvrouwe ende dochter van S r Gerrit Verduyn van Amsterdam, de welcke binnen corte daghen van hier
dencken te vertrecken, als wanneer met den eersten het voorschreven Tractaetken in het werck sal leggen " (3).
Op 27 Augustus is er nog geen begin mede gemaakt.
Moretus laat integendeel weten dat hij er wegens overvloed
van werk van afziet : " Aengaende het tractaetken het is my
leet dat het selve niet wel en kan drucken, den treyn van myne
druckerye tegenwoordich het selve niet toelatende ; mits alle
myne perssen alsoo geoccupeert syn dat het my niet wel
moghelyck en soude wesen het selve tusschen beyde te connen
drucken. Oversulcx dat Lil. beslist, sal het selve aen S r Hendrick Aertssens presenteren dewelcke ick geloove het selve
gevoegelyck ende wel curieuselyck sal doen. Hierop sal Lil.

(1) Arch. Plantin, CLI, blz. 75.
(2) Id. id. id., blz. 80.
(3) Id. id. id., blz. 88.
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bevelen " (1).
Op 20 September vernemen wij dat de hand toch aan het
werk was gelegd, niet door Moretus, maar door een ander,
waarschijnlijk Aertssens : " Hiermede, — schrijft het hoofd der
Plantijnsche drukkerij, — gaet oock eene proeve van hetgene
Lil. begeert heeft, ick sal geerne verstaen oft het alsoo aengenaem sal wesen, om den persoon die het soude drucken daer in
voorts te laeten gaen " (2).
Nu moeten wij onderstellen, dat de opgezonden proef
Barentsen niet voldeed. Hij drong weder aan opdat Moretus
zelf het werkje zou drukken. In een briefje van 15 October
neemt Moretus dit opnieuw aan, doch verwittigt zijn vriend,
dat het nog lang zou duren vooraleer zijn persen weer vrij
zouden zijn : " Volgens Ul. laetste schryven sal de copye van
het Tractaetken wederom aenveerden ende aen den drucker
Boet doen de oncosten vande proeve ; doch het en sal my niet
moeghelyck wesen het selve haest te beginnen, alsoo ick van
sekere persoonen van groote qualiteyt gepraemt ben om een
seker werck met haest te drucken, d'welck ettelycke maenden
sal aenloopen eer dat voleynt sal wesen. Soo daerentussen Lil.
commoditeyt vindt om by iemant anders te laeten drucken, sal
mij lief wesen " (3).
Barentsen leefde niettemin nog altijd in de goede verwachting, dat Moretus zijn belofte zou vervullen, en zond hem nog
eenige blaadjes copij om bij den reeds gezonden tekst te voegen. Moretus neemt ze aan, doch voegt er dit maal bij, dat
Barentsen niet te zeer op hem mocht rekenen : " De brief kens
om in het Tractaetken te voeghen Nebbe ontfanghen, ende sal
deselve op hare plaetse stellen : doch sal my seer ongelegen
wesen deselve te drucken, alsoo my met veele en groote
stucken zeer belet vinde " (4) (29 October). Het jaar nadien op
13 Februari vraagt Moretus bepaald om van het werk ontslagen
te worden : " Het Duyts Tractaetken te drucken sal my in
(1)
(2)
(3)
(4)

Arch. Plantin, CI A , blz. 106.
Id. id. id., blz. 113.
Id. id. id„ blz. 121.
Id. id. id., blz. 125.
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langhen tyt niet moghelyck wesen, so dat Ul. soude ghebeden
begheren my daer van te willen excuseren " (1).
Eindelijk, na Barentsen maanden lang aan het lijntje te
hebben gehouden, weigert Moretus het tractaatje te drukken
omdat zulks voor hem te veel gevaar kon opleveren. Dit deelt
hij zijn vriend mede op 13 Maart 1644 : " Over eenighen tyt by
occasie hebben aen eenen raetsheer van den rade van Brabant
sprekende aen hem vermaent van het Tractaetken dat Ul. my
gesonden heeft ; dewelcke my seyde het selve over iaer en
dach aen hem door eenen anderen boeckvercooper getoont te
wesen, en dat hy het oversien hadde : maer seyde my dat ick
my wachten soude van het selve te drucken, ten waere ick in
groote rusie en schade wilde komen. Oversulcx sal UI. niet
qualyck nemen dat ick met eerste occasie sal sien aen Ul. te
rugge te senden, wel wetende dat Ul. my geen ongelyck en
sal geven hetselve niet te willen drucken, als eenige indignatie
van onse Heeren daer door soude comen te lyden " (2).
Zoo eindigde de briefwisseling over het geheimzinnige
tractaatje. Het is te betreuren, dat geen van de brieven hierover door Barentsen aan Moretus verzonden, bewaard bleef.
Wellicht zouden wij dan weten wat voor een boekje dat was.
Is het doit verschenen? En is er middel om het te identificeeren
met de inlichtingen, die de briefwisseling ons aan de h an d doet?
Al bleef dit raadsel ook onopgelost, toch heeft die briefwisseling haar belang. Ze geeft kracht aan het reeds meermalen
uitgedrukte vermoeden, dat meer dan een katholiek anoniem
Hollandsch geschrift uit de 17 e eeuw te Antwerpen gedrukt
werd (3). Aldus beschouwt men o. a. de uitgaven van Vondel's
Altaer-geheimenissen en Maria Stuart, verschenen volgens de
vermelding op het titelblad, te Keulen " in de nieuwe en de
oude druckerije ", als Antwerpsche drukken.
Het is evenwel zeker, dat het Tractaetken waarover
Barentsen en Moretus correspondeerden geen geschrift van
(1) Arch. Plantin CLI, blz. 144.
(2) Id. id. id., blz. 147.
(3) Voetnota 2, blz. 11, in deze verhandeling, gewaagt immers ook
van een dergelijke poging.
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Vondel was. Hoewel deze laatste in 1643-44 geen werk van
eenigen betrekkelijken omvang heeft uitgegeven, zou men toch
kunnen geneigd zijn te denken aan een poging om te Antwerpen
de Heldinnebrieven uit te geven, welker bewerking van 1641-42
dagteekent, doch die pas in 1716 voor het eerst verschenen.
Het blijkt echter uit de mogelijke " rusie en schade ", waarop
Moretus in een zijner brieven aan Barentsen zinspeelt, dat de
correspondentie een ander soort werkje betrof.
Wij mogen als vast aannemen dat het onbekende Tractaetken een geschrift was met een politieke strekking, die in de
Zuidelijke Nederlanden aanleiding tot moeilijkheden kon geven.
In die richting is het, dat de gissingen het meest kans op welslagen hebben.
De heer Hendr. C. Diferee, bestuurder van het VondelMuseum te Amsterdam, wien ik de hier vereenigde bescheiden
uit het Plantijn-Museum meedeelde, waagde over dit anonieme
tractaatje een paar hypothesen, die al zijn ze uit den aard der
zaak niet geheel overtuigend, toch voldoende belang opleveren
om ze bij onze bijdrage te voegen.
Waar het de jaren 1643-44 en misschien nog wat later
betreft, ziet de heer Diferee twee mogelijke verklaringen, die
nochtans alleen door de kennis van de honderden anonieme
pamfletten uit dien tijd misschien eenigszins te benaderen zijn.
Allereerst hebben we in en omstreeks 1643 de onverkwikkelijke Protestantsch-katholieke kwestie van den heftigen
Rotterdamschen predikant Jacobus Stermont: Deze gaf uit
" Geestelicken Olie-Hoorn Vytgestort, over de... Burghermeesteren en Schepenen der Vermaarde Koop-stad Rotterdam.
Tot Rotterdam by Pieter van Waesberge 1643 ". In dit pamflet
worden Rome en de Jezuieten heftig aangevallen en Rotterdam
ten koste van Antwerpen danig in de hoogte gestoken. Geen
wonder, dat er onder meer een pamflet tegen verscheen :
" Jacob Stermonts giet-leugens, dat is een klaar bewys aen
de burgemeesteren der... stadt Rotterdam _ mitsgaders de
schepenen der selver stadt... Dat den Ol y-Hoorn, die Jacobus
Stermont Predicant aldaar, in haars verkiesinge, ende inhuldinge, over hare hoofden heeft uyt-gestort, vol was van moet-

willige onwaarheden, lasteringe ende leegenen. Tot Antwerpen,
by Hendrick Aertsz. 1643 ".
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Nu zou het geen wonder zijn, daar Amsterdam en Rotterdam, evenals thans nog eeniger mate, reeds toen in zekeren zin
antipoden waren, dat over dezelfde stof van uit Amsterdam ter
verdediging van de Katholieken een geschrift tegen Stermont
uitging en men dit te Antwerpen wilde doen drukken en
uitgeven. Daar Aertsz. het Antwerpsche tegenschrift had
uitgegeven, dacht Moretus wellicht aan hem om ook dat vermoedelijke Hollandsch katholieke schrift te drukken. (Brief
van 27 Augustus 1643.)
Ziehier de tweede hypothese door den heer Diferee geopperd. In 1643 begint de vredesonderhandeling te Munster, die
behalve Noord-Nederland ook Zuid-Nederland betreft. Bij die
gelegenheid verschijnen er allerlei meestal anonieme geschriftjes
met het doel het Zuiden naar den een of anderen kant te trekken. Deze stroom houdt eenige jaren aan en het drukken van
algemeene werkjes over deze stof had dus geen bijzondere
haast. Vandaar misschien ook in dit geval de lange onderhandelingen over het drukken en eindelijk het afslaan ervan.
Nu zijn er in de brieven van Moretus aan Barentsen twee
bijzonderheden die naar een eigenaardig pamflet uit die jaren
heenwijzen : 1 . dat een gedeelte er van gedrukt is, waarschijnlijk door Hendrik Aertsz ; 2 . dat Moretus niet kan drukken,
omdat hij gelogeerd heeft de vrouw en de dochter van Sr. Gerrit Verduyn van Amsterdam.
In 1646 verscheen Hollands Praetie Piscator ictus sapit.
Ghedruckt in 't Jaer 1646, een politiek verhandelingetje, waarin
veel over Zuid-Nederland gesproken wordt en dat heftig antiFransch is. Dit pamflet heeft deze typographische bijzonderheid, dat de eerste 16 bladzijden wel signatuur doch nog geen
pagineering hebben en met een goede scherpe letter gezet zijn.
Het vervolg van af bladzijde 17 is slordig gezet met een slechte
letter, bovendien slecht afgedrukt, maar wel gepagineerd. Wij
hebben hier dus met een uitgave te doen die over twee drukkers heeft geloopen en misschien is het eerste vel wel het door
Aertsz. gezette en gedrukte gedeelte van het bedoelde tractaatje. Deze hypothese ontleent nog een zekere waarschijnlijkheid aan een zinsnede voorkomende op bladzijde 14 : " Seker
ghy geeft my groot achterdenken, dat de Vrede-handelinghe
die NU te Munster AENGHESTELT is ". Dit laat vermoeden, dat
het eerste gedeelte van dit in 1646 verschenen pamflet in 1643
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werd afgedrukt. Als verdere waarschijnlijkheid hebben wij nog
het logeeren van de dames Verduyn waarvan de jongste,
Maria Verduyn Gerritsdochter, op dat pas verloofd was met
Dirk Duysent van Amsterdam, op 't Nieuw Waaleiland " in
de Fortuyn ", voornaam koopman op Frankrijk, reeder, lijnslager en assuradeur. De verloofde van een voornaam koopman op Frankrijk mocht toch zeker niet de geheime copij en
het zetsel van een scherp anti-Fransch blauwboekje zien.
Het pleit wel tegen deze laatste hypothese, dat Moretus
het tractaatje een simpele narratie heet, vermengt met vele
spreekwoorden. Deze ontbreken grootendeels in het Hollands
Araetie, doch zij kunnen er bij de moeilijkheid van den schrijver
om het geheel te laten drukken misschien uitgelicht zijn.
Daar echter " een simpele narratie, vermengd met vele
spreekwoorden " heel sterk aan een godsdienstig-politiek vlugschrift doet denken, daar de pamfletten van het laatste genre uit
de jaren 1608 tot ver na 1650 er als het ware mede doorspekt
zijn, is de meening dat het een onbekend vlugschrift uit de door
Ds. Stermont opgeworpen en opgedreven kwestie zou gelden,
nog niet geheel op te geven.
Hiermede eindigen wij ons betoog.
Het leert ons dat Vondel en Balthasar Moretus II voor
elkander zeker geen vreemden waren en dat zij in elk geval, al
was het misschien maar door bemiddeling van H. Barentsen of
L. Marius, met elkander betrekkingen hebben gehad. Dit is een
aanvulling van onbetwistbaar belang voor Vondel's biographie.
Zij leert ons beter den katholieken kring kennen, waar de prins
der Nederlandsche poëten te Amsterdam in leefde ; zij toont
welke geestverwanten die kring in de Antwerpsche wereld
bezat; zij levert ons een bewijs van de betrekkingen die de
Amsterdamsche katholieken met hun geloofsgenooten uit Antwerpen onderhielden en laat ons toe te onderstellen dat Vondel
en de zijnen zeker in meer dan een omstandigheid van hun
leven ook anders dan in gedachten terugkeerden naar de stad
aan de Schelde, van waar hun voorzaten in beroerlijke tijden
eens waren uitgeweken.

BIJ DE 400ste VERJARING
VAN

L. GLIICCIARDINPS GEBOORTEDAG
DOOR

Dr. MAURITS SABBE,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Voor enkele weken vierde de Koninklijke Vlaamsche
Academie het zesde eeuwfeest van Dante en liet aldus de Vlamingen toe zich aan te sluiten bij de wereldhulde gebracht aan
den grooten Italiaanschen Ziener, die, zoo hij Vlaanderen al
niet bezocht, toch enkele merkwaardigheden onzer gewesten
kende en de wijdstrekkende algemeen menschelijke beteekenis
begreep van den democratischen, economischen strijd, die hier
in het begin der 14 e eeuw werd gevoerd (1).
Onwillekeurig gingen toen onze gedachten naar een anderen Italiaan, die twee eeuwen later, wél naar Vlaanderen kwam ;
er leefde te midden van de woelige, tragische gebeurtenissen
der 16e eeuw ; voor onze natuur, onze steden, onze kunst, onze
gewoonten en onzen eigen aard in bewondering opging en er
een boek aan wijdde, dat eeuwen lang het boek over onze
gewesten is gebleven.
Die man is LUDOVICO GUICCIARDINI, en het werk waardoor
hij zich voor ons zoo bijzonder verdienstelijk maakte, ik hoef
het u niet te leeren, is de Descrittione di tutti i Paesi Bassi.
Nu het deze maand juist vierhonderd jaren geleden is,
dat hij te Florence, in de stad van Dante, geboren werd —
19 Augustus 1521 —, komt het ons voor als een daad van
eenvoudige rechtvaardigheid hem in de Koninklijke Vlaamsche
(1) PAUL ERRERA : Dante et les Flandres. Acad. royale de Belgique. (Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et poli
tiques, 1921, no 6, blz. 298.)
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Academie bij die gelegenheid te herdenken, niet zoo plechtig
als wij dat voor zijn genialen stadsgenoot deden, maar toch
met oprechte erkentelijkheid voor de onbetwistbare diensten,
die hij aan Vlaanderen en aan gansch Nederland heeft bewezen.
Ludovico Guicciardini behoort tot die merkwaardige groep
Italianen uit den Renaissancetijd, die onze gewesten bezochten
als handelaars, diplomaten of nieuwsgierige toeristen, en gedreven door een sterken drang naar kennis, niet enkel het uitzicht
van ons land, maar ook het wezen van ons volk, zijn economisch, maatschappelijk en artistiek leven doorgrondden, en ons
onder vorm van diarium, reisjournaal of dieper gaande beschrijving dm tol hunner bewondering nalieten.
Petrarca schreef over de reis, die hij reeds in 1333 door
Vlaanderen, Braband en het Land van Luik ondernam; in 1475
was het de medicus Pantaleon van Constentia, die meedeelde
wat hem in de zeden en gewoonten der Vlamingen had getroffen ; in 1506 zond de Venetiaansche gezant Vincenzo Quirini
belangrijke bijzonderheden over onze gouwen aan den Senaat
der Dogenstad ; en eenige jaren later liet Kardinaal Ludovico
van Aragon door zijn secretaris Antonio de Beatis een uiterst
boeiende beschrijving te boek stellen van de reis, die hij
in 1517-18 door de Nederlanden maakte. In 1567 overtrof
L. Guicciardini echter al zijn voorgangers met zijn uitvoerige,
nauwgezette Descrittione di tutti i Paesi Bassi, een werk dat
uitschittert door zijn objectieven kijk op menschen en dingen,
zijn onderlegd oordeel, zijn historische documentatie, zijn goeden smaak en zijn begrijpende liefde.
Guicciardini, die zich zelf gaarne als " gentilhuomo
Fiorentino " voorstelde, behoorde tot een voornaam en zeer
intellectuëel patriciërsgeslacht der oude Toscaansche stad.
Hij was de neef van Francesco Guicciardini, rechtsgeleerde en
diplomaat, raadgever van Alexander van Medici, literator en
historicus, schrijver van een veelgeprezen Istoria d'Italia. In
zijn jeugd bekleedde Ludovico zekere betrekkingen aan het hof
van Cosmo II van Medici. Zijn vader Jacopo Guicciardini liet
hem een dier stevige oude humanistische opvoedingen geven,
waarvan de veelzijdigheid ons steeds verbaast.
De jonge Florentijnsche edelman werd, naar het voorbeeld
van zooveel zijner tijd- en landgenooten, opgeleid tot een soort
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van " huomo universale ", voor wien de nieuw ontdekte
wereld der Oudheid nog niets van haar bekoring verloren had
en wiens drang naar kennis naar alle wetenschappen te gelijk
greep. Hij was classiek filoloog en beoefenaar der levende
talen, natuurkundige, mathematicus, cosmograaf, historicus,
kunstkenner en wijsgeer ; bovendien voelde hij zich thuis in
handel en geldwezen ; en vond op den hoop toe nog den tijd
om een man van hoofsch verkeer te zijn. Jacopo Guicciardini
hield zich als veel Italiaansche edellieden van dien tijd met
handelszaken bezig en liet zijn zoons ook dien weg opgaan.
Hij vestigde er een te Livorno, een andere zond hij naar Londen
en Ludovico kwam als vertegenwoordiger van Florentijnsche
handelshuizen of banken naar Antwerpen, dat te dien tijde niet
alleen als gelukkige erfgename van Brugge de groote cosmopolitische geld- en handelsmarkt van West-Europa, maar tevens
een schitterend centrum van Renaissance-cultuur was geworden.
Reeds in 1542 bewoonde hij de boorden der Schelde, want
hij vertelt, dat hij getuige was van de rooftochten van den
Gelderschen kapitein Maarten van Rossem, die in dat jaar
plaats grepen. De leiding zijner zaken belette hem niet hier
aan zijn geestelijke ontwikkeling voort te arbeiden. Hij ontmoette te Antwerpen Judocus Velaraeus (Joost Welare), een
voortreffelijk humanist en leeraar, goed beslagen in de Latijnsche, Grieksche en Hebreeuwsche talen, schrijver van een
gedeeltelijke Latijnsche Homeros-vertaling en andere schoolboeken. Guicciardini zette zijn studieën voort onder de leiding
van dien man, dien hij zijn " venerando precettore " noemt.
Guicciardini werd te Antwerpen al spoedig een man van
hoog aanzien. Hij bewoonde een rijke, eigen woning in de
Markgravenstraat en was een tijd lang ook eigenaar van twee
lusthoven te Ter List en van een buitengoed te Hoboken. Zijn
broeder Giovanni-Baptista, die zich als cartograaf onderscheidde, woonde omstreeks 1568 bij hem in.
Ludovico Guicciardini nam te Antwerpen deel aan het
openbaar leven en meer dan eens erkende het magistraat plechtig de diensten, die hij aan zijn aangenomen stad bewees.
Dit gebeurde evenwel niet zonder hem eenige onaangenaamheden te berokkenen. De jaren die hij te Antwerpen doorbracht behooren tot de bewogenste onzer geschiedenis. Hij
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was getuige van de godsdienstige beroerten en v an den strijd
tegen Spanje, die te Antwerpen zoo geweldig losbrandden. En
hoe voorzichtig hij zich ook bewoog te midden van al de ontketende hartstochten, toch bleef hij niet geheel buiten hun bereik.
Hij genoot de gunst van den hertog van Alva, doch op
zekeren dag had hij zich verstout namens de vreemde kooplielieden aan den hertog een vertoog te laten overhandigen om
aan te dringen op het niet invoeren van de belasting van den
tienden penning (1). Alva nam die vrijpostige inmenging in zijn
politiek niet aan en liet Guicciardini in de gevangenis werpen.
De Fiorentijner werd gelukkiglijk na korten tijd weer in vrijheid
gesteld.
Een tweede maal nog maakte hij kennis met de Antwerpsche kerkes, maar in heel andere omstandigheden. Nadat
Willem de Zwijger Antwerpen aan het gezag van Philips II
ontrukt had, loofde de Spaansche koning — 1582 een
belooning van 80.000 fl. uit voor dengene, die den prins van
Oranje zou dooden. Een Spaansch koopman Gaspard d'Anastro,
die in slechte zaken stak, zag daar een middel in om zijn finantiëel evenwicht te herstellen en hij wist zijn klerk Juan Jaureguy,
een jongen dweeper, over te halen om op den Zwijger een
schot te lossen. Jaureguy sloop op 8 Maart 1582 het paleis
binnen, op het oogenblik dat de prins met de Graven van
Laval, van Hohenlo, zijn kinderen en andere edellieden aan
tafel zat (2). Juist toen de prins het maal verliet, werd hij door
Jaureguy met een pistoolschot aan de rechter wang gewond.
De moordenaar werd door de huisdienaars gedood en al wie
met d'Anastro maar eenige betrekkingen onderhouden had
werd gevangen genomen. Onder deze laatsten bevond zich ook
L. Guicciardini. Hij stond aldus onder de verdenking van
medeplichtigheid en werd bovendien beschuldigd zich in een
brief aan Mario Baudini te Parijs oneerbiedig over den hertog
van Alengon uitgelaten te hebben. Hij kon gelukkiglijk voor
(1) Zie nota van Prof. R. Fruin (Bijdragen en Mededeelingen van

Genootschap te Utrecht, I Dl., blz. 8-9).
(2) Recueil au vrat' de l'Assassinat commis en la personne du tres
illustre Prince d'Orange... par Jean Jaureguy. (Antwerpen, Chr.
het Hist.

Plantin, 1582.)
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de schepenen bewijzen, dat zijn betrekkingen met d'Anastro
van zuiver commerciëelen aard waren en dat de tweede aanklacht heelemaal ongegrond was; zoo werd hij na eenige dagen,
op 26 Maart 1582, weer in vrijheid gesteld.
Aangenamer ervaringen waren voor L. Guicciardini weggelegd in de sereener sferen der studie, waaraan al zijn vrije
uren behoorden. Bij het lezen van geliefkoosde auteurs, oudere
en nieuwere, teekende hij allerlei gedachten en verhaaltjes aan,
die hem bijzonder troffen en zoo stelde hij een bundeltje samen,
dat onder den titel Hom di Recreazione in 1565 bij Nicolini te
Venetië werd uitgegeven.
Uit dit boekje komt de persoonlijkheid van L. Guicciardini
nog vollediger te voorschijn dan wij ze totnogtoe kenden. De
aphorismen en anecdoten, die hij de moeite waard achtte om ze
tot leering of jolijt van zich zelf en van anderen uit zijn veelzijdige lectuur te puren, toonen ons waarin zijn eigen geest het
meest behagen vond en welke richting zijn gevoel uit wilde. Hij
was alles behalve een asceet, maar wel, niettegenstaande zijn
openlijk beleden katholieke overtuiging, naar het voorbeeld
van zoo veel humanisten, een soort van bezadigd epicurist, die
met rede en mate van het goede in het leven het zijne zocht te
nemen. Zijn wijsheid was vooral practisch en verkoos de
beminnelijkste en gemakkelijkste vormen. Het tafelgenot trok
hem zeer sterk aan. Hij zou ook als die prelaat, wien men vroeg
of hij goed vond dat er gedurende den heelen maaltijd malvezij
geschonken werd, geantwoord hebben, dat zulks toch zoo
hoorde daar de glorieuze moeder Gods maagd was voor, gedurende en na de geboorte (blz. 108) (1). De beste wijn was die
van anderen, verklaarde hij schertsend. Het tafelgenot had
echter maar aantrekkelijkheid voor hem in gezelschap van
vrienden. Slechts de wolven eten alleen, leerde hij. Voor een
festijn verlangde hij minstens gedrieën te zijn, zooals de gratiën,
en hoogstens negen, als de muzen. Hoezeer hij van den wijn
ook hield, toch moest die gemengd worden met water, evenals
Bacchus, uit de vlammen geboren, door de nimfen met koel
water verfrischt werd (blz. 82). Hij hield het met Anacharsis,
die betoogde dat de druivelaar drie soorten van trossen droeg,
de eerste die van het genot, de tweede die van de dronken(1) uitgaaf van G. Janssens, Antwerpen, 1594.
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schap en de derde die van den twist (blz. 124). Hij zou het
lekkerste maal gelaten hebben voor een mooie redevoering of
een geestig gesprek (blz. 83) en prees vooral de festijnen van
Plato, waar er meer muziek dan wijn te genieten was (blz. 213).
Hij ging niet achteruit voor gewaagde, dartele anecdoten
in den Decamerone-geest. De goede streken, die het sluwe,
kortgehield geslacht a:in dwaze mannen speelde op het stuk
van minnehandel, en tal van schunnige boerterijen, die men te
dien propooste enkel onder de roos te vertellen waagt, schrikten hem in het geheel niet af. Hij behoorde wel tot den tijd en
het land, waar in de hof kringen Boccaccio's novellen werden
voorgelezen en waar erentfeste cardinalen genoegen schepten
in de opvoering van Plautus' en Terentius' gekruide kluchten
of Aretino's niet minder onstichtelijke comedies.
Zijn geestige pijlen richtte hij tegen elke dwaasheid, soms
zeer vrij en raak, maar niet zoo vrijpostig of libertijnsch of het
vrome imprimatur werd hem toch gereedelijk geschonken (1).
L. Guicciardini gaf nog een bloemlezing uit, doch van veel
ernstigeren aard. Honderd ideeën en raadgevingen over staatkunde, ontleend aan het werk van zijn oom Francesco Guicciardini, vereenigde hij in een bundeltje, dat in 1585 door
(1) De bijval van de Hore di Recreazione was zeer groot. In 1568
verscheen er bij W. Silvius ie Antwerpen een nieuwe uitgaaf van ;
in 1583 weer een andere bij P. Bellerus ook te Antwerpen. Niet minder
dan zeven herdrukken verschenen, soms met gewijzigden titel, te Venetië
bij A. de Vian 1566, Dom en G. B. Guerra 1569, Giunti 1569, D. Farri
1581, A. Zaltieri 1583 en z. n. 1598. In 1830 werden er onder toezicht
van den bibliograaf Bartolommeo Gamba in de bekende drukkerij
Alvisopoli te Venetië gedeelten van uitgegeven op een zeer beperkt
aantal exemplaren, waarvan twee op perkament. Het boek werd in het
Fransch overgezet door Francois de Belleforest en werd in dien vorm
ook zeer genoten, zooals de menigvuldige uitgaven getuigen : Parijs,
J. Ruelle, 1573 ; Lyon, B. Rigaud, 1578 ; Rouen, Martin Ie Megissier,
z. d.; Antwerpen, Gislain Janssens, 1594; Id. id. 1605. Er werd nog
een andere Fransche vertaling gemaakt door M. P. B. P., uitgegeven te
Parijs bij N. Bonfons 1609. In 1610 gaf M. Guillemot te Parijs den
Italiaanschen en den Franschen tekst in een bundel uit. Zijn weduwe
herdrukte het werk in 1624 en in 1636. In 1688 verscheen het nog bij
La Caille te Parijs en in 1693 bij G. Huart in dezelfde stad. Een Duitsche vertaling zag het licht in 1574 te Basel bij D. Federman, en te
Keulen verscheen daar in 1623 een nieuwe uitgaaf van met den Franschen en den Italiaanschen tekst er bij.
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Christoffel Plantin werd uitgegeven onder den titel : I Precetti
et sententie piu notabili in materia di stato di M. Francesco
Guicciardini, opgedragen aan Alexander Farnese. Ook uit
deze keur van gedachten valt een helder licht op het karakter
van den Florentijnschen edelman. Hij waardeert de politieke
handigheid maar heeft een sterken afkeer van listen en lagen ;
hij heeft een zeer hooge opvatting van de plichten der regeerders tegenover de gemeenschap ; en verlangt vooral van hen,
naast studie van het verleden en menschenkennis, eerbied voor
het recht, belangloosheid en eerlijkheid (1).
Van veel grooter beteekenis zijn echter de studiën die
Guicciardini wijdde aan de geschiedenis der Nederlanden, die
voor hem als een tweede vaderland waren geworden.
Hij schreef eerst een overzicht op al de merkwaardige
politieke en economische gebeurtenissen, die zich in deze
gewesten sedert den vrede van Kamerijk in 1529 tot in het
jaar 1560 hadden voorgedaan. Het werk verscheen in 1565 te
Antwerpen bij W. Silvius onder den titel : Commentarii delle
cose piu memorabili seguiti in Europa ; specialmente in questi
Paesi Bassi; dalla pace di Cambrai, del 1529 in fino a tutto
l'anno 1560 (2).

De bijval van al Guicciardini's voorgaande geschriften
werd echter verre overtroffen door dien van zijn Descrittione
di tutti i Paesi Bassi, het werk, waarin hij zijn veelzijdige
kennis het best met de frissche levendigheid van zijn geest en
zijn zeer wezenlijke schrijversgaven wist te paren.
Zijn verblijf te Antwerpen had hem deze stad oprecht
doen lief krijgen. Hij spreekt over haar als een minnaar met
woorden van teederheid en vaak hyperbolische vereering. Het
Venetië der Scheldeboorden is voor hem la preclara et famosa
(1) Dit boekje werd in het Latijn vertaald door den astroloogmedicus Joannes Bourgesius (Bourgeois) uit Houplines en eveneens
door Plantin uitgegeven in 1537 : Praecepta nec non sententiae insigniores quantum ad imperandi rationem, M. Francisci Guicciardini.

(2) In het zelfde jaar gaf ook de Venetiaan Nicolo Bevilacqua het
werk uit, en in 1566 volgde er nog een uitgaaf te Venetië bij Domenico
Farri. Van dit boek werd door P. P. Kerkhovius (Pieter Paul van den
Kerkhove) uit Duinkerke een Latijnsche vertaling gemaakt, die in 1566
door S. Feyerabend te Francfort werd uitgegeven. W. Silvius bezorgde
in 1566 ook een Duitsche vertaling.
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citta d'Anversa, la bella citta, la nobilissima et amplissima
citta. De liefde bleef niet bij de woorden, hij wilde ze omzetten

in een daad en zoo vatte hij het plan op Antwerpen in zijn
zoetluidend Italiaansch proza te beschrijven ten einde deze stad
in den vreemde beter te leeren kennen en haren roem te verhoogen. Dit verklaart hij zelf in de opdracht van zijn studie
over Antwerpen aan het magistraat der metropool. Doch terwijl hij met zijn werk bezig was, besloot hij zich niet tot Antwerpen te beperken, maar alle de Nederlanden te beschrijven.
Waarschijnlijk kwam hij op dit denkbeeld na kennismaking
met de in 1562 verschenen Descrittione di tutta Italia van den
geograaf Leandro Alberti, — een werk dat in opzet en geest
wel een zekere overeenkomst met dat van Guicciardini vertoont.
De Florentijnsche edelman wilde een volledig tafereel
schilderen van de landen van herrewaarts over omstreeks 1560.
Hij begon met een algemeen overzicht op den physischen,
politieken, economischen en socialen toestand van het land ;
en gaf dan een beeld van de verschillende provincies, waarbij
een afzonderlijke studie voor elke der belangrijkste steden
aansluit.
Wat er volgens sommigen, zooals Pontus Heuterus e. a.
door Guicciardini ook moge ontleend zijn aan El felicissimo
viaje van den Spanjaard Calvete d'Estella, een werk waarin
naar aanleiding van een reis van Philips II door de Nederlanden, een beschrijving dezer gewesten wordt gegeven, toch
getuigt het werk van den Florentijner van zeer ernstige persoonlijke opzoekingen.
Hij gaf zich moeite om alle bereikbare historische bescheiden te doorgronden, en voorzag zich van raad en inlichtingen bij onze beste geleerden van die tijden : Ortelius,
Grapheus, P. Gilles, P. Heyns, e. a. Hij reisde door het land
in alle richtingen, bekeek alles objectief aandachtig ; sprak met
de menschen, wier taal hem waarschijnlijk wel vertrouwd was;
en vormde zich over alles een persoonlijk, goed onderlegd
oordeel. Zoo slaagde hij er in een werk te schrijven van
duurzame waarde, het beste dat ons uit die tijden is overgebleven.
Het is niet van belang ontbloot Guicciardini hier zelf te
laten verklaren hoe hij bij het samenstellen van zijn Beschrijvinge te werke is gegaan en wat hij van dit boek verwachtte.
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Het zijn de woorden waarmede hij zijn werk besluit, die wij

hier herhalen :
" Hier willen wy nu voleynden de beschryvinge van dese edele
ende heerlycke Nederlanden : welck my voorwaer seer swaer ende
lastich is ghevallen / eensdeels by groot gebreck van oude ende nieuwe
Schryvers / aengaende dese saecke : eensdeels oock om de verscheydentheydt I onseeckerheydt ende bedriegelyckheydt van het ghene dat
men dickwils hoort ende verneemt van sommighe menschen die niet
alleenlijck door haer eyghene sinnelyckheydt beweeght en worden /
maer zijn oock onwetende ende onvervaren inde dinghen die zy hen
beroemen te verstaen / ende van sommighe andere daer af hebben :
maer het oprecht bescheedt niet en willen verklaren : daer en boven
oock noch ontallycke andere swaericheden die taller uren in sulcke
saecken voorkomen. Niet te min veel gheleerde ende wel vervaren
mannen van dese landen hebben my deughdelyck / ghetrouwelyck ende
beleefdelyck behulp ende bystandt ghedaen / ende bescheedt ghegheven
elck in het zyne : ende (om zoo te spreecken) gheholpen ende verlost uyt
een woeste Zee ende uyt een gin grooten doolhof / ende tot een seeckere
havene ghebracht. Aldus dan ghelesen ende gheraept hebbende taller
kanten verscheydene kennissen ende meyninghen / heb dese webbe na
mynen sin gheweven : ende (om de waerheydt te segghen) met lust ende
vlijticheydt des geests ten eynde ghebracht in het openbaer / welck ten
minste den inwoonders van dese Nederlanden besonderlyck aenghenaem
behoort te wesen : want ick met nieuwe vonden ende behendicheden de
deure heb opghedaen ende den wegh ghewesen allen den genen die
voorder sullen willen varen / hen selven ter eeren / ende den gantschen
landen tot lof ende prijs. Deshalven ick ten eersten den Almoghenden
Godt / ende voorts alle deughdelijcke ende gunstighe gheesten / die my
tot den eynde des wercks toe behulpigh zyn gheweest / grootelyck
dancke ".
In 1565 ontving de Antwerpsche koninklijke typograaf
W. Silvius de toelating om Guicciardini's werk te drukken.
De opdracht al gran' re catolico, Filips II, is van 1566. Het
boek zelf draagt de jaarteekening 1567. Silvius liet het werk
versieren met twee kopergravuren, (nl. een kaart der Nederlanden, geteekend door Cornelis de Hooghe, en het stadhuis
te Antwerpen, uitgegeven door Martinus Petrus) en vijftien
houtsneden, kaarten van provincies en zichten van steden in
vogelvlucht.
In hetzelfde jaar gaf W. Silvius een Fransche vertaling
van de Descrittione uit. Ze is tamelijk onsierlijk van taal, waar-
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schijnlijk het werk van Guicciardini zelf, voor wie het Fransch
een vreemde taal was. Deze uitgaaf is bovendien in typographisch opzicht tamelijk slordig. De Fransche uitgaaf van 1568,
bij denzelfden drukker, vertoont geen verschil bij die van het
vorig jaar, buiten een eenvoudige titelverandering. In 1580
verschijnt er een Duitsche overzetting bij Henripetri te Basel
en in 1582 eene bij P. Schmidt te Frankfort.
Chr. Plantin, die steeds op den uitkijk stond om degelijke
werken, waarmede hij bijval hoopte te verwerven, onder zijn
uitgaven op te nemen, besloot op verzoek van Guicciardini de
Descrittione eerst in het Italiaansch en daarna in verschillende
andere talen te laten verschijnen.
Plantin onderhandelde met Silvius, die voornemens was
in 1579 het werk opnieuw uit te geven. Hij stelde hem voor de
houtsneden en kopergravuren af te koopen, die voor de eerste
uitgaven gediend hadden. Het was Plantin's bedoeling niet de
prenten van Silvius te gebruiken, want op 16 n Februari 1580
liet hij zijn vakgenoot reeds weten, dat hij aan Ortelius, verscheidene schilders en vier graveurs last gegeven had " de faire
" pourtraire et tailler les cartes generale et particulieres de ces
" Pals bas et les villes d'iceux " (1). Dat alles was bestemd
voor Plantin's nieuwe uitgaaf. Door afkoop van Silvius' materiaal wilde hij zijn collega enkel schadeloos stellen (1). Eerst
in 1583 stond Silvius' weduwe de houtblokken en koperplaten
der Descrittione aan Plantin af.
De aartsdrukker nam alle voorzorgen om zijn uitgaaf zoo
degelijk en mooi te maken als maar eenigszins mogelijk was,
niettegenstaande de troebele tijden hem noodzaakten enkele van
zijn persen te verkoopen en een drukkende financiëele tóestand
hem in den weg stond. De tegenslagen vergrootten steeds zijn
werkkoorts en wilskracht, en hij koesterde de beste verwachtingen voor zijn uitgave der Descrittione, zooals hij het in
October-November 1580 aan Arias Montanus schreef (2).
Plantin richtte zich tot het magistraat van de voornaamste Nederlandsche steden om nauwkeurige plattegronden en
financiëelen steun te verkrijgen, en hij zelf getuigt in de Descrit(1) Correspondance de Chr. Plantin, VI, blz. 140.
(2) Ibid., VI,

blz. 191.
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tione dat verscheidene steden zijn oproep gunstig beantwoordden. De stad Leiden zond hem een plan opgemaakt door Jan
Liefrinx. Utrecht schonk hem vijf ponden groot " tot een
vereringe ende subventie van de tosten " (1).
Hij belastte de voortreffelijkste graveurs met het vervaardigen van de plans of " conterfeitselen '' der steden. Pieter van
der Borcht bezorgde hem dat van Doornik en Enkhuizen; Pierre
le Mesureur dat van Kamerijk. Hendrik van den Keere (Henri
du Tour) werd gevraagd voor het Gentsche stadsplan, doch
werd waarschijnlijk door den dood belet het te maken. Plantin
liet ook mooie titelprenten teekenen door Crispijn van den
Broeck en graveeren door Abraham de Bruyn.
In de plaats van de vijftien houtsneden der Silviusuitgaaf
bevat de Plantijnsche uitgaaf van 1581 zes en vijftig koperplaten. Plantin's ontwerpen strekten nog verder, doch eerst het
jaar nadien bij het uitgeven der Fransche vertaling kon hij ze
volkomen verwezenlijken. Vele plans, die hem in 1581, " per
causa della guerra '' niet bereiken konden, verschenen eerst
in 1582 in deze vertaling, die drie en twintig platen meer telt
dan de Italiaansche uitgaaf.
Het boek kostte 7 gulden. Als honorarium ontving Guicciardini 50 exemplaren en voor een som van 81 gl. 61 /2 s.
andere werken.
Guicciardini had zich ook ingespannen om de uitgaaf
van 1581 beter te maken dan al de voorgaande. Al spreekt
Plantin wel wat hyperbolisch als hij beweert dat de auteur ze
met meer dan de helft vermeerderd had, toch had de Florentijner zijn werk op vele plaatsen herzien en bijgewerkt. Zoo
komen er b. v. in zijn beschrijving van de stad Antwerpen
belangwekkende bijzonderheden voor over de Duitsche Hanze
en over de Plantijnsche drukkerij, die wij vroeger moesten
missen (2).
(1) Ludovico Guicciardini, bibliographische studie door P. A. M.
(Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, I Dl.)
(2) De Descrittione werd nog jaren lang herdrukt, zoowel in den
oorspronkelijken tekst als in vertalingen. Buiten de zeven reeds vermelde
uitgaven van Silvius, Henricpetri, P. Schmidt en Plantin vindt men er
nog achttien andere, alle vermeld bij P. A. M. Boele van Hensbroeck
BOELE VAN HENSBROEK.

(t. a. p.).
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Holland, Zeeland, Vlaanderen, Artoys, Henegouw, Luxembourg, Namen of Luik, het is Braband, dat hem het naast aan
het hart scheen te liggen, en in Braband vooral de triomfelijke
koopstad Antwerpen.
Onder al de steden-monographiën, die in de Descrittione
voorkomen, is die van de Scheldestad verreweg de belangrijkste en de best gedocumenteerde. Reeds in de uitgaaf van 1567
besloeg Antwerpen's beschrijving vijf en zestig bladzijden, daar
waar Brussel en Gent er maar vier telden. In de Fransche uitgaaf van 1582 krijgt Antwerpen negen en negentig bladzijden,
waar Gent het met zes, Brussel met negen en Amsterdam met
acht moeten doen.
Bij Plantin verscheen er in 1588 nog ééne in het Italiaansch, die in
typographisch opzicht wel de mooiste mag heeten, alhoewel ze geen
andere platen bevat dan die van de uitgaven van 1582. De handelaar
Paulo Franceschi nam de heele oplage voor zijn rekening. Guicciardini's honorarium beliep ditmaal tot 150 gulden en enkele exemplaren
van het boek.
Verder vinden wij nog vijf Fransche uitgaven : in 1609 bij C. Nicolas te Amsterdam ; eveneens in 1609 bij A. Maire te Kales ; in 1613 bij
J. Jansz. te Arnhem ; in 1617 nogmaals bij denzelf de, en in 1646 bij
A. Benier te Kampen.
Er zijn zeven Latijnsche drukken bekend. Terwijl Plantin werkte
aan zijn eerste Italiaansche uitgaaf, liet hij een Latijnsche vertaling
maken door Joachim Camerarius, geneesheer te Nurnberg. Dit werk
ging niet vlug vooruit. In 1586 dringt Plantin bij den vertaler aan om
den tekst te bekomen, doch eerst in 1589 krijgt hij dien in zijn bezit. Deze
tekst werd evenwel nooit uitgegeven. Jan Brandt, secretaris der stad
Antwerpen, schoonvader van Rubens, maakte van Guicciardini's werk
insgelijks een Latijnsche vertaling, die nooit het licht zag, daar Reinier
Telle (Vitellius) hem voor was met een andere Latijnsche vertaling,
in 1613, bij W. Janssonius te Amsterdam verschenen. Dan volgden de
andere Latijnsche lezingen : in 1616 bij J. Jansz. te Arnhem ; in 1634
en 1635 bij W. Blaeu te Amsterdam ; in 1646 en 1652 bij J. Janssonius
te Amsterdam ; en in 1660 bij J. Meursius te Amsterdam.
Dan verdienen noch drie Nederlandsche uitgaven vermeld te worden. Plantin's proeflezer, de voortreffelijke Cornelis Kiel, had de Descrittione naar de uitgave van 1581 in het Nederlandsch vertaald, doch
Plantin noch een van zijn opvolgers gaf dit werk uit. Eerst in 1612 vond
Kiel een uitgever in den persoon van W. Jansz. te Amsterdam. De tweede
Nederlandsche uitgaaf is van j. Janssonius in 1648, en de derde van
J. van Meurs, 1660, beide te Amsterdam.
Een aantal fragmentarische uitgaven laten wij verder onverlet.
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Het plan volgens hetwelk Guicciardini Antwerpen beschrijft
is overigens het model, dat hij voor al de andere steden gebruikt
en wat hij over Antwerpen zegt, ontslaat hem zeer dikwijls van
herhalingen voor andere steden. Hij verklaart zulks overigens
zelf bij den aanvang van zijn beschrijving : " Antwerpen, —
" schrijft hij, — aengaende policien statuten ende regiment
" bycants dienen sal voor eenen generalen regel ende een
" exempel van gantsch Nederlandt midts dat d'andere steden
" in sulcke saecken niet seer en verschillen van Antwerpen :
" soo dat als dese volcomenlyck beschreven is / van gheenen
" noode en sal wesen d'andere soo wijdt in sonderheyt te
" beschryven ".
De oorsprong der stad; haar naam; haar topographische
bijzonderheden ; haar groote gebouwen, de citadel, de hoofdkerk, de beurs, het stadhuis en zooveel andere meer, worden
besproken of met enkele treffende trekken geteekend. Het
stadsleven met zijn meest afgewisselde uitzichten wordt in den
spiegel gevat. De politieke inrichting, het rechtswezen, de verhoudingen der standen, de politie- en bewakingsdiensten, de
scholen, de liefdadigheid, de handel en de nijverheidsinrichtingen, de jaarmarkten en feestelijkheden, de volkszeden en
gewoonten schildert Guicciardini met de objectiviteit van een
man die veel weet, terwijl hij tevens zeer belangrijke dingen
vertelt over Antwerpen's edellieden, handelaars, geleerden en
kunstenaars (1).
Hoort wat hij b. v, zegt over het taalpurisme van Peter
Heyns : " (hij) betoont in zyne ghedichten dat hy alle uytland..
sche woorden schouwt die tot noch toe sommighe andere
hebben gebruyckt, bewysende dat dese spraecke ryck ende
begrypich ghenoech is om alle dinghen uyt te spreken / sonder
behulp van eenighe vreemde sprake... " (2).
Een dergelijke lof over onze taal had deze Italiaan reeds
uitgesproken in de Generale Beschrijving der Nederlanden,
(1) In 1854 gaf de rederijkerskamer De Olijftak bij J. G. Rijsheuvels
(Antwerpen) het gedeelte van de Descrittione, dat aan Antwerpen gewijd
werd, opnieuw uit in de Nederlandsche vertaling van Cornelis Kiel. Wij
bezorgden in 1920 bij G. Zazzarini el Co (Antwerpen) een uitgave van
den Franschen tekst van dat gedeelte, naar de Plantijnsche uitgaaf
van 1582.
(2) Tekst uit de vertaling van C. Kiel (W. jansz. 1612 Amsterdam).
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waarmede hij zijn werk begint. Daar noemt hij het Neder
landsch " een overvloedighe rijcke tale van eyghene ende
beduydelycke woorden seer bequaem om te bevatten ende
te scheppen alle woorden ende reden die men wilt ".
Algemeen gekend is ook de warme hulde, die Guicciardini
brengt aan de muzikale begaafdheid onzer voorouders. Het is
wellicht goed die woorden hier nog eens te herhalen :
" Hier zijn oock d'oprechte meesters der musycken / die de selve
vermaeckt ende volmaect hebben : want dese konste is hen alsoo aengheboren / dat mannen ende vrouwen natuerlyck op mate singen / met
seer goede gratie ende melodye : ende hebbende daer nae de konste by
de natuere ghevoeght / maken met stemmen ende allerley instrumenten
sulcke proeve ende t'samengeluydt / als elck wel siet ende hoort : ende
worden altydt ghenoech gevonden in alle Hoven der Christelycker
Vorsten
Komende uit het gezegende schildersland Italië, moest hem
noodzakelijk de bloei der schilderkunst in de Nederlanden en
vooral te Antwerpen in 't bijzonder treffen. " Ten eersten seg ick
dat in dese landtschappen alleen, — schrijft hij, --- meer schilders
zijn van allerley wyse ende conste dan in veel andere provincien tseffens : ende ghelyck 't ghetal ende d'oeffeninge groot is
alsoo zyn ende hebben gheweest seer groote meesters van consten ende vonden ". En daarop laat Guicciardini in zijn verhandeling over Antwerpen dan een soort van geschiedenis der
fraaie kunsten in onze gewesten volgen. Dit is zeker een van
de oudste algemeene overzichten op deze stof en zij bevat
meer dan een kostbare inlichting. Met de nota's van den Brugschen poëet Lampsonius en den Gentschen kronijkschrijver
Marcus van Vaernewyck was Guicciardini's overzicht tot aan
de verschijning van Karel van Mander's Schilder-boeck in 1604
een van de zeldzame bekende bronnen van inlichtingen over de
Vlaamsche schilderkunst. Reeds in 1568 nam Giorgio Vasari
deze bladzijden door Guicciardini aan de Vlaamsche schilderkunst gewijd op in een studie over de Italiaansche schilders, en
nog in 1795 verscheen er te Londen een Engelsche vertaling
van datzelfde fragment (1).
(1) Guicciardini's account of the ancient Flemish school of painting, translated from his description of the Netherlands. London,
printed for J. Hebert, nr 29, Great Russelstreet, Bloomsbury.
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Het is niet te verwonderen dat vooral de stad Antwerpen,
die in Guicciardini's werk het leeuwenaandeel kreeg, den Florentijnschen edelman een gansch bijzondere erkentelijkheid
betoonde. Guicciardini had de uitgaaf van 1581 aangeboden
aan het stedelijk magistraat, dat hem daarvoor plechtig bedanken wilde. Hij werd den Maandag 6 Maart 1581 uitgenoodigd
op een zitting der wethouderen en goede mannen en ontving
daar een gouden ketting en tweehonderd guldens " in teeken
van eenen gratuiteyt ende dankbaerheyt " voor het uitgeven en
het " doen translatteren in alle spraken ende talen " van zijn
Descrittione, alsook voor " de andere syne voorgaende diensten
der stadt in meerdeelen bewesen " (1). Reeds vroeger had de
stad aan Guicciardini haar erkentelijkheid betuigd. De stadsrekeningen van 1576 en 77 vermelden een jaarlijksche rente van
50 pond Artois, die hem werden uitbetaald.
Toen Guicciardini stierf op 22 Maart 1589 werd hij bijgelegd in de kerk van Onze Lieve Vrouw en het stadsbestuur
liet hem een cenotaphium oprichten waarvoor Fr. Sweertius
een grafschrift samenstelde, dat den Florentijnschen patriciër
roemde als Antwerpens befaamdste historiograaf. In 1619 en
nogmaals in 1719 werd dit gedenkteeken op stadskosten vernieuwd.
De hulde van Antwerpen aan den Florentijnschen edelman
was volkomen verdiend. De bladzijden, waarin hij de groote
metropool verheerlijkte zijn de levendigste en vertrouwbaarste
getuigenissen van haren zestiendeeuwschen roem. Zij zijn de
zwanenzang van haar economische grootheid in die beroerde
tijden. Toen Guicciardini zijn werk schreef omstreeks 1560,
hadden de eerste factoren van Antwerpens ondergang zich reeds
geopenbaard, doch de historiograaf scheen dit toen nog niet
gemerkt te hebben. In 1557 bracht de geldverlegenheid van
Spanje, dat zich bankroet verklaarde, de Antwerpsche geldmarkt aan het wankelen, en kort daarop kreeg de handelsbeurs
daar den weerslag van. De godsdienstige beroerten en de beeldenstorm, die zooveel economische als godsdienstige oorzaken

(1) Resolutieboeken van Antwerpen.
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hadden, bespoedigden alleen het reeds begonnen verval, dat
met de sluiting der Schelde volledig werd.
Klonk Guicciardini's verheerlijking van de groote Brabandsche stad en van al de Zuid-Nederlandsche gewesten
mede, van toen af als een soort van treurzang over vervlogen
grootheid, voor de Noordelijke geuniëerde Nederlanden
bleef zijn werk nog lang een bron van levenden trots, vooral
nadat de Nederlandsche vertaling van Cornelis Kiel, bij Willem Jansz. te Amsterdam uitgegeven in 1612, aangevuld werd
door Petrus Montanus met het verhaal van al de " seer wonderlycke geschiedenissen ", " ongehoorde belegeringen " van
steden en verdere glorierijke feiten uit den vrijheidsoorlog (1).
Bij de 400e verjaring van Guicciardini's geboortedag, dien
wij hier in alle bescheidenheid herdenken, meen ik tot besluit
van deze toespraak, de naïef uitgedrukte maar wel oprecht
gevoelde woorden te mogen aanhalen van een van Guicciardini's naamlooze lofzangers, die tot de Nederlanders van zijn
tijd zegde :
" Loont uwen werckman van zijnen labeure /
Niet met arbeyts-loon / soo die boeren gheven :
Maer segt hem vry toe / ick spreke daer veure /
Dat hy ter eeuwicheydt met u sal leven ".

(1) Zie E. VAN EVEN : Ludovico Guicciardini (Annales de l'Académie d'Archéologie XXXIII, 1876). -- P. A. M. BOELE VAN HENSBROEK : Ludovico Guicciardini (Bijdragen en Mededeelingen van het
Historisch Genootschap, Utrecht, Dl. I). MAX ROOSES: Christophe
Plantin (Antwerpen, Zazzarini, 1913). — Correspondance de Plantin,
Dl. VI (Uitgaaf der Antwerpsche Bibliophielen). J. DENUCÉ : OudNederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn (Uitgaaf der
Antwerpsche Bibliophielen, 1912-13). A. HENNE : Histoire de Charles Quint, Dl. IX. --- H. PIRENNE : Histoire de Belgique, Dl. III.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters,
*
**

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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring. liturgie. zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek. geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde. noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

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

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in der
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 verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bid den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent — (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),
in te zenden.

Vergadering van 28 September 1921.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, waarnemend bestuurder, en EDW. GA.ILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren : KAREL DE FLOLI, Dr. LOD. SIMONS,
Prof. Dr. A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr.
HUGO VERRIEST, ISID. TEIRLINCK, Prof. J. VERCOULLIE
en Mr. LEONARD WILLEMS, werkende leden ; en de
heer F. V. TOUSSAINT VAN BOELARE, briefwisselend lid.
De heeren Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS,
werkende leden, Dr. A. FIERENS en Dr. FRANS DAELS,
briefwisselende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
*
* *

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

Afsterven van Prof. Lecoutere, bestuurder der
Academie. — Den 19 September ontving de Bestendige
Secretaris de droevige mare, dat Prof. Dr. C. LECOUTERE, onze hooggeachte bestuurder, te Knocke overleden
was.
Van de familie kwam des anderendaags bericht, dat
de diepbetreurde overledene, naar eigen verlangen, den
21 September, in alle stilte, te Knocke ter aarde zou
worden besteld en dat, op nader te bepalen datum, een
plechtige lijkdienst te Leuven zou plaats hebben.
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.-- De waarnemende Bestuurder brengt eerbiedig
hulde aan den betreurden afgestorvene en zegt :
Geachte Heeren Medeleden,
Woensdag 21 September 11., ontving ik uit Knocke-aanZee de treurige tijding dat de hooggeachte en beminde bestuurder onzer Academie aldaar was overleden. Ik wil u lezing
geven van den brief mij door de familie gestuurd :
" Hooggeachte Heer. Hiermede vervul ik den pijnlijken
" plicht LIEd., mede in naam van Moeder, te berichten dat
" onze goede vader, Professor LECOUTERE, na lange, pijnlijke en
" geduldig gedragen kwalen, overleden is te Knocke, eergisteren
" 19 September. Hij wordt hier morgen in alle stilte, naar zijn
" eigen verlangen, begraven. Een plechtige lijkdienst, zal op
" een later te bepalen datum te Leuven worden gehouden.
" De belangstelling van den dierbaren aflijvige voor het
" geleerd gezelschap, waarvan hij de bestuurder was, is tot op
" het laatste levendig gebleven.
" Aanvaard, hooggeachte Heer, de betuiging mijner zeer
" eerbiedige gevoelens. "
LECOUTERE.

Alhoewel wij wisten, dat eene erge ziekte de gezondheid
van onzen dierbaren bestuurder ondermijnde, en hij sedert
maanden niet meer in ons midden kon komen, toch dachten wij
niet dat zijne kwaal ongeneeslijk was. Wij hoopten hem hier
terug te zien. Thans is die hoop door den onverbiddelijken
dood vernietigd. Professor Lecoutere is de eeuwigheid ingetreden. God hebbe zijne ziel,
In afwachting dat een onzer medeleden den levensloop en
het werk van den hooggewaardeerden afgestorvene breedvoerig moge behandelen voor het Jaarboek onzer Academie,
wil ik u in enkele woorden zeggen wat hij als lid onzer
Koninklijke Instelling heeft gedaan.
Gij, allen, hooggeachte medeleden, hier vergaderd, zult u
nog goed zijne toespraak herinneren hier gehouden, toen hij
tot bestuurder onzer Academie werd verkozen. Hij zette uiteen
wat hij nog zou gedaan hebben, en wat hij wenschte dat de
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Academie zou doen. Hij heeft, helaas ! maar eenmaal als
bestuurder mogen zetelen, in januari 1920, nadat hij als onderbestuurder dikwijls onze vergaderingen had voorgezeten in de
plaats van den bestuurder N. de Pauw, afwezig voor gezondheidsredenen.
Toen hebben wij kunnen vaststellen wat een voorbeeldig
voorzitter hij was, en hoe goed hij, in moeilijke omstandigheden,
bij heftige besprekingen, de vergadering kon leiden.
Op de plechtige zitting van 27 Juni 1920 hield hij, als
voorzitter, eene merkwaardige rede over de taal als volmaaktste,
zuiverste en volledigste weerspiegeling van den aard van een
volk, en verder over de noodzakelijkheid der wetenschappelijke studie van taal en letteren bij een beschaafd volk.
Als werkend lid der Academie hebben wij hem lange jaren
bezig gezien. Hij was daartoe verkozen den 15 Mei 1907, na
twee jaar briefwisselend lid te zijn geweest. Hij maakte deel
uit, sedert 1907, van de Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, en, sedert 1911, van de
Commissie van Onderwijs in en door het Nederlandsch. Hij
was ook lid van de Commissie van beheer van het Pater
Salsmans-fonds.
Tot nog toe is in de Jaarboeken onzer Koninklijke Instelling de lijst der geschriften van Prof. Lecoutere niet verschenen,
gelijk dit voor vele leden reeds werd gedaan. Laten wij hopen
dat dit eerlang zal geschieden. Wijzen wij hier slechts op zijne
levensbeschrijving van Pater Alexander Baumgartner S. J., den
Duitschen geleerde, buitenlandsch eerelid onzer Academie, —
op zijn merkwaardig Verslag in de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde over Middelnederlandsche en Germaansche philologie, verschenen in het Gedenkboek van de Feestviering van het 25-jarig bestaan der Academie.
Wijzen wij ook op zijn bekroond werk Onomasticon, op
de lezingen, welke hij hield, gedurende de zestien jaren van zijn
lidmaatschap, op de besprekingen aan welke hij deelnam op de
algemeene vergaderingen of in de zittingen der commissiën van
welke hij deel uitmaakte.
Alles wat Prof. Lecoutere schreef of zei leverde het bewijs
van zeer groote geleerdheid. Hij was beslagen in de klassieke
en in de Germaansche philologie, was daarvoor bekend, niet
alleen in ons midden, maar ook in het geheele land en in
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academiën, redactiën van wetenschappelijke tijdschriften.
Voortaan, geachte medeleden, zullen wij hem bij onze
besprekingen missen, en dit gemis zullen wij nog lang gevoelen.
Iedereen van ons zal lang het aandenken bewaren aan hem, die
zoo vele jaren een onzer werkzaamste medeleden is geweest.
Wat hij te Leuven was, eerst als student, later als hoogleeraar in de Germaansche philologie; wat hij leverde voor de
Leuvensche bijdragen; wat hij heeft uitgegeven aan klassiek
werk, daarover zullen collega's, die hem aan de hoogeschool
gekend hebben, ons nader inlichten.
Aan de zoo beproefde familie van den hooggeachten
bestuurder, dien wij hebben verloren, bieden wij de uitdrukking
aan onzer gevoelens van innige deelneming, en ik stel aan de
Vergadering voor haar daarvan bij brieve kennis te geven.
Bij het ontvangen van het doodsbericht, had de
Bestendige Secretaris, tot teeken van rouw, aan den gevel
van het Academiegebouw het nationaal vaandel laten
hijschen.
Er wordt beslist, dat een brief van rouwbeklag aan
Mevrouw LECOUTERE zal gezonden worden.
De heer Dr. LEO GOEMANS, van ouds een trouwe
vriend van den afgestorvene, wordt met het schrijven
van een levensschets van Dr. LECOUTERE voor het
jaarboek der Academie belast.
— Bij brieve van 24 September, werd aan de
Academie gemeld, dat een dienst te Leuven, den 28 September zou gecelebreerd worden. Door het jammerlijk
samenvallen van die plechtigheid met de maandelijksche
Vergadering der Academie, was het de heeren Leden,
tot hun oprechte spijt, niet mogelijk genoemden dienst bij
te wonen.
^
^ *

Jhr. Mr. Nap. de Pauw tot baron benoemd. —
Bij Koninklijk Besluit van 22 Augustus, werd ons geacht
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medelid, jhr. Mr. NAP. DE PAUW, tot Baron benoemd.
De heer waarnemende bestuurder wenscht hem geluk
met die welverdiende onderscheiding. (Algemeene toejuichingen.)
*
**

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Liège. Fasc. XXVI : Etude sur la Langue de Jean Lemaire de Belges, par ALFRED HUMPERS, docteur en Philosophie et Lettres (Section
de Philologie romane), r Fasc. XXVII : Henri l'Aveugle, Comte de
Namur et de Luxembourg, 1136-1196, par FELIX ROUSSEAU, Docteur
en Philosophie et Lettres, Sous-Chef de Section aux Archives du
Royaume. Liège, 1921.
Bibliotheca Belgica. 195e livraison. Fiches : CELSUS (AURELIUS
CORNELIUS) ; DESPAUTERIUS (JOANNES) ; PAPA ; RONSSAEUS (BAL
(JACOBUS) ; SENNERT (DANIEL); TRICASSUS-DUINS);LPER

(PATRICIUS),

Bulletin de l'Institut historique beige de Rome. le fasc. L'Expansion beige a Rome et en Italie depuis le XVe siècle. Rome, 1919.
Tijdschriften.
Arbeidsblad, Juli-Aug. 1921.
Nederlandsche
Bibliographie, Juni 1921. ,-- Bulletin bibliographique et pedagogique du
Musée beige, 15 avril 1921. Bulletin de la Commission des archives
de la guerre, Tome I, fasc. 1. ,— Bibliographie de Belgique, le partie :
Livres et Périodiques nouveaux, janvier-décembre 1917. -- Revue de
l' Université de Bruxelles, juillet 1921. -- Revue Néo-scolastique de
Philosophie, aout 1921.
Door de Vereeniging " Het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres " :
Handelingen van het XVIIIde Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden te Utrecht op 31 Maart, 1 en 2 April 1921.
Uitgegeven door het Bestuur. Haarlem, 1921.
Door de " Vereeniging tot bewaring der Vlaamsche Volksoverleveringen ", te Antwerpen :
Museum voor Folklore. Catalogus. Antwerpen, 1907. (Fransche en
Vlaamsche uitgaaf.)
Geïllustreerde Gids van het Folklore-Museum. Antwerpen,
1914. (Id.)
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Door " The Commission for relief in Belgium ", te Brussel :
The Commission for Relief in Belgium. Herbert Hoover, Chairman,
42 Broadway, New York. Executive personnel, Balance sheet and
accounts. French government accounts. Belgian government accounts,
Supporting schedules. Statistical data. Covering six years from commencement of operations, October, 1914, to 30th September, 1920.
Z. pl.ofj.
Door de " R. Accademia Nazionale dei Lincei ", te Rome :
Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.
Vol. XXX, f asc.1 o-3o, 1921.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :
Le Régime des Prisonniers de guerre en Allemagne. Réponse
basée sur des renseignements officiels adressée à M. le baron
d'Anthouard, Ministre plénipotentiaire, par ENGELBERT KREBS, Docteur en philosophie et en theologie, Professeur à l'Université de Fribourg
im Breisgau. Freiburg im Breisgau, 1917.
Door Dr. LEO GOEMANS, werkend lid :
Petit traite de prononciation frangaise, par LEON GOEMANS,
Inspecteur general de l'Enseignement moyen, et ANT. GREGOIRE, Professeur a l'Athenée royal de Liège et a l'Ecole normale moyenne de
l'Etat, Chargé de cours à l'Université. 2e édition. Liége-Paris-Bruxelles, 1921.
Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkend lid :
In Memoriam Dr, Julius Mac Leod, werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie, hoogleeraar aan de Hoogeschool te Gent. Levensschets met bibliographische aanteekeningen, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Gent, 1921.
Door den heer Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid :
Bietje. Tooneelspel in éen bedrijf, door MAURITS SABBE. Antwerpen, 1913.
De Tooneelles. Minnespel in éen bedrijf, door MAURITS SABBE.
Id., 1917.
De Grensgod. Tooneelspel in één bedrijf en in verzen, door
GABRIEL NIGOUD, vertaald met de toelating van den schrijver door
MAURITS SABBE. Id. 1918.
Zanetto (Le Passant). Tooneelspel in één bedrijf, door FR. COPPEE. Nederlandsch van MAURITS SABBE. Id. 1919.
Door den heer Dr. A. FIERENS, briefwisselend lid :
Novum Dictionarium tetraglotton, In quo Voces Latin e omnes,
& Gr ecx his respondentes cum Gallica & Belgica singularum interpretatione ordine Alphabetico proponuntur.... Post labores MATTHIIE
MARTINEZ. Denuó JOHANNES NICOLAIDES. Amstelaedami, 1719.
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Glossaire de Fosse-lez-Namur, par AUGUSTE LURQUIN, Percepteur des Postes de la Ville de Verviers. Liège 1910.
Sanctus Dominicus, door Dr. ALFONS FIERENS. Brasschaat. (Overdruk uit " Ons Geloof ", Aug. 1921.)
Door Dr. H. J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid :
Johan Michiel Dautzenberg. Toespraak gehouden bij de herdenking van 's Dichters honderdsten geboortedag, door Dr. H. J. EYMAEL.
Sittard, z. j.
Door den heer Gouverneur van West-Vlaanderen :
Bijvoegsel aan de Verzameling der Besluiten en Omzendbrieven
uitgegeven door den Burgerlijken Gouverneur, tijdens den oorlog
van 1914-1918, in het gedeelte van West- Vlaanderen dat niet door
den vijand overweldigd geweest is. Brugge, z. j. (1921.)

Door den heer EDW. ADRIAENSEN, te Hoogstraten :
Een schoone historie Van de twee Gebroeders ende vrome Ridders Valentyn en Oursson den Wilden Man, Sone van Alexander,
Keyser van Constantinopelen, ende neven van Pipinus, Koninck van
Vranckryck. Van nieuws oversien, ende op vele plaetsen verbetert.
't Antwerpen, by Petrus Josephus Rymers, woonende op de Goote
Merckt in de Pauw, z. j.
Reyze ofte Kruys-vaerd, gedaen ende beschreven door BROEDER
JAN VAN DER LINDEN, Pater van de Cellebroeders tot Antwerpen.
(Titelblad ontbreekt.) (Approbatie van 1740.)
Saemen-spraeken. (Titelblad ontbreekt.) Begint met blz. 3 : Tot
den Leser en gaat tot blz. 106.
De Historie van de vier Heems- kinderen. (Onvolledig.)
Maniere van leven voor eene geestelycke dochter. (Hs. [127 beschre-

ven blzz.] van het einde der XVIII e eeuw.)
De schoone Historie van Julius Caesar ende de Romeynen. Hoe zy
deze Nederlanden eerst gewonnen, en daer naer verloren hebben. Van
nieuws overzien, en op vele plaetsen verbeterd. Tot Gend, by de Weduwe
van Jan Meyer, op de Hoogpoorte, in het gekroond Zweird z. j. (Appro.
batie van 1712.)
Reynaert den Vos ofte Der Dieren Oordeel. In het welk door
koning Lion ende syne Heeren de schalkheyd van Reynaert den Vos
wordt ondersogt ende geoordeeld. 't Verhael seer genugtelyk ende
profytige morale Bediedselen medebrengendende (sic). 't Antwerpen, by
de Weduwe van Hieronymus Verdussen, op de Groote Merkt, in
S. Augustinus, z. j.
Een schoone Historie Van het Leven ende vrome Daeden van den
kloekmoedigen ende Alderonverwinnelyksten Keyser van Roomen Carolus, den V. van dien naem, konink van Spagnien, Hertog van Bourgoindien, Braband, Sc. Grave van Vlaenderen, Holland, Zeeland, 6c.
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By een vergaedert uyt diversche geapprobeerde Autheurs. t'Antwerpen,
By Joannes Hieronymus Verdussen, Boekdrukker ende Boek-verkooper
op de Schoen-Merkt, in 't Vogel-Huys, z. j. (Approbatie van 1712.)
Historie der Kruisvaerten. Onvolledig : blzz. 243-800.
Levens vande Heylighe Patriarchen, coninghen, propheten ende
andere treff'elijcke Persoonen van 't oude Testament, door P. ANDREAS
DE BOEYE, vande Soc. Jesu. t'Antwerpen By Hendrick Aertssens in de
Cammerstraet inde Witte Lelie. 1642.
Cort Begrijp des Levens ende der Deughden van de Weerdige
Joanna van Randenraedt. (Titelblad ontbreekt.) Oorlof van 1689.
De geheime genootschappen, die de Kerk en den Staat bedreigen,
ontmaskerd. 's Gravenhage, 1827.
Examen de la Constitution hollandaise par rapport a la Belgique.
Avec les modifications qu'elle doit subir pour former la Loi fondamentale du nouveau Royaume des Pays-Bas. Par G. et L., Avocats a la Cour
supérieure de Justice, a Bruxelles. Bruxelles, s. d.
Kort verhael van merkweerdige Staatsgevallen van den doorlugten
Reyzer ten tyde van zyn verblyf tot Parys. Door een Lief-hebber ontdekt en aen het Gemeyne-best medegedeelt. Uyt het fransch in het
Neder-duytsch vertaelt. Gent, z. j.
La France au dix-neuvième siècle ou coup-d'oeil sur l'état présent
des lumières, des richesses, de la morale et de la liberté. Par A. CARRION-VISAS FILS. Paris, 1821.
Mengelingen van het letterkundig genootschap : Oefening kweekt
kennis. Voor 1845 en 1846. Proza en Poëzy. 's-Gravenhage, 1846.
Id. voor 1847 en 1848. Id. 1849.
Gedenkboek. Waterloo. 1813-1815. Door Dr. J.-A. STAMKART.
Met platen. Vereerd met de hooge inteekening van het geheele Koninklijke Huis. Amsterdam, 1864.
Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche Leeraren. Het Oude Verbond. le deel, onvolledig : van blz. 17
tot 200. 2e en 3e deel. Amsterdam, 1844 € 1849.
De Verlosser, in negen zangen. Utrecht, 1792.
Bulletin de la Section littéraire de la Société des Mélophiles de
Hasselt. 4e Volume. Hasselt. 1867.
Door Dr. ROBERT FONCKE, Rotterdamsche Straat 70, te Molenbeek-Brussel :
In memoriam Victor A. dela Montagne. (Overdruk uit " Mechlinia ", Oogst 1921.)
Door den heer A. VAN DER SCHELDEN, te Gent :
Eenige Regeltjes om den Vlaamschen studenten hunne moedertaal te leeren behoorlijk schrijven en uitspreken, verzameld door eenen
Oudleeraar. (J. BOLS.)
Mechelen, 1883.
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Eerste beginselen der Nederduitsche Spraekkunst. Door J. DAVID,
pr. Mechelen, 1840.
Eerste beginselen van Arithmetica of Rekenkunst. 2e dl. door
ARN. BAST. STRABBE. 3e druk. Amsterdam, z. j.
Door den heer Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) :
Ueber das Plankton des Tjiliwoeng-Flusses bei Batavia (Niederl.
Ostindien). Von Dr. PAUL VAN OYE, Tasikmalaja (Java). (Sonderdruck
aus Internat. Revue d. ges. Hybrobiol. u. Hydrograph., Bd. IX.
Door de Redactie
Vereenvoudiging, n r 1, 1921 (35 exx.). -- De Vlaamsch-Nationale
Gedachte, nr 2, Aug. 1921. — Maandblad van het Verbond van het
Vlaamsch Personeel der Openbare Besturen, nr 5, 1921. -- Tijdschrift
voor Geschiedenis, 36e jg., n rs 1-2, — Bulletin philologique et historique, n r 3, 1921.

Ruildienst. — Tegen ruiling van de Verslagen en
Nlededeelingen heeft de Bestendige Secretaris voor de
Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen
van de gewone tijdschriften ontvangen :
Vlaamsche Arbeid, Augustus 1921. -- Limburg, nrs 1-2, 1921. —
Neerlandia, Aug.-Sept. 1921. -- Neophilologus, O de afl. 1921. -- De
Opvoeder, n r s 23-25,1921..-- De Schoolgids, nrs 2-11, 1921 (2e reeks).
-- De Student, le afl., Sept. 1921. Studiën, Aug.-Sept. 1921. —
Tooneelgids, nr 4, VIIe j. •-- Volkskunde, nrs 5 en 6, 1920. ,-- Dietsche
Warande en Belfort, juli -Aug. 1921. -- Bulletin du Dictionnaire générale de la langue wallonne, nos 1-4, 1920.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921)
werden ingezonden :
Door den heer Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid :
't Kwartet der Jacobijnen, door MAURITS SABBE. Bussum, 1920.

Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Van de pers gekomen uitgave. — Den 18 Augustus verscheen het jaarboek voor 1921, of : het Dertigste jaar, Behalve de gebruikelijke stukken en mededeelingen, komen in dit Jaarboek voor :
a] De lijst van de Werkzaamheden der Academie,
door de wet voorgeschreven. (Blzz. 22-25.)
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b] De Staat der Academie :1921. (Blzz. 27-31.)
c] Geboortedag : Werkende leden. (Blzz. 32-33.)
wisselende leden. (Blz. 33.)
Briefwisselende
„
d] Staatsprijskampen :
Oude inrichting. (Blzz. 103-106.)
Nieuwe inrichting. (Blzz. 106-111.)

e] Lijst der geschriften van Kan. Dr. MUYLDERMANS. (Blzz. 117-120.)
f] Levensschetsen, met portretten, van E. P. J. VAN
DE VEN, S. J., stichter van het Van de Ven-HeremansFonds, door J. SALSMANS, S. J. (blzz. 121-124) ; — van
FERDINAND VANDER HAEGHEN, binnenlandsch eerelid
der Academie, door Dr. J. MANSION (blzz. 125-144); —
en van Dr. JULIUS MAC LEOD, werkend lid der Academie, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE (blzz. 145-228).

2°) Jurys. Leescomiteiten. Uitgeven van werken,
— Bij Koninklijk Besluit van 20 Augustus, houdende
benoeming van de Jurys " der Leescomiteiten belast met de
" beoordeeling en de rangschikking naar orde van waarde
" der handschriften van letterkundige werken in de Fran" sche taal, van letterkundige werken in de Vlaamsche
" taal, en van wetenschappelijke werken, waarvan de
" oorlog en de crisis in de boekennijverheid de uitgave
" belet of vertraagd hebben en welke hunne schrijvers
" aan het Departement van Wetenschappen en Kunsten
" zullen doen geworden om deel te nemen aan het toeken" nen der premiën bestemd om de uitgave van voormelde
" werken te vergemakkelijken " (Staatsblad van 4 September 1921, blz. 7193), werden voor de werken in de
Vlaamsche taal, aangewezen de heeren IS. TEIRLINCK,
Prof. VAN PUYVELDE, Prof. A. VERMEYLEN, Mr.
LEONARD WILLEMS en Dr. MAURITS SABBE, allen leden
der Koninklijke Vlaamsche Academie.
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Voor de wetenschappelijke werken werden alleen
Leden van de Academie Royale de Belgique aangewezen.
De voorstelling door onze Academie voor de Wetenschappelijke werken gedaan komt dus niet in aanmerking.
(Zie boven blz. 125-126.) — Dien ten gevolge geeft de
waarnemende bestuurder lezing van een brief die aan den
heer Minister zal gestuurd worden. — Na eenige opmerkingen nl. door de heeren Vercoullie, Teirlinck en Dr.
Verriest gedaan, wordt de redactie van genoemden brief
goedgekeurd.
3°) Staatsprijskampen. — a.) Driejaarlijksche
wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. Dertiende tijdperk (vijfjaarlijksch overgangstijdperk 19101914 en tijdvak 1915-1917). — VERSLAG VAN DE JURY.
— Dit verslag, onderteekend door de heeren P. HAMELIUS, als voorzitter, 0. WATTEZ, A. VERMEYLEN,
L. VAN PUYVELDE, als leden, en A. H. CORNETTE, als
verslaggever, is in het Staatsblad van 16 September 1921
verschenen. (Zie blzz. 7744-7764.)
b.) Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde. Tijdvakken, 1913-1915 en
1916.1918, VERSLAG VAN DE JURY. - Dit verslag,
onderteekend door Dr. L. SIMONS, als voorzitter, door
GUST. D'HONDT, Dr. L. GOEMANS, F. TOUSSAINT, als
leden, en HERMAN TEIRLINCK, als secretaris. is verschenen in het Staatsblad van 14 September 1921. (Zie
blzz. 7602 en 7603.)
4°) Karel Boury-Fonds. — BOURY-PRIJS VOOR
TOONDICHTERS VOOR 1921. (Zie Jaarboek voor 1921,
blz. 97.) Den 10 September ontvangen (onder adres
van den afzender Sint-Maternuswal, 22, te Tongeren), een
bundel liederen (muziek) met kenspreuk Aart Llyterhei.
5°) Herneming van den ruildienst met Duitschland. — Bij brieve van 31 Augustus, heeft de Bestendige
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Secretaris aan den Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de beslissing medegedeeld, welke
door de Academie in vergadering van 20 juli 11. genomen
werd. " Ik heb de eer schreef hij — U te berichten dat
" de Academie daaromtrent een toestemmend advies
" heeft uitgebracht, steunende op de beschouwing dat het
" hier niet gaat om een herneming van betrekkingen
" tusschen genootschappen of hunne leden, maar om een
" uitwisseling van poststukken tusschen twee staten, die
" reeds diplomatische betrekkingen met elkander onder" houden ".
Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. De heer Is. TEIRLINCK, waarnemend secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden:
Zijn aanwezig de heeren Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, K. DE FLOU, EDW. GAILLIARD, Dr. A. DE CEULENEER,
Kan. Dr. JAC, MUYLDERMANS, leden, en ISID. TEIRLINCK, waarnemend secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Sprokkelingen : Volksliedjes op het einde der 18 e en
't begin der 19e eeuw, door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. —
In het eerste gedeelte zijner lezing geeft Spreker eenige weinig
of niet bekende volksliedjes op, met betrekking tot het einde
der 18e en 't begin der 19e eeuw. Die liedjes schreef hij af, op
het stadsarchief van Mechelen. Onbetwistbaar dragen zulke
liedjes bij, zegt Spreker, om 's volks gemoedsgesteldheid in
't verleden te leeren kennen. In het tweede gedeelte van zijn werk
bepaalt hij zich bij het aanduiden van uitgaven waarin volksliedjes uit dien tijd voorkomen. Menige van die uitgaven vallen
maar zelden in de hand De opgave dier liedjes moet dan het
werk van den verzamelaar en historicus vergemakkelijken.
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Spreker deelt deze bijdrage mede als een aanvulling zijner vroeger geleverde studie over 't Nationaal Bewustzijn der Belgen
op het einde der 18 e en in 't begin der 19 e eeuw.
b] Fragmenten van een 15 d -eeuwschen Codex, Vervolgens biedt de heer L. WILLEMS, in naam van den heer
vrederechter De Decker, te Thienen, aan de Academie twee
fragmenten van een 15 d-eeuwschen codex bevattende het leven
van Sint Pachomius (in proza) en andere stichtelijke lectuur.
Hij heeft die fragmenten onderzocht om de waarde dier
stukken te bepalen. Het l e fragment is Hollandsch. Het bevat
een brok uit het leven van Sint Pachomius. De Latijnsche bron
van dit leven heeft de heer Willems niet kunnen vinden.
Het 2de fragment bevat een verhaal, waarin de namen
Gelde en zijn discipel Innocentius voorkomen. Welk dit verhaal is, kon spreker niet bepalen. Verder bevat dit fragment
een uittreksel uit het Horologium der eeuwiger wijsheit van
Suso. Dit 2de fragment is in het Geldersch geschreven.
— In algemeene vergadering beslist de Academie
beide lezingen in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen.

2°) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en
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 OMER WATTEZ, ondervoorzitter,
Kan. Dr. MUYLDERMANS, Kan. A. Joos, Prof. Dr. A. DE CELLLENzER, Dr. VERRIEST, leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
De taal van de School en van het Volk. Lezing door
De Secretaris leest eene verhandeling
getiteld : De taal van de School en van het Volk. Uit eene redevoering, door den heer Remouchamps in den Senaat uitgesproken, blijkt, dat, in het Franschsprekende gedeelte van
België, de Waalsche tongvallen, zelfs bij de beraadslagingen
der gemeenteraden, in vele gevallen gebruikt worden.
GUSTAAF SEGERS.
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De studie der tongvallen maakt een voornaam deel uit
van de werkzaamheden der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Heure waarde, vooral met het oog op de historische taalstudie,
is dus niet te onderschatten. Doch de algemeene beschaafde
omgangstaal, dient zooveel mogelijk te worden verspreid ;
zonder haar kan er van het gebruik der moedertaal in de verschillende takken van het bestuur, zoomin als van den bloei
der letterkunde en de geleidelijke beschaving van ons volk
spraak zijn. Het is een dure plicht, in al de graden van het
onderwijs, het gebruik der algemeene letterkundige taal te
bevorderen.
Het blijkt, dat, in het gedeelte van ons land, waar geene
tweede taal onderwezen wordt, men er slechts in geringe mate
in slaagt. de algemeene beschaafde Fransche omgangstaal bij
het volk te doen ingang vinden, aangezien op zeer vele plaatsen, de beraadslagingen der gemeenteraden in het plaatselijk
dialekt gevoerd worden. Wij hebben ook onze Vlaamsche
tongvallen. die wij tot de beschaafde Nederlandsche omgangstaal moeten verheffen. Het zal dus niet verwonderen, dat het
onderricht in de tweede taal, in onze lagere scholen, bijna
geene duurzame uitslagen kan opleveren.
— Al de leden der Commissie nemen aan de bespreking dezer verhandeling deel. Er zal aan de Academie
voorgesteld worden haar in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. (Door de Academie in pleno verga
derd goedgekeurd.)
DAGORDE.
1°) Ter uitgave aangeboden verhandeling : Uit
de laatste levensjaren van het aloude Lieve-Vrouwklooster te Sichem, door P. EMIEL VALVEKENS, 0.
Praem., uit de Abdij van Averbode. Naar een schrijven
van Pater VALVEKENS beslaat het aangeboden werk
ongeveer 250 blzz. in-4° in handschrift; het omvat, benevens de eerste uitgave van een hoogst belangrijk Dagboek
van den laatsten kloosterrector te Sichem (1782-1607),
een geschiedkundige studie over het Sichemsch klooster,
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breeder en uitgebreider dan tot nog toe over dit onderwerp gepubliceerd. — De Bestendige Secretaris is van
meening, dat er aan genoemd aanbod geen gevolg zal
kunnen gegeven worden, des te meer daar, wegens het
vele achterstallige drukwerk van de Academie zelve en
de hooge kosten, in afzienbaren tijd niet aan het aannemen
van nieuwe verplichtingen kan gedacht worden. (Goedgekeurd.)
2°) Vlaamsche " Brabangonne ", — Bij brieve van
27 Augustus verzoekt de Weledele Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor de " Brabangonne " een Vlaamschen
tekst op te stellen, die " overeen zou komen met de offir
" cieele aangenomen Fransche lezing en aldus de officieele
" Vlaamsche tekst zou worden ". — De Bestendige Secretaris stelt met Prof. J. VERCOULLIE de vraag, of het niet
doelmatiger zou zijn dat door den Minister te dien einde
een prijskamp uitgeschreven worde. De ingezonden stukken zouden aan het advies der Academie onderworpen
worden, die vervolgens, onder haar Leden, een Commissie zou benoemen met het onderzoek van genoemde
stukken gelast.
3°) Wet der Academie. Wijziging. — Bij brieve
van 25 Augustus, laat de Weledele Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten aan de Academie weten, dat,
door Koninklijk Besluit van 30 Juli 1921, het artikel 18
der wet van 15 Maart 1887 gewijzigd wordt en dat voortaan eene vergoeding van veertig frank het vel druks zal
toegekend worden aan de Leden die met de Critische
uitgave van Middelnederlandsche werken gelast worden.

4°) Lezing door Kan. Amaat Joos : Onze Onomatopeeën. — Kan. Joos houdt een lezing over Onze
Onomatopeeën.
Op de vraag : Bootst de taal volkomen de geluiden
na? antwoordt hij : Neen, en hij bewijst 1° dat de taal dat
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niet doet, 2° niet kan, 3° niet moet, om haar bestemming te vervullen.
In het slot handelt hij over de assimilatie in de
gehoorbeelden, waarvan hij uitgaat om de natuurlijkheid
van de prosopopee vast te stellen, wat overigens blijkt
door de folklore.
— De waarnemende bestuurder wenscht den heer
Joos geluk met zijn voortreffelijke lezing. Deze zal in de
Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
— Vondel's Tasso-vertaling. -- Bij de laatste
omvraag doet de heer Dr. L. SIMONS het voorstel aan
de Academie, zijn Vondel's Tasso-vertaling niet in
eens maar stuksgewijze in de Verslagen en Mededeelingen te laten verschijnen. Het werk bedraagt ongeveer
15000 verzen. --- Dit voorstel wordt door de Academie
aan het advies van het Bestuur onderworpen.
-- De vergadering wordt om 3 1/2 uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

505. ZINE WETTELIKE JAREN HEBBEN.

Beteekent Zijn zelfs zijn (De Bo). Meerderjarig zijn :
Staatsarchief Brugge, Fonds kasselrij Veurne. Charters, oud nr 795,
voorloopig blauw nr 2552: " H. ende R. des vorseids Jans kinde ende
hare wettelike fare hebbende, ende M. ende G., niet hebbende hare
wettelike jaren..., ende dese vorseide ombejaerde kinderen M. ende G... "
(Akte van 16 Juli 1356.)
EDW. GAILLIARD.

ONZE ONOMATOPEEËN
DOOR

Kan. AM. JOOS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Ik stel mij voor te handelen over onze onomatopeeën in
't algemeen, dus niet enkel over de woorden die volgens hun
oorsprong onomatopoëtisch zijn, maar over al zulke die, in de
hedendaagsche taal, als klanknabootsing gebezigd worden.
Aan eigenlijke etymologie bijgevolg wil ik hier niet doen;
alleen zal ik zeggen dat het getal van onze woorden waarvan
de etymologen met eenige zekerheid den onomatopoëtischen
oorsprong kunnen vaststellen, niet boven de tweehonderd gaat,
dus betrekkeiijk gering is, en de meeste er van niet buiten het
Nederlandsch te vinden zijn, dus geen hooge jaren tellen.
Voor al wie aandachtig de vorming van de woorden
onderzoekt, is het al spoedig duidelijk dat de onomatopeeën
weinig geestesarbeid vorderen.
Een klanknabootsend woord maken is toch weinig anders
dan een natuurlijk geluid door een min of meer paseenden
klank vertalen, dk,t is opmerken en navolgen, luisteren en
nazeggen. Maar in klanken omzetten wat wij zien, wat wij
voeten, smaken en rieken, meer nog wat wij denken en willen,
wat onzinnelijk, afgetrokken en algemeen is, dat, dat is een
stuk waarvan ieder ernstige waarnemer de stoutheid en de
vruchtbaarheid bewonderen moet. Hier werkt altijd eenige
scheppingskracht, zelfs als de stof er toe geleverd werd door
de spontane verbinding der voorstellingen, wat voornamelijk
gebeurt door die van gelijkenis of analogie.
Is nu een klanknabootsend woord weinig anders dan
vertaling van een natuurlijk geluid door een min of meer passenden klank, dan kan de vraag gesteld : In hoeverre zijn de
onomatopeeën trouwe beelden van de geluiden die zij beteekenen ? anders gezegd, bootst de taal volkomen de geluiden na ?
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Dat is de vraag die ik in deze verhandeling zal trachten te
beantwoorden. En die vraag lijkt me niet zonder belang te zijn,
daar nu en dan lettercritieken sommige onomatopeeën zoo hoog
ophemelen en er zooveel kracht aan toekennen, alsof deze niet
een verre nabootsing, maar een echo, zelfs een louter herhaling
waren van de beteekende geluiden.
*
**

De geluiden getrouw en volkomen navolgen, --

DAT DOET

DE TAAL NIET.

Dit blijkt ten klaarste, onder andere, uit de uitgebreide
beteekenis van zeer veel onomatopeeën die toepasselijk zijn op
geluiden welke, b. v. in kleur en kracht, ver van malkander
liggen, alsook uit het veelvuldig toekennen aan persoons- en
zaaknamen, van onomatopeeën die eigenlijk alleen bij diernamen passen.
Bruisen (1) beteekent A) op hoorbare wijze borrelen,
zieden en schuimen en wordt onder andere gezegd van koolzuurhoudende stoffen die in een kokenden of ziedenden toestand verkeeren; van golven of watermassa's die met geweld
tegen malkander of iets anders aanstorten, aanklotsen ; van
bergstroomen, stortvloeden, watervallen, die met krachtig
gedruisch naar beneden storten of naar de vlakte voortijlen;
ook wel van opborrelende bronnen en fonteinen, van een
onstuimige, door wind of storm in beroering gebrachte zee;
van een stem, van een volk; van het bloed, van het hart; van
vuurvlammen, die al loeiend voortwoeden; van vreugde en
vermaken.
Het beteekent B) een dof, verward, sterk geluid voortbrengen, en wordt gezegd van den stormwind, van een paard,
ook van andere groote dieren of monsters, van krakend ijs en
van personen.
Brullen (2) wordt toegekend aan groote wilde dieren,
inzonderheid leeuwen en tijgers enz.; ook aan runderen en
(1) Z. Woordenb. der Ned. Taal, bij Bruisen.
(2) Z. ibid., bij Brullen.

— 659 —
ezels ; aan den mensch in woede en toorn; aan de door den
wind opgezweepte, bruisende golven ; aan den stormwind, den
donder en 't geschut.
Die woorden met uitgebreide beteekenis zijn eenvoudige
toepassingen van de zuinigheid, die meer dan éen gebied van
de taal beheerscht, en hier een ware zegen mag heeten,
omdat zij het geheugen ontslaat van een last, die voor iedereen
zwaar en voor de meesten te zwaar zou zijn. Wie toch zou
het willen of durven aangaan de klanknabootsingen aan te
leergin en te onthouden, indien ieder bijzonder geluid in de
bezielde en de onbezielde wereld door een specialen naam
werd verklankt ? Dat zou haast tot in het oneindige gaan.
Hoeveel woorden zouden er moeten zijn alleen voor den zang
of den roep van onze vogels ? GEZELLE geeft er maar enkele
staaltjes van, als hij zegt in zijn Boodschap van de vogels :
Zanggebroeders uit het woud,
met uw talen duizendvoud :
Gij, die kwinkt en gij die kwedelt,
gij, die schuifelt en die vedelt ;
gij, die neuriet en die tiert,
gij, die piept en tiereliert ;
gij, die wistelt en die Leutert,
gij, die knotert en die kneutert,
gij, die wispelt en die fluit,
gij, die tjiept en tiereluit,
gij, die tatert en die kwettert,
gij, die klapt en lacht en schettert,
vezelt, orgelt, zingt en speelt,
lispelt, ritselt, tjelpt en kweelt,
gij, die kwinkelt lijk de vinken,
en alom gaat slaan en klinken,
met uw bekken, licht en los,
dat het kettert in den bosch :
fluiters, zangers ende slagers,
kermers, kriepers ofte klagers

En éen klanknabootsing voor eiken vogel ware onvoldoende, als men bedenkt dat onze musch, die toch zoo karig
met zangvermogen bedeeld is, ten minste drie gansch onderscheiden klanken uitbrengt, namelijk wanneer zij in den Winter
op het dak haar nood klaagt, wanneer men haar jongen rooft
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en wanneer zij haar gezellinnen waarschuwt tegen een nakend
gevaar.
Mogelijk was 't het gevoel van de onvolledigheid en de
onvolmaaktheid onzer onomatopeeën dat GEZELLE op sommige
plaatsen boven de klanknabootsing een werkwoord deed verkiezen dat hij vormde van den naam van den zingenden vogel
en dat dan ook onrechtstreeks al de schakeeringen van diens
zang beteekent (1).
Verstaat gij die meest en
die merelt
die lijstert, die leeuwerkt, die
muscht altemaal
uw maagschap, tot tenden
de wereld (2) ?
Toch spreeuwt het en vinkt
het luide, overal ;
de merelaan lacht
en tatelt ;
het muscht en het meest,
het koekoet in 't hout ;
het zwaluwt en 't zwiert
en 't swatelt (3).
*
**

De geluiden getrouw en volkomen navolgen, -- DAT KAN
om verscheiden redenen, waarvan wij er hier
eenige zullen opgeven.
1 . De taal is er onmachtig toe aan veel geluiden de kleur
te geven die hun eigen is. 't Is immers buiten kijf dat de kracht
waarmee een geluid wordt voortgebracht, op dezes kleur voelbaar inwerkt ; en in 't spreken, ook in 't zingen, is onze hoogste
kracht verre beneden die van veel sterke geluiden, terwijl onze
minste boven die van veel zwakke geruischen staat, b. v. het
ratelen van den donder, het bulderen van 't kanon, het ritselen
van een blad, het kraken van zijde enz.
DE TAAL NIET

(1) Al de voorbeelden komen uit Gezelle's gedichten en zijn aangeduid naar de uitgave van den Nederlandschen Boekhandel.
(2) VII, 124.
(3) V, 129-130.
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2. Onbetwistbaar is 't nog dat vooral het orgaan de kleur
van het geluid bepaalt. En hier staan wij voor verschillende en
zeer groote afwijkingen van des menschen spraaktoestel. De
viervoetige dieren hebben over 't algemeen een stemorgaan
gelijk wij, maar zij gebruiken het niet zooals wij. Bij de vogels
is het stemorgaan in het onderste strottenhoofd, zij hebben
noch tanden, noch beweegbare lippen en hun tong is spits,
behalve bij enkele waar zij dik en afgerond is, waardoor het
hun mogelijk is den mensch eenigszins na te praten. De kikvorschen hebben geen stemorgaan en het geluid dat zij maken,
wordt voortgebracht door het snel terugstroomen van de lucht
in de mondholte, waarvan de wanden daarbij uitzetten. De
ratelslang maakt een geluid door de ringen die op 't einde van
haar staart staan ; sommige visschen, waaronder de zeelieren en
de zeehanen, door het doen trillen van zekere spieren; de meeste
gevleugelde insekten, door het snelle slaan der vleugels ; andere,
gelijk sprinkhaan en krekel, door het opeenwrijven van de
vleugeldeksels.
Zoo wij nu daarnevens de geluiden van de onbezielde
wereld onderzoeken, kan er zeker geen spraak meer zijn van
eenig stemorgaan, maar van een enkele wrijving, aanraking of
verplaatsing die een trilling voor gevolg heeft.
Er is dus noodzakelijk een groot verschil van kleur tusschen de meeste natuurlijke geluiden en de klanken door den
sprekenden mensch uitgebracht.

3. Er is een grondig verschil tusschen de klanken van
de taal, die gearticuleerd, dus duidelijk zijn, en de meeste
natuurlijke geluiden. " Au dessous de l'homme, " zegt Charles
" Lévéque (1) "" il n'y a que des bruits. Et plus on s'éloigne de
" l'homme et des animaux chantants et criants pour se rappro" cher de la nature inanimée, plus aussi les bruits deviennent
" vagues et diffus. "' En wat is uiteraard un bruit, een geruisch ?
't Is, zeggen de natuur- en de toonkundigen, een mengeling
van verschillende weinig of niet overeenstemmende klanken.
Wat doet de taal nu, als zij die geruischen nabootst ? Uit hun
vermengde klanken kiest zij éen enkelen uit, die dan toch niet
(1) Etendue et limite psychologiques de l'expression instrumentale, Revue philosophique, t. XVI, blz. 5.
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altijd de voornaamste noch de meest juiste is. Immers, zij kan
niet, gelijk de natuurkundige, een geruisch in zijn enkelvoudige
bestanddeelen ontbinden, en bovendien wordt hier, gelijk elders
in de taal, de wet gegeven door de spraakmakende gemeente,
die zelden van aandachtige, maar gewoonlijk van oppervlakkige waarneming uitgaat.
Laten wij voor een oogenblik van alle geruischen afzien
en onderstellen dat de taal alleen enkelvoudige geluiden, ja,
klanken zou na te bootsen hebben, dan nog zou in honderd
gevallen haar onmacht blijken. Zeer zelden toch gaat in de
onomatopeeën de taal buiten haar gewoon klankenstelsel en
dat klavier, ook als het, gelijk in 't Nederlandsch, honderd en
vijftig toetsen telt, is in zijn rijkdom nog veel te arm om alle
gehoorde klanken en dezer ontelbare schakeeringen weer te
geven.
*
**

Welk besluit moeten wij hier uit trekken?
In talen, ook in dialecten van dezelfde taal, die een verschillend klankenstelsel hebben, zal gansch natuurlijk voor
een zelfde geluid zeer dikwijls een verschillende voorstelling
bestaan. Zoek in het Fransch geen onomatopeeën die met
sch- of zw- aanvangen, die verbindingen zijn er onbekend.
In sommige onzer dialecten wordt ts altijd sj; men zegt niet
klets, maar klesj. De Nederlandsche en de Fransche namen
van den koekoek, die beide denzelfden oorsprong hebben,
dragen een verschillend krachtaccent : de eerste, kóekoek, op
de eerste klankgreep ; de tweede, coucóu, op de laatste, volgens de algemeene gewoonte van beide talen
Vermits hier van scherpe opmerkzaamheid weinig spraak
kan zijn en de meeste geluiden uit een mengsel van verscheiden klanken bestaan, kunnen twee, zelfs drie klinkers, telkens
onvolledig ja, maar even benaderend een zelfde geluid aanduiden, zonder dat, toch door den gewonen man, eenig verschil
van beteekenis gevoeld wordt. Wat de medeklinkers betreft,
men begrijpt licht dat zij in de namen van al de geluiden die
niet door 's menschen orgaan worden voortgebracht, gewoonlijk iets kunstmatigs zijn en veelal vrij met andere, even
passend, kunnen verwisseld worden.
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Beide punten worden overigens gestaafd door den woordenschat zoo van de algemeene taal als van de dialecten.
Zoo vinden wij korren nevens koeren; mauwen nevens
miauwen en in Uitstap van GEZELLE staat er meeuwen ;
kruchen nevens krochen; knarsen nevens knersen; kwetteren
nevens kwatteren ; knetteren nevens knitteren; klats nevens klets
en klits ; SCHUERMANS geeft tampen nevens tanken en trumpen,
en DE Bo kariën nevens kurren, kurriën, kirriën en kerriën.
Zoo vinden wij ook spuwen nevens spugen ; bassen
nevens blaffen ; mommelen nevens mompelen ; tingelen nevens
tfingelen, en bij KILIAEN tintelen; tingeling nevens lingeling en
ringeling bij DE Bo. Zucht was vroeger zuft; ristelen is ritselen geworden. Van de musch zegt het volk dat zij sjilpt, tjilpt,
tsirpt, sieript, sierikt, sjierikt, psierikt, psjierikt en tjierikt.
Kwakkel en kwakkelen zijn onomatopeeën en toch vertaalt de
geleerde Pater KIRCHER in zijn Musurgia Universalis (1650)
den kwakkelslag door bi-kebik, bi-kebik ; terwijl hij den koekoek gu-cu, gu-cu doet roepen.
Daarom sta ik gewillig aan onze schrijvers en sprekers
veel vrijheid toe in het gebruiken, ja in het scheppen van
onomatopeeën. Veel der bestaande zijn zeer onvolmaakt, en
opmerkzame ooren zoowel als de levende schatten van onze
dialecten kunnen op dit gebied de gebrekkigheid en de armoede
van de algemeene taal verbeteren en verhelpen.
Men doe mij echter niet zeggen dat de onomatopeeën zoo
maar op den wilden bof gemaakt zijn. Dat er een duistere
strekking bestaat om ten minste iets van het geluid in het
woord over te nemen, eenig verband te leggen tusschen woord
en beteekenis en dat verband te handhaven, mag wel, denk ik,
afgeleid worden van het drievoudig feit dat eenige onomatopeeën in den loop der tijden aan anders algemeene klankverschuivingen koppig weerstaan hebben, dat in sommige
onomatopeeën gansch ongewone verbindingen, gelijk ps en ts,
voorkomen, dat in verscheiden onomatopeeën geheel of gedeeltelijk dezelfde articulaties te doen zijn als in de voorgestelde
daad. Ik bedoel hier onomatopeeën die een beweging van
's menschen spreekorganen beteekenen, zooals babbelen, happen, hemmen, hijgen, hikken, jouwen, kuchen. sussen.
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De geluiden getrouw en volkomen navolgen, ^- dat doet
de taal niet, dat kan de taal niet, dat moet ook de taal niet om
aan haar bestemming te voldoen.
De taal, die vooral een middel tot gedachtenwisseling is,
moet verstaan worden, en dat kan langs twee wegen, of wel
rechtstreeks, door den natuurlijken band die tusschen de
woorden en hun beteekenis bestaat, of wel onrechtstreeks, door
een toevallige associatie tusschen de woorden en de beteekende
dingen gesticht.
Door dat tweede middel vervalt reeds de noodzakelijkheid van een natuurlijken band tusschen woord en begrip,
welke band voor de onomatopeeën zou zijn dat zij, alleen door
hun klanken, de bepaalde geluiden die zij beteekenen, zouden
opwekken.
Maar zulke band, ware hij noodzakelijk, zou hier gansch
ondoelmatig zijn, zelfs voor onze beste onomatopeeën. Men
heeft maar een verstandig kind of een Vlaamschonkundigen
Belg eenige, zelfs treffende klanknabootsingen buiten alle
verband te laten hooren en raden wat zij beteekenen, en hun
uiteenloopende antwoorden zullen al ras ieder er van overtuigen
hoe los, hoe nietig de band hier is tusschen naam en ding.
Wij die niet alleen de beteekenis, maar ook het bepaald
gebruik der onomatopeeën door herhaalde oefening hebben
aangeleerd, wij zijn haast onbekwaam een onpartijdig oordeel
te vellen over het opwekkingsvermogen dat de klanknabootsingen, als zoodanig en uit zich zelven, hebben : de verbinding
van woord en beeld is zoo innig dat beide dooreenloopen,
het beeld verrijst dikwijls zoo vlug en zoo helder dat wij het
aandeel van de klanknabootsing er in overdrijven en ondankbaar dat van verbeelding en geheugen vergeten. die in de
meeste gevallen er hoofdzakelijk de stof toe geleverd hebben.
Wat meer is, door de herhaalde associatie van woord en
geluid, komen wij langzamerhand eenigerwijze onder den
invloed van het woord, zoodat wij de geluiden niet zoo zeer
meer op hun eigen hooren, maar eer langs de onomatopee, die
iets van haar tint aan het geluid overzet.
Wanneer ik hier op het belfort bij ieder halfuur het
Visschertje hoor beieren, dat ik in mijn jong leven zoo dikwijls
hooren zingen heb, heeft voor mijn oor ieder noot denzei f den
klank als de klankgreep uit het lied, juist alsof dit gezongen
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werd. Zoo nauw zijn hier door herhaling de muziek en de
woorden dooreengevlochten.
Ik denk dat er velen onder u hetzelfde verschijnsel op zich
zelven hebben vastgesteld, wanneer zij, bij voorbeeld, den
Vlaamschen Leeuw door een fanfare hoorden spelen.
En misschien is het om dezelfde reden dat de Westvlaming
zijn hulen, de Temschenaar zijn hijlen en de Antwerpenaar zijn
houëlen even onomatopoëtisch vindt als het algemeene huilen.
Neen, onze onomatopeeën zijn er niet toe in staat alleen
door hun samenstelling hun beteekenis te doen kennen. Immers,
zij bestaan uit dezelfde klanken als de andere woorden ; de
verklanking geeft gewoonlijk zoo weinig van de werkelijkheid
dat zij deze niet kan doen gissen ; de nabootsing is soms eer
mimologisch, daadvoorstellend, zoodat men meer op de te
maken bewegingen dan op de klanken dient te letten ; in veel
gevallen, b. v. in de woorden met w- en ziv-, komt zij mij
conventionneel symbolisch voor, zoodat men ze enkel kennen
kan door vergelijking met verscheiden woorden die dezelfde
verbinding bevatten en iets gemeenschappelijks in de beteekenis
hebben; soms ook staan er klanken in die wellicht tot niets
anders dienen dan tot uitbouw van de woorden of tot dezer
onderscheiding uit andere.
De beteekenis van de onomatopeeën moet dus langs den
gewonen weg aangeleerd worden, dus gelijk die van alle
andere woorden, door het woord en het voorgestelde geluid
gelijktijdig te doen waarnemen en die te verbinden, zoodat het
eerste het tweede onmiddellijk in het bewustzijn roept.
*
**

Is de klanknabootsing voor de taal niet onontbeerlijk,
toch levert zij zekere voordeelen op, waarvan wij er enkele
zullen aanstippen.
De klanknabootsing dient niet alleen om geluiden voor te
stellen, maar ook om dingen te benoemen die het nagebootste
geluid voortbrengen. Daaronder komen verscheiden diennamen, b. v., kievit, kneu of kneuter, koekoek, krekel, kwakkel,
mug, tierlatijntje, tortel, uil enz.
Dat dingen benoemd worden naar het geluid dat zij maken,
is gansch natuurlijk door de associatie der voorstellingen te
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verklaren. De waarneming van een klank wekt onmiddellijk in
de verbeelding de voorstelling van een trillend voorwerp ; ge
kunt geen gelui hooren zonder even vlug aan een klok te
denken, waarmede het onscheidbaar in uw geest verbonden is.
Zoo men zulke namen doet kennen door het geluid dat zij
beteekenen, zullen zij veel sneller dan alle andere in het geheugen
vastzitten. Prater S. ROMBOUTS, Psychologie der Kleutertaal,
blz. 30-31, geeft er heel duidelijk de reden van. " Waarom
" 'n stoel stoel heet en niet tafel bij voorbeeld, kan geen mensch
" ons zeggen. Taalvorschers zetten wel theorieën op over de
" stammen van sommige werkwoorden die in hun oervorm
" eenige overeenkomst vertoond hebben met wat ze aan" duidden, maar een kind, en trouwens iedere leek op taal" historisch gebied, heeft daaraan natuurlijk niet den minsten
" houvast. Evengoed als de letter, het teeken van 'n bepaalden
" afzonderlijker klank, is het woord voor een begrip of betrek" king 'n willekeurige afspraak en louter conventie. Eenigszins
" anders staan de zaken wanneer b.v. 'n klok tiktak of 'n hond
" wauwau worden genoemd. Deze woorden zijn in zekeren zin
" deelen van de zaakvoorstelling, en bij de gelijktijdige waar" neming van ding en naam is er dus meer dan de louter" gelijktijdigheidsband, die b.v. de zaak en het " boek " aan
" elkaar koppelt. 't Lijdt dan ook geen twijfel dat associaties van
" klanknabootsend karakter bij het kind spoedig vaster zitten
" dan de overige, en met grond mag men vermoeden, dat ze
" ook als voorbereiding op het eigenlijke woordverstaan groo" ter waarde hehben. "
De uiterste kracht van de heropwekking overtreft uit zich
zelve nooit de kracht van de waarneming. De rechtstreeksche
waarneming geeft natuurlijk meer dan de onrechtstreeksche,
d. i., die door bepaling of vergelijking. Maar 't is overdreven
wat JULES PAYOT beweert, als hij schrijft : " je n'ai jamais
" entendu barrir un élephant ; le mot barrir est pour moi un
" épi vide (1). " Bij onrechtstreeksche waarneming is er wel
iets in de aar, maar door de rechtstreeksche kan deze zwaar en
misschien vol zijn. Tot bewijs daarvoor kunt ge eene vergelijking maken tusschen het gehoorbeeld dat ge voor den oorlog
(1) L'Education de la volonté. blz. 127.
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hadt bij de zinnen : de mitrailleusen knetteren, de vliegtuigen
snorren en de bommen sissen, en het andere dat ge thans hebt,

nu ge die oorlogstuigen werkelijk gehoord hebt. En hier is
weer een voordeel aan de klanknabootsing verbonden, want
hoe getrouwer en vollediger zij is, hoe gemakkelijker het
geluidsbeeld in al zijn mogelijke kracht verschijnen kan.
En zoo komen wij tot de talrijke kunstgrepen die de taal
onze schrijvers en sprekers aan de hand doet, niet alleen om op
de verbeelding hevig in te werken, maar ook om, op gelukkige
wijze, de gebrekkigheid van onze eigenlijke klanknabootsende
woorden te verhelpen.
Om den algemeenen aard van het geluid te doen kennen,
kiest men, zoo mogelijk, onomatopeeën uit met bepaalde klinkers, b.v. met a voor open geluiden, met e voor scherpe, met o
voor doffe, of men plaatst woorden met zulke klinkers in de
omgeving van de onomatopee.
het schilde vogelpaar
dat schetterbekt....
VII, 62
en roert daaronder
met gram en al

te hol, te dol
gegrol
zijn stemmendonder.
VII,

99.

Voor korte en snel herhaalde geluiden dienen onze honderden frequentatieven vooral met korte klinkers : schetteren,
dommelen, huppelen, trippelen, gabberen, kwetteren, roffelen,
hutselen, pruttelen, wrikkelen, enz.

Om de verscheidenheid en de herhaling van het geluid te
beteekenen, bezigt men een reduplicatie, gelijk hotsebotsen,
hassebassen, holderdebolder; — een tautologie met of zonder
staf- of eindrijm, gelijk roepen en tieren, babbelen en tateren,
kappen en kerven, homrnelen en dommelen ; --r twee onomatopeeën met verschillenden klinker tot éen gevormd of nevens
malkander geplaatst, gelijk bibbelen en babbelen, lachen en
gichelen, klitsen en kletsen, fitteren en tateren, tiktakken, kis-
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of een opeenhoo-

ping van verscheiden onomatoopeeën.
ze pletteren te grondewaart,
ze pletsen en ze plassen
dat 't bommelt in de lucht alom :
lijk honden zijn 't die bassen
X, 48.
de boomen die buigen en neerewaard gaan
en tieren en zwieren en zwepen en slaan.
I, 88.
en 't giet en 't golpt en 't geuit.
VII, 167.
Al in eenen knal
kwaakte en kweekte 't overal :
't wierd geknoterd, 't wierd gekneuterd,
't wierd geslobberd, 't wierd geleuterd,
" Dievige ! " op malkaar geschreeuwd.
" Foei " geblazen, " Heê " gegeeuwd...
I, 105.
Daarmee- steunt hij op zijn teenen
en begint zoo al met eenen
keer te hutsen ende beeft,
schudt en schingelt, gaapt en geeft
zulk een gorgelend gegabber,
zulk een snabbelend gesnabber,
dat het klaar een hondgebas
en wel tien keens erger was...
I, 108.

Om een geluid aan te kondigen, te herhalen of te versterken, gebruikt men, met de letter van de onomapee, stafrijmen
die voor en achter deze staan :
terwijl de wind, den afgrond van
zijn diepe longen open,
gevaren komt, door bilk en Bosch ;
en bruischende in de boomen,
losbandig...
X, 59
slaande rolt het rad daarhenen
op de vastgevrozen schenen :
't ruchtbaar roerend ronkend staal
rooft mij oore en tong en taal.
VII, 23
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0 ! 't ruischen van het ranke riet !
I, 83.
's Goevrijdags ratel, rauwgetand,
dwers door de kerke relt
VII, 91
Stampvoets stoot het, stijf en stevig
dat de stompe steenweg beeft ;
sterk van lijve, staal in de doge.,.
VIII, 39.
Geteld, nu tokt zijn taalgetik
VIII, 150
Ze zuipen zuiver bloed
bij volle zeupen
X, 107
Al met eenen keer, ontbonden,
bonst de donder daverende uit,
diepe en door des werelds gronden
bauwt zijn buldrend barstgeluid.
VIII, 145.

Soms geldt alleen een medeklinker, stafrijmen makend, tot
onomatopee.
Een nabootsing van zuipen met z
de bietjes ziek er zog
van zuiver zeem in zanten
X. 52.

Een andere, ook met z, van 't geluid door de melk in den
emmer gemaakt :
Dan, zingend, zal gezond
in zoete zuivelstralen
het moederlijke spon
uit uwe spenen dalen.
VII, 96.

Bekoorlijk is die muziek in woorden ; maar zij kan, evenals
't lied van de zeemeermin, verderfelijk voor den kunstenaar
zijn : indien hij er zonder voldoende reden naar luistert, geraakt
hij er door bedwelmd en maakt hij het middel tot doel ; en dan
begint de verveling, de ontstemming voor den lezer, die te recht
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een zang van 't leven verwachtte en tot zijn diepe teleurstelling
niets anders verneemt dan het gerammel van een rtf.
^
^*

Nu nog een vraag die innig verband houdt met de boven
uiteengezette gedachten : Bestaat er assimilatie in de gehoorbeelden ? anders gezeid, kan de voorstelling van wat men door
het gehoor oogenblikkelijk waarneemt, aangevuld en versmolten
worden door voorstellingen van vroeger en van elders?
De ervaring antwoordt bevestigend op die vraag. Zoo
zegt PAUL, SOURJAU, in La Suggestion dans tart, blz. 172 :
" Par un jeu de figuration analogue a celui qui fait apparaitre
" dans les nuages des figures fantastiques, nous nous plaisons a
" entendre dans les sons réels des sons imaginaires. Quand nous
" sommes dans un train en marche, a demi assoupis par le
" roulis du wagon et le désceuvrement du voyage, les bruits
" divers que nous entendons entrent dans notre rêverie et s'y
" transforment; sur les pulsations de la locomotive, sur les
" cahots de la voiture nous mettrons des phrases rhythmées,
" généralement de rythme impair, que nous finirons par enten" dre distinctement et que le train répètera sans repos ni trève
" jusqu'à nous en obséder. je me rappelle un voyage ou j' ai été
" hanté par le Pas darmes du mi Jean et par des vers de treize
" pieds, réminiscence de Scarron :
RENversons les BROCS et nous coifFONS de nos serVIETtes

Et tambouriNONS de nos couTEAUX sur nos asSLETtes. "

Best geschikt om een assimilatie te weeg te brengen, zijn
zulke voorstellingen, volgens WUNOT, " die vaak aanwezig
waren en daardoor zeer beweeglijk zijn ''. " Onder de gehoor" voorstellingen, --- zegt hij verder (1), zijn namelijk de
" woordvoorstellingen, waarover wij zoo gemakkelijk kunnen
" beschikken, in zoover het beweeglijkst, dat wij meestal onze
" opmerkzaamheid meer op deze, dan op andere geluidsin" drukken richten. Daardoor is het hooren van woorden door
" voortdurende assimilaties vergezeld : de geluidsindruk is
(1) Leerboek der zielkunde, bewerkt door M. H. Lem, blz. 199.
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" onvolledig, maar hij wordt uit vroegere indrukken zoo vol" komen aangevuld, dat wij het niet bemerken.... Wij kunnen
" het ook opmaken uit het gemak, waarmee men in willekeurige
" geluidsindrukken, bijv. in geluiden van dieren, in het mur"melen van het water. in het ruischen van den wind, in het
" snorren van eene machine enz., naar willekeur woorden kan
" hooren. Oorspronkelijk, denk ik, zijn op die wijze de liedjes ontstaan die onze jonge vogelzoekers aan sommige vogels toekennen.
Den karrekiet of de rietlijster doen zij zeggen :
Karre, karrekiet, kiet, kiet,
Mijn nestje staat in 't riet, riet, riet
En ge vindt het om den duivel niet.

De merel :
Drink het uit
En tap nog een !

De mees :
'k Weet iet ! 'k Weet iet!

Of
Ziet die twee ! Ziet die twee !

De spreeuw :
Sprie ! sprie !
Ge weet wel wie,
Ge weet wel waar,
Ginder op den kerselaar !

Den weduwaal :
Boer, doe(t) uw kiel aan !

De tortelduif :
Doe(t) de deur toe, zoetelief!
Doe(t) de deur toe, zoetelief (1).

Het wijfje van den nachtegaal :
Zoet, zoet, zoet,
Ziet dat ge mijn jongskes
Geen zeer en doet (1).
(1) Z. De Roman van een Kleuter, door J. VAN GINNEKEN, blz. 32.
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Het mannetje van den nachtegaal :
Ghoio, ghoio, ghoio ! (lang gedragen)
Weg, weg, weg ! (korte slagen)
Alhier, alhier, alhier ! (lang)
Zoekt, zoekt, zoekt ! (kort) (1).

Het winterkoninksken met zijn jongen :
Pleizier, pleizier!
De kleine koningen zijn hier !

De zwaluw :
Hoort wat ik zing :
Als ik deureging,
Dan waren alle boerenschuren volgebouwd
Van beneden tot in het kruinhout,
En nu niet niet :
De boeren zijn alles kwiet, kwiet.

Hie r staan wij onverwacht voor de persoonsverbeelding
of prosopopee, die grootendeels haar gemaaktheid en stoutheid
verliest, als men, benevens de besproken assimilatie, eenige
andere feiten in acht neemt.
Wie weet niet dat de kinderen tamelijk lang al wat hen
omgeeft, tzij het bezield of onbezield is, als aan hen gelijk
beschouwen ? Jongens en meisjes kennen hun paard en pop
verstand en eigen bewegingen toe : zij geven hun bevelen, en,
wordt hun wil niet gedaan, dan zijn zij boos op paard en pop,
en heeten die stout of geven hun slagen. Die gedachten worden
later onderhouden door de fabelkens waarin zij geen symbolen,
maar echte gebeurtenissen zien ; alsook door de beredeneerde
daden die zij, onder elkander, ook bij ouder menschen, aan de
dieren hooren toekennen ; b. v. dat de hoovaardige pauw, uit
schaamte, met zijn veeren zijn leelijke pooien dekt, dat het
koninksken, alvorens te zingen, een stamp geeft op den tak
waar het op zit, om te weten of deze sterk genoeg is om het te
dragen, enz.
Bij die fabels en verhalen mag men de spreuken rekenen
waar dieren in spreken ; b. v. : elk een goeden dag, mannen,
(1) Z. De Roman van een Kleuter, door J. VAN GINNEKEN, blz. 32.
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ZEI de vos, en hij stak zijn neus in 't kiekenkot; te laat
gezeten, ZEI de reiger, en hij zat met zijn pooien vast ; — de
woorden zijn schoon, ZEI de wolf maar ik kom in het dorp
niet, enz. — In veel streken zelfs beteekenen zeggen en spreken
eenig geluid uitbrengen : krak, ZEI de tak, en hij brak, er zijn
twee toetsen op het klavier die niet SPREKEN ; abc, de kat
gaat mee, de hond blijft thuis, — piep ! ZEI de muis in het
vogelhuis. " Ook dichters, schrijft VAN GINNEKEN (1), doen en

denken vaak als groote, geniale kinderen. " En, waar een
dichter dieren en dingen laat spreken, daar doet hij niet
anders dan een kind, niet anders dan het eenvoudig volk, dat
in zekere opzichten altijd een kind blijft ; en dikwijls, — de
bewijzen er voor ontbreken niet, is de dichter dan het
grootst, wanneer hij voelt en hoort gelijk het kind. Hij doet
het echter meer en treffender dan kind en volk, omdat zijn hart
gevoeliger en zijn verbeelding levendiger is. Hij overweldigt
gansch zijn omgeving, vervormt ze en maakt ze eenstemmig
met zich zelven : aan wat stom is, zal hij een tong geven en
't zal spreken zooals hij ; aan wat koud en ongevoelig is, zal hij
een hart instorten en het zal kloppen zooals 't zijne. En ieder
geluid kan een les worden, een vreugdekreet of een treurzang.
Welke woorden met een bepaald geluid zullen associeeren,
is van te voren niet te zeggen. Immers de geluiden, door hun
onbepaaldheid, laten veel vrijheid in het vertalen toe; het
meeste hangt hier af van den gedachtengang en den gemoedstoestand van den gesuggestionneerden mensch.
Terwijl de H. AUGUSTINUS de raaf Latijn doet spreken en
klanknabootsend cras (morgen) schreeuwen, om er mee den
mensch te vergelijken die alle dagen zijn bekeering tot cras, tot
morgen uitstelt; doet GUIDO GEZELLE, nu het Winter is
en zij, door gemis van vooruitzicht, aan honger lijdt, haar
Vlaamsch praten en, ook klanknabootsend, roepen : Spaart !
En gij ! de rave trekt, met trage vederslagen,
voorbij mij, zwaar en zwart gelijk nen kerkhofwagen,
en roept mij, onverwachts, terwijl zij henenvaart,
al in één enkel woord. heer' winterboodschap : " Spaart ! „
(1) Z. De Roman van een Kleuter, blz. 134.
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In den Aanhang van Rijmsnoer vind ik de volgende
verzen :
't Begijnhofklokske luidt,
ach, lielljk is 't om hooren,
hoe 't neerstig belt en bidt :
" Kom-bin, kom-bin, komt-bin ! "

o Ja! Kom binnen, dat roepen de klokken dikwijls, maar
dikwijls ook, gelijk 't ieder van u zal ondervonden hebben,
brengen zij andere woorden uit. Wat mij betreft, dezelfde klok,
gelijk geluid, heeft mij ten minste driemaal anders toegesproken.
Wanneer mijn moeder naar heer laatste rustplaats gevoerd
werd, was ieder slag van den klepel als een stoot op miin hart,
en de klok klaagde : Moeder is dood! moeder is dood! en haar
natrillingen waren als een kermende zucht.
Wanneer de Duitscher, zonder ontzag voor onze innigste
gevoelens, onze klokken deed luiden voor zijn zege op de
Russen en ze zoo onteerde, was ieder slag van den klepel mij
als een bons op den kop van den vijand, en de klok bromde
gram : Duitscher nooit ! Duitscher nooit ! en haar natrillingen
waren als de zwoegende zwaai van een gebalde vuist.
Wanneer de vrede geteekend was en de bronzen parochieen gemeentestemmen het blijde nieuws begonnen te verkondigen, was mij ieder slag van den klepel als de sterke tijd van
een danslied, en de klok zong : 't Land is vrij! 't Land is vrij!
en haar natrillingen waren als 't gejoel en 't gewoel van een
volksmenigte in de verte.
28 Sept. 1920.

DE TAAL VAN DE SCHOOL
EN VAN HET VOLK
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Dem Schuler, sobald er in die Schule kommt, ist ja
nichts so eigen, wie die Sprache, die er aus dem Hause
mitbringt. Sich dieser and ihrer Unterschied von der
Schriftsprache bewust zu werden, ist die erste Aufgabe
des Sprachunterrichts.
ALBERT RICHTER.

Ik weet, op mijn woord, zelf niet, hoe dikwijls ik hier op
de noodzakelijkheid heb gewezen in onze lagere, en zelfs middelbare scholen, den taalschat der leerlingen uit te breiden en te
veredelen, en het gebruik der algemeene, beschaafde omgangstaal te bevorderen.
Wellicht tot vervelens toe.
Doch ik beroep mij op Goethe : " Wie eene gelief koosde
stelling wil verdedigen en ten slotte doen ingang vinden, moet
een plaaggeest zijn, eene vlieg, die telkens op dezelfde plaats
komt terug zitten, hoe dikwijls men haar ook wegjaagt! " En
dit heeft men met mij tot nog toe niet gedaan.
Mijn besluit heden deze aangelegenheid te berde te brengen, heeft zijn ontstaan te danken aan het lezen eener redevoering van den heer Remouchamps in den Senaat (1). De heer
Senator voor Luik zegde daarin :
Ik neem niet aan, dat men slechts het Fransch moet kennen om in
Wallonië een ambt te bekleeden. Niet het Fransch, doch het Waalsch
is de taal die in Wallonië het meest wordt gebruikt in de mondelinge
betrekkingen tusschen publiek en bestuur.
(P Vergadering van Dinsdag 3 Mei 1921.

De ambtelijke statistiek geeft een valsch beeld van den taaltoestand in Wallonië. Over het algemeen beeldt men zich in, dat het
Fransch de taal is die de meeste bewoners van Wallonië spreken.
Dit is verkeerd. Bij gebrek aan eene statistiek heeft de " Assemblée
Wallonne " zich tot 1,444 Waalsche gemeenten gericht. Drie vragen
werden gesteld.
Nagenoeg 900 gemeenten hebben een antwoord ingediend, dat de
handteekening voert van het schepencollege.
De eerste vraag luidde als volgt :
" In welke verhouding gebruikt de bevolking uwer gemeente het
Waalsch in hare mondelinge betrekkingen met het bestuur ? "
Op 866 gemeenten hebben er 634, m. a. w. 73.2 0/0 geantwoord
dat die verhouding 90 tot 100 0/0 bedroeg ; 157 gemeenten, m. a. w.
18.10/0, antwoordden dat de verhouding 30 tot 90 0/0 bedroeg ; slechts
13 gemeenten bepaalden het percent op 25 en 40; en 62 gemeenten op
minder dan 25 0/0.
Uit deze antwoorden blijkt dat in 73 op 100 Waalsche gemeenten,
90 tot 100 t. h. der bevolking Waalsch gebruikt bij de mondelinge
betrekkingen met het bestuur, dat in 18 deze verhouding 50 tot 89 t. h.
bedraagt, in 1 deze verhouding 25 tot 49 t. h. bedraagt en slechts in 7
deze verhouding beneden 25 t. h. blijft.
De tweede vraag luidde als volgt :
" Oordeelt gij dat het in uwe gemeente mogelijk is, een bestuursambt te bekleeden, waarbij men in mondelinge betrekking komt met
het publiek, zonder Waalsch te kennen ? "
888 gemeenten antwoordden : 690 antwoordden : neen, 39 antwoordden dat dit veel moeilijkheden zou opleveren, en slechts 159, meestal
langs de Fransche grens gelegen, antwoordden : ja.
17 gemeenten op 100 zijn dus de meening toegedaan dat de ambtenaar geen Waalsch moet kennen. Deze antwoorden, ik herhaal het,
gaan uit van onze gemeentebesturen die dagelijks ondervinden welke
eischen het bestuur stelt.
Het is dus onmogelijk bij de wet te bepalen dat de kennis van het
Fransch volstaat om een ambt in Wallonië te bekleeden. Ik weet wel
dat het Waalsch tot nog toe niet vermeld wordt in onze wetgeving. Het
is ook de eerste maal dat men het talengebruik in het Walenland bij de
wet wenscht te regelen. Men moet dus met de werkelijkheid rekening
houden.
Ziehier, om U te doen beseffen, hoe belangrijk de Waalsche taal is,
den uitslag van het derde onderzoek.
De vraag luidde als volgt :
" In welke taal worden de beraadslagingen in uwen gemeenteraad
gevoerd ? "
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het proces-verbaal verstonden. Dus zijn de cijfers beneden de werkelijkheid.
Van 896 raden kwam een antwoord in. Slechts 391 gebruiken het
Fransch. Meer dan de helft, en wel 505, voeren de bespreking in het
Waalsch, en van de 505 zijn er 209 die uitsluitend het Waalsch
gebruiken.

De " Koninklijke Vlaamsche Academie " is geen strijdend
korps, en ik zal mij wel wachten de feiten en cijfers, door den
heer Senator medegedeeld, met onzen Vlaamschen taalstrijd in
betrekking te brengen. Slechts met het oog op het onderricht
der moedertaal, op het bevorderen der beschaafde omgangstaal,
zal ik mij daarop beroepen.
In onze Academie, waar de studie onzer dialekten, een zoo
ruim aandeel harer werkzaamheden in beslag neemt, zou het
meer dan kwalijk passen de waarde der tongvallen te onderschatten.
Niemand heeft op aangrijpender wijze het belang der
dialektstudie in het licht gesteld, niemand heeft de noodzakelijkheid van het verspreiden der algemeene, beschaafde
omgangstaal zoo helder doen uitschijnen als Dr. M. de Vries :
" De volksspraak heeft de oudste rechten. Zij is de taal in haren
natuurstaat, zooals zij " gegroeid en geworden " is, onafhankelijk van
den menschelijken wil, naar vaste en onveranderlijke wetten, door den
aanleg van 's menschen geest en den aard zijner spraakwerktuigen
bepaald, onder velerlei invloeden van afstamming, luchtgestel, levenswijze, karakter, enz. Maar juist omdat zij noodwendig de werking van al
die afwisselende omstandigheden ondergaat, wijzigt zij zich naarmate
deze veranderen. Zij verschilt van gewest tot gewest, van stad tot stad,
van dorp tot dorp, van buurt tot buurt, ja, van persoon tot persoon
bij geen twee leden van hetzelfde huisgezin is zij volkomen dezelfde,
want van iedere persoonlijke eigenaardigheid ontvangt zij den indruk.
Zoo voldoet zij aan de behoeften van het individu en zijne naaste
omgeving, maar slechts binnen een beperkten kring. Breidt het verkeer
zich uit tot een ruimeren omvang, vormen zich grootere afdeelingen van
stamgenooten, komen deze met elkander in een geordend verband,
ontwikkelen zij zich tot een volk, tot eene staatseenheid, dan is de
volksspraak niet meer toereikend voor het geheel. Nu begint eene van
die bijzondere spraken op den voorgrond te treden. Het machtigste en
invloedrijkste deel der bevolking geeft den toon, de andere schikken
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zich naar dat voorbeeld, maar niet zonder zich ook van hunnen kant
te doen gelden. Verschillende elementen vloeien ineen, verwerken en
wijzigen elkander, en uit die menging en versmelting ontstaat een nieuwe
spraakvorm, de gemeenlandsche taal, voor allen geschikt, en het merk
en de band der eenheid. Bij het toenemen der beschaving wordt die taal
het voertuig van hen, die tot het geheele volk spreken in hunne geschriften. Als schrijftaal heeft zij aan hoogere eischen te voldoen. Zij moet
nieuwe hulpmiddelen scheppen, het ontbrekende aanvullen en het overtollige uitwerpen, schiften en scheiden, orde en regelmaat vaststellen,
zich voegen naar de voorschriften van het berekend verstand en den
goeden smaak. Zoo geraken volksspraak en schrijftaal van elkander
gescheiden. De eerste zet haar natuurleven voort in de verscheidenheid
der dialecten, ofschoon nu niet langer in volkomen vrijheid, want op
den duur kan zij den invloed der schrijftaal niet ontgaan. De laatste,
van den aanvang af, het gewrocht der bewuste werking van den geest,
wordt meer en meer een voorwerp van nadenken en studie, meer en
meer ontwikkeld, verfijnd, veredeld, om altijd de evenredige uitdrukking
te blijven van de stijgende behoeften eener beschaafde natie. Zij is de
rijpe vrucht van den vooruitgang der menschheid, eene onschatbare
weldaad voor ons geslacht, de hoofdvoorwaarde voor den bloei der
letteren. Zij is de afspiegeling en de kracht der nationaliteit, gelijk de
volksspraak het is van het individuëele leven (1). "

Het is zeker, dat de Waalsche, evenals de Vlaamsche,
evenals de Fransche en Duitsche tongvallen het op de algemeene Fransche, Nederlandsche en Hoogduitsche schrijftalen
halen, wat kleur, sappigheid en speelschheid betreft. Ook
omlijnen zij duidelijker, bepaalder de gedachten en vooral de
gevoelens. Zij verlichten die in harmonischer tonen. Zij nuanceeren juister, fijner, duiden den graad, de modaliteit, het
karakter, en vooral den geest der dingen, zoowel van het stoffelijke als onstoffelijke op eene wijze aan, gelijk de algemeene
letterkundige taal dit niet vermag. Ook is de gewestspraak, de
eng begrensde gewestspraak, de vorm van gansch het innerlijk
leven van de overgroote meerderheid van al de volken. Goethe
zegt dan ook :
" )ede Provinz liebt ihren Dialect, denn er ist doch eigentlich das
Element, in dem die Seele ihren Athem schópft (2). "
(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal, Inleiding, LIXXX.

(2)Aus meinem Leben. Wahrheit and Dichtung.
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Verkeerden wij slechts binnen de grenzen der streek, waar
ons dialekt gesproken wordt, hadden wij geene betrekkingen
met de personen, welke daarbuiten verblijven, hadden wij daar
geene belangen, dan zou dit dialekt volstaan om de verkeerstaal, de bestuurs-, gerechts-, onderwijs- en letterkundige taal van
dit spraakgebied te zijn. Deze vorm zou de volledigste en
ingrijpendste zijn, dien men zich kan voorstellen, aangezien hij
uit den volksstam, uit den grond, als de vrucht van de menschen
en van den bodem is gesproten, en even volkomen met het
geestes- en gevoelsleven, met den aard van den grond, met de
luchtstreek is verbonden. Maar juist vloeit ook daaruit voort,
dat voor gansch de natie, voor de bewoners der gewesten, die
elk hun afzonderlijk, eigenaardig, aangepast dialekt spreken,
een dezer dialekten een gebrekkig, onvoldoende voertuig is ter
onderlinge mededeeling der gedachten en gevoelens. Daarvoor
is een vorm noodig, welke voor het gansche volk geschikt is
de beschaafde, algemeene omgangstaal. Zij richt zich tot gansch
het volk. Uit haren aard is zij min intiem, zelfs min juist, min
kleurig dan het dialekt, maar zij is regelmatiger, beschaafder,
aangezien de beschaving van gansch de natie, de denkende,
voelende geest van het beste deel der natie er haren stempel
op afgedrukt, en er hare sporen in heeft nagelaten.
Dat is voor ons de Nederlandsche taal, de taal van de
Vlaarnschsprekende bewoners van het Koninkrijk België, van
het Koninkrijk der Nederlanden, en ook van de Republieken
van Zuid-Afrika.
Doch slechts het wetenschappelijk betoog is geheel en al
vrij van dialektische invloeden, heeft juist denzelfden vorm
voor gansch het gebied, theoretisch, ten minste, Want, geheel
en al ontsnapt de streng wetenschappelijke man, al zij het dan
onbewust, niet aan de plaatselijke invloeden en historische
ontwikkeling der streek, die hij bewoont. Meer, indien de
schrijver zich van de Fransche taal bedient, die aan vaste
vormen, aan onveranderlijke regels en voorschriften is onderworpen en in den boezem van het volk niet leeft; — zeer
zeker niet de Vlaming, aangezien zijne taal zich vrij ontwikkelt, leeft, speelt en spartelt in het hart van het Vlaamsche
volk. Op den Vlaamschen leeraar, den redenaar, den volks
schrijver oefent de taal der streek onvermijdelijk een machtigen
invloed uit, wel te verstaan indien hij waarlijk leeraar, rede-
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naar of volksschrijver is. De onderwijzer gaat van het dialekt
naar de algemeene omgangstaal, en terzelfdertijd van het
bekrompen geestje naar den ontwikkelden mensch ; de redenaar spreekt de letterkundige taal, doch de kleur zijner streek
speelt door zijne klanken en beelden ; de taal van den schrijver
is algemeen Nederlandsch, doch de vorm van zijn gewest rijdt
door den Nederlandschen zin; de lokale spreekwoorden en
spreuken, de toespelingen op plaatselijke toestanden, voorvallen
en gebeurtenissen dringen tot in de geheimste plooien van zijn
hart door, en openbaren zich in zijne taal en in zijnen stijl,
evenals de lokale klanken en beelden, in de zuiverste Nederlandsche taal, den redenaar toegang tot aller harten doen
vinden. Aldus richt de taal zich tot gansch het volk zonder
hare intimiteit af te leggen, zonder al te veel van hare bekoorlijkheid voor de streek, waar zij ontstaat, in te boeten. Het
zijn die redenaars, die leeraars, die schrijvers, welke daarmede
rekening houden, die het best door hun volk begrepen, het
meest gesmaakt, gevoeld en genoten worden, welke den machtigsten invloed daarop uitoefenen, gelijk ik dit door talrijke
voorbeelden zou kunnen staven.
Eene der hoofdredenen, waarom onze letterkunde op onze
dagen al te weinig bijval geniet, is, dat tal van schrijvers deze
waarheden in den wind slaan. De taal hunner streek leeft niet
meer in hun hart ; zij doet zich dus niet gevoelen in hunne
voordracht. Zelfs spreken of schrijven ze de algemeene letterkundige taal niet ; maar wel eene taal, die het dialekt is van een
ander gewest, of daar sterk naar zweemi ; zij smeden eene taal
voor zich zelf : in geen dezer gevallen is de taal de adem der
ziel van den schrijver, dringt zij door en kan zij doordringen in
het hart van het volk.
" Gewisse Bucher scheinen geschrieben zu sein, nicht damit man
daraus lerne, " zegt Goethe, " sondern damit man wisse, das der
Verfasser etwas gewusst hat. "
Zoo ook is men geneigd te zeggen, dat hedendaags boeken
verschijnen, waarin de schrijver tot doel schijnt te hebben, niet
zijn hart in het hart van zijn volk uit te storten, en dat in eene
taal, waarin dit volk zijne taal erkent; maar dat hij eenen vorm
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kan kneden, die zelfs zijn eigen denk- en gevoelsvorm niet is, en
dus het volk koud laat als eene vreemde taal.
^
**

Nu zal men ook beseffen van welk groot, van welk
overwegend belang het onderwijs der letterkundige taal, het
bevorderen en verspreiden der algemeene, beschaafde omgangstaal is. Die taal vereenigt en snoert ons als volk samen. Zij
stelt ons in staat de behoeften van allen te kennen en te
behartigen, welke tot haar gebied behooren ; zij geeft ons het
middel aan de hand om ons zelf en elkaar te ontwikkelen en te
stichten. Wij kunnen kennis nemen van gansch den Nederlandschen letterschat, ons volk, ons land alzijdig leeren kennen
en liefhebben ; wij voelen ons inniger met elkaar verwant, en
meer tot dit volk aangetrokken, vaster aan dit land gehecht;
wij leeren het beste kennen, wat de uitstekendsten van onzen
stam tot onze eigen opbeuring, tot bestrijding van alle laagheid,
tot bevordering van alle goddelijke, burgerlijke en menschelijke
deugden hebben gedacht en gevoeld. De algemeene, letterkundige taal is de eenige vorm, waarin ons volk in de verheven wetenschap kan ingeleid worden. Het onderricht in de
beschaafde omgangstaal is het voornaamste en natuurlijkste
onderricht : geeft het middel, het eenige middel aan de hand
om niet alleen in de school, maar ook daarbuiten, in de
maatschappij ons zelf en anderen voortdurend, geleidelijk,
harmonisch te ontwikkelen, om — met een woord --- ons
onderricht in den volsten zin des woords ons levenlang voort
te zetten. De bevordering van de algemeene, letterkundige taal,
van de beschaafde omgangstaal is het sine qua non van de
duurzaamheid der uitslagen van ons nationaal onderwijs.
De algemeene beschaafde omgangstaal in het onderwijs,
in de letterkunde, in het bestuur, en tevens het behoud harer
bekoorlijke natuurlijkheid en speelsche volkschheid : dat moeten wij allen, elk in zijnen werkkring, nastreven.
^

**

De feiten en cijfers, door den heer Senator Remouchamps
aangehaald, nopen ons intusschen, in dit opzicht, tot ernstige
bedenkingen en beschouwingen.
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ten honderd, in de mondelinge betrekkingen van het bestuur;
in 90 t. h. een Waalsch dialekt gebruikt. In 157 gemeenten,
m. a. w. in 18.1 t. h. bedraagt die verhouding van 50 tot 90
t. h. ; in 13 gemeenten van 25 tot 40 t. h. ; in 62 gemeenten
minder dan 25 t. h.
Op 888 gemeenten, antwoordt het bestuur dat het in 690,
onmogelijk is daar een bestuursambt uit te oefenen, waarbij de
ambtenaar in mondelinge betrekking met het publiek moet
komen zonder het Waalsch, m, a, w. het dialect der streek
te kennen, 139 oordeelen, dat dit veel moeilijkheden zou
opleveren. Slechts 159 gemeenten, meestal langs de taalgrens
gelegen, dus 17 gemeenten op 100, antwoorden dat de kennis
der Fransche taal volstaat.
Op 896 gemeenteraden wordt in 391 Fransch ; in 505 het
plaatselijk dialekt; in 209 daarvan uitsluitend dit dialekt
gesproken.
De bemerking van den heer Senator : " Velen hebben
" gedacht, dat wij onder het woord " beraadslaging " het
" procesverbaal verstonden. Dus zijn de cijfers beneden de
" werkelijkheid '', versta ik aldus : " In vele Waalsche gemeenteraden, wordt het plaatselijk dialekt zelfs in de schriftelijke
opstellen gebruikt ".
Deze toestand is, met het oog op de uitslagen van het
onderwijs, en niet alleen van het lager onderwijs, bedroevend ;
dat is het woord. Hij noopt mij meer dan ooit aan het grondbeginsel vast te houden, dat ik hier herhaalde malen heb aangehaald en verdedigd : om over de waarde en de uitslagen van
het onderricht te oordeelen, moet men de leerlingen niet in de
klasse onderzoeken ; men moet nagaan wat van dit onderricht
is overgebleven, nadat zij de school tien en meer jaren hebben
verlaten. Waartoe dienen anders al de opofferingen, waartoe
dienen de reusachiige uitgaven, die men zich ten bate van het
onderwijs getroost?
In al de scholen van het Walenland wordt de Fransche
taal onderwezen. En als de leerlingen tot mannen opgegroeid
zijn, is het met de kennis dezer taal erbarmelijk gesteld. Zij
wordt weinig of niet in de vergaderingen der gemeenteraden
gesproken. Wat zal het dan zijn wat de private betrekkingen
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der menschen onder elkander betreft ? Hoe staat het met de
kennis der geschreven taal ? Met het schriftelijk opstellen ? En
tusschen de gemeenteraadsleden van zoovele honderden raden
bevinden er zich stellig velen, die middelbaar onderwijs hebben
genoten. In de meeste gevallen wordt het plaatselijk dialekt
gebruikt in de mondelinge betrekkingen, zelfs in officiëele
vergaderingen. In de schriftelijke mededeelingen, zullen de
overheden, de intellectuëelen, zich meest van de algemeene
letterkundige taal bedienen. Wie bemerkt niet hoe schadelijk
dit is voor de gezonde ontwikkeling der beschaafde omgangstaal, voor de beschaving der bevolking ? Wij, Vlamingen, klagen insgelijks, dat de kennis onzer beschaafde omgangstaal te
wenschen overlaat ; doch is de toestand in Wallonie wezenlijk
gelijk de heer Senator Remouchamps hem schetst, dan is hij te
onzent oneindig beter.
Hoe lang heeft het liedeken niet geduurd : De Vlamingen
der verschillende gewesten verstaan elkander niet ? Het werd
herhaalde malen door vooraanstaande politiekers in onze Statenkamers aangeheven. En wat verklaart nu de heer Senator,
of ten minste wat vloeit rechtstreeks uit zijne feiten en cijfers
voort? Wij trekken er liever zelf het besluit uit : slechts door de
kennis der algemeene beschaafde omgangstaal kunnen de bewoners van Verviers, Luik, Namen en Charleroi met elkander in
betrekking komen ; het dialekt van een dezer steden deugt daar
niet toe, aangezien alle zoozeer met elkaar verschillen als met
de Fransche taal, De toestand levert niets ongewoons op. Ook
de Nederlandsche taal stelt de Bruggelingen, Gentenaars en
Leuvenaars met elkander in gemeenschap ; niet het Brugsch,
Gentsch of Leuvensch. Nochtans mag ik verklaren, dat ik geene
enkele streek van het Vlaamsche taalgebied heb bezocht,
welker bewoners ik niet begreep, en die ook mij niet begrepen,
hoezeer de plaatselijke tongval overheerschend is.
In de vergaderingen der Kempische gemeenteraden wordt
het dialekt der streek niet gebruikt. Ik zal niet loochenen, dat de
uitdrukkingen veelal dialektisch getint zijn ; doch de leden
leggen er zich stellig op toe onze taal zoo zuiver mogelijk te
spreken. En ik voeg er bij, dat zij, die deze vergaderingen zelfs
in onze kleinste dorpen zouden bijwonen of de beraadslagingen
daarvan lezen, een geheel ander denkbeeld van mijne streek-
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willen wijsmaken. Ook moet ik hier herinneren, dat geen enkel
Vlaamsch strijder ooit gevraagd heeft, dat een ambtenaar in
onze gewesten de verschillende gewestspraken moet kennen
de kennis der beschaafde, algemeene omgangstaal alleen heeft
men het recht van hem te eischen.
Doch genoeg, wellicht te veel hierover. De Vlaming
verdwijnt; de leeraar hervat het woord :
1 .) Het is onze plicht, onze dure plicht, in de school, in
ons privaat en openbaar leven, het gebruik der algemeene
beschaafde omgangstaal uit alle krachten te bevorderen :
2°) Indien men in Wallonie, waar, in de lagere scholen,
geene tweede taal wordt onderwezen, er niet in slaagt de
Fransche taal zoodanig te onderwijzen, dat zij het duurzaam
eigendom der leerlingen blijve, moet het dan verwonderen, dat
in Vlaanderen — waar wij insgelijks de dialekten tot de
gemeenlandsche Nederlandsche taal moeten verheffen, --- het
onderricht in de Fransche taal -- IN DE LAGERE SCHOOL, geene
uitslagen oplevert of opleveren kan?
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

506. — CRICKE.
Wij hebben gezien in onze Keure van Hazebroek, IV,190,
kol. 2, nota, dat " Binnen de vryheden van heure cricke '' op
een bepaald gebied wees, dat in de stad Brugge aan het Brugsche Vrije toebehoorde. (Zie L. Gilliodts-van Severen, Cout.
du Franc, II, 552.) Hieronder wordt door CRICKE eene of andere
aanhoorigheid der stad Brugge bedoeld.
Archief stad Brugge, Hallegeboden 1513-30, fol. xix : " Voordt,
dat de pachters vanden meschpaercken ghehouden worden al tmesch
te voerne ende te bringhene buuten den poorten ende cricken van
deser stede, zonder dat te moghen lossene of vergaderre in eeneghen
plaetsen.... "

507. — BANKEN : GHEBANCT ZYN.
BANKEN wijst op het Stellen van banken op een bepaalde
plaats. Er is hieronder spraak van het celebreren van een
" mandaet " in den " ommeganc " van Onze-Lieve-Vrouwkerk
te Brugge, recht over het welgekende " oratorie '' van de famille
" van Brugghe '' of " van den Gruuthuse " : banken moesten
aldaar geplaatst worden ten dienste van genoemd " mandaet " :

I. Gailliard, Inscr. Notre-Dame, blz. 35, kol. 2 : " Dat de voors. twee
priesteren... up eiken Witten Donderlach... de voors. xiij oude aerme
ghecleede mannen.... voor de capelle onder onse oratorie, in den omme
ghanc vander voors. kerke, daert ghebanct ende ghestroyt zal werden,
stellen zullen by ordonanchen, ende dan an hemlieden celebreren 't mandaet, deen priesters handen ende voeten devotelic dwaende, ende
dandere drooghende.... " (1474.)

508. — DONCKERMESSE (DONCKERMISSE).
In onze aanteekeningen (n r 449) over DONCKERMESSE komt
een tekst voor, uit de kerkrekening der parochie Woumen,
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van 1571, betreffende het celebreren dezer mis " van Sinte
Maertens avont tot Kersdach ". Welnu, in een reglement van
22 Maart 1663 voor de klokluiders van Sint-Salvatorskerk, te
Brugge, wordt een gelijk tijdstip aangeduid, dat wellicht ook
op de Donckermessen wees. Er is spraak van het luiden met
" Jan ", alsdan de vierde klok, die de lichtste der vier was :
Archief van Sint-Salvators, te Brugge, Resolutieboek nr 1, fol. 84 vo
tot 89 ro : " Van Sinte Maertens avont tot Kerstavont inclus ende van
Nieuwdagh tot Jesusdach avont den xiiijen lauwe, van dat de priester
comt uit de sacristie tot dat 't Paternoster begonst is in de misse, daervan
hij particulierlyck syn sallaris heeft. "

JESUSMISSE is deze van den 15n Januari, het feest van den
Zoeten Naam : "Festum Si Nominis Jesu " onzer Planrissen;
reeds gesticht in 1478 of 1481, en versterkt door nieuwe begiftiging in 1627, werd zij " gereduceerd " in 1710. (Naar een nota
ons door den Z. E. heer Kan. AD. DUCLOS, van Brugge,
medegedeeld.)
509. HOPEN AN...
Twee voorbeelden met HOPEN AN..., HOPEN AEN..., komen
voor bij Verdam, v° Hopen. Een derde, uit de tweede helft
der XVe eeuw, volgt hieronder :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche Brugge, Register n r 828,
of " Ferieboek " van 1467 tot 1473, fol. cxl : " Daer op zeicht de voors.
heeschere, dat hij hoopt an Gode ende tgoede recht, dat hem dat niet
bejeghenen en zal... "

510. — Ene IN HUWELICKE BEGRIPEN.
Beteekent Ten huwen nemen. Een enkel voorbeeld bij
Verdam, vo Begripen : 30, I, kol. 718. Men lette nog op :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche Brugge, Register n r 828,
of " Ferieboek " van 1467-1473, fol. xcv vo : " Item, hoe dat Adriaen
Blanckaerd, die de voors. Clare in huwelike begrepen hadde, consenterde metgaders zynen wive, dat... "

511, ^-- CLUETERINGHE : Cleene clueteringhe.
Verdam heeft CLOTERINGE, CLEUTERINGE en CLUETERINGE
Kleinigheid. Een enkel voorbeeld aldaar, in den zin dien het
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woord hieronder heeft, te weten Dingen van geener of kleine
waarde, Rommel, Wvl. : Brol, Brul, Bucht, Rommeling, Prondeling (zie bij De Bo), of Fr. Objets et Ustensiles hors d'usage,
Rebut, Bric-à-brac. In onzen tekst heet het CLEENE CLUE-TERINGHE :

Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rek. Baljuw van Veurne
10 Mei-15 Sept. 1378 (Rol) : " Ende bachten hem so bleven .ij. coen,
een paerd, .ij. bedden, ene scrine, ene lijs, ene motaline pot ende ene
panne, ende voort alle manieren van cleenre clueteringhe... "
Men vergelijke met onze aanteekeningen over PLUSYNGHE, PLUUook COMPLUUSINGHE, in Versl, en Meded., jaarg. 1919,
blz. 393, nr 313.
SINGHE,

512. — CLEEDER BESEM.
CLEEDER BESEM beteekent Kleerborstel. (Zie bij Verdam,
v° Clederbesem.)
Dat iemand te Brugge — ten jare 1524 " Cleeder besemen van borstelen ghemaect " verkocht had, wil zeggen : dat
hij kleerborstels had verkocht uit varkenshaar vervaardigd, —
en niet : dat hij " avait vendu des brosses en guise de balais ",
zooals L. Gilliodts-van Severen zegt in zijn Mémoriaux de
Bruges, I, 219. — Vgl. met Cleerbessemen van varckensborstelen (Tol van 1597), bij Stallaert, v° Cleerbessem.

513. -- HILTEN STAKEN,

De HILTE is een vischtuig, waarover bijzonderheden bij
De Bo en iri ons Gloss. Inv. Arch. Bruges (Suppl,). HILTEN
STAKEN is hetzelfde als Hilten leggen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds Veurne, Rekening van den baljuw
van Veurne, van 11 Mei-21 Sept. 1377 (Rol) : " Item, Willem vanden
Vutlate boete .jij. lb., van hilten in de waterganghen ghestaect. Pais
omme .xliiij. s.

Men zegt nog Hilten in 't water steken en Hilten leggen;
vroeger ook " Hielten slaen ". Zie ons genoemd Gloss.,
Suppl., v° Hiltewere.
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514, — *HELCWEER, *HILCWEER,
Het woord *HELCWEER is evenmin * HILCWEER of *HILClezen, en in het geheele niet RIETWEER, zooals door
Serrure voorgesteld werd. Daardoor is eenvoudig te verstaan de
HILTEWEER, een vischfuik waarover bijzonderheden in ons
Gloss. Inv, Arch. Bruges (Suppl.). De telksten aldaar opgenonomen zullen door Stallaert en door Verdam onopgemerkt zijn
gebleven.
WIER te

C. P. Serrure, Vaderlandsch Museum, IV, blz. 110: " Item, men
zal delven ende rumen de Zuutleede, ... tooten oude canten ende ouden
bodemen, ende alle helcweeren (te lezen : heltweeren), diere inne zijn,
salmen vutdoen, ende voortan niet meer eenighe hilcweeren (te lezen :
hiltu'eeren) stellen noch in eenighe vanden anderen rivieren... ; ende
daerinne niet visschen dan met netten... " (1438 o. s.)

515. — YDEL OF VAGHE ZIJN.
Spr. b. v. van een geestelijk beneficie, ni. eene kapelnij,
beteekent IJDEL OF VAGHE ZIJN, Ledig zijn, Onbezet zijn, niet
voorzien zijn van bedienaar of titularis. Een tekst uit 1319 :
Archief 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig nr 53 :
" Dat hi sal mueghen presenteren ter capelrie bouf vorseid goede ende
suffisante persone alse menichwarven ende alse dicken alse ydel of
vagjhe worde... " (Akte van " tSaterdaghes naer Se Martins in den
winter " 1319.)
YDEL hieronder, spr. van eene hofstede, wil zeggen Onbewoond, Ledig :

Id. voorloopig nr 681: " Item up eene ydele hofstede... " (Akte van
4 April 1328.)

516. — VERZOUCKEN AN..,
Pieter Lanchals doet eene stichting in zekere kapel door
hem in de 0.-L.-Vrouwkerk te Brugge opgericht en verzoekt
de mannen van het ambacht van de " Dobberers '' daarover
toezicht te willen houden :
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 275, kol. 2 : " ... zo bidde ende
uerzoucke an tambocht vanden doberers... dat zy... het toezien daerof
nemen willen, ende in dien ghebrec van dienste... by hemlieden bevonden
worde, dat doen repareren... " (1488.)
EDW. GAILLIARD.

SPROKKELINGEN,
VOLKSLIEDJES OP HET EINDE DER XVIIIe
EN IN 'T BEGIN DER XIX e EEUW.
DOOR

Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

In mijne verhandeling over het " Nationaal Bewustzijn der
Belgen op het einde der 18e en in het begin der 19e eeuw ",
haalde ik uittreksels aan uit volksschriften van die dagen, en
bij voorkeur uit tal van volksliedjes.
Sedertdien kon ik de hand leggen op eenige andere stukjes
van dien aard, welke, naar ik meen, in den vergetelhoek waren
geraakt, en zoo niet geheel, toch bijna geheel onbekend. Ik trof
er eenige van aan op het stadsarchief van Mechelen, en ik
dacht het de moeite weerd ze onder de oog te leggen, niet om
den vorm en den bewoording er van, o geenszins, maar om den
inhoud en den geest die er uit spreekt. Zij zijn, onbetwistbaar,
eene bijdrage tot de studie van het volkskarakter, van de volksziel in dien tijd, een stuk folklore, zoo ge wilt ; zij behooren tot
een geschiedenisbron welke men al te vaak verwaarloosd heeft,
en die niet mag verwaarloosd worden. Ik weet wel, mijne bladzijden zijn maar brokkelingen van de tafel, en toch kan ik het
over mijn hert niet krijgen ze te laten verloren gaan. Als de
vogel zich aan 't volle zaadbakje niet mag te goed doen, dan
zijn de broodmorzelingskens en de verspreide korreltjes nog
dubbel welkom. Zoo redeneer ik nu ook, wanneer ik op zoek
ben achter grondstoffen, welke tot de intieme kennis van ons
volk bijdragen.
Trouwens uit elk volkslied hoor ik als de stem uitgaan,
hoor ik als het herte spreken van voorouders, van menigte van
menschen uit het verleden. Het mag van eigen ondersteld, dat
het lied werd gezongen; -- en door wie? door hoevelen? en
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waar ? en wanneer ? Het lied is meer beteekenend in dien opzichte
dan het schotschrift ; het is meer kenschetsend, het grijpt dieper
in, het spreekt luider, en zijn verzet is stouter. Zou het dan de
moeite niet loonen rechts en links op te zoeken wat nog toevallig bewaard, maar verborgen ligt, eenvoudige, ongekunstelde uitboezemingen des volks strijdend in open veld tegen
den vreemden overrompelaar, of lijdend in stilte, met verkropte
woede of met onbedwingbare spotternij onder 's vijands beheer
en dwang ?
Ik herhaal het : in nationaal opzicht leveren die vaak zoo
ruwe en onbeschaafde volksliedjes belang op.
Bestaat er reeds een min of meer volledige verzameling
van soortgelijke vaderlandsche, politieke volksgezangen met
betrekking tot de tijdruimte van 17. 8. 0-1815 ? • Ik weet het niet;
ik meen het niet.
Hier en daar vindt men er enkele aangehaald bij schrijvers
welke dat tijdstip behandelen. Dit mijn opstel wil dan enkel de
aandacht op die volksliterature vestigen, en het werk van den
verzamelaar met een steentje verrijken, misschien ook dat werk
vergemakkelijken. Daarom dat ik in het voorbijgaan er eenige
aanduid met den titel en het eerste vers. Dit diene tot wegwijzing.
Hierbij zij nu aangemerkt, dat de liedjes en schriften,
dateerend uit de dagen der Brabantsche Omwenteling, wel niet
zoo zeldzaam zijn. Het volk zong toen vogelvrij zijn gevoelens
uit ; nochtans verdient er menigeen geboekt te worden. Stukken
uit den franschen tijd liggen zoo talrijk voor de hand niet,
ei neen ! Hij die de vrijheid niet verstond lijk de Sansculot, dede
best te zwijgen, wilde hij zijn lied niet bezuren vóór het gerecht
en soms nog wel achter het slot. Onnoodig daar op weer te
komen. De bewijsstukken liggen niet verre te zoeken. Slaat b.v.
de briefwisseling en de verordeningen open van den beruchten
Dargonne, die te Antwerpen meester speelde (1). Zou ik er
eenige alinea's uit aanhalen ?
(1) Simon Pierre Dargonne, geboortig van Dieppe in Normandië
(2 October 1749), was een tandentrekkerszoon, die in zijn ouden dag
wel eens beweerde, dat hij uit adellijke familie afstamde. Hij verliet
zijn land... waarom ? Men weet het niet ; maar, in 1772, kwam hij bedektelijk in Antwerpen, en vestigde er zich onder een valschen naam ; doch
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Den 24 Pluvióse van 't jaar 4 (13 Febr. 1796), schreef hij
tot de vijf politie-commissarissen van Antwerpen :
" Citoyens, it circule dans cette ville deux ou trois individus chantant des chansons fanatiques, dit-on, et contraires aux principes républicains. Je vous invite en conséquence de prendre les mesures les plus
promptes pour vous assurer de ces individus, vérifier s'ils sont en règle
par rapport aux passeports ; dans le cas contraire, les arrêter comme
vagabonds, et s'ils se trouvaient en règle a cet égard, de leur enjoindre
de quitter la ville. Cette mesure, quoique sévère, est légitimée par les
circonstances (1).
Twee dagen daarna schrijft hij een antwoord op 'nen brief
van zekeren citoyen Frison :
" Je sens la justesse de tout ce que vous me dites et vais mettre a
exécution tout ce qui dépend de moi. Il y a longtemps que ces chanteurs
et leurs tableaux me blessent la vue, et je vais donner les ordres très
stricts pour les faire disparaitre dans cette commune (Antwerpen), et vais
même inviter le Commissaire du Directoire exécutif auprès du département de vouloir faire exécuter l'amende réformée dans les campagnes...
(Brief van den 26 Pluvióse an 4 ; 15 Febr. 1796.)
Daarmee was 't nog niet gedaan.
Andermaal op den 28 Pluvióse en op den 5 Ventóse van
't jaar 4 komt hij op zijn verbod tegen de liedjeszangers weer,
dit was aldra bekend. Het belette echter niet, dat hij als muzikant en als
dansmeester, ja, en als schilder, er in slaagde, zich op te dringen, en toen
de Franschen binnenvielen, geraakte hij er bovenop. De schrijver van
" Antwerpen in de XVIIIe eeuw na den Inval der Franschen '' getuigt
dan ook over hem : " In geen enkel land ter wereld biedt de plaatselijke
" geschiedenis een zoo zonderling en wraakroepend feit te aanschouwen
" als dit, welk wij te Antwerpen hebben aan te stippen tijdens het repu" blikeinsch Bewind, wanneer bij elke plundering, bij elke vervolging,
" bij elk bevel tot verraad of inbraak, één enkel man elke zaak bered" derde, zich overal en in alles wist te doen gelden, de kleinste nietig" heden en de grootste schanddaden als alledaagschheden behandelde,
" zeven jaar lang gansch alleen de stad bestuurde, zijne ambtgenooten
" afstelde of aanklaagde, zich zelven steeds bewierookte, en meer dan
" eens aan de verachting van het volk werd prijsgegeven. Die man was
" Simon Pierre Dargonne ". (Zie op. cit. door EDw. POFFÉ. Drukk.
Kennes, Antwerpen, 1897, blz. 6.) -- De hatelijke man kwam, op het
einde, in een zothuis te recht tot St-Joost-ten-Dode, en overleed er den
22 Mei 1839.
(1) Cfr. Antwerpen in de XVIIIe eeuw na den Inval der Franschen,
door EDw. POFFÉ. Drukk. Kennes, 1897, blz. 219 en vlg.
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'lijk men overigens in Edw. Poffé's boek op de blzz. 221 en 223
zien kan.
Och Heere ! die arme straatzangers ! Daar moest op hun
gebrekkig muziektuig toch nog wel een koord liggen, die het
volkshert wist te roeren, een toon die dat herte warm maakte...
Dargonne en zijn handlangers zeiden wel, dat het onhebbelijkheden waren welke de straatmusici ten gehoore gaven. Och,
zij gevoelden dat er vaak nog wat anders onderstak, en, zonder
het voluit te erkennen, wellicht om er niet te zeer de aandacht
op te vestigen, verboden zij de straat aan de liedjeszangers...
Zoo was het te Antwerpen, zoo ging het door het geheele
land; zoo wilden het de Franschen van de eerste dagen af dat
zij hier den voet zetten totdat hun rijk werd in duigen geslagen
te Waterloo.
Zingen en bidden in de moedertaal... is 't niet te verwonderen, dat dit eerst van al en overal den vreemden overheerscher
hindert?...
Zal ons volk gezwegen hebben thuis, bij den heerd en aan
de drinktafel ? Gelooft het niet. Daar zal uit het volkshert uitgeborreld zijn wat er in ziedde, wat er in bruiste. En daarom
dat familiebrieven en -boeken, liedjes en dergelijke zoo'n
kostelijke bewijsstukken zijn om de ware geaardheid en gezindheid des volks te leeren kennen.
Staan we niet langer stil....
Met het invoeren der fransche wetten kreeg ook de fransche taal de bovenhand. " In den beginne vergenoegde men
" zich met de openbaere afkondigingen en de handelingen der
" plaetselyke bestueren in beyde de taelen toe te laeten " (1) ;
maar het regeeringsbesluit van den 24 Prairial jaar 11 (13 Juni
1803) maakte daar kort spel mee. Al de openbare akten, in de
departementen van " la ci-devant Belgique " en van den linken
Rijnoever moesten in het fransch worden opgesteld, en dat de
Kamer der notarissen van Brussel er tegen inkwam, dit deed
volstrekt niets ter zake : De meester had gesproken. " Eenige
" jaeren daerna ging men nog verder, en wilde men zelfs niet
" meer gedoogen, dat er eenige nieuwsbladen wierden in het licht
(1) Cfr. Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelyk de zuydelyke Provintien der Nederlanden, door
J. F. WILLEMS, 1820-1824 ; 2e D., blz. 205.
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" eene fransche vertaeling (keyzerlyk Decreet van den 22 Decem" ber 1812). Ja, ternaeuwernood kon men van de Prefecten
"4 verkrygen, dat er kerkboeken en andere werkjes van dage" lyks gebruyk, in de moedertael gedrukt wierden. Van de
" schoólonderwyzers, zoowel ten platte lande als in de steden,
" wierd gevorderd, dat zy de fransche tael by voorkeur aen de
" kinderen leeren zouden " (1).
Edoch onnoodig is 't daarover uit te weiden. Dit zijn
bekende dingen. Minder bekend, meen ik, zijn de volgende
liedjes, waarmede het geknevelde volk zijn hert ophaalde,
ongetwijfeld maar in vertrouwbaar gezelschap, doch algelijk
blijkt er uit welke gevoelens er in die herten als vuur onder de
asch smeulden. ik schrijf die liedjes over in de schrijfwijze
waarin ik ze aantrof.
I.
Liedeken Regt wijt.

Stemme : On doit soixante mille francs.
1.
Sa vrienden van den regten sné,
Aenhoort mijn lied en neemt het mé,
Als gij 't regt spoor wilt kennen... bis.
Want waerheijd is niet meer gemeijn,
Nu preekstoel leugenstoelen zijn,
Om ons in d'hel te mennen... bis.
2.
Zijn wij nu vrij, nu een regt hert
Verkroppen moet zijn pijn en smert
En bijna niet mag rusten ?... bis.
Nu luijsen 't bloed ons zuijgen af
En dat er geenen dief de straf
Van galg of rad moet vlugten... bis.

(1) Cfr. J. F. WILLEMS, op. cit., blz. 209.
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Eijlas, waer is den gulden tijd,
Wanneer waere broederlijkheijd
Ons liet in vreden leven ?... bis.
Maer nu is rep en ruijg hier aen,
En moet een eerlijk man nu gaen
Voor vlug en hondsvot (1) béeven... bis.
(1) Hondsvod, een spotnaam welken men aan lage en nietdeugende
kerels wel eens toesmijt.
Vlug hooren we in de volkstaal van Brabant gebruiken voor ; een
rappen jongen, een fijnaard, ja, en in geen slechten zin. Doch hier zal
het wel zijn in slechten zin, lijk Pastoor Schuermans ook hoorde en in
zijn Algemeen Vlaamsch Idioticon opteekende. Alsdan beteekent het :
" bedrieger '', " gemeenen kerel '' ; zelfs zou " vluggen '' overeenkomen
met " vlooien '', dat bij het lage volkje gelijkstaat met : de eer eener
dochter rooven, bedriegen.
Ik trof het woord vlug nog aan, in ongunstigen zin, op blz. 29 van
Omstandig Verhael van de injurieuse Gevangenisse van den eerw.
Heere J. J. Van den Elsken... Te Brussel, 1790: " Eenigen wilden daer
blyven, om, zooals zy zeiden, de vluggen van Provosten (oostenrijksgezinde politieknechten) in den pels te zitten. "
En in de Versamelinge van verscheyde Stukken,.. door Sincerus
Recht-Uyt by een vergaedert ", torn. I, blz. 163, Bruss., 1790, klinkt
het in een liedje :
" Jan Calvien, die groote vlugge,
Kreeg een kwispeling op synen rugge. "

Ik las het woord nog in een " Beclagh-liedeken van eenen Nederlandtschen Frans-gesinden, op-ghedraeghen aen hunnen Franschen
Momboir, met een troostelijck antwoordt van den selven. Stemme : Ach
eylaes, ik bender soo jonck Betrouwt ! ". Strophe IV luidt aldus :
Ach ! nu moeten wy vergaen van spyt,
Vergaen van spyt,
Want men (w'en) hooren niet als verwyt.
Soud' men geiren gaen een pintjen doen
By een compagnie van goedt fatsoen,
Den eenen roept : Gy Franse vlugg' ;
Den and'ren wilt ons op den rugg',
Den weert die jaeght ons uyt lijn huys,
Eylaes ! wat cruys ! " —
— Uit welken tijd dateert dit " beclagh-liedeken "? — Het komt
voor op blz. 7 van een vlugpapiertje, waar nog twee andere liedjes
opstaan. Het l e er van heet : Berchems Vreughde- Vier. Stemroe : Wat
is de weireldt loos !En hier is een jaarschrift bijgevoegd :
Weest toCh berCheM nU VerheUght,
Voor pcYs, Voor Vre, In eer, In Delight.

Dit beteekent 1749, het jaar na den vrede van Aken, door welk
verdrag de Franschen (die België overrompeld hadden na hunne zegepraal bij Fontenoy, in 1745) genoodzaakt waren ons land aan Maria
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Ziet maer een waeren prister aen
Die duijvels spoor niet in wilt gaen,
Wat moet hij niet verdraegen !... bis.
Doet hij den eed, 't is tegen God ; (1)
Doet hij het niet, 't is naer het kot,
wijt 't kot in duijzent plaegen... bis.
5.
Met hem regt naer de dulle zee
Naer Madagascars wilde ree,
Om totter dood te treuren... bis.
Daer voed den tiger zig met bloed,
Daer briest en brult den leeuw verwoed
Om alles te verscheuren !... bis.
6.
Dog 't regt gewis vertrouwt den man
Dat pijn of dood hem deèren kan
Mits hij voor God moet lyden... bis.
Maer dat den wolf het schaep verscheurt,
Als m' over zee den herder sleurt,
't Zou de oogen bloed doen schreyen... bis.

Theresia weer té geven. Strophe II van dit " Berchems Vreughde-vier "
leert ons dit :
" De reden vande vreught,
Die ieder-een sijn hert verheught,
Is 't Oostenryckx gebiet,
Dat men weer siet ;
En dat Frans-Oom is uyt ons landt,
Die was soo vettigen calant,
Dat hy ons bracht in 't schuyt
Van Sint Reyn-uyt

Niet slecht gezeid !

(1) De wet van den 19 Fructidor jaar 5 (5 Sept. 1797) eischte van alle
bedienaars van den eeredienst den volgenden eed : " Ik zweer haat aan
" het koningdom en aan de regeerigloosheid. Ik zweer gehechtheid en
" trouw aan de Republiek en aan de Grondwet van het jaar 3 ".
De kardinaal-aartsbisschop van Mechelen, Joan. Henr. Ferd. van
Franckenberg, weigerde : " De katholieke godsdienst verbiedt mij dit
bepaald ", sprak hij... En de overgroote meerderheid zijner priesters
volgde zijn kloek voorbeeld.
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Maer wee die daerom rugwaerts trekt
En die omhoog zijn vingers stekt
Om goddeloos te sweèren ;... bis.
Zal 't jacobijnen schelmenkot
Met al de duijvels saemgerot
Hem tegen God verweèren ?... bis.
8.
Gij sweert den haet aen 't koningdom
En wettelijk regeringsdom
En trouw aen Fransche wetten... bis.
Geen hooft en zijt gij aengekleeft,
Dat buijten Fransche paelen leeft,
Het volk moet hoofden zetten... bis.
9.
Maer Saul is op Gods bevel
Koning gezalft door Samuel,
Mag men de schepters haten?... bis.
En is God zelf den Koning niet
Die over Koningen gebied...
Gaet die eens borger maeken !... bis.
10.
En trouw gaen sweèren aen de wet
Die Staets natuer en Kerk verplet
En alle goede zeden... bis.
Wel stroopt dan met een koel gemoed,
En zuijgt het sweet en slorpt het bloed,
De wetten zijn te vreden... bis.
11.
Lacht met den Paus, die veel te lang
U heeft gehouden onder dwang,
Huleu (1) zal 't kerkroer stieren... bis.
(1) De aartspriester F. F. G. HuLEU was de eenige onder de
kanunniken van St.-Romboutskerk in Mechelen, die den " franschen
eed " aflegde. Volgens de wet had hij dan het recht, den dienst te
blijven voortdoen, en dit deed hij ook in de St.-Romboutskerk, welke
den 14 januari 1798 heropend werd, en waar dan dagelijks twee missen,
en soms een onderwijzing, gedaan wierden. Dit duurde voort tot bij de
afkondiging van het konkordaat, welke in Mechelen plaats had op
Beloken Paschen, 25 April 1802. Intusschen was en bleef Huleu in
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Met menig heyr volwasschen aep
Die zal den thiendag vieren.., bis.
12.
Wel, teld gij niet den hoogen Raed
Van onzen Cardinael-Primaet
En der vicariaeten... bis.
Die liever waegen lijf en bloed ;
Waer' 't dat den Franschen eed was goed
Zouden zij 't sweèren laeten ?... bis.
13.
Maer dog uw sweèren is niet bot,
't Is geld in 't zak en 't lijf uijt kot...
Wat zoeten loon der wetten ! ! ! bis.
Wel vliegt dan uijt en werft dan wel,
En preekt den armen boer in d'hel,
Den duijvel zal u vetten.., bis.

't bezit der kerk, totdat, in het jaar daarna, aartsbisschop Joann.
Armand de Roquelaure een einde aan dien toestand stelde. (Zie Historische Aanteekeningen rakende de kerken... der stad Mechelen, door
Kan. SCHCEFFER. I. D., blz.114 ; uitgegeven door Frans Verhavert, 18...)
Huleu's " kerkroer-stieren " omvat dan de jaren 1798-1803. Het duurde
echter nog al eenigen tijd, eer het volk, zelfs na het konkordaat, met
" de eedmannen " wilde te doen hebben. Zie supra op. cit. van Kan.
SCHcEFFER, blz.113. '-- En in hetzelfde karton " Mengelingen ", blz. 13,
waar ik dit lied uit overschrijf, zie ik nog aangeteekend : " Op Mynheer
" Huleu Arts-priester en Vicaris : Nemo tam nocet Ecclesiae quam qui
" perverse agens famam sanctitatis habet. S. Gregorius Magnus '' :
Niemand brengt der Kerke grooter nadeel toe, dan hij die verkeerdelijk
handelt, en den naam heeft een heilig mensch te zijn.
(1) " Speurre-paep " : wat beteekent die schimpnaam ? Ik geloof
niet, dat hier kan spraak zijn van 't woordje speurie of sporie, 'n veldplant, bij Kiliaan door spergula vertaald. Speurre zal, zooals vriend
Karel De Flou me deed aanmerken, in den volksmond een verbastering
zijn van 't lat. spurius, dat, naar zijn grondbeteekenis, " een onechteling "
beteekent, en, in den overdrachtelijken zin alhier, overeenstemt met
" onecht priester, geen priester zooals 't zijn moet, een beëedigde ".
Huleu had maar weinig navolgers in zijne omgeving : geen enkel
kanunnik van het Metropolitaan Kapittel ; alleen twee kanunniken der
fondatie Zellaer, met nog drie kapellanen en den geestelijken koster,
volgden zijn voorbeeld.
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14.

Wij sweèren liefd' aen onzen God
Getrouwigheijd aen zijn gebod
En aen den Paus van Roomen... bis.
Wij sweèren haet aen schelmereij
En alle soort van stroopereij...
Wie, duijvel ! zoun wij schroomen?... bis.
15.

Wij smeeken saem' den Opperal
Dat hij u weèr leijd' naer den stal
Met de verleyde schaepen... bis.
En dat wij dan als rotsen staen,
Al rand het Fransch gespuys ons aen,
De deugd zal vreugd doen raepen !... bis.
16.

Regt-uijt den digter van dit lied
Die(n) kend gij wel, maer hebt hem niet :
Gij zoud hem 't kot in stampen... bis.
Hij peyst te zijn het allerbest
Te blijven uijt den schelmennest ; —
Hij wagt zig van uw' klampen... bis.
II.

Gezang van den Antwerpschen Reus.
Stemme : Van Peer la la.

1.
Signoor, blijf hier een weijnig staen,
Den Reus is op de been (1) ;
Hij zal hier haest passeeren gaen,
Steld u maer neffens een.
(1) Zoude hier niet bedoeld worden het feest van den 1 n Vendémiaire
jaar 4 of vlg., waarop het verjaarde, dat de Republiek de Constitutie
van 1795 tot hare Grondwet aangenomen had ? Dargonne gewaagt er
van in zijnen brief tot het Middenbestuur, 21 Fructidor jaar 4 (7 Sept.
1796). Het spreekt daarin over herstellingen te doen aan eenige stukken
van den door hem zoogeheeten " Grooten Ommeganck '', en onder die
stukken vermeldt hij ook " den Reus, le Géant, figure gigantesque et un
chef d'oeuvre de l'art ". Opgesmukt naar den smaak van Dargonne, zou
de Reus dan uitgaan ! Zie EDW. PoFFË, op. cit., blz. 270.
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In 't wit en blauw en 't rood gekleed...
't Is Fransch ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
2.
Mij dunkt, hij is zoo vrolijk niet
Als over dertig jaer ;
De reed' hier van heeft hij bedied,
Wanneer ik bij hem waer.
Daerom blijft hier een weijnig staen,
Hij zal het u verhaelen gaen...
— In 't Vlaemsch ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
3.
Hij sprak : Ik was in 't eerst verheugt,
Als ik kwam voor den dag ;
Het deed mijn oude knoken deugd,
Als ik de zonne zag ;
Ik vroeg, waerom ik mee moest gaen,
Maer ik en kon hun niet verstaen...
't Is Fransch ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
4.
Zij gaven mij een ander kleed,
Dat mij niet wel beviel.

Ik trok dat aen, 't zij lief of leed,
Gansch na den nieuwen stiel ;
Maer als ik zag wat dit bedied,
Was ik mijn eijgen meester niet...
— Waerom? zeid' Peer la la sa sa... bis.
5.
Ik wird zoo gram, als men mij zeid',
Dat zoo gekleed te gaen
Een teeken was van liberteyt...
Dat niemand aen kan staen,
Want vrij te zijn van geld en goed
Is iet dat geen pleisier en doet...
-- 't Is waer ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
6.
Als ik myn hof kwam uijtgegaen,
Verloor ik mijnen moed;
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Ik dagt : dat is niet goed.
De thorens waeren zonder kruijs,
'k En zag niet anders als gespuys...
't Is Fransch ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
7.
Als ik de Groote Merckt aenzag,
Wird ik als neêr geveld;
'k Zag vóor 't stadhuys een groote vlag
Met eenen boom gesteld (2).
Men zeid' : Dat is de liberteyt
Die ons in dobbel ketens leyt...
-- Hij groeyt ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
8.
Ik wird al meer en meer ontgeest,
Als ik de weth aenschouw,
Het meesten deel, waeren zij beest,
Kael luyzen en rabauw.
Den eersten was nen dikken vent,
Men zegt : het is den President...
r Renaud (3) ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
(1) Dargonne, in een schrijven van den 20 Sept. 1796 naar het
Middenbestuur, dringt er op aan, dat het hoog tijd is, " de faire dispa" raitre une bonne fois tout signe extérieur du culte... de faire rentrer les
" Vierges et disparaitre les Christs ". Zie EDW. POFFÉ, op. cit., blz. 274.
Een jaar naderhand verheugde zich de kwant, dat het hatelijk werk verricht was. Zie ibid. blz. 364 en 426, 429, 442.
(2) In de verordeningen van Dargonne wordt gesproken over
't planten van den boom van vrijheid in de maand Ventóse jaar 4
(Februari-Meert 1796). Zie EDW. POFFË, op. cit., blzz. 222-225, 228,
237, 252, enz.
(3) Reynaud was de voorzitter van het Stadsbestuur van Antwerpen, alstoen, d.i. sedert 1795, de grondwettelyke Munkipaliteyt genaamd.
In een variante vind ik achter de 8e strophe de volgende strophe
ingelascht :
" Ik heel versteld stond op de Meer,
Ik stond als stom en doof.
Ik zag nog kruys nog beelden meer...
Waer is ons roomsch Geloof?
Wel zegt eens, Peerken, wat is dat ?
Is Jan Kalvien dan in de stad? —
— D'heel weth! zeid' Peer la la sa sa... bis. "
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Den tweeden die(n) 'k met d'oogen vat,
Was eenen muscadin ;
Hij ging al dansend door de stad,
Ik hem nogtans niet ken.
Een schork ja zag hij er mij wijt,
Die leeft bij roof en vrijen buyt...
Dragon (1)! zeid' Peer la la sa sa... bis.
10.
Is dat Dragon die lessen geeft
In 't dansen ? vroeg hij Peer,
En hier zijn brood gekregen heeft,
Geholpen van een' Heer ?
Ik hoop, dat hij eens dansen zal
Gelijk een muysken in de val...
Ik ook ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
11.
Dan zag ik nog een vies gespan
Van slobbers en gespuijs,
Die speelden daer den grooten man
Als heeren van 't stadhuijs.
Ik wenschte dan reeds t'huijs te zijn
Als ik die allen zag in treijn...
— Te laet! zeid' Peer la la sa sa... bis.
12,
'k Zag hier en daer een deftig man
Met een zeer droef gelaet,
Die hun eertijds met mijn gespan
Verheugden op de straet.
Ik vroeg aen Peer : wat schort er aen,
Dat zij daer zoo droefgeestig staen ?...
Den tijd ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
En achter de 10e strophe kwam daar de volgende voor :
" Ik wensch de Franschen goede reys;
Zy zyn niet willekom.
Dat zy weerkeeren nae Parys,
Noyt komen wederom;
Want zy zyn ketters schismatiek,
En ik, Godt lof ! roomsch catoliek...
-- Ik ook! zeid' Peer la la sa sa... bis.

(1) Dragon... Men leze Dargonne... Zie hooger.
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III.
Liedeken
op de stemme van Peer la la.

1.
Lest kwam nen zatten boer van Gheel
Aen 't graf van Peer la la.
Daer riep den kluts uijt luijder keel :
Komt, Peerken op sasa !
Maer neen, hij komt niet. Maer waerom ?
Daer komt geen doode wederom...
Ik wel ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
2.
Den boer die als verslaegen stond
Wird nugter als een kalf ;
Hij viel in onmagt op den grond...
Maer Peer die vond wat zalf
Just in zijn broek, men noemt ze peus (?) :
Hij wreèf den boer die in den neus...
-- Nu spreekt ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
3.
Den boer die viel aen 't niesen aen,
Zit neer en luystert wel :
Gij komt van Gheel, gij heet Arjaen,
Uw wijf heet Rosse Nel.
G'hebt met papier uw huer betaelt,
Den duijvel heeft uw koeij gehaelt...
^-- Is 't niet? zeid' Peer la la sa sa... bis.
4.
Den boer op diën zelven stond
Viel neder op een knie.
Gij zijt, sprak Peer, met stueren mond,
Een jacobijters spie,
Het schelme kind van Rosse Beth,
Villers, Joffroy en Hosselet (1) :
Staet op ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
(1) Villers, Joffroy en Hosselet, mechelsche burgers die aanhangers
waren der fransche Republikeinen. Denkelijk zinspelen Rosse Beth,
Rosse Nel en andere schimpnamen op toen levende personen in Mechelen.
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Den duijvel heeft u bij den nek,
En eer dit jaer is uyt,
Zal den klawier van Heijntie-pek
Gehaekt zijn in uw huyd.
Zoo moet den Carmagnolen bras
Met al het Jacobyters ras...
— Naer d'hel ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
6.
't Serpent dat Eva had bedod,
Was d'eersten Jacobijn.
Het zei dat m' aen de wet van God
Niet moest gehoorzaem zijn.
En Caïn die zijn broêr vermoord',
Die zet het jacobijnschap voort...
Hoort toe ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
7.

Als 't aerdrijk wird te zeer bevlekt
Door 't jacobijnsch geslagt,
't Wird door den zondvloed overdekt,
Het menschdom wird versmagt.
In dark van Noë was misschien
Niet meer als eenen jacobien...
-- 't Was Cham ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
8.
Sodome met den Pentepool,
Zoo de Schriftuer ons leert,
Daer ook de Jacobijten-school
Heeft al in kwaed gekeert,
Gods wraek heeft dit bedorven land
Tot stof en assche toe verbrand...
Let wel ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
9.
Daer was niet meer in heel het land
Als Loth aen God getrouw ;
Den Engel trok hem uijt den brand,
Zijn dogter en zijn vrouw ;

- 704 Maer 't wijf was 't lief van Permiseen (1).
Zij word verandert in een steen...
— Van zout ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
10.
Albiron is met zijn complot
Verzonken tot in d'hel ;
De honden, door een straf van God,
Verscheurden Jesabel.
Zoo straft God menig Jacobijn,
Maer 't zal oneijndig erger zijn...
— Hiernaer ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
11.
Van Judas af tot Robespeer
Wird menig Carmagnol
Gestraft van God, den Opperheer,
Wanneer de maet was vol
Van hun vernufte schelmereij.
Gij zult het naer een jaer of drij...
-- Wel zien ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
12.
Want nu den Jacobijters nest
Is geenen schuijlhoek meer;
Het is een openbaere pest,
Een school van Satans leer...
Die rand Gods-Kerk en priesters aen,
Die schipt al die hun wederstaen...
In 't kot ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
13.
Men ziet hun tempels openstaen
Daer gaen zij triumphant,
Daer hangt een drijkoleurig vaen
En Jak is predikant.
Dan doen zij blaezen de trompet,
Als spreekt Van Velsen of Nollet... (2)
Foei ! foei ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
(1) Permiseen of Permisaen : Een schimpwoord om de inpalmers
van zwartgoed of kloostergoed onder het fransch beheer te beduiden.
(2) Beiden deden mee met de aanhangers van 't fransch regiem.
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14.
Wat wonder dat Gods straffend hand,
Als 't volk dit al gedoogd,
Zond swaere plaegen over 't land
Dat vobr zijn altaers boogd.
't Is daerom dat het hoorne-vee
Geplaegt word, reeds een jaer of twec...
Met pest ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
15.
Dat is de voorbob van de straf
Die u hangt over 't hoofd,
Ten zij den Jacobijters staf
En scepter word gerooft...
Nu, boer, ten zij gij quijt uw schuld,
Gij weet hoe dat gij vaeren zult...
— In 't kot ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
16.
Toen stak Arjaen zijn schuijt van kant,
En Peer kroop in zijn graf.
Den boer, uijt vrees van d'helschen brand,
Swoor 't Jacobijnschap af,
Hij heeft het aen Jan-Oom vertelt,
Die heeft het mij ter hand gesteld...
Dees lied van Peer la la sa sa... bis,

Iv.
Liedeken tot Reysgeld voor de Nederlandsche Bloedhonden.
Stemme : Van de vier Gebroeders.
1.
Mechelaers, wilt u bedienen
Van dees schoon gelegentheijd.
Om de swarte Jacobijnen
Wat te geven tot afscheyd ;
Want zij moeten gaen verkiezen
't Lang verdiende haese-pad :
Daerom zonder tijd verliezen
Geeft tot reijsgeld ider wat.
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2.
Maer wat wilt men hun al geven?
Z' hebben geld in overvloed, .
En zij kennen 't roovers-leven
Om te komen aen het goed.
Steelen, stroopen, af te sluijpen
Dit is hunnen besten buijt,
G'heele nagten zitten zuijpen,
Jaegt ze dan maer Mechelen uijt.
3.
Ook moet men in hunne handen
Stellen ras een flesch met spoed,
Die in onze Nederlanden
Zuypen het onnoozel bloed ;
Nog daer bij moet men hun geven
Aen den hals een blekke buijs,
Opdat men alwaer zij zweven,
Kennen zoud' 't vervloekt gespuijs!
4.
Maer Gambier (1), den heer der Leeuwen,
En al d'ander electeurs
Moeten nu en in der eeuwen
Zijn vervult met veel faveurs ;
Want men ziet in hunne aders
Vloeden 't waere leeuwen-bloed,
't Welk zij als opregte vaders
Waegen vóor het Neerlands goed.

(1) GAMBIER was de secretaris der stad (Mechelen). SCHJEFFER
vermeldt hem, waar hij schrijft over het feest dat, den 31 Meert 1801,
gevierd werd in den Tempel der Wet, d.i. in de ontwijde St-Pieterskerk,
bij de afkondiging van den vrede tusschen Frankrijk en Oostenrijk. In
den Tempel prijkte het borstbeeld van Bonaparte. " Boven hetzelve las
men een jaarschrift dat F. G. Verhoeven gemaakt had : PrInCIpI ConsUL!
ReIpUbLICaz alteLarl, ALIstrIa paCata, Senattls PopLILLIsgUe McChLinlensls. Er werden verschillende redevoeringen uitgesproken en door
den maire, door den bevelhebber der troepen en door den secretaris
Gambier ". Cfr. op. cit., I, blz. 208. Gambier stond als een der driftigste aanhangers der Republiek bekend ; wat echter " die heer der
Leeuwen " bediedt, kan ik me niet uitleggen. Is 't een spottende zinspeling ?
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5.
Daerom laet ons hun opdraegen
Groene kroonen van laurier,
Want men ziet dat zij verjaegen
All' de Jacobijns van hier,
En dat nu die dwingelanden
Loopen naer een ander stad,
Of naer woest en vremde landen :
Z'hebben toch een blek aen 't gat.
Al baert de waerheyd haet, ik moet nogtans haer zingen ;
Sa, Mechelaers ! staet op ! uw schelmen moeten springen.

V.
Vaderlands Gezang voor de feest der Gelykheyd. 1797.
1.
Als Brutus' eedgenoots het scepterdom verfoeijden,
Den koning, throon en kroon het Roomsch paleijs uijtroeijden
En 't vrijgemaekte volk het hof uijtplundren liet,
Was het voor de vrijheijd niet?... bis.
Zoo zag men gistren ook den Franschen throon vergruijsen,
Terwijl van 's lands autaer den eed klonk tot in d'huijzen :
" Weg, kroon en scepter, weg, vervloekten dwingeland : "
" Het rijk der Wet alleen moet heerschen over 't land ! "
2.
Op 't puijn van 't koningdom, verwoest door vrije handen,
Kwam een vermomt tijran ons smeeden nieuwe banden,
Bereyden een nieuw jok en harde slaverneij,
Gestigt op bloed en moordereij... bis.
Maer schoon hij in zijn throon drij kleuren laet verschijnen,
(Het dekkleed van bedrog !) hij zal in asch verdwijnen.
" Weg, kroon en scepter, enz. "
3.
Want ziet, den vrijheijds-geest die niet is te betoomen,
Herneemt, doet op hun beurt de nieuw tijrannen schroomen.
Vernielt u, Robespierre, met al uw vloekgespan,
En 't Menschdom zegenpraelt er van... bis.
Gij die zijn scepter volgt in daeden of gedagten,
Uw eerzucht heeft op 't lest geen ander lot te wagten.
" Weg, kroon en scepter, enz. "
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4.
Komt, helden, vrouwen, mans; komt, dogters, moeders, kinderen,
Geen geest die wederkomt zal uwe vrijheijd hinderen.
Grijpt wapens en bespringt ook heden deezen throon,
De zoete vrijheijd is uw loon.., bis.
Noijt zal den naem of kleur een nieuw tijran verschoonen,
Volks opperheerschappeij zal hem welhaest ontthroonen,
" Weg, kroon en scepter, enz. "
P. S. Uijt de drukkereij van P. J. Hanicq, tot Mechelen.

Vl.
Vaderlands tegen-gezang op de Vernietiging van
't Koningdom.
VOOR DE FEEST DER GELIJKHEIJD.

Stemme :Als Brutus.

1.
Wanneer den Franschen vorst zijn volk'ren deed verzaemen,
Om met het wijste deel den middel te beraemen
Hoedat men kwijten zou de schuld waar 't rijk in stak,
Was 't niet vaderlijk 'tgeen hij sprak?... bis.
" 'k Wil missen van het mijn, kasteelen en paleyzen,
Als mijn bedrukte volk uyt ramp maer kan oprijzen ".
Komt, komt dan, philosooph, met uw verlicht verstand,
Raemt middelen met mij, tot nut van 't vaderland !
2.
Als hun den vorst 't gebied had in de hand gegeeven,
Zij raemen zijn verderf, berooven kroon en leven,
Zij werpen 't al omverr', versmaeden een nieuw wet,
Die wird in haer geboort' besmet... bis.
Het vorst- en borg'renbloed zag men als beeken vlieten :
Zoo vestigden hun rijk dees nieuwe deugenieten.
Weg, weg, o philosooph, met uw vervloekten praet,
Gij leeft niet voor het volk, maer voor uw eijgen baet.
3.
Gij wilt uw eijgen vuijl aen Robespierre toeschrijven,
Hij deed niet als hetgeen dat gij hem deed bedrijven,
Hij was ook philosooph, hij was ook een tyran,
G'heel het menschdom verschrikt er van.., bis.
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Mij dunkt, ik zien alreeds hetgeen staat te gebeuren,
Een lang bedrogen volk zal u op 't lest verscheuren.
Weg, weg, o philosooph ! met uw verligte tael,
Gelijk was Robespierre, zoo zijt gij altemael.
4.

Komt, helden, deugdzaem volk, komt, eelmoedige Franschen,
Ontdekt het momaenzigt, dat schuijlt onder de kransen,
Want voor uw vrijheijds scheijn vergiet g'uw jeugdig bloed
En den philosooph rooft het goed... bis.
Doch onder naem van weth zal hij u wetten geeven,
Dat gij als slael des weths voor hem zult moeten leeven.
Weg, weg, o philosooph ! vervloekten dwingeland !
Al wie maer geld bezit word van u aengerand.
5.
Den mantel die(n) gij draegt, verciert met vrijheijds kleuren,
Daer onder schuijlt 't venijn 'twelk doet het menschdom treuren ;
Is 't niet den zoeten naem van broer- en gelijkheijd
Waermee gij 't menschdom streelt en vleyt?... bis.
En komt zoo daer gij komt, zelf die in u gelooven
Met openbaer gewelt hun eijgendommen rooven.
Weg, weg, o philosooph ! gij zijt een vriend vermomt,
De Neerlands Regts-godin heeft u al lang gedomt.
Amen.
VII.
Liedeken op den 14 Juli 17...
1.
'k Laet de Franschgezinden zingen,
'k Laet ze dansen, 'k laet ze springen
Op musiek en Fransche maet
'k Wil daerom aen hun geen kwaed.
2.

Maer ik vraeg hun : waerom vreugden,
Waerom roemen op de deugden
Van een volk dat u verplet
En u in de kluijsters zet?
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3.
Dat niet ophoud u te kwellen,
Dat u wilt tevreden stellen
Met schoon woorden op 't papier :
Belgen, is dit uw plaisier ?
4.
Zegt, wat zijn uwe ministers?
Dwingelanden, geldverkwisters.
Wat is uw pre fects beleyd?
Niets dan willekeurigheyd!
5.
Zijn uw mairs geen cirkelmannen (1),
Kleyn despotten of tyrannen ?
Voorts, wat vind men in uw land ?
Antwoord ! Niet dan dwingeland.
6.
Weent dan, lieve Belgen slaven,
Uwe vryheijd ligt begraven :
Nu... zijt stil gelijk een lam,
Of daer is... 't kasteel van Ham (2).

VIII.
Liedeken op de wijze van Peer Ia la.
1.
Sa Peer la la, komt uijt uw graf
Met ons hier vrolijk zijn ;
De Fransche luijzen trekken af,
(1)Door dekreet van den 12 Meert 1787 werden de Oostenr. Nederlanden verdeeld in 12 kreitsen of cerkels, en deze in districten. De " cerkel "
werd bestierd door een " intendent ", en het " district '' door een ondergeschikten " commissaris ". Dit gebeurde tegen den uitdrukkelijken wil
der belgische provinciën, die het niet konden verkroppen, dat zij als
persoonlijk kroon- of kamergoed van Keizer Joseph II behandeld
werden, -- Het woord " cirkelmannen " is ongetwijfeld een zinspeling
op dien hatelijken maatregel van den Oostenrijker.
(2) Ham, een fransch vlek van ongeveer 3000 zielen, gelegen op
de Somme, in 't arrondissement Péronne. Tal onzer ongelukkige gijzelaars en politieke gevangenen werden daar opgesloten... Op zijn beurt
werd er ook, in 1840, Louis-Napoleon achter 't slot gezet : hij kon
echter ontsnappen in 1846,
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Zij steken met hun schuijt van kant,
En trekken naer hun vluggeland (1)...
^– Goê reys ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
2.
Ziet, Peer la la kwam uijt de kist,
En hij stond zeer versteld,
Omdat hij van het nieuws niet wist
Van dat hem wird verteld.
Hij stond en zag als eenen aep
Die wakker word uijt zijnen slaep,...
--- Den armen Peer la la sa sa... bis,
3.
Hij vroeg : Waer zijn de priesters dan?
Zij zijn dan allen dood?
Want ik niet eenen vinden kan,
Ik zien nog kleyn nog groot.
— Zij zijn gelijk gesupprimeert,
Gevangen of gedeporteert...
Waerom ? zeid' Peer la la sa sa... bis.
4•
Zij volgen niet den speurrie-paep
Die heeft den eed gedaen,
En willen spelen niet den aep
Om verloren te gaen.
Zij minnen al te lief hun God
En sterven liever in een kot...
Dat's bon ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
5.
Als hij daer zag de torens staen,
Vroeg hij : waer is het kruijs?
Wie, duijvel! heeft dit afgedaen ?
Is dat het Fransch gespuijs ?
Zijn dat die mannen van verstand,
Verlossers van ons vaderland ?,.,
-- 't Is mis ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
(1) Viuggeland. Men denke hier op hetgeen wij, op blz. 662, in
nota bij het woord vlug neerschreven. Voor speurre-paep zij hetzelfde
gezeid ; zie, op blz. 665, dat woord in nota.
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De kerken vond hij alle leeg,
En hij stond zóó versteld,
Dat hij bijna de kortse kreeg...
En riep al met geweld :
Zijn zij dan beest of zijn zij zot
Die zoo tracteeren 't huijs van God?...
— 't Is geus ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
7
Hij zag de Carmelietenkerk (1)

Vernielt tot in den grond,
En vroeg : Is dit ook een Fransch werk
Waer af veel word verslond' ?
Neen, 't zijn de schelmen van het land,
Die zooveel stroopen tallen kant...
Wel God! zeid' Peer la la sa sa,.. bis.
8.
Dan heeft hij een gebouw belet
Op Sinte Pieters plijn (2),
Genoemt den " Tempel van de Wet "...
Hij vroeg : Hoe kan het zijn ?
't Gelijkt meer aen een hoeren-kot
Of peerdenstal, als 't huys van God...
't Is beest ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
(1) Er is hier ongetwijfeld spraak van de kerk der ongeschoende
Karmelieten (Mechelen). Hun klooster werd, als zooveel andere, vernietigd in 1796. Op 8 November 1797 werd de kerk verkocht aan zekeren
Meulenaer, van Antwerpen, die ze, in 1798, voortverkocht aan Gobier,
van Brussel, evenals hij, een befaamd opkooper van zwarte goederen.
Gobier -- zoo schrijft SCHJEFFER -- " heeft klooster en kerk afgebroken. Men had de pilaren doorgekapt en onderschraagd met hout, hetwelk men in brand stak, waardoor de schoone kerk te gelijk is ingestort ".
Cfr. op. cit., II, blz. 534.
(2) De huidige St.-Pieterskerk (Mechelen) werd, in 1798, door de
Franschen gebruikt tot " Tempel der Rede " of " Tempel van de Wet ".
Den 1 October 1798, had er de eerste republikaansche plechtigheid in
plaats; maar tot lof der mechelsche bevolking mag gezeid, dat men geen
enkel vrouwspersoon in de stad kunnen vinden heeft om de fransche
godin te verbeelden. " De vrijbroeders, zegt SCHIEFFER, moesten dan
zich van een houten postuur bedienen, hetwelk in het midden der
St-Peeterskerk onder eenen troon geplaatst werd ". Cfr. op. cit., I,
blz. 206.
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Dan zag hij d'heeren van 't Bestier
Met pluijmen op den hoed,
Kapitalisten in 't pampier,
Maer zonder geld of goed.
Hij vroeg : Wat is dat voor gespuijs ? —
Het zijn de heeren van 't stadhuijs...
--- 't Is kael ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
10.
Hij zag veel dogters van de stad
Met mantels van katoen.
Dan vroeg hij : Wat manier is dat ?
Het is een vies fatsoen. —
Zij doen negocie op zijn Fransch,
En brengen veelen aen den dans...
--- Plaquet ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
11.
Hij vont nog veele groote pragt
Bezonder van 't gemeijn.
Hij vroeg : Wat is dat voor gedagt ?
Dat zal van Kortrijk zijn,
En voor zeer veélen, tot besluijt,
Op 't lesten wezen " boer spand-uijt "...
-- Bankroet ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
12.
Hij zag soldaet en officier
Met pluijmen op den kop.
Hij vroeg : Van waer komt hun dien swier?
Is dat van 't Fransche sop ? —
Dat komt van hunne groote winst
En ook van hunnen goeden dinst...
-- Eij mij ! zeid' Peer la la sa sa.,. bis.
13.
Hij sprak : Ik zien geen koetsen meer,
Nog geenen grooten treijn.
Ik zien niet eenen eedlen heer,
Waer mogen ze allen zijn?
Mij dunkt : het is nu al gelijk,
En altemael al even rijk...
r Rasphuijs ! zeid' Peer la la sa sa... bis.
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14.
Op 't lest kwam daer een franschman gouw
En zeyde : " Pierre, bon jour ! "
Maer Peer bezag hem stuur en schouw,
En sprak op zijnen tour :
" Mijnheer, uw tael is veel te ligt,
En gij zijt schelmen op 't gezigt "...
--- Hier uijt! zeid' Pier la la sa sa... bis.
15.
Als Peer dit alles had Behoort,
Dan was hij fel gestoort;
Hij had ook alles afgekeurt
En zeid' ; 't is noijt gebeurt.
Ik kruip dan weder in mijn graf,
En blijf tot God die dieven straf:
— Adieu! zeid' Peer la la sa sa... bis.
*
**

Zooals hooger gezeid werd, troffen wij die acht voorgaande liedjes aan in een karton met allerhande stukken
nopens Mechelen. Ik weet niet of zij ergens gedrukt staan.
Laat ik er nog twee, drij overschrijven van die welke me
op losse blaadjes in de hand vielen. In nota vermeldde ik reeds
een blaadje met hoofdtitel Bercherns Vreughde-Vier. De volkszanger heft in de twee eerste stukjes een " Vivat 't Huys van
Oostenrijck! '' aan : het was in 1749, het jaar na 't vredeverdrag van Aken. De Franschen moeten het hier, tijdens den
oorlog bij Maria-Theresia's troonbeklimming, niet weinig bont
gemaakt hebben! hoe zij in den haat stonden blijkt uit menig
volkslied.
Ik geef hier het tweede lied van dit losse blaadje op :
het zingt op de
Stemme : Alsoo 't begint.
1.
De Fransen die sijn uyt ons landt ;
Ey! wat een blyde maer !
Sa! laet ons daerop handt aen handt,
Maecken nen rink te gaer ;
En dansen alle(n) om het meest
Dat 's meer als eene bruylofts-feest,
Verheught zy onsen geest !,.. bis.
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Niet sijn w'alleen de Fransen quyt,
Maar Marie-Trees is hier.
't Was met Francois tyrannen-tydt;
En nu, al van plaisier :
Ons Moedér (voor stiefvader) soet
Te rugg' van wegens Keysers bloet,
Weest allen wel gemoet !... bis.
3.

Laet hier maer geen Francoisen by,
Noch van hun partisans;
Dees hebben tot hun melody
Den sacre in het Frans :
Voor ons, wy sijn van ouds geleert,
Uyt Godes wet u ouders eert,
Met sulcke niet verkeert.., bis.
4.

Vivat Franciscus! Keyser groot!
Vivat sijn Keyserin !
Vivat ons Moeder ! sterft toch noyt !
Vivat ons Coningin !
Vivat die Princen van haer bloet !
Vivat die Frans-man schuyven doet !
Vivat die ons behoef !... bis..,
5.
Godts geessel is van onsen hals :
Laet ons Hem dancken seer,
En bidden, met een hert niet vals,
Dat Hy geen Fransen meer
Wilt senden, tot ons straf der sond',
Dat men sal wesen, t' alle(n) stond,
Getrouw aen sijn verbond !... bis.

Talrijk moeten de liedjes geweest zijn, waar men " in den
tijd der Patriotten '' de merkten mee afliep. Maar 't was meestal
van " klinkt het niet, dan botst het! " en men zou zich bij dat
zouteloos gerijmel niet ophouden, ware 't niet dat er toch
'n ziel uit spreekt... de ziel van ons volk!
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Uit mijn verzameling neem ik een ander los blaadje... en
't eerste lied van de vier die er op staan, is een " Liedeken
tot Lof van den voorzichtigen Heere Van der Noot. "Stemme :
" Laet ons marcheéren ! " Het begint :
1. Bedrukte Nederlanden
Aenhoort myn droef geschry ;
Men smeed voor u de banden
Van waere slaverny.
Wilt gy die plaegen
Nog langer draegen,
Staet op en gaet met my !
Chorus bis : Laet ons... enz.
En verder i
6. 't Fuziek dan op de schouders,
Den sabel aen de zy',
En doet als u(w) voor-ouders :
Stryd kloek en vegt u vey !
Laet ons die plaegen
Niet langer draegen,
Trekt op en gaet met my !
Chorus bis : Laet ons... enz.
*

Het tweede lied op 't blaadje is " Een nieuw Lied op een
fraey wyze ". Het is het meer bekend lied van Meerhout.
Het begint :
1. Meirhout, laet u(w) tempels ronken.
Roept nu : Vivat Van der Noot !
Plant uwen standaert, laet hem pronken,
Daer gy uwen vyand hebt gedood !
Immers 't is in uwe straeten,
Op de Merkt, ik hoorde 't wel,
Dat gy tot behoud der Staeten
Hun de kogels treft (dreeft?) door 't vel...
*

Het derde is een gezang met name : " Droevige Tragedie
voorgevallen in de stad Gend, begonnen den 13 November en
de vier naervolgende daegen, ten jaere 1789, te verstaen in
dit treurig gezang. Stemme : " Van 't droevig Nonneken " :
" Ach, menschen, hoort wat dat er is bedreven ".
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Het vierde is een Nieuw Liedeken op de Mechelaeren :
" Op, Mechelaeren, komt naer bij... " --- Edoch dit liedje en
zooveel andere, die op een afzonderlijk blaadje onder den man
rondgingen, treft men aan o. a. in de " Versamelinge van
verscheyde stukken waer onder men vind... enz... by een
vergaedert door Sincerus Recht-u yt... Tot Brussel. 1790. —

Ik som er eenige op
In tom. II van vermeld werk :
1) Liedeken van de Mechelaeren, den 5 December 1 78 :
" Op, Mechelaeren, komt naer by " ... Op blz. 30.
2) Liedeken van de Brusselaeren, den 1 September 1 78 :
" Joseph, gy syt een beest ". Op blz. 29.
3) Liedeken over de schroomelykheden begaen in Braband
van den jaere 1 781 tot 1 789 : " Men zag Brussel triumpheren ".

Op blz. 86.
4) Liedeken 1789 : " Ziet de pruysische soldaeten ". Op

blz. 89.
5) Liedeken : " Boere Jongens Patriotten, — Hebt courage, schept maer moed ". Op blz. 91.
6) Liedeken : Stemme : Avec le jeu dans le village : " Adieu,
ouders, bloedverwanten ". Op blz. 92.
7) Liedeken op een bekende wys : " Bedrukte Nederlanders, — Aenhoort myn droef geschrey ". Op blz. 94.
8) Liedeken op eene aengenaeme wyse : " 0 blyden dag,
0 soeten stond, — Waer door aen Brabant word gejont ''. Op
blz. 96.
9) Saemen-spraeke tusschen de Patriotten en hunne liefste. Stemme : Van Tante Wanneke : " Liefste Lise, gy zult

vraegen

Hoe men in het oorlogsveld ". Op blz. 124.

10) Den Slag van Meirhout (waarvan wij hooger gewaag-

den). Op. blz. 132.
En in hetzelfde werk, tom. I, komen voor :
1) Sang-stuk van de borgerlijke Wagten van Sichem voor
het jaer 1787. Stemme : 't Was op de Feest van Hertog Jan
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tot Loven : " Landsmannen al, in wiens bequaeme aedr'en ".
Op. blz. 7 (1).
2) Liedeken. Stemme : C'est ce qui me console : " Heel
Nederland, maer Brabant meest ". Op blz. 8.
3) Lof-gezang van den nieuwen Vygen-boom geplant
binnen Loven, den 28 Julii 1789. Stemme : 'k Heb den Meyboom aen myn hand : " Binnen Loven vóor 't Stadhuys ". Op
blz. 11.

Al die liedjes --- een onbeduidend getal onder de menigte
— hebben betrekking tot de Brabantsche Omwenteling. Vergeten wij er niet bij te voegen : De march van Turnhout.
Muziek van J. S. Robson : " Turnhout, den eersten troost der
Staeten " (2).
Zeldzamer, zei ik hooger, zijn de liedjes die ons overschieten uit de volgende jaren, inzonderheid uit de dagen der
fransche overheersching; zij zijn er te kostbaarder om. Ik duid
er maar één van aan, daar het in het bestek mijner bijdrage
niet valt breeder uit te weiden. Het is echter het voornaamste
uit den Boerenkrijg : Het komt voor in het tijdschriftje De
Boerenkrijg, nr van den 15 October 1897, en werd overgenomen uit het Hasseltsche oudheidkundig tijdschrift L'ancien
Pays de Looz. Het behelst 9 strophen en de eerste begint :
Al wie wilt hooren een nieuw lied, ^– en wat in dienst al is
geschied,.. enz. Het geldt nagenoeg als het ongekunsteld

strijdlied der arme, maar heldhaftige jongens.
(1) Men treft dit lied ook aan op blz. 4 van Di Martinelli's " Diest
in de 17e en 18e eeuwen "... (Diest, drukk. Laten, 1897). In zijn " Diest in
den Patriottentijd... " (Diest, drukk. Uten, 1892), geeft hij het " Lied der
Patriotten " op (blz. 95) : Boere jongens patriotten... enz.
(2) Men vindt dit lied met een viertal andere opgenomen in :
Bouwstoffen voor de Geschiedenis van Meerhout... door wijlen Pastoor J. H. JONGENELEN bijeengebracht, (Turnhout, drukk. Jos. Splichal,
1900.) Daar treft ge ook aan : 1) " Den Slag van Meirhout " :
Meirhout laet uw tempels ronken... enz. ; -- 2) " Lied der Patriotten
in 1789 ". Stemme : Van Tante Wanneke : Liefste Vrienden gy zult
vraegen... enz. ;
3) " Liedeken op een bekende wijze in 1789 gezongen " : Bedrukte Nederlanders, enz. ; 4) " Liedeken uit 1789 ".
" Vaerwel ". Stemroe : Avec le jeu dans le village... Adieu ouders,
bloedverwanten.
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Ik eindig met de gedachte welke ik reeds in mijne inleiding neerschreef : De liedjeszanger is de tolk der volksklasse;
wat hij zingt, is doorgaans maar de weergalm van hetgeen er
omgaat in het volkshert, in den schoot van dien stand, welke
nagenoeg de kern eener natie mag heeten. Zoeken wij in die
gezangen niet hetgeen de opsteller er niet wou in weergeven,
hetgeen hij zelfs niet kende : geen poëzie, althans geen hooge
poëzie, geen verheven lyrisme... edoch, de man zong onder den
druk der omstandigheden, wou de gevoelens vertolken zooals
hij die gewaar werd in zijn ziele : wat op 's herten grond lag,
welde hem naar de keel : in dien zinne acht ik die liedjes
kostbaar : zij helpen ons volk kennen. Vroeger waren zij een
stuk van zijn dagelijksch leven : nu zijn zij een stuk zijner
geschiedenis.

nLEINE VERSCHEIDENIíEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDBLNEDERLA[VDSCHE

TAAL- EN LETTERKUNDE.

517. — BACHLiLTT,
Is gevormd uit het Fr. Bahut. Zie bij Littré. Groot met
leder overtrokken koffer, zegt Verdam, v° Bahuut. Van de
variante BACHUUT, ook aldaar aangehaald, volgt een voorbeeld
met aanwending tot het vervoeren van " costelycken abyten " :
j. Gailliard, Inscr. N. D., blz. 339, kol. 1 : " Item, ghegheven ende
betaelt G..., voor dat hy vuyt Brugge voerde ende tot Dordrecht bracht
tot de joncvrouwe van Huesden, twee bachuuten met costelycken abyten
ende anders... " (1487.)
Wijst BAHU hieronder niet op een Staande kas :
Id., id., blz. 276, kol. 1 : " Daer of de brieven zyn int bahu (bij
misslag : baten) staende naest tcleen beddekin binnen mynen house... "
(1488.)
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518. — GAEN TOT BIDER ERDEN,

In den tekst hieronder is er spraak van het aankoopen, ten
behoeve van de O.-L.-Vrouwkerk te Brugge, van een zijden
kleed, dat " gaen '' zou " tot bider erden ", dat derhalve hangen zou tot aan den grond, in het Fransch, qui irait, qui descendrait jusqu'à terre. Bij testament van 1333, beschikt " Griele,
Gillis wedewe van der Leye, slakensniders ", of koopvrouw in
laken, zooals volgt :
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 284, kol. 1 : " In teerste willic ende
beghere dat men coopt talre beste zyden cleet dat men vint gaende tot
bider erden ende dat willic dat blive in Onzer Vrauwen kerke, ende al
dat met minen lichame zal bliven commen ter kerke... " (1333.)
519. — CORENBITER.
KORENBIJTER heeft gewezen en wijst nog ten huidigen dage
op den Opkooper van koren, Fr. Accapareur. Zie bij Verdam,
v° Cornbiter. — Hieronder integendeel wordt eigenlijk daardoor de Koopman in koren bedoeld en wordt het woord in
onzen tekst met den " Corenmeter '' en met den " Corendragher '' in verband gebracht :
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 263, kol. 1 : " Dat int jaer dunst

vc Xvij..., in de presencie van my openbaer notaris... zyn ghecompareert... Victor Viseric, als deken van der neeringhe van de Corenbiters,
Vincent Bataelge, als deken van der neeringhe van de Corenmeters,
ende Jan van West, als deken van der neeringhe van de Corendraghers... " (1517.)

Bovengenoemde personen, handelende " over hemlieden
" ende huerlieder naercommers dekens, ende tghemeene ghezel" scipt van de vorseyde drie neringen representerende '', erkennen dat zij van proost, kapittel en kerkmeesters der Onze-lieveVrouwkerk te Brugge, in gebruik genomen hebben zekere kapel
tot het doen van den kerkelijken dienst hunner nering : deze
wordt in eene akte aldaar, gedagteekend van 1676, geheeten :
" De Neerynghe van de Graniers ".
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.
**

KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters,
*
**

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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring. liturgie. zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek. geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde. noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK :

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

De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in der
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 verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bid den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent — (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),
in te zenden.

MAANDSCHRIFT
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Vergadering van 19 October 1921.

Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, onderbestuurder, waarnemend bestuurder ;
de heeren : KAREL DE FLOU, Dr, LOD. SIMONS,
Prof. Dr. A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr.
HUGO VERRIEST, ISID, TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS,
Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. LOD. SCHARPE, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden;
Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid.
Hebben zich laten verontschuldigen, de heeren EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris, Juffrouw VIRGINIE
LOVELING, F. TOUSSAINT VAN BOELARE, briefwisselende leden, en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch
eerelid.
Bij de opening der vergadering, deelt de Heer waarnemende Bestuurder mede, dat de heer EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris der Academie, door ongesteldheid
verhinderd is de vergadering bij te wonen en dat deze,
gebruik makende van de bevoegdheid hem bij art. 15 van
het Instellingsbesluit toegekend, den heer Dr. A.-J.-j.
VANDEVELDE verzocht en bereid gevonden heeft om
hem in deze vergadering te vervangen.
De heer Dr. VANDEVELDE neemt plaats aan het
bureel, en geeft lezing van het verslag der Septembervergadering, dat wordt goedgekeurd.
^
^ *
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Afsterven van den heer Dr. Alfons Fierens,
briefwisselend lid. — Den Dinsdag, 18 October, zond
Mevrouw FIERENS een telegram aan de Academie, het
droeve bericht mededeelende dat haar echtgenoot, de heer
Dr. ALFONS FIERENS dien dag te Grimberghen overleden
was en dat de lijkdienst aldaar den Vrijdag, 21 October,
te elf uur zou plaats hebben.
Tot teeken van rouw, liet de Bestendige Secretaris
het nationaal vaandel aan den gevel van het Academiegebouw hijschen.
De heer WATTEZ, waarnemend bestuurder, brengt
eerbiedig hulde aan den te vroeg ontvallen Collega en
richt tot de Vergadering de hieronder volgende toespraak
De dood treft dit jaar verschrikkelijk de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Wij hebben Alfons de Cock ten grave gedragen. Het
graf van onzen bestuurder is nauwelijks gesloten, of daar komt
ons de treurige tijding treffen van het overlijden van ons geacht
medelid, Dr. A. FIERENS, briefwisselend lid der Academie
sedert 1919.
Iedereen hoopte dat Dr. FIERENS een ijverig lid zou worden van onze instelling. Eene goede faam van werker ging hem
vooraf en wat hij heeft geleverd, draagt het bewijs van degelijke studie op historisch gebied.
Onze hoop is teleurgesteld geworden.
Een onzer medeleden, beslagen in het vak dat Dr. FIERENS
had verkozen, zal u breedvoerig in eene levensbeschrijving
uiteendoen wie hij was en wat hij heeft gedaan.
Hij wordt uit ons midden gerukt in den nog jeugdigen
leeftijd van een en veertig jaar.
Opziener over het staatsmiddelbaar onderwijs in de geschiedenis, is hij onder een zware taak bezweken, nadat hij werkzaam was geweest in het Belgisch Instituut voor geschiedenis
te Rome.
De Academie brengt aan de familie van den diepbetreurden gestorvene de uitdrukking harer innige deelneming en zal
haar bij brief hiervan kennis geven.
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Lang zullen wij de herinnering aan Dr.
bewaren.
Hij ruste bij God in eeuwigen vrede.

FIERENS

levend

- De heer WATTEZ zal bij de teraardebestelling
te Grimberghen eene lijkrede uitspreken.
--• Er wordt beslist dat een brief van rouwbeklag
aan Mevrouw FIERENS zal gestuurd worden, en dat de
heer WATTEZ de Academie bij de lijkplechtigheid van
Vrijdag aanstaande zal vertegenwoordigen.
— De heer Dr. MUYLDERMANS wordt, voor het
Jaarboek van 1922, met het schrijven van het levensbericht van den diepbetreurden overledene gelast (1).
^
**

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden
Door de Regeering
Driejaarlijksche Wedstrijd voor Tooneelletterkunde. Tijdvakken
1913-1915 en 1916-1918. Verslag van de Jury. (50 exx.)
Staatsprijskamp in de Nederlandsche Letterkunde voor het 13de tijdperk (Vij f jaarl ijksch overgangstijdperk 1910-1914) en voor het 14de tijdperk (1915-1917). Verslag van den Keurraad. (50 exx.)
Rapports annuels de ('Inspection du Travail, 21e année (1920).
Bruxelles, 1921.
Statistique des accidents du travail. Annëe 1910. Exposé des résultats. Bruxelles, s. d.
Rapport général sur le fonctionnement et les opérations du Comité
national de secours et d'alimentation. 2me partie : Le département
d'alimentatzon. Tome I et Annexes 34 a 37 : Relevé des quantités de
produits importés réparties entre les comités provinciaux. Bruxelles, 1921.
Statistique du mouvement de la population et de l'état civil de 1901
a 1910. Bruxelles, 1921.
(1) De heer Bestuurder vraagt bij deze gelegenheid dat ieder lid
der Academie aan het Bestuur de volledige lijst zijner geschriften zou
opsturen.
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Annales des Travaux publics, no 4, 1921. —
Bibliographie de Belgique, lre partie : Livres et Périodiques nouveaux,
nos 1 -2, 1918.
Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie, 62e année : 1920.
Door de Nederlandsche Regeering :
Tijdschrift voor Geschiedenis, Afl. 3-4, 1921.
Door de Bibliotheek der gemeente Rotterdam :
Bibliotheek en Leeszalen der gemeente Rotterdam. Verslag over
het jaar 1920.
Door de " R. Academia Nazionale dei Lincei ", te Rome :
Atti, anno 1921. Rendiconto dell' Adunanza solenne del 5 Giugno
1921, onorata dalla presenza dell LL. Maesta it Re e la Regina. Vol. III.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Peper en Zout. Luimige Gedichten, door FRANS JEROTHA, Bestuurlid van het Davidsfonds. Antwerpen, 1877.
Eerste Gedichten van PIET VAN ASSCHE. Antwerpen, z. j.
Leuvensche Kerssouwieren-Almanak voor het schrikkeljaer 1864.
Leuven.
Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkend lid :
Leidraad voor lessen over de voeding van den mensch, voor hooger
huishoudkundig onderwijs, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Gent,1921.
Door Dr. C. G. N. DE VOOYS, buitenlandsch eerelid :
Het onderzoek naar de Middel-nederlandse woordgeographie,
door C. G. N. DE VOOYS. (Overdruk uit De nieuwe Taalgids.) 35 exx.
Door den heer A.-J.-J. DELEN, te Antwerpen :
De Ontwikkelingsgang der Schilderkunst te Antwerpen. Quinten
Metsys -- Peter Bruegel --- Pieter Pauwel Rubens — Hendrik de
Braekeleer, door A.-J.-J. DELEN, Adjunct-Conservator van het Museum
Plantin-Moretus, Leeraar in de kunstgeschiedenis bij de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten te Antwerpen. Antwerpen, z. j.
Door Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) :
Iets over de microflora en fauna der rijstvelden in verband met de
praktijk, door Dr. PAUL VAN OYE. (Overdruk uit Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 3e jg. 1921,)
Door de Schrijvers :
Beknopt Leerboek der Nederlandsche Geschiedenis, door J.
KLEYNTJENS, te Katwijk a/d Rijn en Dr. H. F. M. HUYBERS, te Tilburg.
Geïllustreerd. Leiden, z. j.
Repetitieboekje der Nederlandsche Geschiedenis (1789 tot heden),
door dezelfden, Nijmegen, z. j.
Repetitieboekje der Algemeene Geschiedenis (1789 tot heden),
door dezelfden. Id.
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Door de Redactie :
Maandblad van het Verbond van het Vlaamsch Personeel dec
Openbare Besturen, nr 6, Oct. 1921.

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 :
Vlaamsche Arbeid, September 1921. -- Biekorf, nr 9, 1921. —
Franciscana, nr 4, 1921. -- De Vlaamsch-Nationale Gedachte, nrs 3-4,
1921. Mechlinia, nrs 1-5, 1921. -- Neerlandia, October 1921. -- De
Opvoeder, nrS 26-27, 1921. — De Schoolgids, nrs 12-14, 1921. —
Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift, nr 1, Oct. 1921. — Dietsche
Warande en Belfort, nrS 9-10, 1921. — La Vie diocésaine, février,
1920. --- Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde, 23. Band, Heit 3/4.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920.1921)
werden ingezonden :
Door den heer JOZEF MULS, 27 Vleminckveld, te Antwerpen :
MULS (JOZEF). — Het Rijk der Stilte (De Kunst en de Oorlog).
Antwerpen, 1920.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1°) De " Brabanconne ' `. — Brief van 3 October,
waarbij de Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten, aan den Bestendigen Secretaris enkele exemplaren
laat geworden van de Brabanconne (Fransche tekst). —
Van het voorgestelde openen van een prijskamp voor
het maken van een Vlaamschen tekst is er echter nog geen
spraak. — De brief zegt verder : " Dit couplet is ontleend
aan den tekst van Charles Rogier en is door den Heer
Eersten Minister, Minister van Binnenlandsche Zaken,
als ne-varietur aanbevolen ".
Brief van 12 October, waarbij de Heer Minister, naar
aanleiding van ons schrijven van 28 September, de volgende mededeeling doet aan de Academie : " Ik heb de
" eer U te laten weten, dat het niet in mijne bedoeling
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" ligt eenen Staatsprijskamp uit te schrijven om den tekst
" van een couplet der " Brabanconne " vast te stellen ;
" mijne brieven desaangaande hebben alleen voor doel
" zoo dringend mogelijk mijnen collega van Binnenland" sche Zaken eenen Vlaamschen, door Uw gezelschap
" goedgekeurden tekst te overhandigen, welke hij dan
" aan de belanghebbende overheden als officieelen tekst
" kan aanbevelen ".
2°) Zevende eeuwfeest van de Koninklijke Hoogeschool te Padua. --- Brief van 1 n Augustus 1921,
onderteekend door den heer L UIGI LUCATELLO, rector
der hooge school, en verdere heeren leden van het uitvoerend Comiteit, alsook door den heer A. BALLINI,
algemeen secretaris, de Koninklijke Vlaamsche Academie
uitnoodigend tot de plechtigheid die, ter gelegenheid
van genoemd zevende eeuwfeest, in de lente van het
jaar 1922, te Padua zal gehouden worden.

Mededeelingen namens Commissiën.
1°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — De heer secretaris Prof.
J. VERCOULLIE legt het hieronder volgende verslag ter

tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren Kan. AMAAT Joos, voorzitter,
K. DE FLOU, IS. TEIRLINCK, Prof. MANSION, leden, Mr. LEONARD
WILLEMS, hospiteerend lid, en Prof. J. VERCOULLIE, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
1°) Afsterven van Prof. Dr. C. LECOUTERE, lid der Commissie. — Ik meen, zegt de voorzitter, de tolk van U allen te
zijn, als ik er mijn leedwezen over uitdruk dat Dr. Lecoutere
zoo vroegtijdig van ons is weggegaan.
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De geleerde verslagen die hij hier uitbracht, zijn deelneming aan onze besprekingen getuigen luide dat door zijn dood
onze Commissie een gevoelig verlies ondergaat.
Zonder de onverbiddelijke ziekte die hem verleden jaar
overviel, mochten wij hopen dat hij hier nog veel nuttigs verrichten zou.
Ieder van ons zal eerbiedig en genegen zijn aandenken
bewaren. — (Instemming.)
2°) Lidmaatschap der Commissie. — Voordracht van
twee candidaten tot vervanging van Dr. C. LECOUTERE. Worden tot candidaten voorgedragen de heeren Mr. LEONARD
WILLEMS en Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
Er zal door de Academie, in hpar Novembervergadering,
tot de verkiezing overgegaan worden.
3°) Salsmans-Fonds, — Benoeming van een lid der Commissie tot vervanging van Dr. C. LECOUTERE, ,— Wordt
benoemd de heer Dr. LEO GOEMANS.
4°) Bestuur der Commissie. r- Verkiezing van Voorzitter,
Ondervoorzitter en Secretaris, voor 1922-1923 (8e BESTUUR).
'-- Worden verkozen :
tot Voorzitter, de heer Kan. Joos.
tot Ondervoorzitter, de heer KAREL DE FLOU.
tot Secretaris, de heer Prof. J. VERCOULLIE.
5°) Die Pierts..., door Dr. JAN GESSLER. — In vergadering
van 3 Augustus werd tot de opneming van die studie in de
Verslagen en Mededeelingen besloten. --- Dr. GESSLER heeft,
den 9 September, zijn stuk weder ingezonden, na er de wijzigingen. door Prof. J. VERCOULLIE verlangd, te hebben aan
toegebracht. Op verzoek van den Bestendigen Secretaris heeft
Prof. J. Vercoullie de bijdrage van Dr. GESSLER nog eens
nagezien ; hij is van oordeel dat het stuk zoo mag ter pers gaan.

6°) KLEINE VERSCHEIDENHEDEN, door den heer EDW. GAILLIARD, medegedeeld : Prickstoel : Vouwstoel (sella plicabilis).
" Eene lys... om daerinne hunne prickstoelen, kerckboeken...
te legghen " (1626.) — Vautte, Vaulte, op een onderaardsche
begraafplaatst of graf kelder toegepast. --- Messe segghen :
Dire la messe. Twee teksten van Vlaamschen oorsprong.
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Gat : 't Gat ter Speye : De " Trou del
(1312 en 1321.)
Espet " en " Trou ou Spey " (1593) en " Trou de Spey " (1780).
Hetten, Hettynghe ; " Etten met beesten ". Een voorbeeld
van 1458. " Hettynghen schueren ". Hoe door een schrijver
verkeerd vertaald. Tekst van 1563. -- Vertunen : " Tunen "
of omheiningen verplaatsen. Tekst uit een akte zoogezegd
van 1150 alsook van 1240 en van 1332. — Inkennen doen
beteekent Bekendmaken. (1671.) — Coppilie van haute : TakInslaen, bij het luiden van klokken. (1749.) —
keling. (1673.)
Cruus verstellen. (1520 en 1527.) Kreke, Creke, Creecke :
smalle watergang. (1756.) — Inhof : De mannen van den inhove.
(1548 en 1550.) — Interdictie : Met interdictie. Hoe te verstaan
in eene akte van 1538. Harapen. (1377.) ,-- Exploicteur, in
zake van " procederen ". (1676.) •-- Duetgaende personen -" Reysende lieden ". (1664.) — Invloghe en Zandvloghe. Teksten van 1561. — Enen zijnen jaren bekend zijn, (1467.)

— Het oordeel van Prof. J. VERCOULLIE in zake de
studie van den heer J. GESSLER, Die Pierts, wordt door
de Commissie bijgetreden. Zij beslist verder dat de Kleine
Verscheidenheden van den heer GAILLIARD in de Verslagen en Mededeelingen mogen opgenomen worden. —
(Door de Academie in pleno vergaderd 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 :
Zijn aanwezig de heeren Is. TEIRLINCK, voorzitter, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. LOD.
SCHARPÉ, Prof. Dr. VERMEYLEN, leden, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, hospiteerend lid, en OMER WATTE7, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Bestuur der Commissie, —, Verkiezing van Voorzitter,
Ondervoorzitter en Secretaris, voor 1922-1923 (18e BESTUUR).
--- Worden verkozen :
tot Voorzitter, de heer Dr. MUYLDERMANS,
tot Ondervoorzitter, de heer Dr. VERRIEST,

tot Secretaris, de heer 0.

WATTEZ.
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van 1699 en over grammatische Terminologie, door Is, TEIRLINCK. Spreker deelt eenige bijzonderheden mede over
een Rijselsch Vlaamsch leerboek van 1 699 " om de latynsche
taele lichtelyk te leeren " door middel van de te dien tijde veel
gevolgde mnemotechnische methode. Het werd gebruikt in de
Rijselsche scholen ten behoeve der Vlaamsche kinderen.
De voorzitter der Commissie wijst er op hoe vaak de terminologie in onze Nederlandsche spraakkunsten verschilt en hoe
zulks het aanleeren der taal lastig maakt aan leeraars en leerlingen. Gelijkvormigheid van vaktermen zou moeten bestaan in al
de scholen. Doch om tot die gelijkvormigheid te komen is een
chronologisch onderzoek van de reeds bestaande en gebruikte
termen onmisbaar. Is. Teirlinck heeft dus een alphabetisch
lijstje opgemaakt met de " kunst-woorden " van het leerboekje
en de termen, welke ons onbekend, min bekend of ongewoon
schijnen, nader beschouwd. Zulke vakwoordenlijsten zouden
moeten zeer talrijk zijn en tot een algemeene lijst worden
samengevoegd, waaruit bevoegde vakmannen eindelijk de beste
zouden kiezen.
^-- De Commissie beslist dat de studie van den heer
ISID. TEIRLINCK in de Verslagen en Mededeelingen zal

opgenomen worden. (Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)
c] De Euglenacem van Java. Verhandeling ter opneming
in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden door den heer
Dr. PAUL VAN OYE, uit Tasikmalaja, Java. Benoeming van
twee verslaggevers. Worden aangewezen de heeren VANDEVELDE en IS. TEIRLINCK.
d] Vakwoordenschat : Bijdrage tot den Vakwoordenschat. Een chemische woordenlijst, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, met medewerking van CHRIST. DE BRUYCKER, secretaris
van het Stadslaboratorium. — Verslagen door de heeren
Is. TEIRLINCK en Dr. LOD. SCHARPÉ.
— Het stuk zal in de Verslagen en Mededeelingen
opgenomen worden. (Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)
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e] Het mengelwerk in onze nieuwsbladen. Lezing door
den heer G. SEGERS. - Verschoven tot de toekomende vergadering.
3°) Sub-Commissie Folklore. — De HH. Is. TEIRLINCK, VAN PUYVELDE en VERCOULLIE, door de Aca
demie aangewezen om maatregelen te onderzoeken en
desnoods voor te stellen tot het verzamelen van folkloristische documenten, meenen dat het voorbeeld, door
den provincieraad van Brabant gegeven, door de andere
provinciën dient nagevolgd te worden. Zij verzoeken
het Bestuur van de Koninklijke Vlaamsche Academie
den volgenden brief te willen sturen naar de gouwraden
van Oost- en West-Vlaanderen, van Antwerpen en
van Limburg :
Aan de Heeren Voorzitter en Leden van den
Provincieraad van....
Hooggeachte Heeren,

Ai 4i
In zijne vergadering van 10 April s ond de Provincieraad van Brabant een crediet toe voor de inrichting
van een Folkloristischen Dienst. Tevens benoemde
de Bestendige Deputatie eene Commissie, wier taak
het is de provincie bij hare opzoekingen raad te verstrekken en te helpen. Eene vragenlijst werd door
deze Commissie opgesteld en verzonden met
verzoek om medewerking — aan al de Burgemeesters
der provincie.
Een zeker aantal gemeenten beantwoordden den
oproep op zeer omstandige wijze en gaven belangrijke
folkloristische bijzonderheden op. Andere wezen de
personen aan die 't best bevoegd schenen om de
Provincie in hare opsporingen dienstig te zijn. Op
dit oogenblik heeft Brabant meer dan zeventig medewerkers en alles voorspelt een loonenden oogst.
Bij dezen verzoeken wij LIed. het goede voorbeeld van Brabant te volgen en ook voor uwe Provincie een Folkloristischen Dienst in te richten. Wij
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dezen Folkloristischen Dienst, bereid zijn om Ued.
alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.
Hopende dat deze brief bij Ued. een gunstig
onthaal zal ontvangen, bieden wij Ued.,
Hooggeachte Heeren,
de uitdrukking onzer eerbiedige gevoelens aan.
Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie :

De Bestendige Secretaris.

De Bestuurder.

DAGORDE.
1°) Geheime vergadering : Verkiezing van een
werkend lid tot vervanging van Prof. C. LECOUTERE
zaliger. — De Academie gaat tot de verkiezing over.
Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemer aangewezen de heeren Kan. loos en G. Segers.
Wordt verkozen de heer Dr. PERSIJN.
2°) Commissie van beheer voor het Pater Salsmans-Fonds. Vervanging van den heer Pro f. LECOUTERE.
Wordt door de Academie bekrachtigd de
verkiezing, door de Bestendige Commissie voor Middel..
nederlandsche Letteren, van den Heer GOEMANS tot lid
van genoemde Commissie van beheer.

3°) Proeve over de moderne talen, voorzien door
de wet van 12n Mei 1910..-, Aanstellen van den Voorzitter van de Jury. — Bij brieve van 12 October bericht
de heer Minister van Wetenschappen en Kunsten de
Koninklijke Vlaamsche Academie dat " in de provinciën
" Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen, er inschrijr
" vingen werden genomen voor het afleggen, gedurende
" den gewonen zittijd van 1921, van de proeve over de
" moderne talen, voorzien door de wet van 12 Mei 1910.
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" Om reden van dringendheid " verzoekt de Heer
Minister de Academie hem zoohaast mogelijk voorstellen
te doen tot het aanstellen van een titelvoerenden en van
een plaatsvervangenden voorzitter van elk der jury's
voor bovengenoemden zittijd.
Worden aangewezen :
Titelvoerende voorzitter :

Provincie
Antwerpen :
Brabant :
Oost-Vlaanderen :

Plaatsvervanger :

G. SEGERS.
Dr. A. VERMEYLEN, Dr. L. GOEMANS.
Dr. FR. DAELS.
Mr. WILLEMS,
J. JACOBS,

4°) Lezing door den heer Prof. Dr. Duels : De
verpleegster-bezoekster. — Van een tijdperk van empirism is de verpleegkunde overgegaan in een tijdperk van
wetenschappelijke inrichting. Nu is een derde tijdperk
begonnen, dit der verpleegkunde ten dienste van de voorbehoedende geneeskunde.
De verpleegster-bezoekster moet zijn : de zendelinge
van gezondheidsleer bij haar volk, de dienares van haar
volk, zij moet haar volk lief hebben, zij moet het vertrouwen van haar volk bezitten.
Spreker haalt eenige bizonderheden aan uit den huidigen proeftijd van de inrichting van dit verpleegsterbezoeksterambt : verkeerd begrip van den hoogstand
van de verpleegster, al te haastige inrichting zonder
aanpassing aan de bestaande toestanden, gebrek aan
bescherming van de zwangere en barende vrouw, te
hooge zuiver-klinische eischen aan de bezoeksteropvoeding gesteld.
De welverstane taak van de bezoekster zal, na de
ervaringen van den proeftijd, een gewichtige, een heerlijke blijven. Spreker legt den eisch en den wensch vóór
dat alle bezoeksters die in het Vlaamsch land werkzaam
zouden zijn, hunne studiën zouden gedaan en hun examen
zouden afgelegd hebben in de taal van het volk,
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— Op voorstel van den Heer Bestuurder beslist de
Academie dat de lezing van Prof. Dr. DAELS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
Bij de laatste omvraag en op voorstel van den
Heer GOEMANS, wordt door de Academie de wensch
uitgesproken, de voordracht van Dr. FIERENS op de
November-vergadering te lezen, indien het handschrift
gereed is.
— De vergadering wordt te 31 /2 uur gesloten.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

520. — MESSE ZEGGHEN.
Bij Verdam komen v. Misse, twee voorbeelden voor van
en een van MESSE SPREKEN : " Tafelken... dat
hi... medevoerde ende messe up sprac ''. De twee volgende
teksten zijn aan oorkonden ontleend van Vlaamschen oorsprong, die van 1312 en van 1321 dagteekenen.
1. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 292, kol. 1: " Item zo kiese ic mine
MESSE SEGGHEN

sepulture in Onser Vrauwe kerke voor mine outaer, Baer ic plach messe
te zegghene... " (1312.)
De St Pietersbode (orgaan van den Katholieken Werkmanskring
0. L. Vrouw S. Pieters, te Gent), nr van 1 April 1921. blz. 3, kol. 2
" Voort hebben wy gheordineert ende over een ghedreghen... dat plc
van den gheselscepe gheven sal elker wekelyc eenen penning... messe
mede te segghene. " (Akte van het " Broedersceep ende Zustersceep "
van de " Rive van Onser Vrouwen 1321.)

Die uitdrukking komt overeen met Fr. Dire 1a messe. Men
zie voorbeelden bij Littré. Welk eene van de twee uitdrukkingen, de Vlaamsche of de Fransche, zal de oudste zijn ?
EDW. GAILLIARD.

LIJKREDE
uitgesproken den 21 October 1921
OP HET GRAF VAN

Dr. ALFONS FIERENS
te Grimbergen.

ZEER GEACHTE TOEHOORDERS,

De dood maait dit jaar vreeselijk onder de leden der
Koninklijke Vlaamsche Academie, zei ik eergisteren op de
algemeens vergadering onzer instelling, toen ik aan de leden
de pas aangekomen en voor ons verrassende tijding van het
overlijden van Dr. ALFONS FIERENS mededeelde.
Wij hebben onlangs onzen grooten folklorist Alfons
de Cock ten grave gedragen. Het graf van Prof. C. Lecoutere
is nauwelijs gesloten, of daar treft ons thans het verlies van
den nog jongen doch reeds befaamden historicus A. FIERENS,
briefwisselend lid der Academie sedert 1919, ons ontrukt in
den nog jeugdigen leeftijd van een en veertig jaren.
Toen ALFONS FIERENS, in Juni 1919, tot briefwisselend lid
werd gekozen, in vervanging van Dr. Isidoor Bauwens, die een
geneeskundig woordenboek had aangelegd, maar helaas ! niet
heeft mogen voltooien, verwachtten wij in de Academie veel
van dezes opvolger.
ALFONS FIERENS zou werken op een ander gebied, wetenschappelijk en tevens cultureel-historisch.
Ook zijne gezondheid was door ziekte bedreigd, en dit
sedert jaren, ofschoon wij dit niet vermoedden.
Met zijn kloeken lichaamsbouw, zijn sterk gestel, zijn groot
hart, zijn oprecht christelijken geest, weerstond hij lang aan de
aanvallen eener ongeneeslijke kwaal.
De dood heeft hem eindelijk ter ruste gelegd voor eeuwig,
maar, als Christen, heeft hem de dood niet afgeschrikt.
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Wij vernamen dat hij zelf zijn doodsbericht had opgesteld,
aanvangend met de spreuk van Isaïas : " In het midden mijner
dagen ga ik naar de poorten des grafs ".
En dat hij op zijn doodsbed een laatste hulp weigerde om
zijn pijn wat te stillen, zeggend : " Christus heeft dat op zijn
kruis ook niet gehad ".
Dat zijn woorden van een heldhaftig man, die den dood
vrank in de oogen durfde te zien.
Anderen zullen u bij deze grafstede zeggen wat ALFONS
in zijne jeugd heeft gedaan, waar hij studeerde, en hoe
hij reeds van in zijne studiejaren de aandacht op zich trok van
zijne leeraars en medeleerlingen door zijn werklust, zijn opgeruimd gemoed, zijn streven naar hooger en- beter. Wij weten
uit zijne bijdragen in " De Student " van Dr. Laporta, dat hij
is geweest de eerste, die in België sprak over liturgie. De jonge
historicus overzag reeds met zijn scherpen blik het gebied der
Kerk door de eeuwen heen.
Te Leuven studeerde hij onder de leiding van Prof. Cauchie en promoveerde er in de wijsbegeerte en letteren — afdee
ling geschiedenis. Na zijn doctorstitel te hebben verworven,
trok hij naar Rome, waar hij later nog eenmaal is geweest ;
eerst in 1906 en dan in 1912-13. In deze laatste periode werkte
hij in het Belgisch Historisch Instituut onder de leiding van
Prof. Kurth. Hij was zulk een meester waardig.
In België teruggekeerd trad hij in het onderwijs, was werkzaam als leeraar in de geschiedenis aan het koninklijk Athenaeum
te Brussel, en werd later tot Opzichter over 's Rijks middelbaar
onderwijs benoemd.
In 1910 bood hij aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
zijn handschrift aan : De geschiedkundige oorsprong van den
Aflaat van Portiuncula. De Commissie voor geschiedenis
keurde het goed ter uitgave.
Zijne werken volgden elkander elk jaar op, buiten de vele
bijdragen, die hij leverde aan tal van tijdschriften.
Noemen wij onder zijne geestesvoortbrengselen : Franciscus van Assisi (1911), — De Kerk van Rome (1914), -- La
question franciscaine (1906), — Suppliques d'Urbain V, —
Lettres de Benott XII, en dan zijne heerlijke Vrouwenbeelden,
levensschetsen van drie voorname kloosterzusters.
FIERENS
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Eindelijk zijn boek het Belgisch Vaderland, eene verzameling van stukken, tijdens den oorlog en de Duitsche bezetting
geschreven ter verdediging van het vaderland en ter wederlegging van verderfelijke strekkingen. Daarin toonde ALFONS
FIERENS zich een vurig vaderlander, een oprechte Belg, zoozeer als een oprechte Vlaming.
In het begin van dit jaar hield hij te Brussel eene merkwaardige rede over Dante, ter herdenking van den zeshonderdsten verjaardag van het afsterven van den grooten Italiaanschen
dichter, en enkele weken voor zijn dood, sprak hij op het
Maria-congres te Brussel zijne prachtige rede uit : Maria in de
Geschiedenis.

Het was zijn zwanenzang.
Al zijn laatste werk had hij, om zoo te zeggen, op zijn
lijdensbed geschreven.
Voor de Academie had hij sedert maanden aangekondigd
eene lezing, die hij zou houden in de zitting der toekomende
maand, getiteld : Ons prebendenwezen onder de Pausen van
Avignon.
Dat zullen wij niet mogen aanhooren, maar zijn handschrift werd reeds ingezonden, en zal voor onze uitgaven niet
verloren zijn.
Hier is het de plaats niet om uit te weiden over het geheele
werk van Dr. FIERENS. Dit zal door een onzer medeleden,
bevoegder in het vak dan ik, gedaan worden.
Mij werd, als waarnemend bestuurder, alleen de taak opgelegd hulde te brengen aan ons geacht medelid ALFONS FIERENS
op deze treurige plechtigheid, en van dien plicht kwijt ik mij zoo
goed ik kan.
Aan de diep beproefde familie bied ik, in naam van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, mijn innig leedwezen aan
voor het verlies van hem, die in de Academie niet heeft mogen
geven wat hij kon, en wat zijn naam en faam aan de intellectuëele wereld beloofde.
De ziel van ALFONS FIERENS ruste bij God in zaligen
vrede.

DE VERPLEEGSTER - BEZOEKSTER
DOOR

Prof. Dr. FRANS DAELS,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het beeld van den goeden Samaritaan, die, door liefde
gedreven. de baan van het zelfzuchtig leven verlaat om de
wonden van een gekwetsten te gaan balsemen, is het schild
geworden van den verplegingswereld. Het dient ook zijn ideaal
te zijn... en te blijven. Het meisje dat het verpleegsterambt aandurft, onder welken vorm en in welke voorwaarden het ook
zij, dient te weten dat zij zich moet opofferen; zij moet zich uit
liefde tot alle lijden voelen aangetrokken en moet van meet af
aan van de zedelijke voldoening van den schoon volbrachten
plicht haar hoogste genot en haar kostbaarste loon verwachten.
Wordt het meisje verpleegster uit liefde tot het haar best
passend uniform, uit lust tot gemakkelijk leven, op zoek naar
avontuur of uit drang naar aanstellerij, dan is zij op een dwaalspoor dat haar in de wanhopigste ontgoochelingen brengen zal
en het verpleegsterambt in de slechste faam. Alle hout is geen
timmerhout : Wie niet meer weet waar zich te wenden, worde
toch in Gods naam nooit verpleegster!
Waarom zoo geweldig daar op aangedrongen ?
Ik wil het U zeggen, vrank en vrij.
De zedelijke beteekenis van de taak van de verpleegster
heeft het medegebracht dat de ziekenverpleging vanaf de eerste
eeuwen van het Christendom tot in de vorige eeuw bijna
uitsluitelijk het monopool der godsdienstige orden bleef. Nu,
in de 20e eeuw, roept de ontwikkeling van de geneeskunde de
verpleegkunde tot een reusachtige sociale uitbreiding. Geen
monopool kan meer bestaan... en nu vergeet men al te licht dat
aan een voorvereischte van zedelijken aard en van allereerste
gewichtigheid dient voldaan, vooraleer den weg tot het verpleegsterambt in te slaan. Men trommelt meisjes op tot de
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studie van de verpleegkunde, men belooft haar schoone jaarwedden, vrijen tijd, sociale gewichtigheid en men drukt er op :
" c'est bien porté ! ". Er zal streng gezorgd worden voor de
" high-standing " van de nieuwe " nurses ", en daarmeê worden
niet de begaafdheid en de werklust bedoeld, maar een bepaalden
socialen toestand, alsof de ware hoogstand van de verpleegster
niet ligt verborgen in de ootmoedigste plooien van een menschlievend hart en van een adellijke ziel, niet in een schoonen
naam, niet in een stoffelijken welstand, niet in het gezag van
beschermers. Wat die " high-standing " van aangelokte nieuwe
kandidaten in de meeste gevallen voor ons Vlaamsch volk
beteekent, leert ons de droeve ervaring. Zij staan zoo hoog dat
zij zich zelf aan de taal van het volk niet willen bevuilen. In
een Belgisch-Fransche school, die meerdere leerlingen hee -t
gevormd voor onze Vlaamsche streek, met eenige duizenden
franken toelage van een Vlaamsche provincie, werd geen
Vlaamsche terminologie gedoceerd en werd na drie lessen een
leergang van Vlaamsch opgeschorst bij gebrek aan aanwezige
leerlingen. High-Standing! Ja, hoogopschietend sociaal onkruid.
Er wordt aangedrongen en aangelokt, bepleten en gebeden
om kandidaten. Hoe verre staan deze die enkel daarop ingaan,
van de religieuse verpleegster, die aan alles moest verzaken,
vooraleer aan verpleging te mogen doen !
Wie niet meer weet waar zich te wenden, worde toch in
Gods naam nooit verpleegster.
*
**

Waarin bestaat die ontwikkeling van de geneeskunde
die de verpleegkunde op het ruime sociaal arbeidsveld heeft
gebracht en de toestanden zoo merkelijk heeft veranderd ?
Zij is het gevolg geweest van den vooruitgang der wetenschap en van de wijzigingen in de algemeene sociale verhoudingen.
Een eerste tijdperk van de verpleegkunde was er een van
liefdevol verzorgen en troosten zonder andere wetenschappelijke hulp dan de goede faam van balsems. Wanneer de
genezingsprocessen van het lichaam, de kiemen van ziekten,
de kracht en werkingswijze van ontsmettingsmiddelen en medicamenten, van vaccinen en serums werden ontdekt, ging de
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verpleegkunde over in een tijdperk van wetenschappelijke
inrichting. Nu ontstond er een wetenschappelijke verpleegkunde,
en wetenschappelijke voorbereidende studiën tot de verpleegkunde werden noodzakelijk.
De tijd waar liefde en zedelijke kracht alles deden, schonk
ons als erfenis het woord " balsem ", een " balsem " voor het
hart, een " balsem " voor de ziel.
Het tweede tijdperk bracht ons vooral de ontsmettingsmiddelen. Het stelselmatige, het koude der zuivere wetenschap
drong door. Nooit zal men spreken van een ontsmettingsmiddel
voor het hart, een ontsmettingsmiddel voor de ziel.
De " hospicen " van den ouden tijd, bijna steeds uitdrukking van de liefdadigheid en vooral schuiloorden voor ongeneesbaren en ouderlingen, werden omgevormd in klinieken en
hospitalen. De openbare besturen werden bewust van het
ondoelmatige, het ordelooze van een verpleegdienst enkel op
private liefdadigheid gesteund.
De noodwendigheid van een streng georganiseerd bestrijden en verplegen der besmettelijke ziekten, drong zich op als
maatregel van zelfverweer der maatschappij. Het volk en zijn
vertegenwoordigers eischten steeds dringender algemeene waarborgschenkende maatregelen in de plaats van de onsamenhangende en al te dikwijls grillige private liefdadigheden. Deze
tweede periode vond haar toppunt van ontwikkeling na de
meesterwerken van Pasteur en Koch en al hun toepassingen,
zij brengt ons rechtstreeks, zonder overgang of strijd in een
derde periode waarvan wij nu de eerste tastende, proefachtige
ontplooiïng beleven. De ontwikkeling van de wetenschappelijke ziekenverzorging is het kenmerk van de vorige periode
der verpleegkunde ; de ontwikkeling van de voorbehoeding
zal kenschetsend blijven voor de periode die nu in haren aanyang is.
De eerste toepassingen van de leer van den onsterfelijken
Pasteur deden de schrikverwekkende epidemiën van pest en
cholera verdwijnen, die vroeger geregeld als een zondvloed
over de landen woedden. Telkenmale zij optraden, na Pasteur,
werden zij in bedwang gehouden door de afzondering van de
zieken en doordrijvende voorbehoedingsmaatregelen. Het was
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klaarblijkelijk dat de voorbehoeding die hier zulke prachtige
uitslagen leverde, ook diende bestudeerd en toegepast wanneer
het besmettelijke ziekten geldt die bij ons thuis behooren of
slechte gezondheidsvoorwaarden die oorzaken van ziekten zijn.
Hoe langer, hoe meer worden het geneeskundig lichaam en de
openbare besturen ervan bewust dat op alle gebied de voorbehoeding de aangewezen behandeling is ,-- hoe eigenaardig dit
laatste woord ook klinke — vermits er dan geen zieken meer
te genezen, dus ook niet te behandelen zijn. Juist in dit laatste
feit ligt geheel de moeilijkheid van deze geneeskundige behandeling der maatschappij : de zieke komt soms tot den dokter, de
gezonde wil er nooit van weten. Zieken kunnen wij oproepen,
ze komen graag om hulp te ontvangen ; gezonden of halfgezonden moeten wij gaan opzoeken om ze te kunnen beleeren,
soms tegen wil en dank.
En toch moeten we dien weg inslaan ! Het wordt ons door
de gegevens der wetenschap gebiedend opgelegd,
Wij moeten door raad en daad de moeders bijstaan om
de gezonde ontwikkeling van hunne zuigelingen te verzekeren.
Wij mogen geen kindje, den eersten rijkdom van een land,
laten sterven.
Wij moeten door gezonde levensvoorwaarden en bevoegd
gezondheidskundige kontrool aan den opgroeienden mensch de
noodige levenskracht verzekeren. Wij mogen niet wachten tot
verkrommingen moeten gerecht of zieke longen moeten verzorgd worden om de hand uit te reiken.
Wij moeten de uitbreiding van de tuberculose in de huisgezinnen verhinderen. Wij mogen er geen schuld aan hebben
dat een geheel huisgezin van ongelukkigen, zieken en werkonbekwamen door de openbare liefdadigheid moet verzorgd
worden.
Vader Cats heeft het gedicht :
't Is vrij een nutter saeck, gesont te mogen blijven,
Als door een machtig kruyt de siekte wech te drijven,
't Is beter 's vyands heyr te weren uytte schans,
Als binnen aen te gaen een ongewisse kans.

Het is dringend aangewezen de behoeftigen bij de hand te
nemen en hun den weg te toonen tot alle oficiëele en private
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hulpdiensten van stoffelijken, geneeskundigen en zedelijken aard
tot voorbehoeding van ziekte en armoede. Wij mogen geen
uitgehongerde huisgezinnen aan de eerste beste besmetting, aan
allerhande aanslepende ziekten, aan den wanhoop ten prooi
geven, wanneer duizenden in de weelde van den overvloed
leven. Die tijden zijn voor goed voorbij !
Deze reusachtige taak van volksverheffing en gezondheidskundige verzorging kan alleen in de intimiteit van den huiskring
worden volbracht door menschen die het vertrouwen van het
volk bezitten, niet van achter het winket van een weldadigheidsbureel door de onverschillige stem van een slecht geluimden
beambte. De dokter kan deze taak van volksbeleering niet
volbrengen ; hij staat te hoog, te verre van het volk en kan het
niet beleeren door eigenhandig werken, een volstrekt noodzakelijk onderricht.
Om de nieuwe taak in haren gansch omvang aan te vatten,
werd een nieuwe functie ingericht, deze van " bezoekster ".
Bezoeksters zouden worden gehecht aan de werken tegen
tuberculose, aan de raadplegingen voor zuigelingen, aan de
school, aan de kontrool van abnormale kinderen, aan allerhande
gezondheidskundige inrichtingen. De bezoekster zou zijn de
zendelinge van gezondheidsleer bij het volk, de dienares der
voorbehoedende geneeskunde.
Is de wetenschappelijk-opgeleide kloosterzuster de ideale
gasthuisverpleegster, de sociaal-opgeleide leeke verpleegster zal
de ideale bezoekster worden, die bevoegd in de volle kennis
van het werkelijk leven en bezield met een diepe naastenliefde
de vriendschap en het vertrouwen van het volk zal winnen
zonder iets van haar gezag te verliezen.
*
**

De bezoekster, zendelinge van gezondheidsleer, dienares
van de voorbehoedende geneeskunde, sociale helpster van hulpelooze en onbeholpene ! Nuttige, noodige taak.
Onmiddellijk na den wapenstilstand daagde de gedachte
weer op met abnormale hevigheid en werd verwezenlijkt met
een voortvarendheid en een ordeloosheid enkel uit te leggen
door den algemeenen naoorlogschen waanzin. Geïmproviseerde
bevoegdheden van oorlogstijd stonden sterk en waren over-
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van de gemeenschap. Onbevoegdheid heeft altijd veel vóór op
bevoegdheid, want de bevoegdheid is beperkt, de onbevoegdheid niet. Honderden oorlogsverpleegsters, waaronder vele
zeer goede en vele zeer slechte, hadden zoogezegd " recht '' op
een plaats. Goede krachten vinden steeds hun weg ; voor de
anderen werd er een gezocht in een sociaal werk ! De bezoeksters moesten er komen, zooals in Amerika, zooals in Engeland,
onmiddellijk en in groot getal. De bonden tegen de tuberculose, het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, bureelen van
weldadigheid hadden onmiddellijk bezoeksters noodig. Scholen
rezen uit den grond voor bezoeksters en voor sociale helpsters,
die ook lessen van gezondsleer en van verzorging volgden, en
na zes maanden werden reeds diplomas uitgereikt!
Zelf voor de studie van de aanpassing aan de bestaande
toestanden was er geen tijd ! Het eerste reglement van het Werk
der Kindsheid dat einde 1919 verscheen en het bezoekstersambt inrichtte, kende aan het Werk der Kindsheid het recht
toe van af Januari 1921 op eigen hand bezoeksters aan te stellen
daar waar geen werken van Kinderbescherming bestonden en
hunne werking noodig zou blijken. Deze schikking en het feit
dat reeds in Oogst 1920 door het Werk voor Kinderwelzijn
examens van bezoekster werden afgenomen, dwongen Vlaamsche scholen onmiddellijk leerlingen in 't Vlaamsch op te leiden
wilden zij niet gevaar loopen het Vlaamsche land met Vlaamschonkundige bezoeksters te zien vergeven.
*
**

De jaren 1920 en 1921 schonken een oogst van beschamende ervaringen!
Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (Ministerie van
Economische Zaken) richtte op eigen hand het examen in voor
verpleegster-bezoeksters, terwijl het examen voor verpleegsters
werd afgenomen door de provinciale geneeskundige commissiën (Ministerie van Binnenlandsche Zaken). Het was een voorbeeldig onsamenhangend werk. De nieuwe verordeningen van
September 1921 komen er gelukkig een einde aan maken : alle
examens zullen voortaan worden afgenomen door provinciale
jurys, samengesteld door de geneeskundige commissiën en het
leeraarskorps der scholen.
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Het reglement van het Werk voor Kinderwelzijn liet toe
tot de studiën en het examen van bezoekster, de verpleegster,
draagster van het diploma A --- een jaar theoretische studiën —
en van een bewijsschrift van zes maand internaat in een kliniek.
Het Werk voor Kinderwelzijn vergat de vroedvrouw toe te
laten, die twee jaar internaat in een moederhuis heeft gedaan,
een veel moeilijker examen heeft doorstaan, een grooter geneeskundige verantwoordelijkheid draagt, en sedert eeuwen de
meest typische " bezoekster " is voor moeder en zuigeling.
Deze vergetelheid tegenover de gediplomeerde vroedvrouw
werd ten deele goed gemaakt door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, doordat het examen van verpleegster voor de
vroedvrouw werd vergemakkelijkt, en door het Werk voor
Kinderwelzijn, dat van de vroedvrouw geen getuigschrift van
zes maanden internaat in een kliniek meer verlangde. Maar de
nieuwe schikkingen van September 1921 maken al dat werk
weer te niet, negeeren de opgedane ervaringen en versperren
alweer aan de vroedvrouw den weg tot het bezoekstersambt.
De vroedvrouw zou niet hoog genoeg staan! Vreemd
argument om de toelating tot verdere studiën aan iemand te
ontzeggen. Argument waarmede veel wordt geschermd, alhoewel reeds dit jaar veel vroedvrouwen te Brussel een prachtig
exaam van bezoekster aflegden, alhoewel in Engeland in alle
buitengemeenten de vroedvrouw officieële bezoekster is, of
zoo ge verkiest de officiëele bezoekster vroedvrouw is.
Op het laatste congres van vroedkunde, dit jaar te Parijs
gehouden, werd de bescherming der zwangere vrouw opnieuw
bestudeerd. Professor Couvelaire, t'akkoord met Fransche,
Zwitsersche en Belgische dokters, bevestigde dat het onzinnig
ware op de buitengemeenten niet de functiën van bezoekster en
van vroedvrouw aan dezelfde persoon op te dragen. Voor
de bezoekster, die niet vroedvrouw is, blijven uitgestrekte
arbeidsvelden te bewerken. Doch bestudeert men de toestanden niet op objektieve wijze, dan zullen wij weldra bezoeksters
voor zuigelingen bezitten in landelijke gemeenten, waar de
moeders bij zwangerschap en verlossing aan onkundige handen
worden overgeleverd. Verkeerd werk voor kinderwelzijn. De
goed-verstane bescherming der kindsheid begint met de bescherming van het moederschap.
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Passende regelingen zullen er komen. Wij wanhopen niet.
De gulden jaren van de pseudo-hoogstaande bezoeksters zijn
reeds voorbij. Wij kennen Fransche steden die nu reeds, na
opgedane ervaring, geheel hun bezoekster-organisatie, op valschen high-standing gesteund, hebben afgeschaft. Welverdiend
einde ! Echt-sociaal opgevatte, openhertig volksgezinde inrichtingen kunnen in de hedendaagsche gedachten- en gevoelsstroomingen enkel gedijen, nooit vergaan.
De bezoekster, sociale helpster van hulpeloozen en onbeholpenen, zendelinge van gezondheidsleer, dienares van de
voorbehoedende geneeskunde, wordt in de laatste wettelijke
verordeningen van September 1921 geklasseerd onder den
naam : ziekenbezoekster. Juist wat zij nooit mag zijn ! En van
haar wordt op klinisch gebied geweldig veel verlangd : 21 maanden inwendigen dienst in verschillende klinieken. Het nagestreefde doel is blijkbaar selectie door veel eischen; maar het
middel is misschien slecht gekozen ; want wij kunnen een prachtige zendelinge van gezondheidsleer en sociale helpster vormen
zonder één maand klinisch werk in een gasthuis. Hare taak ten
huize van het volk is een geheel andere dan het werk in klinieken ; veel méér, een omvangrijke al te strenge klinische opleiding
zal ze beroepskundig misvormen en minder geschikt maken tot
de geneeskundig-sociale werkzaamheid.
De eerste, de heerlijkste taak van de bezoekster blijft de
beleering van haar volk in de gezondheidsleer, de verheffing
van haar volk. De eerste vereischte om deze taak behoorlijk te
vervullen is dat zij haar volk in een klare, deftige taal toespreken kan en over alles in geijkten vorm uitleg geven kan. Daartoe
is het volstrekt noodig dat de bezoekster, die in het Vlaamsche
land hare taak van zendelinge van gezondheidsleer bij het volk
wil uitoefenen, hare studiën in 't Vlaamsch zou gedaan en haar
exaam in 't Vlaamsch zou doorstaan hebben. Ik ben zoo vrij,
als slot van deze enkele uiteenzettingen, dezen eisch en dezen
wensch aan de hooggeachte vergadering vóór te leggen.
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In het jaar 1699 verscheen te Rijsel het leerboekje :
NIEUWE WYSE II OM DE LATYNSCHE
TAELE I LICHTELYK TE LEEREN BEGRYPENDE DE BEGINSELEN In een nieuw
orden gesteld; II ENDE DE REGELS DER
GESLACHTEN,II DER BUYGINGEN, I Der Voorledenen, ende der Syntaxis. Uyt het Fransch
in 't Vlaemsclz overgeset in een 1 seer klaer
en seer korte Orden. il TOT RYSSEL,1By JOANNES BAPTISTA DE MOITEMONT. 11 Gellwoonelycken boeck-drucker van den Hoog-weeril
digsten Heer Bischop van Doornyk, in den II
gulden gecroonden Bijbel, 1699.11
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1

11

Het boek — 288 bladzijden -I- titel, 2 blz. -+ " Voor-reden ", 4 blz. + " Verkiaringe der Kunst-woorden ", 2 blz. —
is een " oversetting " van : " Abbregé de la nouvelle Methode
pour apprendre facilement la langue Latine ", een leerboek
dat " van over meer als viertig (1) jaeren in Vrankryk is uytgegeven geweest ". De vertaling bleek noodzakelijk te zijn
voor die (Rijselsche) scholen, " al-waer de Vlaemsche kinderen
vermengeld zyn met de Fransche
Beide werken, 't Fransche en 't Vlaamsche, steunen op de
mnemotechnische methode, waarvan, zegt Vertaler, " al de
(1) Dus omtrent 1650.
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^

wereld nu genoech schynt te bekennen het profyt ende de
voordeelen die men uyt dese Wyse trecken kan '' (1). Deze
leerwijze bestaat in 't weergeven van de spraakregels door
middel van kleine versstrofen, over wier waarde de vervaardiger zichzelf uitdrukt als volgt (2) :
" Daer is meer swarigheyd geweest als men in 't eerst
" gemeynt hadde om de regels in 't dicht te maken, ende men
" heeft gedwongen geweest de selve rymen dickwils te her" haelen, en de regels van het dichten niet te volgen : doch men
" betrouwt nochtans dat de veersen gelyk sy zyn, niet weinig
" aen de kinders zullen dienen om de grond-regels in de memo" rie te prenten, ende dat de fauten lichtelyk zullen vergeven
" worden, om dat de materie niet toe en laet die veranderingen
" dewelke van de Dichtkonst vereyscht worden. "
Inderdaad, de verzen zijn alles behalve goed. Een paar
voorbeelden. De 16e regel der geslachten luidt (3) :
" Den Naem in OR zal Hic ontfangen :
Maer men zal Ha'c aen Arbor langen.
Dat Cor en Ador Neuter zy,
Met Marmor, Aequor ook daer-by. "
En als " Algemeynen Regel van den Voorleden der Afsettende " heeft men (4) :
" 't Afsettend' woord neemt syn Voorleden,
Als of 't wierd van 't Actief gesmeden.
Al-soo van Lto komt lxtátus,
Gelyk van Amo komt amátus. "
Zelfs hooger strofenwaarde zou daarom toch niet de aangenomen methode beter maken. Niemand past ze nog toe —
tenzij in uitzonderlijke gevallen —• en ik geloof dat geen enkel
methodoloog haar zou willen verdedigen.

(1) Voor-reden, 1.
(2) Id., 3.
(3) Blz. 86.
(4) Blz. 216.
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Doch genoeg hierover : mijn doel is niet te spreken
over de spraakregels die in 't boekje voorkomen, en over de
methode, de " Nieuwe Wyse ", zooals Vertaler haar noemt.
Ik wil vooral drukken op de Vlaamsche vaktermen die Vertaler
heeft voorgesteld en gebezigd. Iedereen weet hoe vaak en
vreemdsoortig de terminologie verschilt in onze spraakkunsten,
en hoe zulks het aanleeren der taalregels belemmert en moeilijk
maakt. Niet alleen de leerlingen lijden door die ongelijkvormigheid, ook de leeraars vinden er last bij. Het is, naar mijn
meening, niet alleen wenschelijk, maar noodzakelijk dat men,
voorgoed, de Nederlandsche grammatische vakwoorden vaststelle en in al de scholen zoowel Hollandsche als Vlaamsche --- aanneme. Ik bedoel niet zoo zeer nieuwe termen, veeleer
de beste onder de reeds bestaande. Welke die beste zijn ? Dat
laat ik over aan 't oordeel van echte vakmannen. Ik wensch
vooral niet dat men algemeen aangenomen vaktermen door
nieuwe (die men zou beter achten) vervange. Het zou verkeerd
zijn " voor geijkte namen nieuwere in de plaats te stellen ",
zegt TE WINKEL (Spraakti. CosljN, 84). Maar wat mij niet
minder verkeerd schijnt, is dat twee en meer leerboeken verschillende termen voor gelijke zaken gebruiken, zooals thans
maar al te vaak het geval is. In afwachting meen ik dat een
chronologisch onderzoek onmisbaar is. Al de vaktermen, die
men in leer- en woordenboeken vindt — oude en nieuwe —
dienen eerst opgeschreven te worden. Vervolgens zou men al
die afzonderlijke lijsten tot eene algemeene samenvoegen, waaruit bedoelde vakmannen eindelijk een keuze zouden doen.
Zulk alphabetisch lijstje heb ik nu opgemaakt met de
" kunst-woorden " (1) van onzen Vertaler. Ik beweer niet dat
die termen aanbeveling verdienen. Er zijn er zeer zonderlinge
bij en meest alle zijn niets anders dan een vertaling uit het
Latijn; doch dat mag ook gezegd worden van vele Nederlandsche gebruikelijke vaktermen : " Verscheidene zijn zelfs niet te
verstaan, zegt J. VERDAM (2), als men niet weet, aan welk
Latijnsch woord zij beantwoorden. "
(1) Verkl.
(2) Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal, 2e uitg. 193.
VERDAM is zeer streng tegenover de gebruikelijke grammatische termi-
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Doch wanneer is een vakterm goed ? De beste zal nog
wat te wenschen overlaten. Gebruik en conventie spelen hier
de hoofdrol.
*
**

Ziehier niettemin het lijstje. Ik zal wat langer blijven
stilstaan bij die woorden die ons onbekend of min bekend, of
althans ongewoon schijnen (1). En op die woorden neem ik de
vrijheid de aandacht van de geleerde en ijverige schrijvers
van ons Groot Nederlandsch Woordenboek te vestigen : er
zal wellicht een en ander voor hen te oogsten vallen.

A.
*Aenspreker, m. Latijn Vocativus. Verkl. (2); 3; 229 : " Aengaende
Vocativus) 't word noyt van iet geregeert, maer het
merckt alleenelyk den persoon die men aenspreekt, oft met denwelken
men kout ". Dit woord komt niet voorin Ndl. Wdb (3). Op geen ander
plaats heb ik (4) het gevonden.
*Aenwyser, m. L. Indicativus. Verkl.; 24 : " Den Aenwyser is die
de welke enkelyk de saecken toont ". Niet in Ndl. Wdb ; elders niet
gevonden. Bij PITISCUS-WESTERHOVIUS (5) heeft men Indicativus _=
De aanwijzende wijze.
*Afsettende Segwoord, o. L. Deponens Verbum, Verkl.; 22 ; 215 ;
" D'Afsettende Segwoorden zyn die dewelke uitgaen in OR gelyk het
Lydende, wiens Samenvoeging sy volgen, ende nochtans hebben de
Werckende beteekenis ". Niet in Ndl. Wdb; elders niet gevonden.
d ' AENSPREKER (den

nologie " Aantoonende en aanvoegende of bijvoegende wijs zijn plompe
vertalingen van " modus indicativus '' en " conjunctivus ''. " Het onverstaanbare deelwoord ", zegt hij. En " het smakelooze tusschenwerpsel ".
En " het dwaze onzijdig (geslacht) ". Dr. JAN TE WINKEL (Ned.
Spraakkunst van Dr. P. J. COSIJN, 6e druk) zegt dat werkwoord een
onjuiste naam is en met recht zou mogen vervangen worden door
gezegdewoord, I, 84.
(1) Deze termen zijn in de volgende lijst met * aangewezen.
(2) Nl. de " Verklaringe van de Kunst-woorden '', die na de
" Voor-reden " komt. De getallen, die volgen, duiden de bladzijden aan.
(3) Het Groot Wdb. van DE VRIES en medewerkers.
(4) Dat wil niet zeggen dat een ander het niet heeft gevonden of
't niet vinden zal.
(5) S. PITISCUS. Lexicon latino-belgicum novum, 3e uitg. verzorgd
door A. H. WESTERHOVIUS, 1738.
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*Bedeeling, vr. Indeeling. In Ndl. Wdb. als " verouderd " opge
geven. 227 : " Algemeyne bedeeling der Syntaxis ".
*Beginnend Segwoord, o. L. Inchoativum. Niet in Ndl. Wdb.
181 : " De Inchoativa of Beginnende Segwoorden worden soo genoemd,
om dat sy gemeynelyk mercken dat iet begint te geschieden ".
Begryp, o. Nog in gebruik iplv. 't gewoner begrip. Voor-reden :
" Doch dit kort begryp zal daer-en-tusschen veel konnen dienen... "
*Beschuldiger, m. L. Accusativus. Niet in Ndl. Wdb ; ook niet
elders gevonden. Verkl.; 228 : " DE BESCHULDIGER (den Accusativus)
merckt de saeck op dewelke de wercking van 't Segwoord valt ".
*Bewegig Segwoord, o. L. Verbum Patheticum. Niet in Ndl.
Wdb. 242 : " De Bewegige Segwoorden oft Verba Pathetica, dat is te
seggen, dewelke mercken eenige beweging oft beroering van de siele,
eenige sorge oft gesteltenis des geests, oft iet sulks ''.
*Betre(c)kwoord, o. L. Pronomen Relativum. Niet in Ndl. Wdb.
Verkl.; 227 : " Die (nl. de " Overeenkoming ") van 't Betreckwoord met
het Voorgaende woord ". Op blz. 19 staat de thans nog gebruikte
benaming : " Betreckelyk Voornaem-woord ".
*Besittende Voor-naemwoord, o. L. Pronomen Possessivum.
18 : " Men heeft al willens achtergelaten d'andere Voor-naemwoorden,
Meus, tuus, sous, foster, oester, de welke men Besittende heet ".
Verouderd, zegt Ned. Wdb. 'k Vind ook de benaming in L. MEYERS
Woordenschat (uiig. 1669), blz. 648 en bij HALMA (1761).
*Bystaende naera, m. L. Nomen Adjectivum. Verkl. : " HET
BYSTAENDE (onderverstaan : NAEM-WOORD) is 't welk aenwyst op
welke wyse de saeke is, ende dient om de hoedanigheyd der selver te
beteekenen ". Niet in Ned. Wdb. 2.
*Bystaende woord, o. L. Adjectivum. Op blz. 73 leeren wij :
" Onder dit woord van Bystaende worden begrepen het Naemwoord,
het Voornaemwoord, ende het Deelwoord ''. En op blz. 227 : " want
daer en is geen Bystaende-woord of het heeft syn Selfstandig woord "
waarmede het overeenkomt,
*Bystaende Voor-naemdwoorden, o. Deze zijn (blz. 16) : Ille, I pse,
Iste, Hic en Is.
*Byvoegig Seg-woord, o. Schr. verdeelt, 21, het " Seg-woord "
in Wezentlyk a-- Sum en Pia en Byvoegig : " Het BYVOEGIG Segwoord is, dat de beteekenis die aen 't selve eygen is, byvoegt by die enkele
Segging allen Seg-woorden gemeyn. Al soo, wanneer ik seg, PETRUS
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VIVIT, Peeter leeft, ' t is het selve als of ik seyde PETRUS EST
VIVENS, Peeter is levende : alwaer men siet dat vivit inhoud de Seg-

ging van het veesen, ende de beteekenis van levende. " " 'T Byvoegig
Seg-woord word verdeyld in Werkende, Lydende, ende Geenderley ".
De benaming staat niet in Ndl. Wdb.
*By-voeging, vr. L. Appositio. 239. Niet in Ndl. Wdb. Wel in
Tetraglotton (uitg. 1729) : Byvoeginge. Thans meer Bijstelling.
Bywoord, o. L. Adverbium. Verkl., 64. Thans nog de gebruikelijke term.
Buygen, ww. ; Buyging, vr. L. Declinare; Declinatio. Nog in
gebruïk naast Verbuigen en Verbuiging. Verkl., titel, 3, 69, 99 en elders.
D.
Deelen der Reden, o. mv. Fr. Parties du discours. Nog in gebruik
naast Rededeelen. 1 : " Van de deelen der Reden oft van de woorden
van de welke de Reden gemaekt word ".
Deelwoord, o. L. Participium. Verkl., 31, 54, 64 en elders. Nog
gebruikelijke woord. De Vertaler kent (54) Werkende en Lydende
Deelwoorden.
het

E.
Edel, bn. 235: " Het Segwoord (komt over een) met den edelsten
persoon " ; en : " Den eersten persoon is edelder dan den tweeden, ende
den tweeden edelder dan den derden. " 234 : " het Bystaende oft het
Betreckelyk woord... komt overeen met het edelste Geslacht " ; en 235 :
" HET MANLYK is edelder dan de twee andere Geslachten ".
Eenlettergrepig, bn. 135 : " Eenlettergrepige Naemwoorden ".
Thans nog in gebruik.
*Eenvoud, o. Voor het thans gewone Enkelvoud. 23 : " Van den
Tweeden persoon van elken tyd, maektmen lichtelyk alle d'andere, soo
in 't E(e)nvoud, als in 't Meervoud ". Vanhier : Eenvoudig getal (dat
ik ook bij MEYER vind), Verkl., 3, 22 ; en Eenvoudig Naemwoord, 79.
VD. (1) : weinig gebruikt.
Eygen, bn. Thans nog het gebruikelijke woord. 7 : " D'Eygene
Naemen hebben geen Meervoudig "

(1) Wdb. van VAN DALE.
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*Enckel, bn. Het tegengestelde van Samengesteld. 152 : " De
Samengestelde Segwoorden worden gemeynelyk samengevoegd gelyk
hunne Enckele ". Op 227 spreekt men van Enckele Samenschicking
(Syntaxis) : de Syntaxis " word gedeylt in ENCKEL oft REGELMATIG,
ende in GEFIGUREERDE oft ONREGELMATIG ".

F.
Figuer, vr. Thans nog in gebruik. 286: " ALLE de Figueren van
de Samenschicking konnen betrocken worden tot vier ", nl. ELLIPSIS,
PLEONASMUS, SYLLEPSIS, HYPERBATON.

G.
*Gebieder, m. L. Imperativus. Verkl.. 25 : " Maer den Gebieder
dienende om te gebieden, als AMA, bemint, word van sommige gehouden alleenlyk voor een derde Toekomende Tyd, om dat het gebod altyd
beteekent iets toekomende ". Niet in Ndl. Wdb. Men zegt meestal
Gebiedende Wijs.
*Gebrekelyk, bn. Niet in Ndl. Wdb. Schr. spreekt van Gebrekelijke naamwoorden of Defectiva, nl. " die Naemwoorden dewelke zyn
beroofd van eenig Geval oft Getal '', 142 ; z. ook 148; en van Gebrekelyke Segwoorden, L. Verba defectiva, die " maer saemengevoegd
worden in sekere tyden, ende in sekere persoonen ", 61; z. ook Verkl.
*Geenderley, bn. In de Verkl., 3, 69 spreekt Schr. van het Geenderley Geslacht, L. Neutrum Genus ; ook zelfst. gebruikt : 't Geenderley;
en in 't mv. Geenderleye : 126, " Geenderleye Naemwoorden '' Thans
gebruikt men meer Onzijdig Geslacht. In Ndl. Wdb. heeft men ook :
Geenerlei Geslacht.
Verkl., 21, 64 : Geenderley Segwoord, L. Neutrum Verbum. 22 :
" De GEENDERLEYE Segwoorden, de welke ook INBLYVENDE oft
Onovergaende worden genoemd ".
62 : Geenderley Deelwoord, en 't geslacht wordt er bedoeld.
*Ge(e)ver, m. L. Dativus. Niet in Ndl. Wdb. HALMA : Gever.
MEYER : Gheever, naast gheevend gheval. Ook bij PITISCUS. Verkl.;
228: " DE GEVER (den Dativus) merckt altyd het gene waer toe de
saeke streckt ende betrocken word ".

Gefigureerd, bn. De Gefigureerde Samenschicking heet nog de
Onregelmatige, omdat deze Syntaxis afwijkt " van het gemeynder
gebruyk, om te volgen sekere wysen van spreken, oft korter, oft
fraeyer ". 227.
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*Gelykformigheyd, vr. L. Analogia. 18. Er wordt gesproken van
boecken der Analogia oft gelykformigheyd ". Vgl. HALMA,

CESAR ' s "
MEYER.

Gemeyn, bn. Thans nog in gebruik. " Gemeyne Naemwoorden,
genoemd '', 97 ; -- " Gemeyn Geslacht '', L. Commune
Genus, Verkl,; ook 3, 69 ; -- *Gemeyn Segwoord, d. i. een werkwoord
met " de Werkende en de Lydende beteekenis ", 22.
Geslacht, o. L. Genus. Nog altijd gebruikt. Titel, Verkl., 3, 69, enz.
Getal, o. L. Numerus. Nog het gebruikelijk woord. Verkl., 3, 22, enz.
Geval, o. L. Casus. Vgl. Val. Nog in gebruik ; naast 't gewone
Naamval. Verkl., 3, enz.
EPICAENA

*Geval van het Voorzetsel, o. 228 : de Ablativus " volgens
Sanctius, behoorde meer genoemd te worden HET GEVAL VAN HET
VOORSETSEL, om dat hij altijd geregeert is door een Voorsetsel oft
uytgedruckt oft onderverstaen ".
*Groeyen, nw. Sommige naamwoorden " groeyen '' in sommige
buigingsvormen, d. i. hebben meer lettergrepen dan in den noemvorm.
Z. hierover 104,114 en 134, waar van het " groeysel " wordt gesproken.
*Grondwoord, o. L. Primitivum. Het " Grondwoord " van
sommige werkwoorden is " 't Segwoord het welk hunnen oorsprong
is ". Het " Grondwoord " b. v. van Calesco is Caleo. 181. Vgl.
Ndl. Wdb.
*Grondspreuk, vr. Vertaler schrijft het woord om door Maxime.
" Dese kleine MAXIMEN oft GROND-SPREUKEN kort ende licht zynde,
konnen lichtelyk aengemerckt worden, ende geven eene generaele kennis
van geheele de Syntaxis ". 229. Niet bij VD.

H.
*Hulp.woord, o. Thans meer Hulpwerkwoord. Niet in Ndl. Wdb.
heeft hulpwoord en helpwoord. 32 : " met het Hulp-woord,
ik heb
HALMA

I.
*Inblyvend, bn. Het Inblyvend Segwoord is hetzelfde als het
Geenderley Segwoord. L. Neutrum Verbum. 22 : het zijn die " Segwoorden ", " welkers beteekenis niet buyten gaet ", d. i. niet buiten het
onderwerp gaat, maar er in blyft; en 163: " Het Geenderley oft Inblyvende Segwoord is dat Samengevoegd word gelyk het Werkende,
ende geen Lydende en heeft ". Thans onzijdig of onovergankelijk
werkwoord.
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men bij MEYER naast Inwerpsel aantreft. 't Woord staat ook bij HALMA.
Verkl.; 67.

K.
Klinker, m. L. Vocalis. Nog de gebruikelijke term. Verkl.
Kort begryp, o. Vertaling van fr. Abrégé. Voor-reden.

L.
*Ledeken, o. Thans Lidwoord. 4 : " 't Ledeken ", " Vlaemsch
Ledeken ", " de Ledekens ". Zie Lid in Ndl. Wdb.
Lettergreep, vr. L. Syllaba. Verkl. Nog de gebruikelijke term.
Lydend. bn. Verkl.: "Lydende Segwoord ", L, Passivum Verbum. Thans : Lijdend Werkwoord. Lydende Deelwoorden, blz. 31,
54, 64.

M.
Manier, vr. Een paar maal gebruikt naast Wyse. 24 : " DE
WYSEN OFT MANIEREN. "

Mannelyk, bn. " Mannelyk Geslacht ", Verkl„ 3, 69. Nog aldus.
Medeklinker, m. L. Consonans. Verkl. Nog de gewone term.
*Meer-als-volmaekten.Tyd, m. L. Plusquam perfectum. Thans
Meer-dan-volmaakte-Tijd. Verkl.; 24.
Meervoud, o. Nog de gewone term. 23; van hier meervoudig,
22 . " Meervoudig getal " : 79 : " Meervoudige Naemwoorden ".

N.
Naem of Naemwoord, m. of o. Verkl. ; " Selfstandig Naem,
Substantivum Nomen " en " Bystaende (Naem), Adjectivum Nomen. 2 :
" Soo zyn 'er twee soorten van Naem-woorden ; 't Selfstandig ende
't Bijstaende '. Nog altijd in gebruik.
De " Naem-woorden van getal " zijn de hoofdtelwoorden : twee,
dry, vier, enz. 13.
Noemer, m. L, Nominativus. 't Staat in Ndl. Wob.

0.
*Omliggende, bn. als o. nw. gebruikt. Lat. Supinum (waarvan
Omliggende een approximatieve vertaling is). Daarnaast dikwijls Supyn.
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Naemwoorden gemaekt van de Segwoorden ''. Niet in Ndl. Wdb. ; en
elders niet gevonden.

*Onafscheydelyk, bn. 66 : " Daer zyn'er die Onafscheydelyk zyn,
dat is te zeggen, die alleenelyk gcvonden worden in de saemenstelling
der woorden ". Schr. bedoelt onafscheidbare voorzetsels. Het woord
treft men aan in Ndl. Wdb. : " voormalige term ".
Onbepaald, bn, 10 Onbepaelde Wyse ; L. Infinitivus Modus.
Verkl.; 25-26. Thans nog de gebruikelijke term. --- 20 Onbepaelde
Voorleden (Tyd), als " Fu-isle, geweest zyn oft hebben "; 35 ; op.
blz. 30 noemt hij dezen vervoegingsvorm : " Den meer als Volm(aekten)
der Onb(epaelde Wyse) ".

Onbuygelyk, bn. Nog in gebruik. 64 : " VAN D'ONI3UYGELYKE
daarnaast 2 : ONVERANDERLYKE WOORDEKENS ; -78 : " D'Onbuygelyke Naemwoorden zyn altyd van 't Geenderley ".

WOORDEKENS " :

*Onderverstaen, ww. ; ook als bn. ik vind, wonder genoeg ! het
w. niet in Ndl. Wdb ; noch bij VD. 227 : " Baer en is... geen Segwoord
oft het heeft syne Noemer 't zy dat men hem uytdruckt, oft dat men
hem onderverstaet ". Id. : " betrocken tot een Segwoord oft uytgedruckt
oft onderverstaen ".
*Ondervoeger, m. L. Subjunctivus. Verkl. , 25 : " Ende den
Ondervoeger is die de welke van sich selve by nae altyd toont eene
beteekenis niet enkelyk, maer de welke gelyk hangt van eenige omstandigheyd, oft veel heeft van het toekomende ". Niet in Ndl. Wdb. Ook
niet elders ? Thans gewoon bijvoegende wijs.
*Onovergaende, bn. 22 ; Onovergaende Segwoord, hetz. als
Geenderley (z. ald.) Segwoord. Niet in Ndl. Wdb. Thans Onovergankelijk Werkwoord.
Onpersoonlyk, bn. Onpersoonlyk Segwoord, 62 ; 223: " De
Taal-konders heeten Onpersoonlyke Segwoorden die dewelke samengevoegd worden met den derden persoon alleen ". Nog de gebruikelijke
term. Ndl. Wdb.
Onregelmatig, bn, Nog in gebruik. 142, Onregelmatige Naemwoorden : " Die Naemwoorden worden Heteroclita oft onregelmatig
genoemd, dewelke anders geboogen worden als d'andere ". -- 224 :
" Onregelmatige Cebieders ". 15 : " Onregelmatige " Trappen van Vergelijking. -- 227 :" D'Onregelmatige oft Gefigureerde '' Samenschicking
of Syntaxis.
Onveranderlyk, bn. Nog in gebruik. 2 : " ONVERANDERLYKE
WOORDEKENS Vgl. Onbuygelyk.
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*Onvolmaeckt, bn. L. Imperfectum. 28 : " ONVOLMAEKTEN
24 : " (Want een saek kan aengesien worden) oft wel als
Tegenwoordig ten opsicht van een saek die van nu af voorleden is, ende
dit is het gene (lat men Onvulmaekt heet ". " Thans in onbruik ", zegt
Ndl. Ndb.
TYD ".

*Onseker, bn. Verkl. : " Onseker Geslacht. Incertum Genus ".
3 : " ende 't Onseker (Geslacht) voor die de welke van de Latynsche
Schryvers hebben gebruykt geweest nu in 't een Geslacht, nu in 't ander ".
Zie nog 69. Niet in Ndl. Wdb.
*Ontbonden, bn. 281 : " Men heet ONTBONDEN ABLATIVUS, dien
denwelken is alleen, ende als onaenhangende in de reden ". L. Ablativus
Absolutus. Niet in Ndl. Wdb.
*Overeenkoming,vr.Thans meer overeenkomst. 227: " De Samenschicking van Overeenkoming is, als de deelen onder malkanderen in
iet overeenkomen
Overtreffend, bn. Verkl.: " Overtreffende (Trap), Superlativus ".
Nog in gebruik.

P.
Persoon, m. L. Persona. Nog in gebruik. 22 : " Daer zyn dry
Persoonen ".
*Plicht-woord, o. L. Gerundium. Verkl.; 54 : " GERUNDIA, dat is,
PLICHT-WOORDEN, oft Selfstandigwoorden gemaekt van 't Geenderley
des Deelwoords in DUS ". En 26 ; " De Gerundia oft PLICHT-WOORDEN,
ende de Supina oft OMLIGGENDE, de welke 't Segwoord vergeselschappen, zyn eigentlyk niet anders dan Selfstandige Naemwoorden ''. En
het eerste van Vertalers " Exempelen " voor de Gerundia (54) is :
" Amandnm est, men moet beminnen ". En ik denk dat dit moeten (1),
die verplichting de oorzaak is van 't ontstaan van den term Plichtwoord
(dat ik bij geen ander schrijver heb gevonden).

(1) " Het gerundium in dum, bij het verbum sum gesteld, geeft te
kennen dat iets moet gedaan worden ". Latynsche Grammatica, 2e uitg.,
Brussel, 1827, blz. 25. De vormen amandus, a, u rn worden (blz. 54) door
Vertaler als Lydende Deelwoorden beschouwd (thans verbale bijvoeglijke naamwoorden of verbaaladjectieven). Zulk deelwoord heette nog :
Participium Futuri Passivi en Participium necessitatis : Plicht-woord
schijnt naar dit laatste gevormd te zijn (z. b. v. ZUMPT, Lat. Gramm.,
8e uitg., blz. 430).
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R.
Regeeren, ww.; Regeering, vr. Nog in gebruik. 228 : " DE
is, als een deel in de Reden een
ander deel vraegt oft regeert ".
Regelmatig, bn. Verkl. ; Regelmatige Segwwoorden, L. Verba
analoga. -- Regelmatige Samenschicking, nog Enckel genoemd " is
die dewelke volgt de natuerlyke orden, die men bysonderlyk bemerckt
in de gemeyne taelen ". 227.
*Regelstrydig, bn. 55 : " De Regelstrydige Segwoorden zyn die
dewelke in eenige hunner tyden oft persoonen, anders saemengevoegd
worden als die vier dewelke wy hier boven hebben gesteld ". Niet bij VD.
SAMENSCHICKING VAN REGEERING

S;

enS =Z.

Samengesteld, bn. Daarnaast Saem-gesteld en T'saemgesteld,
T'saemengestelde. 59 : " Syne Composita '' — nl. die van Sum —
" oft t'saemengestelde worden op de selve wys saemengevoegd,
uytgenoinen Possum ende Prosum, dewelke eenig verschil hebben ".
-- 18 : " De Voornaem-woorden hebben oock samengestelde : gelijk
Ego-met ". -- 100 : " Van de Samengestelde Naemwoorden " en :
" De Saem-gestelde zult-gy boogen,
Gelyk het Enckel ti zal toogen ".
152 : " Samengestelde Segwoorden "
*Samenschicking, vr. L. Syntaxis, 227 : " DE SAMENSCHICKING
die de Grieken heeten SYNTAXIS ". En : " Sy wordt gedeylt in ENCKEL
oft REGELMATIG, ende in GEFIGUREERDE oft ONREGELMATIG ". 286 ;
" den HELLENISMUS, oft Grieksche Samenschicking ".
Samenvoegen ww.; Samenvoeging, vr. L. Conjugare, Conjugatio. Verkl. ; 25 ; 59 : " ende dese twee Segwoorden worden dus
t' saemengevoegd '' ; 150 en vvgg.
*Segwoord, o. L. Verbum. Thans Werkwoord. In zijne Voorreden verklaart Schr. : " Daer en is maer het woordeken Segwoord het
welk men gelooft heeft eerst te mogen inbrengen (1), om dat men geen
ander en heeft gevonden om eigentlyk te beteekenen het Verbum, wiens
eigendom ende bediedenis is seggen oft versekeren, Vox significans
affirmationem, het welk schynt seer wel uyt-gedruckt te zyn door
Segwoord".
(1) Van waar komen dan zijn andere termen?

-757Segwoorden van begeerte, oft MEDITATIVA
Segwoord is bijna hetzelfde als gezegdewoord dat TE WINKEL
(Spraakkunst van Cosijn, 6e druk, 84) zou willen gebruikt zien iplv.
" den onjuisten naam werkwoord '', " in overeenstemming met den
oudsten naam voor dit rededeel, dien de Grieken er aan gaven ".
^-- 214 : "

Selfstandig, bn. Nog in gebruik. Verkl.: " Selfstandig Naem (1),
Substantivum Nomen ". --- 2 : " HET SELFSTANDIG (NAEMWOORD) ".
— 70 : " self Naemwoord ". -- 16 : Sel fstandige Voor-naem-woorden :
er zijn er drie : Ego, Tu, Sui. — 54 : De Geruudia of Plicht-woorden
zijn " Selfstandigwoorden gemaekt van 't Geenderley des Deelwoords
in DUS ".
*Setstuk o. Zooveel als Grondwoord. 26 : De Onbepaelde
Wyse " moet aengesien worden als het Set-stuk van het Segwoord,
dat is te seggen, 't eerste woord 't welk men moet setten ende weten,
om alle d'andere van 't selve te maeken ".
Spraek-konst, vr. L. Grammatica. Nog in gebruik.
Stellend, bn. In : Stellende Trap. Verkl., 14. Thans ook Stellige
Trap. MEYER heeft de twee namen i. v. Positions. Nog in gebruik.

Supyn, o. L. Supinum. 150. Daarnaast Omliggende (z. ald.).

T.
*Tael,.kouder, m. 69 : " de Grammatici oft Tael-konders ". 148 :
Taelkonders. Thans Taalkenner.
*Teelder, m. L. Genitivus. Ook in HALMA : teeler. Verkl. : 228.
Op blz. 18 spreekt Schr. van Voortbrengend Geval.
Tegenwoordig, bn. Verkl., 24 : Tegenwoordige Tyd. Nog in
gebruik.

Tyd, m. L. Tempus. Verkl. en elders. Nog aldus.
Toekomend, bn. In : Toekomende Tyd. Verkl. en elders. Nog
in gebruik.

*Toelaeting der Poëten, vr. Thans gewoonlijk : dichterlijke vrijheid. 126.

*Toonend, bn. In : " toonende wis " (= wys), 23. 't Gewone w.
dat de schr. gebruikt is : Aenwyser. Thans aantoonende wys.
(1) Moet men lezen " Selfstandige Naem " of " Selfstandignaem
(éen woord). Vgl. zelfstandignaamwoorden bij VERDAM, Uit de Gesch.
d. N. T., 2e dr., blz. 300.
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Tweeklank, m. L. Diphtongus. Verkl. Nog 't gebruikelijke woord.

U.
Uitdrukken, ww. Het tegengestelde van Onderverstaan. Nog in
gebruik. 227.
Uytgang, m. 3, 23. Thans nog 't gebruikelijke woord. Daarnaast
gewoner Uytval.
Uytneming, vr. L. Exceptio. Nog in gebruik (naast Uitzondering).
94, 126, enz.
*Uytval, m. Fr. Terminaison. 6; 9; 10 ; 69 ; en elders. Uytval is
de gewone term door den Vertaler gebezigd ; als 69 : De " Geslachten
worden bekend oft door de BETEEKENIS..., oft door den UYTVAL ".

V.
*Val, m. Eenmaal naast Geval in de Verkl.: " Val, Geval, Casus''.
*Verdeylend, bn. Verdeylende Naern, Verdeylende Naemwoord,
L. Partitivum. 270 : " Alle VERDEYLENDE Naemwoord ; dat is te
seggen, het welk tnerckt een deel van een grooter getal, regeert den
Genitivus ".
Verdobbeling, vr. Fr. Redoublernent. 151 : De " Latynen " hebben
" somtyds gegeven eene verdobbeling aen hunne Segwoorden, daer in
navolgende het groeysel der Grieken : gelyk Mordeo, memórdi oft
momórdi ''. 153. " Daer zyn veele Segwoorden dewelke verdobbelende
d'eerste lettergreep van hunnen Voorleden, verliesen die verdobbeling
in hunne Samengestelde ".
Vergelykend, bn. Vergelykende Trap ; nog de gebruikelijke
term ; Verkl., 14, 228. — Vergelykende Naem, L. Comparativum, 270.
Vergelyking, vr. 14 : " VERGELYKING IER BYSTAENDE NAEMWOORDEN ". Nog aldus.
*Verkorting, vr. Fr. Syncope, 155 : " Syncope, dat is te seggen,
Verkorting ".
*Versaemwoord, o. L. Conjunctio. Verkl.; 67. Thans Voegwoord.
Volmae(c)kt, bn. Verkl. : Volmaeckte Tyd, L. Tempus perfectum,
23 en 24 ; den volmaekte voorleden (tyd). Thans Volmaakt verleden
tijd. '-- 25 : " Volmaekt Toekomende ((Tyd), oft tyd gemengeld met het
toekomende ende 't Voorleden ". Thans Fr. Futur antérieur.
*Voorgaende, bn. Verkl.: Voorgaende (woord), L. Antecedens;
227; 231. Ook aldus bij MEYER.
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(Tempus) Praeteritum ". Ook zelfstandig, m. 150 ; 166: " De Werkende
Segwoorden in VEO maeken VI in den Voorleden ". — Op blz. 24
zegt Schr. dat " den Voorledenen word in dry verscheyde soorten
verdeyld " : den eersten heet men Volrnaekt, den tweeden Onvolmaekt,
den derden Meer-als-volmaekt.
Voor-naemwoord, o. L. Pronomen. Verkl.; 16. Thans nog
de term.
*Voortbrengend, bn. Voortbrengende Geval, 18. Z. TEELDER,
Voorsetsel, o. L. Praepositio. Nog de gebruikte term.
Vrouwelyk, bn. Vrouwelyk Geslacht. Thans nog de algemeen
aangenomen term.

W.
Wederkeerig, bn, Verkl. : Wederkeerig (Voornaernwoord), (Pronomen) Reciprocum. Z. nog 285. Nog in gebruik.
*Wegnemer, m. L. Ablativus. Verkl.; 3; 228 ; enz. Vgl.
wegneemenae naamval.

HALMA :

*Werkend, bn. Verkl.: Werkende Segwoord, L. Activum Verbum.
Bij HALMA : werkende werkwoord. 31 : " Het Werckend Deelwoord
NS, RUS heeft ". Thans : Bedrijvend Deelwoord.
*Wezendlyk of Wezentlyk, bn. 21 ; " Het WEZENTLYK Segwoord is; dat enkelyk beteekent de Segging van het wesen; by voorbeeld
SUM, ik ben, ende ook Fro, ik word ". 33 : " Het Wezendlyk Segwoord ".
Wyse, vr. L. Modus. Nog de gebruikelijke term. Daarnaast Manier.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL EN LETTERKUNDE.

521, IETS STELLEN IN ENEN.
In zijn testament laat Pieter Lanchals, " ruddre, raedt ende
hofmeester skuenyncx van den Romeynen ", de beslissing van
een netelige zaak over aan een derde persoon : hij verklaart nl.
dat hij, ter ontlasting van zijne conscientie, de zaak ghestelt
" heeft in zijn biechtvadre ", d. w. z. in het Fransch, qu'il a
laissé à son con fesseur la décision á intervenir
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 276, kol. 2 : " ... Nochtans omme de
ontlastinghe van mynder conscientie, zo hebbic dat ghestelt in mynen
biechtvadre ende in eenen andren goeden man die van svoorseids L.
weghe zal zyn ghecooren, begherende ende willende tghuendt dies zy
daerof zegghen ende ordonneren zullen vulcomen thebbene... " (1488.)

522. --- HOFMEESTER en HOFMEESTERYE.
Die twee woorden wijzen, — wat het bestuur betreft van
de kasselrij van den " Audenburch " van Gent, -- op zekere
bediening die D, Berten, in zijn Cout. Vieuxbourg de Gand,
Introd., blz. 238, noemt " La maitrise d'hôtel ". Die bediening.
" déféré à deux hommes de hef ordinaires, élus à terme, avait
" pour objet tout ce qui concernact la manutention économique :
" l'organisation des banquets, repas et collations, la fourniture
" du combustible, du luminaire et des vips, le paiement des
" dépenses y afférentes ". Op. cit., blzz. 238239, komen teksten
voor, uit een verordening van 5 Juli 1617, rakende de genoemde
bediening; deze werd in 1620, afgeschaft en vervangen door
een " Conciergerie ", die echter denzelfden naam bleef voortdragen. Bedoelde teksten verdienen hier aangestipt, om zekere
bijzonderheden die er zich in voordoen.
Bij al onze schuttersgilden is nog de Hofmeester bekend.
EDW. GAILLIARD.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.

**
KAREL BOURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*

**
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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde:
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring. liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographic, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten. ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

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

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

VIJFDE TIJDVAK :

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

De wedstrijd is beperkt fot 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 verzocht, 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.

MAANDSCHRIFT
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Vergadering van 16 November 1921.
Zijn aanwezig de heeren : OMER WATTEZ, 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 jOOS,
ISID. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. LEO VAN PuYVELDE, Prof. Dr. LOD.
SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. A.-j.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden ;
De heeren Dr. JULIUS PERSYN, onlangs tot werkend
lid verkozen, en V. TOUSSAINT VAN BOELARE, briefwisselend lid, wonen ook de vergadering bij.
Hebben zich laten verontschuldigen, de heeren Dr.
HUGO VERRIEST, werkend lid, Prof. Dr. FRANS DAELS,
briefwisselend lid, en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid.
*

*•

De Bestendige Secretaris leest het verslag der October-vergadering, dat wordt goedgekeurd.
*

*•

Aangeboden boeken. Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden
Door de Regeering
Académie royale de Belgique. Commission royale d'Histoire.
Dértornbremerzts des feux des duché de Luxembourg et comté de
Chiny. Tome I: Documents fiscaux de 1306 a 1537, réunis par JACQUES
GROB, publiés

avec des additions et corrections de
Bruxelles, 1921.

JULES VANNERUS.

- 762 Id. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Mémoires. Collection in-4o. IIme série, T. VII, fasc. IV et dernier : HUBERT
(EUG.) — Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplomatique du Prince-Eveque de Liege a Paris et a la Haye (1785-1794).
Bruxelles, 1921.
Id. Collection in-8o, IIe série, T. XIV (1 re partie) : Le regime juridique et économique da commerce de l'argent dans la Belgique du
moyen age, par GEORGES BIGWOOD, Docteur en Philosophie et Lettres, Avocat a la Cour d'appel, Professeur á I'Université libre de
Bruxelles. Bruxelles, 1921.
Id., T. XVI, fase. II : CUVELIER (1.). -- Les origines de la fortune
de la maison d'Orange-Nassau. Contribution a l'histoire du capitalisme
au mogen age. Id.
Fasc. III : LEFÈVRE (J.).. Etude sur le commerce de la Belgique
avec l'Espagne au XVIIIe siècle. Id.
Id. Classe des Beaux-Arts. Mémoires. Collection in-80. Tome I,
fasc. IV et dernier : DOORSLAER (Dr. G. VAN). La vie et les oeuvres
de Philippe de Monte. Id.
Id. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques. nos 7-10, 1921. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts,
nos 6-8, 1921. — Bulletin de la Commission royale d'Histoire.
Tome LXXXV, 1 er bull.
Id. Programme des Concours.
Tijdschriften. • Annales des travaux publics de Belgique, oct.
1921. Arbeidsblad, September 1921. — Bibliographie de Belgique,
Livres et Périodiques nouveaux, no 1, 1916. -- Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archeologie, janvier-juin 1921. — Tooneelgids, VIIe jaar, nr 5.
Door de Bibliotheek der Universiteit te Amsterdam, de hieronder
volgende academische proefschriften (19191920-1921) :
WESTEROUEN VAN MEETEREN (F.M.).— De dwangsom (astreinte)
naar Nederlandsch Recht.
VET (ELISA). -- Over de werking van eenige anti-septica op den
groei van schimmels in verband met het conserveeren van genees- en
voedingsmiddelen.
VIXSEBOXSE (H.). --- Het gedrag van organische allotrope stoffen.
BAKELS (A.). -- Het vraagstuk der trophische zenuwen.
LYNST ZWIKKER (J.-J.). — Over de inwerking van amylolytische
enzymen op natuurlijke zetmeelkorrels en de kollondale structuur van
het zetmeel.
SCHELLEKENS (W. M. J.). — Tuberculose der parotis.
Statistisch overzicht over de reconvalescenten der
JAKOBS (H.).
koloniale reserve gedurende het tijdvak 1 Juli 1897 tot I Juli 1917.
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KooY (J. M.). – Het voorkomen der prowazeksche en andere
vormen bij de trachoomlijders der Amsterdamsche trachoompolikliniek.
KAHN (B. A.).
" Conventions " of politieke stelregels.
SCHALKWIJK (L. M. A. N. VAN). -- De sociale paedagogiek van
John Dewey en haar filosoflese grondslag.
BERCKEL (A. L. M. VAN).
Het rechtskarakter der huur van
onroerend goed volgens hedendaagsch Nederlandsch recht.
GOUDSMIT (J.).
Experimental investigations with trypan blue
in connection with the intranspinal treatment of lues nervosa.
SCHIPHORST (F. B. M. B.).
Over de aetiologie en de symptomatologie van Tabes.
DUYVIS (M. A.).
Over lues en embecilliteit,
DALMEYER (J. J.). -- De beteekenis van het voorkomen van porphyrinen in de faeces.
BRUYNING (F. 0.). — Over hoorstomheid.
BOOM (B. K.).
Cholesterinamie bij diabetes mellitus.
MEERWALDT (J. D.). — Studia ad generum dicendi historian pertinentia. Pars I : De Dionysiana virtutum et generum dicendi doctrina.
SCHLVEN (TH. VAN). -- Dwarse lesie's van het ruggemerg.
RATH (H.). --- Oorlogs- en vredes-chirurgie. De methoden der
moderne oorlogschirurgie toegepast op de vredes-praktijk.
ZEEHANDELAAR (ISRAEL). – Ontogenese en phylogenese der
achterstrengkernen in verband met de sensibiliteit.
GLIM (Mr. J. E.). '-- Protectie in Frankrijk en zijne koloniën.
HEISTERKAMP (W. J.)..-- De brand-chornageverzekering, in het
bijzonder de bedrijfsverzekering.
VELZEN CAMPHUIS (S. VAN). – Het vraagstuk der verbetering

van de inlandsche copra in Nederlandsch Indië.
BLAUWKUIP (F.1. -- De taalbesluiten van Koning Willem I.
ORBAAN (C.). -- Behandeling der inoperabele kwaadaardige
gezwellen der amandelklieren, in het bijzonder met Röntgenstralen
en radium aan de hand van 44 ziektegeschiedenissen.
MEUWESE (A. P. M.). De rerum gestarum divi Augusti versione
Graeca.
FAVAUGE-BRUIJEL (A. J. DE). – Bijdrage tot de kennis van het
monoculaire zien.
HERTZBERGER (L.), --- Spondylosis rhizomelica en hare pathogenese.
Geschiedkundig overzicht betreffende de
HuLSMANN (H. J.).
historische interpretatie in het privaatrecht.
DULLEMOND (W. B.). -- De historische interpretatie van artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek.
LEEUWEN (P. M. S. VAN). — Proeve van demographic in het
gebied der gezondheidscommissie gezeteld te Purmerend.
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HAEFF (M. H. P. P. VAN). Onderzoekingen over een nieuwe
methode ter bepaling van het antifermentgehalte van het bloed bij
zwangeren.
BOMMEL VAN VLOTEN (W. J. VAN). -- Indicanaemie b ij nierziekten.
MALAN (H. J.). Het uitsnijden der keelamandelen (tosillektomie).
LOBRY VAN TROOSTENBURG DE BRUYN (C. A.). -- Bijdrage tot
de kennis der passiviteit. Onderzoekingen over ijzer en nikkel.
BIERENS DE HAAN (L.). --- Over de gezichtsscherpte bij zwakke
verlichting en gering contrast, speciaal bij myopen.
COENEN (W. L. C.). Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
VERHOEF (A. W.). -- Onderzoekingen naar aanleiding van het
cholesterine-gehalte van het bloed bij verschillende rassen.
BAIS (W J.). -- Over verbreiding en bestrijding van eenige ziekten
onder arbeiders in de tropen.
SCHREUDER (Mr. J. C.).
Het bedrijf als grondslag der arbeidersorganisatie.
BOSCHMA (HILBRAND). --- Das Halsskelet der krokodile.
COHEN (M. H.). -- Spinoza en de geneeskunde.
LAUWERS (G. B.). — Over een geval van pseudohermaphroditismus masculinus internus met gezwelvorming van den testikel.
POORTER (F. H. TER). — Over variabiliteit in de zoogenaamde
typhus-coligroep.
Os (D. VAN). -- Bijdrage tot de pharmacie van formaldehyde,
hexamethyleentetramine en de daaruit bereide preparaten.
BARNASCONI (G. A. A. C.). — Rechten van krediteuren op per
spoor verzonden goederen.
WITTEMAN (Mr. P. J.). --- De grens tusschen recht en feit in de
burgerlijke cassatie.
HIRSCH (RENÉE)..– Doodenritueel in de Nederlanden vóór 1700.
KoOY (F. A.). — Over den sulcus lunatus bij Indonesiërs.
HAGA (H.).
Giroverkeer.
WIENTJES (K.). --- Over den invloed van zuren op de ontkieming
van zaden.
LUBBERS (J.). '-- De toepassing van art. 276 W. v. K. bij verzekering van rechtspersonen.
KAN (M. L.). -- Bewijslast en bewijswaardeering.
HUFFER (E. J. E.) S. J. -- De trichloordinitrobenzolen en hun
gedrag ten opzichte van natrium methylaat,
HILTERMANN (F. J.)).
Haematocele retrouterina.
LEENDERTZ (P. P.). --- Waarnemingen in het centraal hospitaal
te Batang Toroe, 1915-1920.
JANZEN (J. W.)..– Meningocokkendragers.

- 765 RUTGERS (G. E.). -- Het lichtzinonderzoek in de kliniek.
WOERDEMAN (M. W.).
Histiologisch onderzoek

naar den
ibrillairen bouw van eenige cellen en weefsels.
GOOR (W. T. VAN). --- Over aangeboren kropgezwellen.
KOENEN (H. P. j.). -- Physioplastiek bij kinderen.
WIJNEN (H. P.).
Denervatie en devascularisatie van de blaas
bij kat en hond.
HONG (H. DE). Die Hauptgesetze einiger wichtigen kórperlichen Erscheinungen beim psychischen Geschehen vor normalen und
Geisteskranken.
DANSER (B. H.). — Contribution à la systématique du polygonum
lapathifolium.
BEIIER (P. H.).
De nitratie, chloreering en bromeering van het
meta hydroxybenzoëzuur.
VETH (GERDA). --- Simulatie in het Privaatrecht.
REESER (C. A.), --- Uitbreiding der theorie van den compensator
van Babinet, benevens een onderzoek naar de ware optische constanten
van kwik en zich daarop vormende oppervlaktelagen.
HAAN (H. DE). — Bijdrage tot de pharmacie van het opium.
TAN PING IE. -- Proeven over de variabiliteit van bacterium
typhosum.
HASSELT (F. CH. VAN). -- Bijdrage tot de studie der wondgenezing.
Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Aanwinsten 1919
en 1920. Afdeeling : Nieuwe taalkunde en letteren en Wijsbegeerte,
opvoedkunde, onderwijs. Supplement-lijst van boeken behoorende
aan de renionstrantsche kerk en aan het evangelisch Luthersche seminarium. — Catalogus van de boeken en tijdschriften, geplaatst in de
laboratoria voor Ziektekunde, Psychiatrie en Neurologie, Oogheelkunde, Oor-, neus- en keelziekten, Huidziekten en syphilis, en in de
klinische bibliotheek. -- Catalogus van de boekerij der Nederlandsche
Keel- Neus- Oorheelkundige Vereeniging. (Supplement). -- Catalogus
van de philologische-historische Handbibliotheek opgesteld in de kamerBoot. 3de gedeelte. Aanwinsten 1920.
Door de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage :
Verslag der Koninklijke Bibliotheek over 1920.
Aanwinsten :
April-December 1920, '-- Systematisch Register.
Aanwinsten : januari-Juni 1921.
Door de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde, te Leiden :
Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, en Levensberichten harer afgestorven Medeleden,
1919-1920. Leiden, 1920.
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde. 39e dl : 1920.

- 766 Door het Historisch Genootschap, te Utrecht :
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap.
41e deel. Amsterdam, 1920.
Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden van het
Historisch Genootschap, gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van het Genootschap te Utrecht op 25 Mei 1920. Id.
Door het Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg :
Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap.
1920-1921. Middelburg.
Door de Rijksuniversiteit te Groningen :
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen. 1919.1920.
Het strafproces in de ommelanden tusschen Eems en Lauwers
van 1602-1749, door Mr, J. FRIMA. Amersfoort, z. j.
Door de " Société d'Emulation de Bruges " :
Geschiedenis van het " Veld " of Zuid- Westelijk Gedeelte van de
gemeente Sint-Andries door Ridder STANISLAS VAN OUTRYVE D ' YDEWALLE. Brugge, 1921.
Door den heer EDW. GAILLIARD, bestendig secretaris :
La Plume au service des Arts et des Lettres. le année (1870-'71) :
nos 3-12; 14-52; 2e année (1871-'72), volledig.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid :
Keus uit Emm. Van Driessche's Werken . 4. Oratorische Schriften : Redevoeringen, toespraken, voordrachten. — 5. Poëtische Schriften : Indrukken, liederen, kinderversjes, enz. Antwerpen, 1896. (2 dln.).
Door den heer Dr. M. SABBE, briefwisselend lid :
In- en Uitvoerrechten op Boeken en Papier gedurende de 17e en
18e eeuw in Zuid-Nederland. (Overdruk uit " Het Boek ".)
Door Prof. Dr. J. W. MULLER, buitenlandsch eerelid, te Leiden :
De uitbreiding van ons taalgebied in de zeventiende eeuw (door
J. W. MULLER). Getrokken uit De Nieuwe Taalgids, blz. 161-220.
Door den heer A. ADRIAENSEN, te Hoogstraten :
MIRECOURT (EUG.). -- Les contemporains. Paris, 1856. (Tome III.)
Door den heer Dr. J. GESSLER, leeraar te Hasselt :
Kleine Reis rond de Wereld, bevattende eene menigte bijzonderheden op de verschillende volkeren der aerde, en versierd met een groot
getal nieuwe gravuren. Tweede uitgaef. Doornik, 1847.
Feesten te Antwerpen (S. M.) De Muze der Geschiedenis, oratorio
in drij deelen, door JULIUS DE GEYTER en PETER BENOIT, in het stadion der Olympische Spelen (2700 uitvoerders) op 31 Juli en 1 Augustus
1920 onder de algemeens leiding van KAREL CANDAEL, toondichterorkestmeester. 1880-1899-1920. Antwerpen, z. j.

-- 767 --De maatschappelijke bevrediging. Redevoering voor de leden van
het Davidsfonds, afdeeling Hasselt, gehouden door Professer S. OVERMEER. Leuven, 1892.
Verder een omzendbrief van het Secretariaat der Maatschappelijke
Werken van Limburg, en een strooibriefje tijdens den oorlog te Hasselt
verspreid om een " Groote Vlaamsche Meeting " aan te kondigen
waarop " Dr. AUG. BORMS " het woord zal voeren over " De zelfstandigheid van Vlaanderen ".
Algemeen Repertorium der Hasseltsche Ordonnantieboeken,
bewerkt door Dr. J. GESSLER en C. VANDERSTRAETEN. (Door het
H. Pirenne-fonds bekroond.) Hasselt, 1921.
Door den heer Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) :
Einige sehr einfache Methoden fur planktologische Untersuchungen in den Tropen. Von Dr. PAUL VAN OYE (Institut fur Binnenfischerei, Tasikmalaja-Java). Sonder-Abdruck aus Mikrokosmo, Jg.
1920-21, Heft 11.)
Door de Redactie :
Jahrbuch des Vereins fiir niederdeutsche Sprachforschung, Jg. 1921.
Mnemosyne, nrs 1-4,1921. — Het Westland en De Hopboer, nr 2, 1921.

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 :
Vlaamsche Arbeid, Sept. 1921..– Biekor f ` nr 10, 1921. — Limburg, nrs 3-4,1921, — Mechlinia, Oct.1921. — Neerlandia, Nov.1921.
De Opvoeder, nrs 28-30,1921. -- De Schoolgids, nrs 15-18,1921. —
Sint-Cassianusblad, nrs 2-3 en 8-10, 1921. De Student, Sept. 1921.
^-- Studiën, Nov. 1921. -- Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift,
La vie
Nov. 1921. --- Dietsche Warande en Belfort, Nov. 1921.
diocésaine, Oct. 1921.

Voor den Aug. Beernaert- Prijskamp (1920.1921)
werden ingezonden :
Door den E. Heer G. CELIS, Heirnislaan 5, te Gent :
Beschrijving van Gent, door G. CELIS, priester. Tweede en vermeerderde uitgaaf. Gent, z. j.
Door den heer ALF. LAMBRECHT, Veerstraat, te Dendermonde :
LAMBRECHT (ALF.). -- De Voorlooper. Bybelspel in vier Bedryven. Thielt, z. j.
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Mededeeling
door den Bestendigen Secretaris.
1°) Te Deum op 15 November. Brief van
4n November, waarbij de Weled. Heer Graaf DE KERCHOVE de Leden der Academie uitnoodigt tot het Te
Deum, dat Dinsdag, 15 dezer, te 11 1/2 uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs zal gezongen worden, ter gelegenheid
van het Patroonfeest des Konings.
2°) Plechtige dienst in de kerk van O.-L,-V.-Sint

Pieters. — Brief van 31 October, waarbij de Generaalmajor opperbevelhebber der Plaats te Gent, de Academie
uitnoodigt tot den plechtigen dienst, die, op Zondag
6n November, in de kerk van O.-L.-Vrouw Sint-Pieters,
zal gecelebreerd worden tot zielelafenis van de heldhaftige
Soldaten die voor het Belgische Vaderland gestorven zijn.
3°) Jaarboek voor 1922. — Levensberichten in dit
Jaarboek op te nemen. ^- De Bestendige Secretaris zou
gaarne de lijst van genoemde levensberichten opmaken.
De kopij dient tegen den laatsten December gereed te
zijn en uiterlijk den 15 Januari ingezonden te worden.
4°) Verzending van een uitgave. — Den 18 November zal, aan de heeren Leden verzonden worden de eerste
aflevering van het III e deel van Zuid-Oostvlaandersch
Idioticon door onzen geachten Collega ISID. TEIRLINCK.
--- De gebruikelijke schikkingen worden voor de verzending van die uitgave genomen.
5°) Ingekomen prijsantwoord. ^- Den 4 November
is ingekomen een antwoord op de prijsvraag over Het
Hollandsch dialect in de Middeleeuwen. Het stuk draagt
tot kenspreuk
Die scriven soude int openbaer,
Dat eiken mensche te wille waer,
Die soude vro op moeten staen.
DIRC POTTER, Der Minnen loep.
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6°) Die Pierts, door Dr. JAN GESSLER. --- Genoemde
studie werd aan een laatste onderzoek van Prof. J. VERCOULLIE onderworpen. Deze laat weten, dat hij vrede
heeft met den tegenwoordigen vorm van het stuk. Het
mag derhalve ter pers gaan.
Mededeelingen namens Commissiën.
1 .) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographic. — De heer Prof. Dr. J. MANSION,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Mr. L. WILLEMS, K. DE FLOU,
Prof. AD. DE CEULENEER, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, leden, en Prof. j. MANSION, lidsecretaris.

EDW. GAILLIARD,

Aan de dagorde staat :
a] LIDMAATSCHAP DER COMMISSIE. Voordracht van twee
candidaten tot vervanging van Dr. A. FIERENS. •-- Worden

voorgedragen de heeren Dr.
L. SCHARPI.
b] VERKIEZING VAN HET

LEO VAN PUYVELDE

1 4e

en Dr.

BESTUUR DER COMMISSIE. .•-•

Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der
Commissie, voor 1922-1923. — Worden verkozen de heeren :

tot Voorzitter, Kan. Dr. MUYLDERMANS ;
tot Ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK;
tot Secretaris, Prof. J. MANSION.
C.] TER UITGAVE AANGEBODEN VERHANDELING : Nederlandsche Vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers.
door Z. E. Pater A. GEEREBAERT, S. J. ,--. De heeren Dr. A. DE

CEULENEER en

Dr. JAC. MUYLDERMANS tot verslaggevers aangesteld. Verslagen door hen ingezonden.
— De Commissie stelt voor die verslagen in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
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In het jaar 1913 heeft de Commissie voor Geschiedenis de verslagen
van onzen Collega Kan. MUYLDERMANS en het mijne goedgekeurd, en
de Academie heeft het voorstel der Commissie aangenomen de studie van
Pater GEEREBAERT over Nederlandsche vertalingen van oude Grieksche
en Latijnsche Schrijvers in hare Verslagen en Mededeelingen op te
nemen. De Commissie sprak alsdan den wensch uit dat haar weldra het
volledig werk zou aangeboden worden, want het ingezonden stuk was
slechts eene proeve van eenige bladzijden (blz. 771-791).
De Eerw. Pater GEEREBAERT stuurt ons thans het volledig werk
met den titel : Lijst van gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude
Grieksche Schrijvers, met de hoop dat de Academie het zal laten verschijnen. Het is een werk van niet minder dan 408 bladzijden.
In eene inleiding, veel meer uitgebreid dan die der Proeve, duidt de
schrijver de beginselen aan die hij voor het opstellen heeft geacht te
moeten volgen en handelt breedvoerig over de redenen die zijns dunkens
hem niet toelieten over de christene schrijvers te handelen. Ik ben wel
verplicht zijne denkwijze bij te treden, daar de aldus opgevatte studie
een afzonderlijk werk zou geweest zijn, wellicht meer uitgebreid dan
hetgeen ons aangeboden wordt. Wat Pater GEEREBAERT over de
Bijbelvertalingen neerschrijft komt mij als heel juist voor. Laten wij
hopen dat hij later in staat zal zijn dit nieuw werk op te stellen niettegenstaande de ongeloofelijke moeielijkheden die er aan verbonden zijn.
Het werk van Pater GEEREBAERT is van groot belang en van
wetenschappelijke waarde. De Schrijver heeft het grootste getal boeken
die hij vermeldt, zelf in handen gehad en nagezien, en te dien einde
menigvuldige boekerijen in België en in Nederland bezocht : Ik zal hier
slechts eene kleine opmerking maken. Als de Bibliotheca Belgica aangeduid wordt (blz. 21), zou men er wel den naam van Ferdinand Van der
Haeghen mogen bijvoegen. Daar Pater GEEREBAERT in de Bibliothèque
nationale te Parijs is geweest, vraag ik mij of hij wellicht niets zou
gevonden hebben in de Bibliothèque Mazarine aldaar.
Ik veroorloof mij, wat de Lijst zelve betreft, eene vraag te stellen en
zekere opmerkingen te maken.
Voor de vertaling der Ilias door van Mander (blz. 66), de eerste
die het gedicht in 't Nederlandsch vertaalde en dit wel volgens de Fransche vertaling van Mr Hugues Sale', doe ik b. v. opmerken, dat ik in
een mijner notas vind dat het l'abbé de Saint Cheron was. Men zou
ook wel van van Mander Zyne " Uytleggingh " op de metamorphosis
of herschepping (Amsterdam, 1641) mogen aangeduid zien, alhoewel
het boek veel meer eene paraphrasis dan eene zuivere vertaling is.
Zoo ook zou men uit de Brabbeling van Roemer Visscher die
gedichtjes kunnen aangehaald hebbendie aan Martial is ontnomen zijn ;
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Het gebeurde wel eens aan den schrijver het formaat niet aan te
duiden, en nooit zegt hij ons of het boek met platen versierd is, zelfs
indien zulks op den titel staat. Dit is nu toch niet van belang ontbloot,
daar de platen bewijzen dat men met geene gewone uitgave te doen heeft.
Overigens heb ik de overtuiging opgedaan dat de titels soms niet
heel en al volledig zijn overgeschreven ofwel in kleinigheden verschillen met de opgegevene titels in catalogussen. Ik haal er hier eenige aan,
alhoewel ik meestendeels de boeken zelf niet in handen heb gekregen.
Blz. 87 : Flavius Josephus, historie der Jooden, vertaald door
W. Sewel. Amsterdam, 1736, 2 deelen, 40, met platen.
Blz. 89 : Flavius Josephus, Joodsche oudheden of historie der
Joden, naar het oorspronkelijk grieksch overzien door S. Haverkamp. Arnhem, Cohen. 1 d., met platen.
Blz. 246 : voor den Juvenalis van Haarlem, 1709. 8.:), zou men
er bij kunnen voegen : met schoone titelplaat van J. Goerce.
Blz. 287 : Ovidius Naso. De gedaantewisselingen. In het latijn
en nederduitsch nieulijk vertaald en te zamen in het licht gegeven door J. Verburg. Nevens omstandige aanteekeningen door
A. Banier, Amsterdam, Wetstein Smith. 1732, fol., met schoone
platen van B. Picart.
Blz. 297 : Plinii Secundi. lies wijdberoemde hoochgeleerden
ouden philosophie en de natuerkondighers boecken en schriften.
Arnhem, 1617, 40, met vele platen.
Blz. 298 : Plinii Secundi. Des wijtberoeznden Natuerkondigers
vier boecken handelende van de Natuere menschen, der viervoetighe en kruypende ghedierten ; der voghelen en de kleyne
beestigens, der visschee, oesters ende kreeften, Amsterdam, H. Laurentz, 1644, 40, met vele platen.
Blz. 334 : Terentius. Comediae sex cum belgica interpretatione. Joan. Min. Elli. Rotterdam, 1663, in-12.
Blz. 352 : Virgilius. Nederduitsche overzettinghe der XII
boecken behelzende de wonderlijcke gevallen van iEneas door
F. Cochelet. Antwerpen,1747, 80.
Uit mijne boekerij wil ik slechts vermelden twee schrijvers waarvan de titel niet heel en al overeenkomt met dien door Pater GEEREBAERT aangegeven :
Blz. 325 : Alle de werken van Cornelius Tacitus in 't Hollandsch vertaalt door den Heer P. C. Hooft. T'Amsterdam bij
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Henrik Wetstein en Pieter Sceperus, 1704, fol., met eene voorreede
van Geeraardt Brandt en prachtige platen door A. Vaillandt en
J. Mulder.
Blz. 275 : Alle de werken van Publ. Ovidius Naso in de
Nederlandse Taale overgebracht door Abraham Valentyn. Met
Verklaaringen en Uitleggingen verrijkt, door Lud. Smids M. D. en
met omtrent driehonderd Printverbeeldingen vercierd, door de vermaarde Le Clerc geteekend; nevens veele Afbeeldingen van Goden
Godinnen en Dragten. 't Amsterdam bij Pieter Mortier, 1700-1701,
3 deelen, 40,
Niettegenstaande deze kleine opmerkingen ben ik overtuigd dat de
Lijst van Pater GEEREBAERT zoo volledig mogelijk is.
Pater GEEREBAERT heeft zijne lijst volgens de chronologische orde
opgesteld. Ik stel mij de vraag of het niet practischer zou geweest zijn
eerst de vertalingen der volledige werken van den schrijver chronologisch op te geven en daarna ook chronologisch de vertalingen van
zekere werken. Dit zou de raadplegingen en de opzoekingen veel
vergemakkelijken. Deze verandering zou niet veel werk vragen. Pater
GEEREBAERT zou maar iedere titel af te snijden hebben om ze dan
volgens de nieuwe orde te rangschikken. Ik zou eindelijk Pater GEEREBAERT verzoeken als slotrede van zijn zoo merkwaardig werk in een
paar bladzijden de aandacht te roepen op het feit dat zelfs in een tijd
als Nederland aan het hoofd stond van het humanismus, welke schrijvers
uitsluitelijk het Latijn bezigden, dichters en prozaschrijvers de oude
letterkundigen aan het volk in zijne taal bekend maakten en dit met
zulken goeden uitslag dat van vele schrijvers verschillende uitgaven
noodwendig waren. Dit zou een goed gedacht geven van de geestesontwikkeling van ons volk in vroegere tijden. Er is bijna geen Grieksche en Latijnsche schrijver die in het Nederlandsch niet vertaald werd
en er bestaat wellicht geen land alwaar zulks geschiedde.
De Academie mag zich gelukkig achten een zoo wetenschappeiijk
werk als de Lijst van Pater GEEREBAERT te ontvangen en ik heb de eer
voor te stellen het te doen drukken, nadat de schrijver het nog eens zal
herzien hebben.
2°)

Verslag van Dr, Jac. Muyldermans.

Pater A. GEEREBAERT S. J. legt ons een " Lijst voor van de
gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche
Schrijvers ". Het is een werk van onverdroten opzoeking, van groote
wetenschappelijke waarde, dat aller waardeering , verdient. Ik sluit me
dan ook aan bij de beschouwingen van mijn geachten Collega A. DE
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CEULENEER, en

wensch, zooals hij, dat het werk door de Koninklijke
Vlaamsche Academie kunne uitgegeven worden. Pater A. GEEREBAERT
heeft recht op onzen dank en onze hulde.

d] In memoriam Dr. A. Fierens z De Vaderlandsche
Geschiedenis en ons Middelbaar Onderwijs. II. De opleiding
der leerkrachten, door den heer Prof. Dr. J. MANSION voor
te dragen. — Dr. FIERENS moest zelf dit stuk voorlezen in de
September-vergadering laatstleden : hij was evenwel in de
onmogelijkheid naar die vergadering te komen, daar hij den
plechtigen lijkdienst van Dr. LECOUTERE, te Leuven, wenschte
bij te wonen. Hij schreef alsdan : " Ik heb zooveel persoonlijke
" verplichtingen jegens zaliger Professor LECOUTERE, dat het
" vodr mij een daad is van piëteit op dien lijkdienst aanwezig te
" zijn ". •— Dr. FIERENS had zijn onderwerp als volgt toegelicht : " Spreker behandelt dat onderwerp om te voldoen aan
" een wensch door Prof. DE CEULENEER uitgedrukt in de zitting
" van Juli. Hij heeft het vooral over de Atheneum-leeraars. Hun
" wetenschappelijke opleiding acht hij goed opgevat, maar hun
" pedagogische vorming is onvoldoende; om haar te verbeteren,
" zou de didactische proef van het doctoraat in de wijsbegeerte
" en letteren ongeveer een half jaar na de wetenschappelijke
" proeven moeten gesteld worden, opdat de doctorandus gedu" rende enkele maanden geheel zijn aandacht uitsluitend aan de
" studie der opvoedkunde zou kunnen wijden ".
Dr. MANSION geeft daarop lezing van het stuk.
^-- De Commissie stelt voor de lezing op te nemen
in de Verslagen en Mededeelingen. (Aangenomen.)
ei Anneessens herdacht, door Kan. Dr. MUYLDERMANS.
--- Uitgesteld tot eene volgende zitting.
f] Margareta van Lovere, door Mr. LEON. WILLEMS. —
Deze naam komt voor in twee akrostichons van de P efreynen
van Jan van Doesborch (-{ 1525). Zij is waarschijnlijk de
vrouw aan wie de gedichten opgedragen wi rden . Spreker rraagt
naar inlichtingen over haren persoon.
2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in
en door het Nederlandsch. — De heer GUST. SEGERS,
secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden :
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Zijn aanwezig de heeren : Dr. LEO GOEMANS, voorzitter,
Kan. Dr. MUYLDERMANS, Prof. DE CEULENEER, Kan. AM. JOOS,
OMER WATTEZ, J. JACOBS, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, leden, en
G. SEGERS, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat :
a} LIDMAATSCHAP DER COMMISSIE. Voordracht van twee
candidaten tot vervanging van Dr. C. LECOUTERE. -- Worden
voorgedragen de heeren Dr. J. PERSIJN en Dr. M. SABBE.
b] VERKIEZING VAN HET 9de BESTUUR DER COMMISSIE.

Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der
Commissie voor het jaar 1922-1923. --• Worden verkozen de

heeren :
tot Voorzitter, OMER WATTEZ;

Ondervoorzitter, Kan. Joos ;
tot Secretaris, G. SEGERS.
c] Verscherpte leerplicht. Lezing door den heer GUSTAAF
SEGERS. -- De heer SEGERS leest eene verhandeling over Verscherpte leesplicht. Uit officiëele statistieken, door den Heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten medegedeeld, blijkt,
dat, niettegenstaande de wet op den leerplicht, de schoolbijwoning hier te lande veel te wenschen overlaat. In Frankrijk is
dit insgelijks, wellicht nog in ruimer mate het geval. In België
werden reeds strenger strafwetten op de onregelmatige schoolbijwoning gestemd; het wetsontwerp door den heer Jossot,
Senator van La Cote d'Or, in den Franschen Senaat neergelegd, verscherpt merkelijk de maatregelen, door de wet van 1882
ter beteugeling van het schoolverzuim voorgeschreven. Zijn
hoogst merkwaardig verslag bevat tevens bittere klachten over
de gebrekkige toepassing dezer wet.
De heer Secretaris komt tot het besluit, dat de leerplicht
op het lager onderwijs noodzakelijk is, doch dat het niet noodzakelijk is onze wet te verscherpen, noch hare sancties met de
uiterste strengheid toe te passen. De prachtigste school, met
de kostelijkste meubels voorzien, de strengste leerplicht, de
voorbeeldigste wetten en verordeningen, het doelmatigste programma ; dit alles is niet voldoende om het volksonderricht
ernstige, duurzame uitslagen te doen opleveren, wanneer het
niet wordt bezield door de persoonlijke eigenschappen, door
tot
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de bekwaamheid, het plichtsgevoel, en de liefde tot zijn ambt
en tot de kinderen en de geestdrift van den onderwijzer, voor
wien de hem beschikbare hulpmiddelen slechts als bijzaken zijn
te beschouwen.
Aan de bespreking nemen al de leden deel. Er
wordt vooral op gedrukt, dat het volstrekt noodzakelijk
is, dat de hoofdvakken van het lager onderwijs met de
grootste zorg onderwezen worden. --- De heer Voorzitter wenscht den heer Secretaris geluk met zijn verhandeling en stelt voor haar in de Verslagen en
Mededeelingen der Academie op te nemen. (Eenparig

aangenomen.)
d] Lezing door Dr, A.-J.-J. VANDEVELDE : Over hervormingen in het vakonderwijs. II. Chemische proeven in het
lager, in het middelbaar en in het vakonderwijs. — De heer
VANDEVELDE doet Bene mededeeling over hervormingen in het
vakonderwijs; die mededeeling volgt op deze door hem vroeger
over bacteriologische proefnemingen gedaan, en is thans bestemd
om het materiaal te beschrijven, dat in de vakscholen, en, ook
in het lager, middelbaar en normaal onderwijs op het gebied
der scheikunde, bestendig ter beschikking van leeraars en leerlingen zou moeten gebracht worden.
-- Dr. GOEMANS vestigt de aandacht op de noodzakelijkheid de Nederlandsche terminologie der wiskunde in het onder
wijs vast te stellen zoodanig, dat overal dezelfde termen gebruikt
worden om dezelfde denkbeelden weer te geven.

— De heer Voorzitter stelt voor de verhandeling
van den heer VANDEVELDE in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. (Goedgekeurd.)

DAGORDE.
1°) Wetenschappelijke werken LEESCOMITEIT.
(Zie boven, blzz.125-126.) — Samenstelling van de Jury.
De heer Minister van Wetenschappen en Kunsten heeft,
den 17 October, den brief zooals hieronder volgt, aan de
Academie gestuurd
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" Als gevolg op uw schrijven in dato 28 September,
" betrek hebbend tot de instelling der Jury belast met het
" beoordeelen der wetenschappelijke werken voor te dra" gen aan de Commissie voor het rangschikken der hand" schriften, waarvan de uitgave door den oorlog en de
" daaropvolgende crisis werd belet,
" heb ik de eer U te melden dat het ingesteld weten" schappelijk leescomiteit de werken in de twee talen zal
" beoordeelen.
" Ten andere, de ingekomen wetenschappelijke

" werken in Vlaamsche taal gesteld zijn allen van
" geschiedkundigen aard.
" En voor 't geval dat er onder dezen een werk
" mocht voorkomen, dat, buiten de bevoegdheid valt van
" het aangestelde wetenschappelijk leescomiteit, wordt in
" het Ministerieel Besluit de aanstelling van deskundigen
" voorzien, zoodat om 't even in welk vak de Vlaam-

" sche Wetenschap tot haar recht zal komen. "
Mag dit schrijven onbeantwoord blijven ?, vraagt
het Bestuur.
De Vergadering stemt in met het voorstel, aan de
heeren Is. Teirlinck, Dr. A.-J.-J. Vandevelde en Dr.
Fr. Daels de zorg op te dragen, te zamen met het Bestuur,
een ontwerp van antwoord aan den Heer Minister op te
stellen. De heer WATTEZ zegt verder dat, met het oog
op die stemming, het Bestuur zich reeds dezen morgen
met de zaak heeft onledig gehouden. De heer ISID. TEIRLINCK was zoo goed een ontwerp voor te bereiden,
waarvan hij lezing geeft en dat door de Academie met
eenparige stemmen wordt goedgekeurd. ^- Het stuk zal
zonder uitstel aan den Heer Minister verzonden worden.
— (Daar de heer Dr. DAELS verhinderd is de vergadering bij te wonen, is van zijne medewerking aan het
opstellen van bedoelden brief moeten afgezien worden.)
2°) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder, voor het jaar 1922. -- In geheime vergadering gaat
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de Academie over tot de verkiezing van haar Bestuurder
en van haar Onderbestuurder voor het jaar 1922. — Tot
stemopnemers worden aangewezen de heeren Kan. Amaat
Joos en Gustaaf Segers. — Worden verkozen :
tot Bestuurder, de heer OMER WATTEZ, en
tot Onderbestuurder, de heer Dr. LEO GOEMANS.
— Deze verkiezing zal ter bekrachtiging aan Z. M.
den Koning worden voorgelegd.
- De heeren WATTEZ en GOEMANS zeggen aan
de Leden dank voor de uitgebrachte stemming en beloven
al hun krachten ten dienste der Academie te stellen.
3°) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. — Verkiezing van een lid
tot vervanging van Dr. C. LECOuTERE zaliger. Candidaten : de heeren Mr. LEONARD WILLEMS en Prof.
Dr. LOD. SCHARPÉ.
De Vergadering gaat tot de verkiezing over.
Worden door den waarnemenden Bestuurder tot
stemopnemers aangewezen, de heeren Kan. Joos en
G. Segers.
Wordt verkozen de heer L. WILLEMS.
4°) In memoriam Dr. A. Fierens : Ons prebendenwezen onder de pausen te Avignon. — Dit stuk, dat
geschreven werd door Dr. A. FIERENS, om op de
November-vergadering gelezen te worden, werd, ten
behoeve der Academie, door Mevrouw weduwe FIERENS,
aan den heer Dr. LEO GOEMANS overgemaakt. Deze
laatste brengt eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van
den betreurden afgestorvene, die een der meest werkzame Leden der Academie is geweest. Hij geeft lezing
van het stuk, waarin zeer merkwaardige bijzonderheden
over het pauselijk hof van Avignon voorkomen.
— De heer Bestuurder zegt den heer GOEMANS hartelijk dank voor zijn bereidwilligheid en stelt voor de zoo
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belangwekkende studie van Dr. FIERENS in de Verslagen
en Mededeelingen op te nemen. (Toejuiching.)
*

**

Laatste omvraag. — De heer Prof. AD. DE CEULENEER geeft lezing van de Koninklijke Besluiten, betreffende de Vermeerdering van reis- en zitpenningen
toegekend aan de Leden der Académie Royale de Belgique en van de Académie Royale de langue et de littérature frangaises, te Brussel, welke in het STAATSBLAD
van 22 September laatstleden verschenen zijn. Hij vindt
het zonderling, — om niet meer te zeggen — dat niet een
gelijk Besluit inzake de Koninklijke Vlaamsche Academie
genomen werd en wenscht van het Bestuur eenige uitleggingen dienaangaande te bekomen.
De Bestendige Secretaris antwoordt hierop, dat hij
niet de minste mededeeling daaromtrent uit het Ministerie
ontvangen heeft. De Koninklijke Besluiten uit het Staatsblad zijn hem ook onbekend gebleven. Voorzeker zal het
wel een louter toeval zijn, maar juist het nr van 22 September ontbreekt aan de verzameling der Academie.
De heeren WATTEZ, VERCOULLIE en VERMEYLEN
nemen deel aan de daaropvolgende bespreking. Er wordt
ten slotte beslist dat over de uitsluiting onzer Koninklijke
Instelling dringend aan den heer Minister zal geschreven
worden.
— De vergadering wordt te 4 uur gesloten.

DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS
IN ONS [vIIDDELBAAR ONDERWIJS.
II

•

DE OPLEIDING DER LEERKRACHTEN,
door
Dr. ALFONS FIERENS,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Bij de behandeling van dit onderwerp, dat ik in overweging genomen heb om te voldoen aan de vereerende
uitnoodiging onzer Commissie, kan ik betrekkelijk kort zijn.
Over de opleiding der onderwijzers, die met den leergang
der vaderlandsche geschiedenis belast zijn in de voorbereidende
afdeelingen onzer middelbare scholen, en over de regenten,
die in de middelbare afdeelingen doceeren, heb ik niets nieuws
te zeggen : over hun wetenschappelijke vorming heb ik een
woord gerept in mijn voorgaande lezing en uit zuiver pedagogisch oogpunt zijn zij bevoorrechten, vermits zij in de oefenscholen, die aan onze normaalscholen gehecht zijn, op de meest
practische wijze tot de uitoefening van hun ambt worden
voorbereid. Alleen over onze atheneumleeraars, van wie een
diploma van doctor in de wijsbegeerte en letteren vereischt
wordt, dient dus te worden gesproken. Vergis ik mij niet, dan
moet het onderzoek loopen over deze tweevoudige vraag : is
de wetenschappelijke opleiding die zij aan de hoogeschool
ontvangen onontbeerlijk ? is de pedagogische vorming die hun
wordt verstrekt toereikend ? Mijn antwoord luidt, zonder
aarzelen, op de eerste vraag : ja; op de tweede vraag: neen.
I.

Een streng wetenschappelijke vorming is noodig. Niet
alsof aan onze athenea de historische critiek moest worden
onderwezen, niet alsof men er rechtstreeks de bronnen zelf der
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geschiedenis aan de leerlingen moest voorleggen. Och neen!
Maar de meester moet meer weten dan hij mededeelt, hij
moet meer zijn dan de kleurlooze echo van een handboek. Om
zijn leerstof eenvoudig en bevattelijk te maken, moet hij ze
grondig beheerschen, iets wat enkel door een jarenlangen
historischen arbeid bereikt wordt. We hebben het in onze
voorgaande verhandeling doen uitschijnen : het geschiedkundig
onderricht vereischt noodzakelijk twee dingen, het vastleggen
der hoofdlijnen langswaar een historisch proces zich afwikkelt
en een gepaste keuze der bijzonderheden om den aangewezen
ontwikkelingsgang te belichten. Voor het een en voor het ander
is specialisatie in het vak een onomgaanbare behoefte. Zij is
het voor den hoogsten leergang, dien der rhetorika, waar men
op de breedst mogelijke synthesis is aangewezen ; zij is het ook
voor den voorgaanden, dien der vierde, omdat hij den onmiddellijken ondergrond vormt van den anderen. In de middelbare
scholen wordt de leergang van den derden cyclus gegeven
door een regent en wij hebben den leergang der vierde ongeveer gelijkgesteld met die van het derde middelbare studiejaar.
Ongetwijfeld; maar in de middelbare scholen is de derde cyclus
heelemaal zelfstandig, vermits hij er het eindpunt uitmaakt van
de historische vorming der leerlingen ; in de athenea, integendeel, moet hij worden opgevat als een voorbereiding tot een
nieuwen, hoogeren cyclus die er rechtstreeks moet bij aansluiten. De manier waarop hij gegeven wordt moet dus rekening
houden met hetgeen volgen zal en het ware verkeerd twee
verschillende architekten aan te stellen, een voor de grondvesten
en een voor den bovenbouw : hun plannen en werkwijzen
zouden al te ver kunnen uiteenloopen. Laten we doctors
gebruiken in onze athenea zoowel voor den derden cyclus als
voor den vierden, maar zorgen wij ervoor dat zij ook pedagogisch voor hun taak wezen opgewassen.
II.

Dat zijn ze niet op dit oogenblik. Alleman is het daar over
eens. De jongeling, die met zijn diploma van de hoogeschool
komt, kan heel mooi disserteeren en geleerde boeken schrijven
voor technici, — hij kan niet onderwijzen, want hij kent niets van
de psychologie en de behoeften des kinds. Voornaam doet hij
genoeg; hij goochelt met woorden en namen en datums en
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heeft maar één schrik : dien van geen belezenheid genoeg
aan den dag te leggen. Eenvoudig zijn durft, hij niet ; woorden
uitleggen, begrippen opklaren, het initiatief opwekken zijner
jongens en ze actief laten optreden, nog veel min. Negen keer
op de tien is zijn les een conferentie, gelukkig nog indien hij de
leerlingen er van terughoudt voortdurend met de pen in de
hand te zitten om al wat hij orakelt te boeken. Memorie en
nog memorie is alles wat hij meestal vereischt en jaren zijn er
vaak noodig eer hij tot het inzicht komt van wat waarlijk van
hem wordt gevraagd.
Op het eerste gezicht schijnt het gemakkelijk het kwaad te
verhelpen : dat men voor de toekomende docto s ter universiteit
een oefenschool inrichte zooals die bestaat voor de onderwijzers en de regenten in de normaalscholen, en dat men hun
het bekwaamheidsdiploma, dat hun toegang geeft tot de
athenea, slechts aflevere nadat zij voldoende bewijzen hebben
gegeven van hun bevoegdheid.
De regel is gemakkelijk ; maar de toepassing is moeilijk.
We moeten op zoek, eerst en vooral, naar een oefenschool. De aangewezen oefenschool, althans voor onze staats
hoogescholen, is het atheneum. Vraag is of de atheneumleeraars
de inmenging van vreemden graag zullen aanvaarden. Professor
A. L. Corin, die de zaak schijnt onderzocht te hebben voor
Luik (1), meent van ja. Vraag is het ook of het onderwijs er
niet zal door lijden. Ieder candidaat immers zou een zeker
aantal lessen moeten geven, ten minste een tiental, en dit zoo
mogelijk in verschillende klassen. Zijn de candidaten talrijk,
dan zou daar licht een ernstige desorganisatie kunnen uit
voortspruiten. Om dezelve te voorkomen is een innige verstandhouding tusschen de atheneumleeraars, de universiteitsprofessors en de candidaten volstrekt onontbeerlijk. Bij een eventueele
regeling moet trouwens gedacht worden aan al de vakken van
het programma en niet aan de vaderlandsche geschiedenis
alleen.
Naast de oefenschool, de professor. In Leuven, waar de
pedagogische vorming tot nu toe het best was ingericht, heeft
(1) Zie zijn artikel Professeurs d'université et professeurs d'athénée, in L'Athénée, organe of ciel des athénées royaux, lycées et
colleges communaux, 3e jaargang, 1-15 Juli 1921.
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een zelfde leeraar al de specialiteiten van de wijsbegeerte en
letteren in zijn bevoegdheid; voor de wetenschappen bestaat
bij mijn weten niets dergelijks (1). Professor Corin meent dat
het verkeerd is en wenscht een afzonderlijken leergang in de
methodologie voor elke afdeeling der wijsbegeerte en letteren :
moedertaal, doode talen, levende talen, geschiedenis. Daar is
voor en tegen. Voor is dat ieder vak, inderdaad, zijn eigen
aard heeft en zijn eigen vereischten, en dat men die vereischten
best uit eigen praktijk leert kennen : M. Corin stelt dan ook
voor die specialiteitsleeraars te zoeken in de athenea liever dan
in de hoogescholen. Tegen is dat feitelijk het speciale in een
vakmethodologie toch niets anders is dan de concrete toepassing van algemeene beginselen die gemeengoed zijn van geheel
het onderwijswezen, en dat dit gemeengoed juist een wetenschap vormt op haar eigen, die de specialiteitsleeraar niet of
niet grondig genoeg kan kennen. Best is dan ook, naar mijn
persoonlijke meening, het stelsel dat in zwang is in onze
middelbare normaalscholen : een bijzondere leeraar doceert er
de geschiedenis der pedagogie, de jeugdpsychologie, de algemeene methodeleer, zóó dat hij wat de afzonderlijke vakken
betreft op den steun en de medewerking der vakleeraars kan
re..enen.
Rest het tijdstip waarop de pedagogische vorming geschieden moet. Het eindexamen onzer doctors omvat drie proeven :
een theoretische proef, de ondervraging over de onderwezen
leerstof ; een practische proef, het aanbieden der thesis; een
didactische proef, de openbare les. Feitelijk wordt de werkkracht der doctorandi bijna uitsluitend opgeëischt door de
thesis. Om op pedagogisch gebied tot goede uitslagen te geraken, zou men de didactische proef geheel moeten scheiden van
de twee andere, zoo dat de toekomstige leeraar gedurende
vijf of zes maanden zich uitsluitend wijden kunne, zonder
eenige vreemde bekommernis, aan pedagogisch-methodologische studiën. Het examen van leeraar zou op die wijze
geheel op zich zelf staan, zooals dit tegenwoordig het geval
is, bij voorbeeld, met het examen van archivaris. Nu valt te
bezien of dit gebeuren kan zonder den studietijd van vier jaar
(1) Een prachtprogramma voor pedagogische opleiding werd
onlangs uitgewerkt aan de hoogeschool van Brussel. Het is nog te
vroeg om over de resultaten te oordeelen.
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finantiëele redenen heftig gekant zijn. Ik meen dat het kan.
Mits een zekere inspanning misschien, maar het kan. In plaats
van vier semesters te besteden aan de theoretische vakken en
de thesis, zou men zich bepalen tot drie, zoo dat de twee
eerste eindproeven na de eerste helft van het tweede studiejaar
.zouden worden afgelegd. Van de theorie zou overigens de
geschiedenis der pedagogie worden afgescheiden om bij de
derde proef te worden gevoegd, zoodat de zes laatste maanden
van het doctoraat uitsluitend aan onderwijszaken zouden
gewijd zijn. Ik twijfel niet of zulk een concentratie van arbeid
en gedachte zou de beste uitslagen opleveren.
Andere oplossingen zijn voorgesteld geworden, maar zij
zijn naar mijn oordeel niet zoo doeltreffend. Professor Corin
wil de thesis uitstellen : ik kan dit voorstel niet bijtreden. De
thesis is een der essentiëele elementen ik zei liever : het
essentiëele element — van de wetenschappelijke vorming.
Verklaren dat de doctorandus doceeren mag --- dus kan —
zonder door het aanbieden zijner thesis het bewijs te hebben
geleverd van zijn wetenschappelijke bevoegdheid, is bevestigen
dat die wetenschappelijke bevoegdheid overbodig is. Men vergeve mij de vulgariteit van de uitdrukking, maar het eischen
van een thesis na het toekennen van de professoreele investituur, dat is wat men in volkstaal heet : vijgen na Paschen.
Anderen droomen van een betaalden proeftijd in de athenea
zelf. Het stelsel is zeker denkbaar. Maar een betaalde proeftijd
veronderstelt een benoeming, en indien de candidaat na zijn
proeftijd niet voldoet, zal het zoo gemakkelijk zijn, meent men,
zijn benoeming, ze moge dan nog zoo voorloopig geweest zijn,
ongedaan te maken?
Iets moet in ieder geval worden beproefd. Het is hier de
plaats niet om bepaalde voorstellen te doen. Edoch, het onder
de oogen zien van de moeilijkheden, die voorkomen, is reeds
een stap in de goede richting, en waarheen mijn persoonlijke
voorkeur gaat, kan uit het voorgaande best blijken (1).
(1) De Verbeteringsraad van het Middelbaar Onderwijs heeft,
in 1921, het vraagstuk onderzocht en een " stage " van éen jaar
voorgesteld, door eene pedagogische en bestuurlijke proef bekroond.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.
I.

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

523. — PRICKSTOEL,
Verdam herleidt dat woord tot Predicstoel en geeft
onder 2°, naar Kiliaan, de beteekenis op van Vouwstoel :
sella plicabilis. — Aan " Jo e Joanna van Halle " en familieleden
wordt de toelating verleend om, in zekere kapel der OnzeLieve-Vrouwkerk te Brugge, een " lys " of bank te laten
maken (zie bij De Bo, v° Lys), om er nl. " hunne prickstoelen "
en kerkboeken in te bergen :
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 289, kol. 2 : " Voort sullen oock de
voornoemde... comparanten vermoghen in de selve cappelle te maecken
eene lys omme daerinne te legghen hunne prickstoelen, kerckboucken
ende sulsx als hemlieden goetduyncken ende believen sal... " (1626.)

524. VAUTTE, VAULTE.
Dit woord wijst op een Onderaardsche begraafplaats of
Kelder, Grafkelder, Fr. Caveau. Vgl. met VAUTE, bij De Bo.
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 289 : " ... gheaccordeert... te wesen
met... nopens den coop van de platse ende nieuwe vautte ghedaen
maecken onder de cappelle..., ten fyne dat de voornoomde tweede
comparanten coopers... aldaer sullen recht hebben van sepultuere ende
begraven worden... ; dat de voorseyde coopers... sullen vermoghen in
de selve cappelle te legghen hemlieden serck met hunne inscriptie ende
wapenen, daer onder sy souden begraven worden ; vermoghen oock in
de voornoemde vaulte te transporteren de beenderen... van hunne voor
ouders... in het maecken van de voornoomde vaulte verschoven. "
VERSCHOVEN, is hetzelfde als, spr. van " beenderen ",
Verstrooid, Fr. Dispersé. In den tekst hierboven wordt gewag
gemaakt van het verstrooien, uiteenspreiden, van beenderen bij
het herbouwen van een grafkelder.
EDW. GAILLIARD.

OVER HERVORMINGEN
IN HET VAKONDERWIJS,
DOOR

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

II. CHEMISCHE PROEVEN IN HET VAKONDERWIJS.

Op de zelfde wijze als in mijne eerste mededeeling over
het inrichten van microbiologische proeven (1), wensch ik nu
de beschrijving te doen van een eenvoudig materiaal dat kan
benuttigd worden voor de studie der scheikunde in het vakonderwijs, en zelfs ook in het lager, middelbaar en normaal
onderwijs.
Die beschrijving berust op dezelfde grondregels als deze
van mijne eerste mededeeling volgens de methoden door
Ing. E. Tytgat (2) uiteengezet : het materiaal wordt bestendig
op werktafels gebracht, op zulke wijze dat talrijke en eenvoudige proeven te aller tijd kunnen genomen worden, en dat
niet alleen de leera=rs en leeraressen, maar ook de scholieren
zelf het materiaal kunnen benuttigen.
Misschien zullen zekere personen de meening uitspreken
dat die chemische proeven soms eenig gevaar kunnen opleveren. Als men op voorhand weet dat er gevaar bestaat, dan
moet de geest dadelijk oplettend worden. Hoe nuttig de school,
hoe heilzaam de opvoeding, die het kind dwingen te denken
en op te letten; die hem in bijzondere gevallen aanzetten
een spoedige beslissing te nemen en eene verantwoordelijkheid te dragen.
(1) Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1921, blz. 145-152.
(2)Ibid., 1921, blz. 523 en vlgg.
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Daarom is de opvatting van het aanbrengen van een klein
chemisch laboratorium, of liever van een kleine chemische
inrichting op tafels, — de stands zooals Ing. Tijtgat deze
noemt, om wel te doen verstaan dat hier sprake is van een
bestendige tentoonstelling, en voeg ik er bij, eene levende
tentoonstelling, — daarom dus is die opvatting van het allerhoogste belang; daarom ook wil ik in de volgende regels een
beknopte beschrijving van enkele eenvoudige proeven mededeelen, ten einde als leidraad te dienen voor de belanghebbenden die mij deze hebben gevraagd.
§ 1.
Verwarming van akkergrond, •-- Glazen proefbuisje en lamp om luchtdroog akkergrond te verwarmen, ten
einde op 100°C de aanwezigheid van water vast te stellen,
en op hoogere temperatuur de stof te zien meer donker
worden, dampen met reuk van verbrand te zien ontstaan
(organische stoffen voortkommende van planten en dieren).
Glazen proefbuisjes om zetmeel, brood, hoorn, leder,
gelatine te verhitten en de reuk van verbrand vast te stellen.
Een porcelein schaaltje op een ijzeren stander en lamp om
den akkergrond te verhitten en daaruit de asch (minerale sto ff en,
waaronder zand) te verkrijgen.
§ 2. Kwantitatieve verwarming van akkergrond. -- Een
gevoelige balans met gewichten. Een verwarmingsstoof met
thermometer en warmteregulator om op blijvende temperatuur
(105°C) te verwarmen.
Een gewogen porcelein (of kwarts)-schaaltje met een
nauwkeurig bepaald gewicht akkergrond in de stoof op 105°C
gedurende eenige uren verwarmen; het schaaltje in een glazen
droogtoestel (met drogende stoffen zooals ongebluschte kalk)
laten afkoelen. Daarna wegen : het verlies van gewicht geeft
het gewicht van het water aan.
Daarna het schaaltje met de gewogen stof sterk verwarmen, en na afkoeling in het droogtoestel weder wegen : het
verlies van gewicht geeft de hoeveelheid verbrandde organische stoffen terwijl het gevonden gewicht het gewicht van
de minerale stoffen uitmaakt. De waarden op 100 gr., aldus in
percent, berekenen.
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§ 3. Behandeling van akkergrond met water. — Eene
flesch waarin eenig akkergrond met zuiver water wordt behandeld. Een filter bestaande uit flesch, trechter en filtreerpapier.
Op stukken dun glas, door een tang vastgehouden, achtereenvolgens een druppel zuiver water (zuiver gevangen regenwater, gedistilleerd water), pompwater, rivierwater, zeewater,
filtraat door den filter geloopen uit te dampen en de hoeveelheid uitdampingsoverschot te schatten.
Flesch met grooten trechter om regenwater te vangen,
Distilleertoestel (desnoods de schets daarvan).
Zand, krijt (niet oplosbare stoffen) met water behandelen
en het filtraat onderzoeken.
Keukenzout, suiker (oplosbare stoffen) met water oplossen,
en de gefiltreerde oplossing op een stukje glas uitdampen.
Het filtraat van den akkergrond behandelen met een proefvocht (zilvernitraatoplossing) en zien of er een wit neerslag
ontstaat; dezelfde proef in een proefbuisje uitvoeren met eene
oplossing keukenzout en het proefvocht.
§ 4. Behandeling van akkergrond met zuur. --- Proefbuisjes om op den akkergrond azijn (azijnzuur) of zoutgeest
(zoutzuur) te laten inwerken; ontwikkeling van gas (koolzuurgas). De zelfde proef met krijt : ontwikkeling van gas. Daaruit
besluiten dat achtergrond krijt bevat.
Akkergrond is een samengestelde stof, houdt water, organische stoffen, keukenzout, krijt, zand, enz... in. Die bestanddeelen behouden hunne bijzondere eigenschappen, en de
verhoudingen daarvan zijn willekeurig : akkergrond is een
mengsel. Voorbeelden van mengsels : tarwemeel, bier, melk,
boter, kuischpoeder, enz.
§ 5. Samenstelling van het krijt. — In een kwartsbuisje
met afleidingbuis wordt krijt sterk verwarmd (sterke lamp); het
ontstane gas wordt gevangen in een proef buisje met zuiver
water, dan in een proef buisje met kalkwater : witte troebeling.
Proef buisje met kalkwater, waarin door een dun glazenbuisje de lucht uit de longen wordt geblazen : witte troebeling.
Een stukje boschkool, met een tang vastgehouden, doen
gloeien, en verder in een glazen bokaal laten branden; het
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bokaal sluiten na inbrenging van eenig kalkwater ; door schudden ontstaat een witte troebeling.
De troebeling wordt door het koolzuurgas voortgebracht.
Schets of model van een kalkoven waarin de kalksteen
(blauwe steen, marmer, krijt, oestersschelpen) wordt verhit. Er
ontstaat ongebuschte kalk en koolzuurgas.
Krijt is samengesteld uit ongebluschte kalk en koolzuurgas.
§ 6. Samenstelling van het koolzuurgas. -- Glazen stolp
in eene schaal met water; de stolp draagt van boven eene
opening die met een caoutchouc stopsel wordt gesloten. Op
het water kan een klein drijvend porcelein schaaltje (b. v. op
een stuk kurk) gebracht worden ; in het schaaltje kan men ijzervijlsel, calcium, phosphor doen branden, terwijl door de stolp
een bepaalde hoeveelheid lucht wordt ingesloten.
Er wordt vastgesteld dat een gedeelte van de lucht door
de brandende stof wordt opgenomen : het water stijgt in de
stolp. Het opgenomen gedeelte van de lucht is zuurstof.
Een porceleinschaaltje met 7 gr. ijzervijlsel; doen branden
boven eene lamp op een ijzeren stander ; door weging op de
gevoelige balans, een verhooging van het gewicht vaststellen;
verwarmt men langen tijd en wel tot constant gewicht, dan
bekomt men het gewicht 10 gr. Het verschil 10 -- 7 — 3 gr. is
de hoeveelheid uit de lucht opgenomen zuurstof.
Portret van A. L. Lavoisier (1743 j 1794), de stichter van
de kwantitatieve scheikunde, die het belang van de wegingen
heeft doen uitschijnen.
Magnesiumdraad en tang : de verbranding in de lucht
geschiedt, evenals voor ijzer, calcium, phosphor door opnemen
van de zuurstof van de lucht; er ontstaat witte magnesia
(oxyde van het magnesium).
Eene flesch inhoudende stukjes krijt (ook wel marmer,
zuilsteen, schelpen) gesloten met een stopsel van twee openingen voorzien : de eene draagt een trechterbuis die tot op den
bodem van de flesch gaat, de tweede draagt een afleidingsbuis die tot in een bokaal geraakt. Met zoutgeest ontstaat
koolzuurgas dat zich in het bokaal verzamelt; als het bokaal
met het gas gevuld is (vast te stellen door het uitdooven van
een brandend lucifertje), wordt in het bokaal een brandend
magnesiumdraad gebracht, Het magnesium brandt voort tot
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witte magnesia (samengesteld uit magnesium en zuurstof), ter.
wijl zwarte koolstof in vrijheid wordt gesteld : koolzuurgas is
dus samengesteld uit koolstof en zuurstof (oxyde van de
koolstof).
§ 7. Samenstelling van de kalk. Het metaal calcium
(alleen het poreus metaal brandt gemakkkelijk) verbranden
boven een porcelein schaaltje. De ontstane kalk behandelen
met water ; filter om het kalkwater af te scheiden, dat met het
koolzuurgas van de ademhaling troebel wordt. Kalk is dus
samengesteld uit calcium en zuurstof (oxyde van het calcium).
De stoffen (oxyden) die door de verbranding ontstaan zijn
met kalk te vergelijken.
Ijzeren schaaltje met een weinig lood ; door de verhitting
boven eene vlam ontstaat het oxyde van het lood (loodglit) :
oxydatie. Stuk boschkool waarop loodglit door middel van
de blaaspijp wordt verwarmd : het oxyde van het lood schenkt
zijne zuurstof aan de koolstof (koolzuurgas) ; het lood, van de
zuurstof beroofd, komt tot den metallischen toestand terug :
reductie.
Schets van een hoogoven ; daarin wordt ijzererts (monsters) of ijzeroxyden tot ijzer gereduceerd, terwijl de koolstof
met de zuurstof zich vereenigt.
Proef buisje met kwikoxyde : de verwarming geeft kurk, en
de vrijgeworden zuurstof kan door een gloeiend (stil brandend)
houtstaafje aangetoond worden. (Proef van Priestley.)
Het portret van J. Priestley (1733 t 1804), die de zuurstof
heeft ontdekt.
Schets van den electrischen oven van Moissan, waarin
de reductie van de kalk met koolstof op ca 2500 0C werd
beproefd : het calcium wordt vrij, doch vereenigt zich met de
koolstof tot calciumcarbide; glas met water om calciumcarbide
te ontbinden onder vorming van kalk en brandbaar acetyleengas.
Het portret van H. Moissan (1852 t 1907), de ontdekker
van het calciumcarbide.
§ 8. Samenstelling van het keukenzout. — Natrium
(gevaarlijk! vooral in de aanwezigheid van water en zelfs

vochtigheid, onder petroleum bewaard, Flesch inhoudende

-790-chloorkalk, gesloten met een stopsel van twee openingen
voorzien; de eene draagt een trechterbuis leidende tot op den
bodem van de flesch ; de tweede draagt eene afleidingsbuis ;
glazen kolf waarin de afleidingsbuis leidt. Door de trechterbuis
eerst water, dan (alleen met kleine hoeveelheden) zoutgeest.
Op deze wijze kan de kolf met groengeel chloorgas (gevaarlijk
voor de longen !) gevuld worden. De kolf sluiten. Dan op een
porcelein lepel (vorm mostaardlepel), vastgemaakt in een groot
kurk, een erwtgroot stukje natrium in de vlam smelten en
dan in de chloorhoudende kolf brengen.
De ontstane witte wolk laten neerslaan op de wanden
van de kolf; deze nu met zuiver water oplossen. Met het
proefvocht zilvernitraat ontstaat een wit neerslag. Een horlogeglas en waterbad om een kleine hoeveelheid van de oplossing
uit te dampen ; vergrootglas om de ontstane kristalletjes te
onderzoeken : zelfde vorm als de kristallen van keukenzout.
Het aldus met chloor en natrium bereide keukenzout is
samengesteld uit chloor en natrium.
§ 9, Samengestelde en enkelvoudige stoffen.. Akkergrond is een mengsel. Bij andere samengestelde stoffen zooals
krijt, kalk, koolzuurgas, keukenzout zijn de eigenschappen van
de bestanddeelen diep gewijzigd of verborgen ; verder zijn de
hoeveelheden der bestanddeelen altijd dezelfde ; zulke samengestelde stoffen noemt men verbindingen. Tabel met voorbeelden van verbindingen met de constante samenstelling,
telkens voor 100 gr. :
100 gr. krijt = 56.0 gr. kalk en 44.0 gr. of 22.31. koolzuurgas
100 gr. kalk = 40.0 gr. calcium en 70 gr. of 42.01. zuurstof
100 gr. of 50.7 1. koolzuurgas = 27.3 gr. koolstof en 62.7 gr.
of 43.81. zuurstof
100 gr. keukenzout = 39.4 gr. natrium en 60.6 gr. of 18.81. chloorgas
100 gr. ijzeroxyde = 70.0 gr. ijzer en 30,0 gr. of 21.01. zuurstof
100 gr. loodglit = 92.8 gr. lood en 7.2 gr. of 5,0 1. zuurstof
100 gr. kwikoxyde == 92.6 gr. kwik en 7.4 gr. of 5.21. zuurstof

De hoeveelheden (in liter) der gassen voorstellen door
glazen bokalen met de aanwijzing van het gasvolum, of door
een cubusmodel in hout of in ijzerdraad om den omvang van
het gasvolum op te geven.
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Enkelvoudige stoffen kunnen in nieuwe stoffen, zooals • de
samengestelde, niet gesplitst worden; in den tegenwoordigen
toestand van de wetenschap zijn er 83 enkelvoudige stoffen of
elementen die zich verder niet laten splitsen.
Monsters van de volgende elementen :
Aluminium, lood, calcium, ijzer, goud, jood, kalium, cobalt,
koolstof, koper, magnesium, mangaan, natrium, nikkel, phosphor, platina, kwik, zwavel, zilver, silicium, zink, tin.
Tabel met den naam dezer elementen, waaraan deze in
gasvormigen toestand worden gevoegd : chloor, zuurstof, stikstof, waterstof.
Cubische houtblokken om de vergelijkende hoeveelheden
van eenige elementen op onzen aardbol (dampkring inbegrepen),
voor te stellen. De cijfers ook op een tafel :
zuurstof
= 49.98 0/0
silicium
= 25.30 0/o
aluminium -= 7.26 0/o
ijzer
= 5.08 0/o
calcium
= 3.51 0/o
magnesium = 2.50 0/o
natrium
= 2.28 0/o
kalium
= 2.23 0/0

waterstof — 0.94 0/0
koolstof = 0.21 0/0
= 0.15 0/0
chloor
phosphor = 0.09 0/0
mangaan = 0.07 0/0
zwavel = 0.04 0/0
stikstof = = 0.02 0/0

§ 10. Het water. — Proef buisjes en lamp om de aanwezigheid van water aan te toonen in luchtdroge stoffen,
zooals akkergrond, tarwemeel, suikerij, houtzagelingen, in
scheikundige producten zooals witte aluin (45.5 0/0 water),
blauwe aluin of kopersulfaat (36.0 o/o water), sodakristallen
(62.9 °/o water).
Porceleinschialtjes, stander en tang om vast te stellen
dat de droging van 10 gr. aluin, van 10 gr. kopersulfaat, 10 gr.
sodakristallen, resp. 4.55, 3.60 en 6.29 gr. water verliezen.
Een flesch met zinkstukjes ; stopsel met trechterbuis en
puntige afleidingsbuis; op het zink water gieten, daarna verdund zwavelzuur (sterk zwavelzuur in het water gieten! niet
omgekeerd). De waterstof aansteken als die zuiver is (gevaarlijke proef, ontploffing van het toestel vermijden door het gas
eerst in een proefbuisje te beproeven) : de waterstof is zuiver
--- gesloten kant naar omhoog omdat waterstof lichter is als
de lucht --- als zij door aanraking met eene vlam de waterstof
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niet meer schuifelt). Een beker met koud water boven de waterstofvlam houden : vorming van een waternevel vaststellen.
Water is eene verbinding van 11.11 o /0 waterstof en
88.88 o/0 zuurstof.
§ 11. De lucht. Mengsel van stikstof en zuurstof. Stolp
met stopsel boven water : een brandend kaarsje, een stukje
brandend phosphor in een schaaltje, op een drijvend kurk
geplaatst, dooven uit (stikstof) na eenigen tijd gebrand te
hebben (zuurstof).
Een dunne lange meetbuis, met een stuk wit phosphor op
een ijzeren naald vastgemaakt (gevaarlijk! liefst onder water
behandelen), boven het water. Na eenige dagen, de vermindering van het luchtvolume vaststellen.
§ 12. Zuren en basen. Drie porceleinschaaltjes waarop
men ijzervijlsel, natrium, phosphor doet branden. Na afkoeling,
met zuiver water behandelen. In de bekomene oplossingen lakmoespapier brengen : de kleur blijft onveranderd voor het ijzer
(onverschillige oxyde) de kleur wordt blauw voor het natrium
(base), en rood voor het phosphor (zuur).

De proeven die ik beschreven heb, heb ik meermaals als
inleiding van een leergang van scheikunde uitgevoerd, zoowel
bij het hooger onderwijs als bij het vakonderwijs. Zij worden
trouwens theoretisch besproken in twee leerboeken (1) die ik
vroeger liet verschijnen.

(1) Eléments de chimie générale préparatoire a 1'étude biochimique
des fermentations, 2e édition, Gand, 1910.
De scheikunde in betrekking met de gistingsnijverheden, 2e uitgave,
Gent. 1917,

VERSCHERPTE LEERPLICHT
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Indien ergens wakkerheid, beleid en edel plichtsgevoel vereischt worden, het is bij de opkweeking, opvoeding en vorming der pas ontluikende kindsheid,
VAN DER PALM.

Als antwoord op eene vraag, hem in de Kamer gesteld,
heeft minister Destrée het volgend bedroevend antwoord
moeten geven :
Over het algemeen zijn de verslagen van het schoolopzicht, betreffende de uitvoering van de wet op den leerplicht, ontmoedigend.
De eerste toepassing had goede uitslagen opgeleverd, doch zoodra
men kennis kreeg van het mecanisme der wet, van de onbeduidendheid
der opvolgende vermaningen vanwege den opziener en van de al te
vaderlijke welwillendheid van den vrederechter, werd de wet aanzien
als eene eenvoudige aanbeveling waarom men zich niet verder bekommerde.
Voorzeker de schoolbijwoning der onder het vroegere stelsel als
geregeld aangeschreven leerlingen is verbeterd, doch men is er niet in
geslaagd de straatloopers die men altijd in grooten getale ontmoet,
bepaald tot schoolbijwoning te overhalen.
Wanneer het kind den ouderdom van 12 jaar bereikt, ziet men de
schoolbijwoning verslappen om soms zelfs volkomen op te houden.
Indien de toestand als voldoende mag beschouwd worden in sommige schoolgebieden, in de andere, integendeel, is hij waarlijk bedroevend.
Ziehier trouwens een kort overzicht van hetgene vastgesteld werd
door de verschillende opzieners, betreffende het schooljaar 1919-1920.
(Wij bepalen ons bij de gegevens voor 't Vlaamsche land ; die voor
't Walenland zijn niets beter.)
KANTON LIER, In sommige nijverheidsgemeenten volgen 10,
12, 25 t. h. der kinderen op ongeregelde wijze ; de verhouding bereikt
35 t. h. voor de jongens en 44 t. h. voor de meisjes in eene landbouwgemeente.
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TEN-DODE, AARSCHOT, GELDENAKEN. Een groot getal kinderen

boven de 12 jaar wonen de scholen zeer ongeregeld of in het geheel
niet meer bij.
In de groote Haspegouwsche landbouwstreek is de toestand betreurenswaardig en de opzieners doen uitschijnen hoe dat afsteekt bij de
overige gedeelten van hun wederzijdsche kantons.
KANTON WAVER. — 152,000

afwezigheden voor 9000 leerlingen ;

't zij gemiddeld 17 per leerling.
KANTON BRUGGE. Op een getal van 12,743 leerlingen worden
700 leerlingen ongeveer om de twee maanden aangeklaagd, 't zij 18 t. h.
De 6/10 daarvan behooren tot de stad Brugge en tot de badgemeenten.
KANTON KORTRIJK. -- Sommige scholen teekenen meer dan
100 afwezigheden daags aan en het schoolopzicht klaagt 1 gezinshoofd
op 4 bij den vrederechter aan.
KANTON MEENEN. Vergeleken bij het afgeloopen jaar heeft de
schoolbevolking met 422 leerlingen afgenomen (258 meisjes en 154 jongens). De vermindering komt hieruit voort dat de kinderen van 12 jaar
en meer wegblijven. Deze toestand wordt trouwens vastgesteld in al de
grensgemeenten, waarvan vele kinderen in Frankrijk gaan arbeiden.
KANTON AALST. — Op 13,968 leerlingen : 1668 ongeregelde in
April-Mei 1920 en 1418 in juni-Juli. De opziener heeft voor deze twee
tij perken 1060 vermaningen en 2026 aanklachten uitgestuurd.
De verhouding der ongeregelden bedraagt 12 t. h. te Aalst zelf
en 29 t. h. te Nieuwerkerken.
KANTON GEERAARDSBERGEN. — Bij zijne laatste bezoeken van
1920, heeft de opziener 965 aanwezigen geteld op 1213 ingeschreven,
't zij 22 t. h. afwezigen. Twee klassen hadden slechts 12 en 8 aanwezigen
op 39 en 22 ingeschreven. Op 1633 leerlingen van den hoogsten graad
(laatste klas), die nog aan leerplicht onderworpen zijn, hebben er 316
bepaald de school verlaten om thuis of in de fabrieken te arbeiden ;
237 zijn weggebleven gedurende 1/3 en 231 gedurende de helft der
klasdagen.
KANTON LOKEREN. — In de scholen van Lokeren-Centrum verliezen de leerlingen gemiddeld 28 dagen per jaar en in die van de
buitenwijken der stad : 37 dagen. Te Selzaete 41, te Stekene en op
De Clinge 921.
De opziener schrijft : " ... Voor het wieden van het vlas trekken
de kinderen in schoolouderdom met gansche benden de grens over : zij
blijven er (in Holland) gedurende het gansche seizoen, leven en slapen
er in schuren, in een noodlottig samenwoekeren met volwassenen en
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wanneer deze ongelukkigen opnieuw ter school komen, brengen zij er
hun zedelijk verval over en ondermijnen alle tucht. "
KANTON NINOVE. •-- Schoolbeweging hoe langs zoo slechter. Het
getal der aanklachten, dat 354 bedroeg voor de maanden FebruariMaart, steeg tot 600 voor de maanden April-Mei ; voor Juni-Juli was
het nog erger.
KANTON SOTTEGEM. -- Vooral des zomers zijn er veel afwezigen
en in sommige gemeenten is het erger dan vóór den oorlog.
KANTON SINT-NIKLAAS. -- Te Sint-Niklaas zelf wordt het schoolbijwonen hoe langs zoo slechter : in October-November 1919, hebben
358 leerlingen op 4749 de wet overtreden ; in Juni-Juli 1920, 653,
' 4 zij 13 t. h.
166 aanklachten in December 1919 en Januari 1920 ; 478 in juniJuli 1920.
In het landelijk gedeelte van het kanton waren er op 6926 leerlingen 969 ongeregelden in October-November 1919 en 1851 in JuniJuli '20.
440 aanklachten voor het eerste tijdperk en 1281 voor het tweede.
KANTON AUDENAARDE. -- 10 tot 20, zelfs 24 t. h. van de schooldagen voor de kinderen verloren. Wanneer men rekening houdt met
het feit dat de aanwezigheidsdagen van de ongeregelde leerlingen niet
veel opleveren kunnen, juist wegens de leemten in hun onderricht, is de
gevolgtrekking schrikwekkend.
KANTON EECLOO.

Zelfde nota.

12,481 leerlingen, 246,751 halve
dagen afwezigheid voor ziekte, 20 per leerling. 74,006 nlet gewettigde
afwezigheden : 6 per leerling.
DE TWEE KANTONS VAN GENT. --

KANTON LEDEBERG. - Het schoolbijwonen wordt hoe langs hoe
slechter ; het getal aanklachten stijgt op onrustwekkende wijze. In
Juni-juli 1920, bedraagt het 386, zonder hen mede te rekenen, die voor
de eerste maal werden aangeklaagd.
KANTON DRONGEN. 90 t. h. van de kinderen in 1907 geboren,
dus van 13 jaar oud, hebben geene enkele school bijgewoond. Bij schoolbezoek werd vastgesteld dat 30, 40. 50 en meer t. h. der kinderen
afwezig waren. In de maand Juli is het de algemeene regel.
Ik bezit geen statistiek, besloot de ministcr, van de straffen uitgesproken gedurende het bedoelde tijdperk. Maar bovenstaande uiteen-

(1) Ik tref deze cijfers aan in Het Handelsblad van Antwerpen
(nummer van 12 Juni 1921). Zij zijn aan het Beknopt Verslag ontleend.
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zetting bewijst dat het optreden der vrederechters op verre na den
verwachten uitslag niet gehad heeft.
In de verslagen die ik onder de oogen kreeg, waren die magistraten
het overigens eens om een sneller proceduur en strenger straffen te eischen.
Ik houd ter beschikking van de Kamer de stukken waarvan hierboven spraak is. "

Deze cijfers zijn inderdaad bedroevend. Reeds sinds lang
vestig ik de aandaeht op den... laat ik zeggen " niet bevrer
digenden toestand van ons lager onderwijs ". De medegedeelde
statistiek licht weder een hoekje van den sluier op. Wanneer
de wezenlijke uitslagen van dit onderwijs zullen bekend
gemaakt worden, zullen de oogen nog meer opengaan : ik heb
dit alles voorzegd.
Wat de schoolbijwoning betreft, wordt door de Regeering
erkend, dat zij, — blijven wij gematigd, niet is wat zij zou
moeten zijn. De leerplicht moet verscherpt worden.
" In Limburg zijn de zalen van de vredegerechten te klein
om degenen binnen te laten, die voor schoolverzuim hunner
kinderen terechtstaan. De 13 vrederechters hebben vonnissn
te vellen over omtrent 13 duizend huisvaders, waarvan de
kinderen de school verzuimden. Wat de bestaande wet als
sanctie voorschrijft, is zeer onvoldoende.
Alle menschen met goeden wil moeten dus de handen in
elkaar slaan om zoo spoedig mogelijk eene oplossing te vinden
van dien treurigen toestand. "
In Frankrijk schijnt de toestand weinig beter, zooniet
slechter dan in België. Bij toeval viel mijn oog dezer dagen op
het Fransch dagblad Excelsior, dat hier te lande fel verspreid
is. Ik deel dit artikel als dokument mede; 't is zeer leerzaam,
suggestief, zouden onze Zuiderburen zeggen, aangenaam verteld, door en door Fransch.
Lundi, 1 aout 1921.

La Fréquentation Scolaire.
Pour que les enfants de France aillent assidument a l'école.
M. Jossot, sénateur de la Cote-d'Or, dolt rapporter devant le Sénat
le projet de loi qui a pour but de rendre effective l'obligation scolaire.
On peut cependant se demander si les pénalités qui Bont prévues
seront plus opérantes que celles prescrites par la loi de 1882.
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Ne vous êtes-vous jamais étonnés, en parcourant les quartiers
populeux de Paris du nombre incroyable d'enfants qui, toute la journée,
trainant dans les rues sans rien faire et, malgré les lois sur l'enseignement obligatoire, n'ont certainement jamais fait acte de présence dans
une école.
Sollicitée, it y a quelques jours, par unc fillette qui vendait des
fleurs au panier, de lui acheter " les belles roses ", nous eumes 1'idée de
lui demander son age.
j'ai douze ans, nous répondit-elle avec toute la fierté que donne
a une enfant l'énonciation d'un chiffre aussi respectable.
-- Douze ans! et depuis combien de temps fais-tu ce métier?
— A 6 ans 1/2 j' ai commencé de vendre avec maman.
Et l'école, petite malheureuse !
Ah ! ben, j'y suis jamais alléej on est six enfants chez nous,
personne n'a jamais été a l'école. On le regrettera plus tard, nest-ce
pas, madame? Mais qu'est-ce que vous voulez, maman était seule pour
nous élever, alors six enfants, vous savez, c'est dur!
Ce bon sens de petite femme chez cette fillette complètement
illettrée, c'était quelque chose de vraiment navrant. L'enfant avait la
physionomie vive et éveillée : elle comptait vite et exercait son petit
commerce avec intelligence; elle aurait fait, a coup sur, une excellente
élève et ses frères et sceurs aussi, sans doute. Elle nous raconta au
surplus, que dans la maison ou elle habitait aucun enfant n'allait en
classe. Tous, depuis leur age le plus tendre, se livraient, sous la surveillance de leurs parents, a ces métiers ambulants qui sont le prélude
du vagabondage et de la mendicité.
Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que c'est seulement dans les
milieux misérables qu'on trouve de pareils cas; dans une grande ville
comme Paris, c'est par centaines que peut se chiffrer le nombre des
enfants dont la coupable négligence des parents fera des illettrés.
Line surveillance difficile.
Il est évident que dans les centres très peuplés oil beaucoup de
families vivent " en Barnis '' et changent constamment de domicile, la
surveillance est tres difficile, sinon impossible a exercer. Pourtant, cela
ne doit pas être sans remède, et puisqu'on oblige bien les conciergcs a
déclarer les chiens, les chevaux, les pianos même, qui se trouvent dans
l'immeuble dont ils ont la garde, ne pourrait-on pas les obliger a
déclarer aussi les enfants de six a treize ans?
Dans les villes, c'est l'agglomération qui est coupable; dans les
campagnes, ou la population est peu nombreuse et oil les inscriptions
scolaires sont faciles, puisque tout le monde se connait, c'est l'esprit de
clocher et les complicités politiques qui encouragcnt les infractions
a la loi.
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conseillers municipaux chargés d'appliquer les sanctions ferment les
yeux sur les agissements de ceux de lenrs électeurs qui n'envoient
point leurs enfants a l'école. On a besoin des petits pour garder les
bêtes, pour aider à Ia moisson, aux vendanges, aux soins du ménage;
l'école est abandonnée, mais personne nose rien dire, parce que chacun
en fait autant et aussi parce qu'on ne peut pas se faire un ennemi du
voisin.
Il y a une troisième catégorie d'enfants qui, n'appartenant ni a la
vine, ni a la campagne, échappent encore plus facilement a la scolarité
obligatoire. Ce sont les pauvres gosses des forains, des bateliers et
des nomades qui, Presque tous, sont illettrés. Les parents se soustrairont a la loi, de par leur profession même, tant qu'on ne les obligera
pas a faire inscrire leurs enfants a l'école de toute commune ou ils
séjourneront plus de vingt-quatre heures.
En attendant que de nouvelles mesures soient prises, les différentcs
categories que nous venons d'énumérer représentent un fort contingent
d'enfants qui ne vont pas a l'école.
Comment de si nombreuse infractions peuvent-elles se produire?
Est-ce parce que la loi est insuffisante? Est-ce parce qu'on ne l'applique pas?
Nous avons voulu interroger à ce sujet M. Lapie, le distingué
directeur de l'enseignement primaire, mais par ces temps de canicule,
M. Lapie est en congé. En son absence nous avons été revue par un
haut fonctionnaire du ministére de 1'Instruction publique qui nous a
declare :
-- La question que vous posez est à 'ordre du jour ; it y a
longtemps déjà qu'on s'est ému en haut lieu de la trop grande quantité
d'enfants qui échappaient à l'obligation scolaire, et M. Briand, luimême, signalait, des 1913, la durée insuffisante de la scolarité obligatoire.
" Actuellement, un projet de loi est a l'étude qui doit être soumis
au Sénat par le gouvernement et qui a un double objet : prolonger
la durée des etudes primaires et assurer la frequentation scolaire.
" M. Jossot, sénateur de la Cote-d'Or, a été chargé par ses
collègues de la commission de l'enseigement de rédiger le rapport qui
doit accompagner ce projet de loi : vous verrez que tout y a été prévu
pour obvier aux inconvénients grave que vous nous signalez.
" Ainsi, les articles 4 et 5 du projet prescrivent que les parents,
tuteurs ou personnes responsables d'un enfant, doivent declarer dans le
mois ou celui-ci achève sa sixième année, dans quel établissement ils
désirent le faire instruire. De plus, toute personne pourra s'enquérir
de l'inscription des enfants qu'elle connait et tout agent de la force
publique pourra toujours demander le certificat des enfants supposes
défaillants.
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" Certaines villes comme Rouen et Lyon qui sont entrées dans
cette voie depuis longtemps déjà, ont vu diminuer le nombre des
insoumis. Ce que certains maires ont pu réaliser sans la loi, it faut que
tous puissent le faire, la loi en main. "
A quoi serviront tous les textes, s'il n'y a pas de sanctions pour
les faire observer, ou si ces sanctions sont insuffisantes comme cela a été
le cas jusqu'ici ?
— Voyez ce que dit a ce sujet le rapport si substantiel de
M. Jossot :
Le défaut d'inscription comporte des sanctions; elles sont d'autant
plus sévères que les défaillances des parents ont été de plus longue
durée et que le préjudice causé a l'enfant et a la société a été plus
grave.
L'insuffisante application de la loi du 28 mars 1882 est due a
ce fait que les sanctions prévues devaient être appliquées par le maire
et les commissions municipales dont les décisions étaient d'une exécution
si lointaine que presque toujours les intéressés y échappaient.
C'est au juge de paix que le nouveau projet confie le soin d'apprécier la faute et de prononcer les sancttons; celles-ci sont du même ordre
que les pénalités énoncées dans la loi de 1882, mais elles pourront être
appliquées aussitót que le délit sera connu. La valeur dune pénalité est
d'autant plus grande que ila répression est plus rapprochée de la faute.
Cette régle que tous les éducateurs connaissent et appliquent, n'est pas
efficace seulement pour les enfants.
" Voici les nouvelles dispositions proposées par le gouvernement :
A la première défaillance, on adressera aux parents une admonestation sous forme d'avertissement, puis au cas de récidive, it pourra
y avoir condamnation a une amende de 5 a 25 francs.
une nouvelle récidive dans les douze mois suivants entrainera condamnation a une amende de 10 a 50 francs.
Enfin, dans le cas oti, au cours d'une année scolaire, un enfant
aurait manqué plus de la moitié des classes, les parents, traduits devant
le tribunal de première instance, pourront s'entendre condamner a
l'interdiction temporaire ou définitive des droits civiques et civils prévus
a l'article 42 du code pénal.
C'est tout ?
Dans les cas plus graves, ou la santé morale et intellectuelle de
l'enfant est en péril, on pourra faire appel a l'article 6 de la loi du
22 juillet 1912.
--- Ah ! ah !
— Vous êtes sceptique?
Très ! Etant donnée la catégorie de personnes a laquelle elles
s'appliquent, ces mesures sont encore beaucoup trop douces et resteront
inopérantes a notre avis.

800
Si vous saviez combien it est difficile de légiférer lorsqu'entrent
en jeu les droits du père de famille.
--- Toujours le respect du vieux code romain. Nous ne vivons
pourtant plus a l'époque ou le père avait droit de vie et de mort sur son
enfant. Nest-ce pas imposer a celui-ci une sorte de mort sociale que de
le condamner a l'ignorance et cela ne devrait-il pas être puni sévèrement?
Nous quittons notre aimable interlocuteur en songeant une fois de
plus a quel point notre législation est en retard pour tout ce qui concern
la protection de l'enfance. Les sévices envers les enfants, un des délits
les plus révoltants qui existent, un de ceux qui, Dieu merci, soulèvent le
plus l'indignation générale, so pt punis de fawn insignifiante : quelques
mois a peine de prison. Cela explique le si grand nombre des bourreaux
d'enfants, cet opprobre de l'humanité.
Line oeuvre incomplète.
Il faut reconnaitre que malgré ses défaillances, la loi de 1882 sur
l'enseignement obligatoire a été un grand bienfait et qu'elle a posé d'une
fawn très précise, les premières bases de l'instruction générale du peuple.
Si on a pu dire après 1870 : " C'est le maitre d'école allemand qui
a gagné la guerre ", on peut répondre après 1918 : " C'est le maitre
d'école francais qui a préparé la revanche. "
Est-ce a dire que 1'eeuvre soit complète et ne présente point de
lacunes? Hélas ! non, et it nous faut bien avouer que nous nous sommes
laissé devancer dans l'organisation de 1'enseignement par la plupart des
Etats de l'Europe.
La Suisse, le Denemark, l'Allemagne, la Hollande avaient déjà
l'instruction obligatoire que ion commencait seulement chez nous a
discuter cette importante question.
A l'heure actuelle, alors que presque partout la scolarité obligatoire
a été prolongée jusqu'à 14 ou 15 ans, nos enfants continuent a ne fréquenter l'école que jusqu'à 12 ou 13 ans... quand ils la fréquentent. Que
doit-il rester dans leurs cerveaux des impressions revues a un age aussi
tendre !
M. Jossot nous révèle d'ailleurs, entre autres choses, que dans tous
les pays qui ont rendu depuis longtemps l'enseignement obligatoire
jusqu'à 14 ou 15 ans, l'analphabétisme est inconnu.
La Suisse et les Etats scandinaves n'ont presque point de recrues
illettrées; it serait quelque peu audacieux de tenter la même affirmation
pour la France. Et de combien s'accroitrait le pourcentage si les femmes
entraient en compte !
Il faut que cet état cesse. Il faut que les pouvoirs publics trouvent le
moyen d'envoyer a l'école tous les enfants de France, cela est indispensable a la prospérité économique et industrielle de notre pays.
JEANNE BREMONTIER.

— 801 —
Enkele beschouwingen :
" ON PEUT SE DEMANDER SI LES PÉNALITES QUI BONT PREVUES SERONT PLUS OPÉRANTES QUE CELLES PRESCRITES PAR LA

1882. "
Dit is inderdaad sterk te betwijfelen. Ik, persoonlijk, denk,
ik ben zelfs overtuigd, dat, zoomin in België als in Frankrijk, de
strengste straffen den toestand merkelijk zullen wijzigen. Men
zoekt, waar het niet verloren is. Ik ben zelfs geen voorstander
van den verscherpten leerplicht. Neen, ik kan het niet goedkeuren, dat ouders, wier kinderen 3, zelfs 6 dagen de school
verzuimen, tot zware geldboeten, ja gevanigsstraffen moeten
veroordeeld worden.
Geen declamatie a. u. b. :
In mijne streek gaan de arme kinderen in de maand Juli
boschbeziën plukken. Zij doen dit gemakkelijker dan groote
menschen, en winnen 5 fr. daags. Een mijner buren heeft
5 kinderen, die naar het bosch gaan...
Eene vrouw van X. moest onlangs vóór den vrederechter
verschijnen : haar zoon had de school verzuimd.
De vrouw : " Mijnheer de Vrederechter, ik rijd alle weken
met mijne kar naar Turnhout. Ik ben weduwe, en kan de kar
alleen niet trekken. Mijn jongen is twaalf jaar en half oud,
kloek en sterk voor zijne jaren. Hij moet mij helpen. "
Welnu, men moge mij voor een reactionnair uitkrijten ;
men moge mij een vijand van het volk noemen : volgens mij
zijn die ouders niet strafbaar ; ik keur hen zelfs goed. Zij voeden hunne kinderen tot den arbeid op. Acht men het beter, dat
zij hun leeren doppen? Ik ga nog verder. Neen ; ik vind het
geen schelmstuk, dat de zoon nu en dan vader op het veld ter
hulp komt, dat de dochter moeder in de keuken helpt; zelfs dat,
als er bij oom of tante in een naburig dorp feest gevierd wordt,
de neefjes en nichtjes bij uitzondering mogen meegaan.
Nog eens : men zoekt waar het niet verloren is. De oorzaken van de gebrekkige schoolbijwoning in België — en waarschijnlijk in Frankrijk — liggen elders en dieper. Zij liggen in
de geringe uitslagen van het onderwijs, en deze zijn gedeeltelijk
toe te schrijven aan de belachelijke programma's, die dagelijks
nog uitgebreid worden. Eene andere oorzaak houd ik voor mij.
In mijnen kindertijd bestond de leerplicht niet, en in mijne
geboorteplaats waren geene afwezigheden in de school ; in
LOI DE

—so2.--sommige naburige dorpen waren die talrijk. Ik heb te Antwerpen eene school gekend, waar het er toeging als ten tijde van
Jan Savoir en Piet Van Deun uit de verhalen van Sleeckx. De
helft der jongens ravotte aan de dokken. Daar kwam een nieuwe
bestuurder, en na betrekkelijk korten tijd waren er geen afwezigheden meer.
In andere landen bestaat de leerplicht. Zeker. Maar men
vergeet, dat deze wet daar sinds eene eeuw is ingevoerd. En
men houdt geene rekening met het nationaal karakter van die
volken. Dit is van het allergrootste belang. Eene wet, om hare
uitwerksels te bekomen, moet met de zeden van het volk, met
zijn karakter overeenkomen.
Er bestaat meer dan een land, waar de schoolplicht zonder
moeite toegepast wordt. Overtredingen komen daar hoogst
zelden, schier nooit voor. Maar, die volken hebben andere,
erger gebreken, die ten onzent onbekend zijn.
Het tot standbrengen eener hoogeschool kost veel tijd en
moeite. Zelfs het vervlaamschen eener Universiteit schijnt een
heksenwerk. Maar het volksonderwijs op degelijken voet inrichten, de noodige kennissen en vaardigheden tot in de diepste
lagen der bevolking verspreiden ; door de school de zedelijke,
verstandelijke en nationale ontwikkeling der gansche bevolking
bevorderen ; dat is een werk, hetwelk wat meer vraagt dan het
tot stand brengen eener Universiteit, al opende Rockefeller
daarvoor al zijne brandkasten, ja, al had men tot professoren
wereldberoemde geleerden bij der hand.
Men moge den leerplicht op drakonische wijze verscherpen : de ondervinding zal leeren, dat de uitslagen van ons volksonderwijs, van de opvoeding van ons volk daar schier niets bij
zullen winnen.
Niet weinigen hebben den schijn te denken, dat prachtige schoollokalen, een overvloed van leermiddelen, van verbeterde leermiddelen, het onderwijs een grooten stap zullen
vooruithelpen. Neen. Zeker, gezonde, luchtige lokalen, goede
leermiddelen, eene betamelijke onderwijzerswoning en eene
ruime jaarwedde voor den onderwijzer zijn noodig, onontbeerlijk. Toch zie ik op mijne wandelingen naar onze grensdorpen
nog tal van thans van bestemming veranderde gebouwtjes. Daar
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was in mijnen knapentijd de school, daar woonde de onderwijzer. De lokalen zijn klein, vernepen. Doch op vele plaatsen
zie ik op het kerkhof een zerk en lees daarop : " Ter nagedachtenis van den heer ... gedurende ... jaren onderwijzer dezer
gemeente. Opgericht door zijne dankbare leerlingen. " Die
onderwijzer stond alleen in zijne school, de leerplicht bestond
niet, daar waren leerlingen die uren ver naar de school kwamen;
er waren weinig of geen afwezigheden. Het aandenken van die
onderwijzers is nu nog onder die brave bevolking in zegen.
De onderwijzers hadden gebrekkige leermiddelen : zij
knutselden die veeltijds zelf aaneen. En toch hadden zij uitslagen, prachtige, duurzame uitslagen. Dit doet mij denken aan
de wondere uitvindingen, die meest altijd met behulp van
gebrekkige werktuigen werden vervaardigd,
Smiles schrijft daarover :
" Niet het gereedschap maakt den werkman, maar oefening, geestkracht en volharding. Voor een slecht werkman .-- zegt het spreekwoord deugen de beste werktuigen niet. Iemand vroeg aan Opie,
hoe hij toch zijne kleuren zoo fraai gemengd kreeg ? " Ik meng ze met
hersens (1) ' ` was het antwoord.
Op de vraag : " hoe bekwamen deze onderwijzers met
zulke beperkte middelen zulke goede uitslagen ? " — antwoord
ik. " Zij mengden de leerstof met hunne hersens. "
Smiles gaat voort :
" Fergusson heeft met een gewoon zakmes allerlei kunstwerken
gemaakt, b. v. een houten uurwerk, dat zeer nauwkeurig liep ; ieder
heeft een zakmes, maar niet ieder heet Fergusson. Dr Black gebruikte —
niets dan eene schotel met water en twee thermometers bij zijn onderzoek naar de latente (gebonden) warmte ; een prisma, eene lens en een
vel kaartpapier waren voor Newton voldoende om de samenstelling
van het licht, en den oorsprong der kleuren te verklaren. Eens vroeg
een vermaard buitenlandsch geleerde aan D r Wollaston, of hij het
laboratorium mocht zien, waarin de wetenschap met zoo menige
nieuwe ontdekking was verrijkt. Wollaston deed de deur open ; en in
een klein vertrekje zag de bezoeker een oud theeblad met eenige
(1) Help u zelf. Proeven van geestkracht en volharding uit het
leven van beroemde mannen, door SAMUEL SMILES, schrijver van
" Het leven van Georg Stephenson " uit het Engelsch, blz. 95.

--- 804 —
horlogieglazen, wat chemisch papier, eene kleine weegschaal en eene
blaaspijp. " Ziedaar, " zei Wollaston, " mijn geheele laboratorium. (1)'`

In denzelfden zin spreekt een Hollandsch geleerde in eene
studie over den wereldberoemden natuurkundige, Christiaan
Huygens.
" Het is opmerkelijk, " zegt hij ", dat groote uitvindingen op
proefondervindelijk gebied door alle tijden heen zijn volbracht, niet in
kostbare, van rijkswege gestichte en onderhouden laboratoria, maar
in de bescheiden werkplaatsen van de natuuronderzoekers en met de
eenvoudigste hulpmiddelen.
Dit was het geval met Snellius en Huygens; hetzelfde verschijnsel
deed zich voor bij Leeuwenhoeck met zijn microscopen, bij Swammerdam, Musschenbroeck met zijn Leidsche flesch en 's Gravesande,
door wier onderzoekingen ons land eene eervolle plaats in de natuur
wetenschap heeft verkregen (2). "
De schrijver spreekt over het laboratorium van Fresnel,
als Smiles over dat van Wollaston (2).
" In het buitenland kunnen wij trouwens hetzelfde verschijnsel
opmerken. Want Newton vervaardigde te Cambridge zijn telescoop
en deed zijne proeven over de lichtbreking met eigen hulpmiddelen.
Toen de Fransche natuurkundige Fresnel was bekend geworden door
zijne onderzoekingen over de interferentie van het licht, ontving hij
eens het bezoek van een Engelschman, die begeerig was het laboratorium te zien, waar die meesterlijke proeven waren waargenomen, en
de instrumenten, waarmede de ontdekking was volbracht. Fresnel
opende zijn studeervertrek en wijzende op een kastje, waarin een paar
spiegeltjes en lenzen lagen, antwoordde hij ; " Ziedaar mijn laboratorium en daar bevinden zich al mijn instrumenten (3) ".
Hoogst merkwaardig en alleszins waar zijn de woorden
van den Nederlandschen geleerde
Geen prachtig laboratorium, met kostbare instrumenten voorzien,
zal tot eene belangrijke ontdekking leiden, wanneer het niet wordt
(1) SAMUEL SMILES, Help

P.

u zelf, blz. 90.

(2) CHRISTIAAN HUYGENS, Reis- en Studiejaren,
VAN GEER, De Tijdsspiegel, 1907; blz. 40.
(3) HUYGENS, op.

cit., 1657-1665, blz. 41.

1657-1665. —
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bezield door de persoonlijke eigenschappen van den onderzoeker, voor
wien de hem beschikbare hulpmiddelen slechts als bijzaak zijn te
beschouwen (1) ".

Mijn besluit? Wilt gij ons volksonderricht op duurzame
gronden vestigen, wilt gij de algemeene geestesontwikkeling
van ons volk waarlijk bevorderen ; verkiest gij de wezenlijkheid boven den schijn?
De leerplicht is noodzakelijk, doch pas haar niet al te
scherp toe;
Zorg dat de leerstof niet te uitgebreid zij, en door de
leerlingen kunne bewerkt worden:
De moedertaal weze de voertaan en het hoofdvak van
het onderricht;
De leersrof moet rekening houden met het eigenaardig
wezen der Lagere School. Zij vorme een geheel op zich zelf :
de overgroote meerderheid harer leerlingen ontvangen later
geen onderricht,
Goede lokalen, Schoolmeubelen en Leermiddelen zijn
onontbeerlijk ; doch de prachtigste school, met de kostbaarste
leermiddelen voorzien ; de strengste leerplicht, de voorbeeldigste wetten en verordeningen, het doelmatigste programma ;
dit alles zal er betrekkelijk weinig toe bijdragen om het
volksonderricht wezenlijk ernstige, duurzame uitslagen te
doen opleveren, wanneer het niet wordt bezield door de
persoonlijke eigenschappen, door de bekwaamheid, het plichtsgevoel, de liefde tot zijn ambt en tot de kinderen en de
geestdrift van den onderwijzer, voor wien de hem beschikbare
hulpmiddelen slechts als bijzaken zijn te beschouwen,

(1) HUYGENS, 1. c.
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KLEINE VERSCHEIDENHEDEN.

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.

525.

CRUUS : Cruus verstellen.

Wijst in die uitdrukking het woord CRUUS op het kruis,
waarvan het huis van een melaatsche diende voorzien te zijn ?
In een reglement van het " Hof van den hooghen siecken '' te
Iperen, van 1520, staat onder den " sallaris van den upperdeken " vermeld als volgt :
L. Gilliodts-van Severen, Cout, d'Ypxes, II, 456 : " Van crucen te
verstellene... "

In dit van " 't graefschip van den rebauden '', van 1527 :
Id., op. cit., II, 467: " Item, als een zieke (" beziecte persoon ") bin
der mile wonende verhuust, al waer 't maer veertich voeten verre, ende
zyn cruus verstelt, zal by (de grave van den rebauden) hebben van den
selven verhuusende vyf grooten. "

Het geldt dus hier wel het verhuizen van een melaatsche.
Te dier gelegenheid werd het kruis van zijne woonst versteld.
526.

INHOF : De mannen van den inhove,,.

INHOF wijst, in zake van " hofstercking ", op het Hof zelf
waarvan de mannen om " ho f sterckers '' verzocht hadden.
(Men zie boven nr 584.) Door DE MANNEN VAN DEN INHOVE
wordt dan ook geenszins verstaan Hommes fréquentant la
cour, maar wel Hommes de la cour originale, d. i. van het hof
waarvan de oorspronkelijke vraag is uitgegaan, of wellicht
Fr. " Les hommes de fief ordinaires de la cour '' zooals overigens D. Berten, op blz. 130 hieronder vertaald heeft :

D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 49 : " De mannen zyn
gheploghen tot drie hofsterckingen in een zake te moghen nemene,
deerste met drie mannen, tweetste met vyfve, ende de derde met vij,
zonder nochtans in als tghetal van zevenen te excederene, al boven de
mannen van den inhove. " (1548.) — Id., id., blz. 130: " Ende dit al
boven de mannen van den inhove.,. " (1550.)
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527. — GAT s tGat ten speye.
GAT beteekent hier Doorgang, Fr. Passage. Verdam,
v. Gat 2a, zegt : Iedere opening, die toegang geeft tot eene
daarachter gelegen ruimte ; Doortocht, Toegang. In den volgenden tekst wordt bedoeld het GAT, " dair die... schepe mit
" hairen laste lichtelike mooghen doir liden... " (bij Verdam,
v. Spoyegat), of de doorgang van een speye of sluis, alwaar
de tol moest betaald worden. In het Fransch Trau (= Trou) :

D. Berten, Cout. Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 193 : " Dit is dat den
abt van Ste Pieters te Gendt behoort te nemene van tholle tzynen gate
vanden Speye... Vanden schepe met zaute ofte graen... Vanden cleynen
schepen... Ende hier mede es myn heere den abt... ghehouden te doen
weirene de plancken ligghende int gat ten speye omme de schepen
opperwaerts ende nederwaerts te vaerne... Alle de pennynghen diemen
te desen gate schuldich is, zyn vlaemsche munte. "

De oorspronkelijke vertaling luidt :
" C'est chou qui li abbez de Saint Pierre de Gand doibt prendre a
son winage del espée de Gand. De le nave de seil ou de grain... De petites
nef... Et pour ce li abbez... doibt faire oster les plancques qui sont mises
au trau del espet pour les nefs monter et avaler... Tout le deu de cest
winage sont de monnoie de Flandres. " (Zonder datum.)

In een " appoinctement " gesloten tusschen de wet van
Oudenaarde en den heer Baron van Pamele '' in 1593, staat er
TROU ou

Spey :

Auden. Mengel., IV, 218 : " Le dt (Baron de Pamele) cede... aussi
au prouffict de la dte ville, tous les tonlieux nommez en thiois landtol,
...nulz exceptez ny réservez, fors seulement du trou ou Spey... "

Het " Denombrement " der heerlijkheid of Baronie van
Pamele, van 1505, luidt daaromtrent als volgt en spreekt ook
zooals boven van het neerlaten van de planken dienende in de
" trau de le Spoye " :
Id., II, 440 : " Et appartiennent a cause de mondict trau de le
Spoye, huyt hommes, qui sont tenus... de mectre ens audict trau les
plancques y servant, lesquelz ant certains droitz de prendere et avoir
de chascune navire qui morste et ávale... "
TROU DE SPEY, in zeker reglement van 10 Februari 1780,
door de keizerin uitgevaardigd :

Auden. Mengel., II, 45 : " Si une place d'ouvrier, du dit corps des
Speyhouders ou des vingt hommes emploiés a la manceuvre de la

-808--d
grande écluse en la ville d'Audenarde sur l'Escaut, dite l'écluse de
Pamele ou trou de Spey, vient a vaguer... "

Men vergelijke met onze aanteekeningen over SPEYE of
Gloss. Inv. Arch. Bruges, blzz. 378-379 en 678, kol. 1.

SPOYE, in

528. — VERTUNEN.
VERTUNEN schijnt te beteekenen De " Tunen '' of omheiningen (van een weg) verplaatsen, verzetten :

L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Fumes, III, 7 : " Item, dat niement anders kercwegen... verdelve noch vertune, up iij pond. par. "
(Naar eene akte zoogezegd van 1150, maar die wezenlijk van een latere
dagteekening is.)

Men vergelijke met :
Id., id., III, 51 : " Item, die in kercstraten sullen delven, nauwen of
aerghen... hi zal boeten den grave iij ponden. " (1240.)
Id., id., III, 101 : " Et quiconques la voie d'église fouist, estrecit ou
ere..., it paiera trois libvres au conte pour amende. " (1332.)
529, — INRENNEN DOEN.

Beteekent Aangifte doen. Bij De Bo komen Inken, ook
Inkennen voor. Stallaert heeft Inkennen en Inkenning. Het
Wdb. Ned. Taal geeft, naar die lexicografen, de drie vormen
tegelijk op. Een voorbeeld, uit het Gentsche, van 1671:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 522: " Ende in
ghevalle daer inne eenighe abuysen... syn gheglisseert, daer van hemlieden inkennen te doen... " (1671.)

530. — COPPILIE VAN HOUTE.
Het woord COPPILIE is in verband te brengen met het
Fr. Coupel, Le haut d'un arbre, les Branches (Roquefort), en
met Couppier, Coupeau, Branchage (Id.). COPPILIE VAN HOUTE
is inderdaad niet anders dan " Takkeling " (Wvl.) of Takkenbossen, Rijshout, Brandhout, Fr. Branchage
Staatsarchief Brugge, Fonds Burg van Veurne, oud n r 6602, voorloopig blauw nr 1545: " Danof den eenen een hooghen wal is, bestaen
vol van coppilie van houte ende doornen... " (Akte van 18 Januari 1673.)
EDW. GAILLIARD.

ONS PREBENDENWEZEN
ONDER DE

PALTSEN VAN AVIGNON.
EEN INLEIDEND OVERZICHT,
DOOR

Dr. ALFONS FIERENS,
Briefwisselend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het tijdperk van de pausen van Avignon gaat van 1305
tot 1378 (1), In de geschiedenis der Kerk is het een van de
belangrijkste. Vóór de veertiende eeuw, inderdaad, oefent de
Heilige Stoel een overwegenden invloed uit op de internationale staatkunde en kent hij, spijts velerlei wederwaardigheden,
den eenen triomf na den anderen; na de veertiende eeuw,
integendeel, taant zijn gezag langzamerhand en zelfs de godsdienstige eenheid van het Westen vermag hij niet te vrijwaren.
Vraag is het dus of de veertiende eeuw, en bij name de
Babylonische Gevangenschap te zamen met de Groote Scheuring die er uit voortvloeit, aansprakelijk dient te worden gesteld
voor dien achteruitgang. Gedurende langen tijd heeft men
bevestigend geantwoord. De pausen, zoo luidde het, door zich
al te gedwee te gedragen naar den wil van een enkelen heerscher, den koning van Frankrijk, hebben het vertrouwen
verloren der andere vorsten van Europa en hun algemeene
positie verzwakt; erger nog, zij zijn de schuld geweest door
hun beneficiale politiek dat het godsdienstig gevoel verloren
heeft van zijn kracht en zijn innigheid, en dat in het bijzonder
de clerus gekomen is tot een groot zedelijk bederf. Michelet (2),
(1) Men zie een nagenoeg volledige bibliographic van het onderwerp in G. MOLLAT, Les Papes d'Avignon 1305-1378 (Bibliothèque de
l'enseignement de l'histoire ecclésiastique), blz. 1-24. Parijs, 1912.
(2) Histoire de France, bkd. VII, blz. 349. Parijs, 1876.
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Haller (3), Pastor (4), Kurth (5) om maar die enkele groote
namen te noemen, zijn eenparig die meening toegedaan :
Avignon, voor hen, is de voorbode van het Protestantisme (6).
Mollat daarentegen, de verdienstelijke uitgever van het Bullarium van Jan XXII, is van oordeel dat de Pausen uit de
Rhonevallei steeds te streng zijn beoordeeld geworden (7) en
dat zij, zoo ze ook door de inrichting van hun financiën een
noodlottigen invloed hebben uitgeoefend, over het geheel toch
de belangen van het Katholicisme niet alleen door hun staatkunde, maar ook door het bestrijden van de ketterij, het
hervormen der kloosterorden en het verspreiden van het Evangelie best hebben gediend.
Uit een geheel ander oogpunt zullen wij trachten in deze
bladzijden hun werkzaamheid te ontleden. Wij zullen heenstappen én over hun internationale politiek, én over hun
algemeene godsdienstige bekommernissen, én over hun onloochenbaren gelddorst, om ons enkel bezig te houden met het
prebendenwezen zooals het te Avignon was ingericht, — en
(3)Papsttum and Kirchenreform, bkd. I, Der Papsttum von Avignon
and der Reformprogramen des XV. Jahrhunderts. Berlijn, 1903.
(4) Geschichte der Pipste seit dem Ausgang des Mittelalters,
bkd. I, blz. 74. Leipzig, 1884.
(5) Liège et Rome au XIVe siècle, een nog onuitgegeven studie die
door den schrijver bestemd was voor een der eerste afleveringen van
het Bulletin de l'Institut historique beige de Rome.
(6) In volle letters wordt dit oordeel uitgesproken door niemand
minder dan door Dom U. BERLIÈRE : " C'est a Avignon qu'on peut
aller chercher les origines de la Réforme protestante ". Suppiiques
d'Innocent VI (Analecta Vaticano-belgica, bkd. V), blz. XXII. Brussel, 1911.
(7) " La mise en oeuvre des documents d'archives publiés depuis
quelque trente ans... permet, ce semble, de reformer en partie le jugement de l'histoire resté jusqu'ici trop uniformément défavorable a la
papauté avignonnaise ". G. MOLLAT, op. cit., blz. 400 ; zie ook blzz. 401
en 402. In samenwerking met M. SAMARAN had ook hij nochtans eenige
jaren vroeger erkend dat zij mede hun aandeel hadden " dans la preparation et dans la formation de cet esprit de réforme qui grandira insensiblement, irrésistiblement, et bouleversera plus tard l'Eglise catholique ".
C. SAMARAN et G. MOLLAT, La fiscalité pontificale en France au
XIVe siècle (Bibliothèque des écoles franvaises d'Athènes et de Rome,
fasc. 46), blz. 166. Parijs, 1905.
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dan nog zullen we dit onderwerp beperken naar den tijd en de
ruimte : naar de ruimte, zóó dat we het alleen zullen hebben
over de streken van Maas en Schelde, de oude Zuidelijke
Nederlanden, en naar den tijd, zóó dat onze beschouwingen in
hoofdzaak niet verder zullen reiken dan het pontificaat van
Urbanus V (1370). Dat we alleen over eigen land zullen
handelen zal wel niemand ons euvel opnemen, vooral als men
bedenkt dat dit eigen land een der rijkste parels was in de
kroon der Kerk, en dat wij binnen de perken zullen blijven
van welafgebakende chronologische grenzen is te wijten aan
de omstandigheid, dat we alleen die toestanden wenschen te
kenschetsen welke door de rechtstreeksche studie der oorkonden worden belicht.
Tot op den dag dat de archieven van het Vatikaan door
Paus Leo XIII werden toegankelijk gemaakt voor het publiek,
moest men zich uitsluitend met de gegevens der oude kronijkschrijvers behelpen. Partijdigheid, bij die kronijkschrijvers, was
echter de boodschap. Dat de Heilige Stoel, gedurende de
veertiende eeuw, vaak de plaats ingenomen heeft van de
gewone begevers van lagere beneficiën (8), staat natuurlijk
vast; het komt er echter op aan te weten of hij bij het uitdeelen der bedieningen de geestelijke behoeften der kerken
heeft over 't hoofd gezien en of hij zijn gunstelingen overladen
heeft met inkomsten en voorrechten zóó groot, dat zij er de
plichten van hun ambt bij vergaten. Duitsche, Engelsche en
Italiaansche schrijvers klagen eenparig dat het van misbruiken
wemelde; Fransche opstellers, integendeel, weten van misbruiken niets (9). Nota bene, de eersten achten zich door het
ingevoerde stelsel benadeeld, de tweeden bevoordeeld. Dat is
(8) Door lagere beneficiën verstaat men voornamelijk de bedieningen die te huis hooren in de kathedrale, de collegiale en de parochiale
kerken. Naast hen onderscheidt men ook hoogere of consistoriale beneficiën, zooals bisdommen en abdijen. De studie ervan vormt een uitgebreid
onderwerp op zijn eigen. Zie A. CLERGEAC, La Curie et les bénéfices
consistoriaux, Etudes sur les communs et menus services, 1300-1600.
Parijs,1911. Zie ook E. Gï LLER, Clemens VII von Avignon, 1378-1394.
(Repertorium Germanicum, bkd. I), blz. 44-52. Berlijn, 1916.
(9) Zie de opsomming der voornaamste kronijken in G. MOLLAT,
op. cit., blz. 20-24.

812 —
leerrijk voorzeker, maar verschaft toch op zijn eigen nog geen
volledige klaarheid,
De opening van het Archivum Vaticanum doet thans sinds
veertig jaar den geleerden het middel aan de hand om het
oordeel der kronijkschrijvers aan de oorspronkelijke bronnen
te toetsen. Een reuzenarbeid is dat, die zijn einde nog ver
van nabij is. Verschillende honderden boekdeelen, bevattende
ieder het afschrift van duizenden oorkonden, dienen te worden
gepubliceerd en ontleed. Hadden de verschillende historische
instituten, die te Rome werkzaam zijn, den arbeid redematig
onder elkander verdeeld, wellicht hadde men heerlijke uitkomsten bereikt; edoch van den aanvang af heeft alle verstandhouding ontbroken. De kapelaans van Saint-Louis des Frangais
hadden wel de volledige uitgave van de Litterr communes
voor de geheele christenheid aan te durven (10). de vordering
van hun onderneming scheen den geleerden uit andere landen
zoo traag, dat ze ieder voor eigen rekening excerpten begonnen
te leveren voor een kerkelijke provincie, een bisdom, een
gewest zelfs met min of meer juist omlijnde natuurlijke of
staatkundige grenzen (11). Goed of slecht, wie zal het zeggen?
Wat door dit stelsel van regionalisme wordt verloren in uitgestrektheid, kan immers worden teruggewonnen in diepte,
want wie zijn navorschingen beperkt tot een kleine strook
lands, kan van dichterbij den gelijdelijken invloed nagaan
die door bepaalde factoren wordt uitgeoefend, dan wie zijn
aandacht te wijden heeft aan de beschaafde wereld in
haar geheel. Wat er van zij, dit is zeker een gevolg der
aangenomen methode, dat men zich voorloopig, waar het
grondige onderzoekingen geldt, slechts wagen kan aan
gewestelijke monographieën (12). Onderhavige verhandeling
(10) Volledig verscheen slechts J. M. VIDAL, Benott XII, 1334-1342.
Leftres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du
Vatican (Bibliothèque des écoles frangaises d'Athènes et de Rome, in 40),
13 bkd. Parijs, 1903-1912. Ver gevorderd is G. MOLLAT, Jean XXII,
1316-1334, 6 bkd. Parijs, 1904 en volg.
(11) Zie een opsomming in G. MOLLAT, Les Papes d'Avignon,
blz. 6.
(12) Een prachtige monographie is de studie van G. KuRTH, Liège
et Rome au XIVe siècle, die we reeds boven vermeldden. Men zie ook
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moet als een inleiding tot zulk een monographie worden
beschouwd (13).
Om haar op te bouwen gebruiken we hoofdzakelijk de
oorkonden die ons door de uitgaven van het Belgisch Instituut
voor Geschiedenis aan de hand worden gedaan (14) : zij zijn
ongeveer twaal duizend in getal en hebben betrekking op de
oude bisdommen Kamerijk, Therenburg, Doornik en Luik die,
met uitzondering van het zuidelijk gedeelte van Luxemburg,
dat afhankelijk was van het aartsbisdom Trier, geheel het
grondgebied van het tegenwoordige België als het ware omlijsten. Zij gaan van het pontificaat van Jan XXII (13161334),
over dat van Benedictus XII (1334-1332), dat van Clemens VI
(1343-1352) en dat van Innocentius VI (1312-1362), tot aan
dat van Urbanus V (1362-1370), met uitsluiting van dit van
Gregorius XI (1370-1378) (15), en kunnen worden teruggebracht tot twee groote groepen : de brieven of liftere (bulle)
en de aanvragen of supplicationes. De verzameling der supplieken, die alleen voor de regeering van Clemens VI, Inno
centius VI en de vier eerste jaren van Urbanus V bewaard
zijn, is voor ons land volledig gepubliceerd, terwijl in de
uitgave der brieven nog groote leemten zijn aan te vullen.
onze inleiding tot de uitgave van de brieven van Benedictus XII,
A. FIERENS, Lettres de Benoit XII (Analecta Vaticano-belgica,
bkd. IV), Brussel, 1910.
(13) Als een inleiding, een voorschets, zoo men wil, want voor een
eigenlijke monographie is ze nog te onvolledig : voor vele punten, die
grondig zouden moeten uitgediept worden door het onderzoek van al de
gevallen die voorkomen, zullen wij ons kortheidshalve tot voorbeelden
moeten bepalen. Deden we anders, dan zou onze lezing tot boekdeelen
uitgroeien. Met voorbeelden echter, we weten het, wordt een zaak niet
voorgoed afgedaan. In detailstudie hopen we later op vele bijzonderheden nog terug te komen.
(14) Analecta Vaticano-belgica, bdk. I, U. BERLIÈRE, Suppliques
de Clément VI, Brussel, 1906 ; r– bkd. II en III : A. FAYEN, Lettres de
Jean XXII, Brussel, 0000 ; ^-- bkd. IV, A. FIERENS, Lettres de Benoït XII,
voornoemd ; .-- bkd. V, U. BERLIÈRE, Suppliques d'Innocent VI,
voornoemd j -- bkd. VI en X, P. VAN ISACKER, Lettres de Clément VI,
ter pers; -- bkd. VII, A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, Brussel,
1914; .-- bkd. IX, A. FIERENS, Lettres d'Urbain V, ter pers.
(15) De uitgaven der brieven van Gregorius XI wordt voorbereid
door A. FAYEN en C. TIHON, en zal het XI de boekdeel vormen der
Analecta Vaticano-belgica,
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Van het standpunt uit waarop wij ons plaatsen zijn de
aanvragen overigens leerrijker dan de brieven. In de brieven
immers wordt vaak gehandeld over onderwerpen die niet het
prebendenwezen betreffen, en zelfs als ze rechtstreeksch handelen over de toekenning van beneficiën, is hun inlichtingsvermogen nog betrekkelijk beperkt : ze zeggen ons welke de
gunsten zijn die metterdaad op een bepaalden datum aan een
bepaalden persoon werden toegestaan, maar ze leeren ons
niets of weinig over de stappen die werden aangewend om de
voordeelen waarvan sprake te bekomen, noch over de mededingenschap waartoe ze aanleiding gaven, noch over de min
of meer bereidwillige toegevendheid waarmede de pausen de
aanvragers te woord stonden, de grootere of kleinere wilskracht waarmede ze, op sommige oogenblikken althans, aan
hunne sollicitatiën trachtten weerstand te bieden. In de supplieken integendeel, krijgen we een kijk op dit alles : ze doen
ons niet vol verveling neerzitten in muffe bureelen, maar ze
voeren ons naar de antichambres der grooten en naar het
eigen ontvangstcabinet van de pausen en doen ons van dichtbij
zien hoe sterk de begeerte was, in al de rangen der hiërarchie,
naar meer inkomsten en steeds minder verplichtingen.
Er is een tijd geweest in de geschiedenis der middeleeuwen,
dat de lagere beneficiën uitsluitend begeven werden door
gewestelijke collatoren, kapittels, abdijen, bisschoppen, abten,
stichters van kloosters, kapellen of kerken : die er toen voordeel uit trokken waren uit den aard der zaak zelf meestal lieden
uit de streek die door den collator zelf gekend waren : zij
pasten over het algemeen voor het ambt dat hun werd toegewezen en zij verbleven noodzakelijk ter plaatse. Anders werd
dat natuurlijk van het oogenblik dat de Heilige Stoel het begevingsrecht tot zich trok : het werd een administratiemiddel ten
dienste van het middenbestuur meer dan een streven om onmiddellijk te voorzien in locale behoeften. De pausen van Avignon
hebben die verkeerdheid geduld en uitgebreid, — ze hebben ze
niet het eerst in de wereld gebracht : om hun doenwijze naar
recht en waarheid te beoordeelen is het dus noodig voorafgaandelijk de toestanden te schetsen die vóór hen werden
geschapen. Een kort overzicht van den oorsprong en de oudste
ontwikkeling van het apostolisch recht van collatie is dus als
de onmisbare inleiding tot ons onderwerp en dit onderwerp,
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zelf vervalt in drie deelen als antwoord op de drie volgende
vragen : Welk is de houding die te Avignon ten overstaan van
het pauselijk begevingsrecht werd aangenomen? Welke zijn de
personen in wier voordeel de Rh®nepausen het ten onzent
hebben gebruikt ? Welke zijn de kerken waarop zij het bij
voorkeur hebben toegepast? Gemakkelijk zal het vallen, nadat
deze drie vragen zijn opgelost, te oordeelen of de inrichting
van het prebendenwezen, zooals het fungeerde gedurende de
veertiende eeuw, in onze gewesten een invloed ten goede of ten
kwade heeft uitgeoefend.
I.

De eerste pauselijke tusschenkomst (16) bij het begeven der
beneficiën die ons bekend is, dagteekent uit het jaar 1137. Den
10 Maart van dit jaar vraagt Innocentius II aan den aartsbisschop
van Compostella dat hij een geestelijke uit zijn bisdom, met
name Arias, die langen tijd aan het Roomsche Hof heeft
gediend, met een kerkelijk ambt zou begiftigen (17). De opvolgers van Innocentius II volgen herhaaldelijk zijn voorbeeld.
Overdrijven doen zij echter niet : tot aan de troonbestijging
van Innocentius III in 1198 kennen wij voor een periode van
omtrent zestig jaar slechts iets over de zeventig gevallen waarin
zij hun wil hebben opgedrongen (18). Onze Belgische kerken
komen daarbij zelden aan de beurt. Eugenius III bezorgt een
prebende te Seclin aan een priester wiens naam onbekend is.
Doornik heeft twee beneficiën af te staan en ~herenburg een
enkel gedurende de regeering van Alexander III, Onder Celestinus III verschijnen Kamerijk, Rijsel, Doornik en Antwerpen (19).
(16)Voor de bijzonderheden die hier volgen zullen we voornamelijk te verwijzen hebben naar H. BAIER, Papstliche Provisionen far
niedere Pfrunden bis zum Jahre 1304 (Vorreformationgeschichtliche
Forschungen, bkd. VII), Munster i. W., 1911, waar men steeds de aan-

duiding zal vinden der bronnen die het nutteloos ware hier telkens te
herhalen, en E. GULLER, Clemens VII, von Avignon, 1378-1394 (Repertorium Germanicum, bkd. I), blz. 53 en vlg. Berlijn, 1916.
(17) H. BAIER, op. cit., blz. 1.
(18)H. BAIER, op. cit., blz. 2-12.
(19)Zie de opsomming van al deze gevallen in H. BAIER, op. cit.,
blz. 3.9 en 11.
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toe : zoo ontvangt het kapittel van Sint-Geurik, te Kamerijk,
niet min dan drie mandaten voor de aanstelling van denzelf den
geestelijke. Dat ze aldus moeten aandringen om hun wenschen
vervuld te zien, schijnt de pausen weinig te bevallen en de
formulen die ze gebruiken om hun verlangens bekend te maken
leveren het bewijs van hun ongeduld en hun wrevel. Oorspronkelijk is hun schrijven maar amper iets meer dan een beleefd
verzoek : rogando mandamus; ontmoeten ze tegenstand, dan
heet het alras : rogamus attentius, wij vragen met nadruk, en
volstaat ook dat niet, dan wordt het korzelig : precipiendo
mandamus et mandando precipimus, onze lastgeving is een
bevel en ons bevel is een lastgeving (20). In 1158 reeds komt
Adrianus IV aandragen met de bewering dat het een verplichting is voor den Heiligen Stoel — luister wel : een verplichting!
--- de geestelijken, die hem een bijzondere verkleefdheid betoonen, door het verleenen van beneficiën om hun getrouwheid te
beloonen, en dat wel volgens 's pausen persoonlijk goeddunken : ipsas personas d e b e m u s ecclesiasticis beneflciis, prout
expedire cognoscimus, ampliare (21). Deze aanmatiging is
feitelijk de eerste stap die leidt naar de zoogezegde plenitudo
potestatis (22) — de onbegrensde macht van Christus' stedehouder om naar welbehagen over al de kerkelijke ambten van
geheel de wereld te beschikken — die in de dertiende eeuw
onaangevochten gelden zal als een recht dat niet valt te
loochenen.
Wat overigens met het door Adrianus IV uitgedrukt
beginsel te bereiken viel, zou reeds de wilskrachtige Innocentius III weten te bewijzen. Gedurende zijn achttienjarige regeering, van 1198 tot 1216, worden de apostolische bevelbrieven
voor de aanstelling van proveniers met den dag talrijker (23).
In Frankrijk, in Italië, in Spanje, in Duitschland zijn ze met
tientalen te tellen; Engeland,
is 't dat men de klachten
(20) H. BALER, op. cit., blz. 7, nooten 4 en 7. Elders heet het, in
plaats van rogamus attentius, propensius exoramus. Op. cit., blz. 4, noot 1.
(21) Aangehaald door H. BALER, op. cit., blz. 8, noot 1.
(22) Zie J. HALLER, Papsstum and Kirchenreform, bkd. 1, blz. 40-41.
(23) Zie H. BALER, Papstliche Provisionen, blz. 12-25.
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gelooven mag die uit zijn schoot oprijzen, -- wordt door
vreemdelingen overrompeld ; het Oosten wordt niet gespaard.
In onze provinciën hebben Rijsel, Seclin, Sint-Omaars, Kassel,
Doornik, Therenburg, Antwerpen, Brugge en Harlebeke eene
plaats in te ruimen aan de beschermelingen van den Heiligen
Stoel. Het bisdom Luik verschijnt voor de eerste maal met een
prove te Dinant (24) en van vele oorkonden is naar alle waarschijnlijkheid geen spoor achtergebleven. Om de uitvoering der
pauselijke bevelen te verzekeren worden daarenboven, onder
de naam van monitores of executores, toezichters benoemd --r
gewoonlijk drie — die in voorkomend geval de rechten van
den begiftigde tegen den moedwil of de dwarsdrijverij der
collatoren, desnoods zelfs door dwangmaatregelen zooals schorsing en kerkban, hebben te verdedigen. De instelling van dit
soort gevolmachtigden van den Heiligen Stoel (25) klimt op
tot de regeeringen van Alexander III en van Celestinus III, die
de tiaar droegen de een van 1159 tot 1181, de andere van 1191
tot 1198. De pausen van de eerste helft der dertiende eeuw —
Innocentius III, Honorius IV, Gregorius IX, Celestinus IV,
Innocentius IV, Alexander IV en Urbanus IV — brachten
aldus geen nieuwe praktijken voor het prebendenwezen in
voege : alleen de toepassing van de bestaande gewoonten
maakten zij menigvuldiger. Een eigenlijke rechtstitel, een vaste
bepaling uit het jus canonicum, waarop zij hun aanspraak
konden grondvesten, bezaten ze daarenboven nog niet.
Die rechtstitel verschijnt in 1265, tijdens het pontificaat van
Clemens IV : het is de algemeen voorbehouding van beneficiën, reservatio generalis beneflciorum, ten bate van den Heiligen Stoel (26). Oorspronkelijk had de tusschenkomst der
pausen alleen een occasioneel karakter gehad : in uitzonderlijke gevallen hadden ze aan sommige beschermelingen gunstbrieven geschonken, maar zonder daarom te beweren dat de
(24) Opsomming in H. BALER, Pápstliche Provisionen, blz. 15.
(25) Zie H. BALER, op. cit., blz. 170-173; J. HALLER, op. cit., blz. 28.
("6) Zie H. BAIER, op. cit., blz.127 en volg. ; E. GOLLER, Clemens VII, blz. 54 en volg. Zie den tekst in 0. Lux, Constitutionum
apostolicarum de generale beneficiorum reservatione ab anno 1265
usque ad annum 1270 emissarum tam intra quam extra corpus juris
extantium collectio et interpretatio. Breslau, 1904.
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begeving van een bepaalde reeks kerkambten hun toekwam uit
hoofde van de eene of andere bijzonderheid die er mee was
verbonden. Voortaan gaat dat anders : door een bijzondere
wet worden beneficiën, die zich in bepaalde omstandigheden
bevinden, aan de plaatselijke overheden onttrokken. Op den
keper beschouwd is de zaak niet heelemaal nieuw. Naar gelang
dat de occasioneele pauselijke begevingen in getal waren toegenomen, hadden zich natuurlijk ook de lief hebbers van apostolische gunsten vermenigvuldigd, en, om zoo weinig begeerten
mogelijk onvoldaan te laten, hadden de pausen zich afgevraagd
welke redenen zij wel konden aanhalen om hun optreden in de
plaats der gewone collatoren te wettigen. Het was hun opgevallen, eerst en vooral, dat er bedieningen waren die te veel
opbrachten voor één persoon en andere die door de nalatigheid
van hun begevers veel te lang onbezet bleven : door de eerste
onder twee of meer geestelijken hunner keuze te verdeelen en
door aan de andere spoedig titularissen te bezorgen, bewezen
zij de kerk, waar zich het beneficie bevond, geen ondienst, wel
integendeel : geheel natuuriijk hadden ze bijgevolg de gewoonte
aangenomen over dergelijke ambten eigenmachtig te beschikken. Er was nog een ander geval waarin ze de gewestelijke
belangen niet te na kwamen, namelijk wanneer er in een of
ander bisdom bedieningen ledig vielen door den dood van
hoogwaardigheidbekleeders of ambtenaars van het pauselijk
hof : vermits deze voor de bediening in kwestie toch een
plaatsvervanger hadden --r anders hadden ze immers niet te
Rome kunnen verblijven — kon het niemand deren dat de
Heilige Stoel een nieuwen titularis benoemde om den overledene te vervangen : ook hier hadden de pausen dus zeer
vroeg ingegrepen zonder dat het hun erg kwalijk was genomen
geworden. Anders was het hun vergaan wanneer zij de hand
hadden uitgestoken naar ambten die vrijkwamen door het
afsterven van een bezitter die slechts toevallig ter curie overleed, naar bedieningen die werden neergelegd omdat de beneficiarius door apostolische bevordering geroepen werd tot een
hoogere waardigheid, naar plaatsen die te begeven waren dank
zij de ontslagneming van een belanghebbende in de handen
van een gezant van den Heiligen Stoel, naar al die vacaturen, met -een woord, waarvan het bestaan door de oorzaak
zelf van hun openvallen te Rome bekend was : de -eisch der
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plaatselijke toestanden was bij deze omstandigheden natuurlijk
geheel over 't hoofd gezien geworden en gemor en ontevreden
heid vanwege de gewestelijke collatoren waren even natuurlijk
niet te vermijden geweest. De pausen, nochtans, hadden zich
om geen klachten bekommerd en hun houding in 't minst niet
gewijzigd : de statistieken die voor enkele jaren met een bewonderenswaardig geduld werden opgemaakt door Dr. Baier (27),
hebben bewezen dat de overgroote meerderheid der pauselijke
begevingen sinds het pontificaat van Innocentius III op geen
andere gronden dan de zoo even aangehaalde berusten : het
misbruik — want een misbruik was het — wortelde aldus met
den dag dieper. Het bereikte zijn hoogtepunt onder de regeering
van Urbanus IV, bij zoo ver dat het onder zijn opvolger
Clemens IV reeds als geen misbruik meer gold, maar algemeen
beschouwd werd als een overoude gewoonte — antiqua consuetudo — waartegen feitelijk niets meer viel in te brengen.
De reservatio generalis van 1265 deed dan ook niets anders
dan aan dit gebruik kracht geven van wet : zij ondervond noch
beknibbeling noch tegenstand en bracht in de praktijk geen de
minste verandering ; het getal der toepassingen van het pauselijk
begevingsrecht schijnt zelfs na haar uitvaardiging veeleer te
verminderen dan te vermeerderen. Ten onzent zijn meer dan de
drie vierden van de apostolische benoemingen der dertiende
eeuw ouder dan het jaar 1265 : op de zes en zestig aanstellingen die ons bekend zijn voor het bisdom Luik vallen er vijf en
vijftig vóór en slechts elf na de afkondiging der reservatio;
voor Kamerijk, Therenburg en Doornik zijn de cijfers respectievelijk acht en veertig en dertien, zeven en dertig en zeven,
zes en dertig en tien (28). Den 5 Mei 1295 vond Bonifacius VIII
het dan ook noodig de voorbehouding te vernieuwen (29) : onder
hem en zijn opvolgers nemen de pauselijke begevingen in aantal
gedurig aan toe, en dat wel in de meest verschillende vormen.
Niet lang, inderdaad, was de tusschenkomst van den Heiligen Stoel tot de openstaande plaatsen beperkt gebleven. Was
(27) P5pstliche Provisionen, blz. 141-143.
(28) Volgens de statistiek van H. BAIER, P5pstliche Provisionen,
blz. 227 en volg.
(29) Zie den tekst in C. Lux, Consgtutionum— Breslau, 1904.
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er geen beneficie beschikbaar en viel er toch een gunsteling te
bevoordeeligen, dan was het de gewoonte geworden hem het
recht te verleenen aanspraak te maken op de eene of de andere
vacature die zich later zou voordoen : men noemde zulk een
uitzicht op een kerkambt een " verwachting ", expectatio of
gratia expectativa. Er waren expectatiën van verschillenden
aard. Men kon een uitzicht hebben op een prebende in een
bepaalde kerk, onaangezien wie als gewoon collator ervan
optrad ; men kon ook het uitzicht hebben op een beneficie dat
afhing van een bepaalden collator, onaangezien in welke kerk
het te begeven was, en die collator kon wezen een seculier of
een regulier. De pauselijke tusschenkomst strekte zich aldus op
slot van rekening uit over vier groepen van aanstellingen :
toekenning van vacaturen, als daar zijn domheerschappen met
prove, betrekkingen, waardigheden, personaten, parochiekerken, kapelaanschappen ; toekenning van domheerschappen met
uitzicht op een prove, desnoods zelfs met uitzicht op een betrekking of een waardigheid; toekenning van uitzichten ad collationem secularium ; toekenning van uitzichten ad collationem
regularium.

De vorm waarin een pauselijke aanstellingsbrief werd
opgesteld was daarenboven niet onverschillig. Men onderscheidde een forma communis, een forma specialis. en een
orma motus proprii, en elk dezer drie vormen had haar
eigenaardige kenteekenen (30). Het is vooral de toekenning in
bijzonderen vorm die wij aantreffen in de pauselijke registers.
Zij is toepasselijk op iedereen en in alle omstandigheden. Zij
vermeldt al de beneficiën waarover de bedeelde beschikt en
duidt eventueel diegenen aan onder hen waarvan hij heeft af te
zien. De gewone vorm, forma communis, secundum quam papa
in initio pontificatus sui pro pauperibus clericis beneficiandis
scribere consueverunt (31), wordt uitsluitend of bijna uitsluitend
(30) Over de formulen die bij die verschillende begeving dienst
deden, zie A. FAYEN, Lettres de Jean XII, bkd. I, blz. XLV ; voor de
brieven ; A. FIERENS, Suppliques d'Llrbain V, blz. VII en volg., voor
de supplieken ; G. GOLLER, Clemens VII, blz. 60 en vlg. voor beide.
(31) Deze uitdrukking komt voor in het non obstante van de meeste
gunstbrieven die van een dergelijke begeving gewag maken; zie ze ook
in den gekenden brief van Jan Zuetknecht, A. FIERENS, Lettres de
Benoit XII, n. 344, overgedrukt door E. Gi5LLER, Clemens VII,
blz, 67, noot,
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gebruikt voor de uitzichten of expectationes ad collationém
ten gunste van geestelijken die nog over geen kerkelijke ambten
hoegenaamd beschikken. De inkomsten waarop een aanstellingsbrief in forma communi recht geeft zijn dan ook betrek
kelijk gering — in ieder geval belangrijk lager dan die waarop
men kan aanspraak maken uit kracht van een gratia specialis
-- en het ambt waartoe zij toegang verleent moet daarenboven
gelegen zijn in het eigen bisdom van den aangewezen collator.
Bekomt de bezitter van een verwachtingsbrief in forma
communi later een benoeming in forma speciali, dan verliest
ipso facto zijn gratia communis alle kracht en waarde. Wat
de aanstellingsbrieven in forma motus proprii betreft, die zijn
voor gewone stervelingen niet gemaakt : alleen de kardinalen
en enkele andere hooggeplaatste personnagen hebben er recht
op. Zij dienen om iemand met nieuwe inkomsten te bedeelen
zonder dat hij aan vroeger bekomen gunsten hoeve te verzaken.
Niet alleen blijft de opsomming van de beneficiën, die de
beleende reeds bezit, dan ook geregeld achterwege, maar zelfs
wordt te gelijk met het motu proprio een bijzondere dispensatie
verleend die den gelukkigen bezitter van zulk een gunstbrief
toelaat met gerust geweten heen te stappen over al de kerkelijke verordeningen, die voor doel hebben het gelijktijdig
waarnemen van verschillende bedieningen door een zelfden
persoon te verhinderen of te verbieden (32).
Geen gunstbrief, zelfs deze niet, wat het woord ook zou
doen gelooven, die verleend wordt in forma motus proprii, of
hij wordt door een aanvraag of supplicatio voorafgegaan,
welke door den belanghebbende rechtstreeks of onrechtstreeks
volgens vaste regels bij den Heiligen Stoel wordt ingediend.
Deze smeekschriften zijn in den grond zoo oud als de apostolische begevingen zelf : aanbevelingen voor het bekomen van
kerkambten door pauselijke tusschenkomst vinden we reeds in
de eerste helft der twaalfde eeuw, in de brieven van den
proost Ulrik van Steinfeld (33) ; te beginnen met de regeering
(32) Men zie over dit alles o. a. G. VAN OTTENTHAL, Die pápstlichen Kansleiregeln von Johannes XXII, bis Nicolaus V., blz. 14-15,
Insbruck, 1888; H. BALER, P.pstliche Provisionen..., blz. 155, 160
en 214; A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, blz. VIII en n. 822.
(33)De tekst werd uitgegeven door ROTH, in Zeitschriftt des Aachener Geschichtsvereins, bkd. XVIII, 1896.

— 822
van Alexander IN in 1159 nemen de hoogwaardigheidsbekleë-

ders van het pauselijk hof de gewoonte aan ten beste te
spreken voor de geestelijken van minderen rang die zij in hun
dienst hebben en zoowel de lagere als de hoogere adel volgt
langzamerhand hun voorbeeld van af de troonbestijging van
Innocentius III in 1198 (34). Bij den aanvang stonden de bewoordingen eener supplicatio natuurlijk niet vast : ieder aanvrager
schreef zooals hij het goed vond, volgens zijn aard en zijn
aanleg en ook. natuurlijk, volgens de omstandigheden die zijn
voetstap beheerschten. Niet lang duurde het echter of men
geraakte gebonden, door de herhaling zelf van het procédé,
aan geijkte uitdrukkingen en onveranderbare formulen (35);
een officieele suppliekenstijl zag het licht die spoedig onvermijdbaar werd en verplichtend. Van dit oogenblik af was het
te voorzien dat het suppliekenwezen spoedig een groote uitbreiding zou nemen : lang vóór de dertiende eeuw ten einde
was vormde het dan ook ter curie een administratie op zijn
eigen : er waren bureelen waar de smeekbrieven moesten
worden ingediend en andere waar ze moesten worden afgehaald, nadat de paus er zijn oordeel had over uitgesproken ;
handboeken, waarin alle mogelijke modellen voorzien waren,
werden door het personeel dier bureelen ten dienste der aanvragers opgemaakt en door de belanghebbenden naar alle
waarschijnlijkheid gretig gekocht (36); tot in de kleinste bijzonderheden werden de grondbeginselen vastgesteld volgens welke
de noodzakelijk zeer bondige antwoorden der pausen moesten
geinterpreteerd worden en een heele studie was er dra noodig om de volle dracht en de juiste schakeering te vatten
van de tallooze bijzondere uitdrukkingen die én in de suppliek en in den gunstbrief, die er op volgde, werden gebe-

(34) Zie H. BALER, Pápstliche Provisionen, blz. 171.
(351 Uitmuntende uiteenzetting betreffende de supplieken bij Dom
U. BERLIÈRE, Suppliques d' Innocent VI, blz. IX-XXIX. Zie ook G. MOLLAT, Les papes d'Avignon, blz. 318 en volg.; Dom U. BERLIÈRE, Epaves
d'archives pontificates du XIIIe siécle in Revue bénédictine, en E. GóLLER, Clemens VII, loc. cit„ blz. 60 en volg.
(36) Zie de opsomming van de bijzonderste bil A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V. blz. IV, notes 1-5.
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zlgd (37}; -Dat voor - dit alles na -korten tijd- een- leger van
ambtenaars onontbeerlijk werd, vraagt geen betoog en evenmin
dat daargelaten nog de fooien en handgelden, er even spoedig
een heele boel onkosten rees _ die onder den vorm van taksen
door de supplikanten moest worden gedelgd.
Bij gebrek aan de noodige oorkonden kunnen ' we de
geleidelijke ontplooiing van dit ingewikkeld stelsel niet altijd
tot in de kleinste bijzonderheden volgen. Wat we er over
weten volstaat echter om ons te doen inzien dat bij het begin
van het pontificaat van Clemens V, in 1305, nagenoeg al het
essentieele, dat wij later te Avignon aantre ffen (38); reeds
volledig bestond en dat tevens de geestelijken, die het op
het verkrijgen van rijke inkomsten gemunt hadden, den weg
kenden naar onze gewesten lang vóár het pausdom zich in
de vallei van den Rheine had gevestigd. Hoe het daar nu
verder toeging moge thans volgen.
II.

Het eerste dat ons treft bij het doorloopen van de pauselijke registers der veertiende eeuw, dat is het gestadig toenemen
der apostolische begevingen. Voor het eerste regeeringsjaar
van Bonifacius VIII kennen we voor de geheele christenheid
slechts achttien gunstbrieven : we kennen er driehonderd vijftig
voor het eerste jaar van het pontificaat van Clemens V. terwijl
gedurende het eerste regeeringsjaar der op hem volgende pausen verschillende honderden benoemingen gedaan werden, niet
voor de christenheid in haar geheel, maar voor de vier bisdommen der oude Zuidelijke Nederlanden alleen (39); Jan XXII
vaardigt van den 5 September 1316 tot den 9 September 1317
(37) Zie G. VON OTTENTHAL, op. cit., passim; M. TANGL, Die
Papstlichen-Kansleiordnungen von 1200-1500, passim. Insbruck, 1894.
(38) Van belang zijn voornamelijk, voor het Avignonsch tijdperk,
de constitutiën Ex debito, Exersabilis en Ad regimen, die alle drie voorkomen in het Corpus juris can., extrav. comm. III, 2.
(39) De cijfers die wij aanhalen betreffende de pausen van Avignon
berusten op een vluchtige berekening die wij bij het voorbereiden van
de tekstuitgaven der Analecta Vaticano-belgica hebben opgemaakt.
Voor het pontificaat van Benedictus XII verwijzen wij daarenboven
naar onze Lettres de Benott XII, blz. XLIV, noot 2.
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niet min dan honderd vier en tachtig mandaten uit die op onze
kerken betrekking hebben; Clemens VI, van den 19 Mei 1342
tot den 18 Mei 1343, en Innocentius VI, van den 23 December 1352 tot den 22 December 1353, geven een gunstig antwoord, de eerste op twee honderd dertien en de tweede op
twee honderd achttien smeekbrieven, en met Urbanus V doen
we, van den 6 November 1362 tot den 5 November 1363 zulk
een geweldigen sprong vooruit dat die getallen haast verdrievoudigen! Te midden van dien stortvloed van gunsten lijkt
Benedictus XII met de zes en tachtig begevingsbrieven die hij
voor onze gewesten uitvaardigt tusschen den 8 Januari 1335
en den 7 Januari 1336 de gematigdheid zelve ! Niet alle jaren,
dat moet worden toegegeven en we zien wel verder waarom,
staan in overvloed van aanstellingen met die aanvangsjaren
gelijk : de vermindering bedraagt ongeveer de helft voor Clemens VI; zij bereikt bijna de acht tienden voor Urbanus V,
terwijl bij Benedictus XII in het verder verloop van zijn pontificaat nog enkel sporadisch eenige begevingen te vinden zijn.
Ten aanzien van den voor-Avignonschen tijd blijft echter de
aanwas van het getal gunstbrieven geweldig aanzienlijk.
Nu moet evenwel onmiddellijk de vraag worden geopperd
of die aanwas niet meer schijn is dan werkelijkheid, in dezen
zin namelijk dat van tallooze aanstellingen die ouder zijn dan
de pausen van Avignon het spoor zou verloren zijn. De voorgangers dezer pausen hebben immers niet zoo als zij de behoefte
gevoeld er lijvige boekdeelen op na te houden om de kopij der
ingewilligde supplieken en der uitgevaardigde gunstbrieven in
hun kanselarij te bewaren. De systematische registratie der
Zitterm communes dagteekent van het pontificaat van Jan XXII
en ze werd met de grootste zorg van jaar tot jaar bijgehouden :
niet alleen werden de gunstbrieven gecopieerd op papier naar
gelang dat zij voor hun aflevering aan de belanghebbenden
langs de daartoe bestemde bureelen voorbijgingen, maar zoodra
een of meer pontificaatsjaren voorbij waren, werden ze daarenboven nog overgebracht met een pracht van gerubriceerde
titels en beginletters in kostbare perkamentbanden waarop de
tand des tijds niets zou vermogen (40). Of het Benedictus XII of
(40) Zie uitvoerige beschrijvingen van de eenen en de anderen in
onze Lettres de Benott XII, blz. LXIX-CXIX.
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Clemens VI is die de eerste schikkingen voor het afschrijven der
supplieken of aanvragen getroffen heeft kan niet met zekerheid
worden gezegd (41) ; er werd overigens minder zorg aan besteed
dan aan het afschrijven der brieven — van een kopij op perkament,
bij voorbeeld, is geen spraak en dat is licht te begrijpen : eens
de aanvraag ingewilligd of geweigerd had de suppliek immers
uitgediend ; zij vormde geen rechtstitel zooals de gunstbrief die
er op volgde. Toch beslaat ook de verzameling der supplicaHiones ettelijke lijvige registers. Dat brieven en supplieken te
zamen aldus een getrouw en, laat ons maar zeggen, tot in de
kleinste eigenaardigheden volledig beeld geven van wat de
prebendenkoorts was onder de pausen van Avignon, terwijl we
dit beeld enkel in zijn hoofdlijnen kunnen ontwerpen voor hun
voorgangers, is niet te ontkennen. Of het een verzachtende
omstandigheid is valt echter te betwijfelen : indien de pausen
van Avignon een registratie hebben ingevoerd die vóór hen
niet bestond, dan is het ongetwijfeld juist omdat het prebendenwezen onder hun beheer zulke geweldige uitbreiding nam
dat er zonder een regelmatige boekhouding geen dag door te
zien was, terwijl voor hun meer bezadigde voorgangers een
dergelijke moeilijkheid niet was opgerezen. Het bestaan van
een grooter getal aanstellingen blijft ondertusschen een feit.
Willen we ons de moeite getroosten ze volgens vaste
reeksen te rangschikken, dan komen we al spoedig tot het
besluit dat het aantal benoemingen tot openstaande beneficiën
weinig of geen veranderingen ondergaat, zoodat alleen de
verwachtingen of uitzichten op kerkambten zich als paddestoelen vermenigvuldigen, '-- een zaak die te erger is, daar
de expectationes, meer dan de toekenning van vacaturen,
aanleiding geven tot velerlei betwistingen en kerkelijke gedingen. Verwondering moet hun aangroei echter niet baren, want
hij ligt geheel en al in den aard zelf der dingen. De begeving
(41) Zie o. m. Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clement VI,
blz. X-XI ; Suppliques d'Innocent VI, blz. VII-XIII. Een argument dat
wij ten gunste van het bestuur der registratie ten tijde van Benedictus XII getrokken hadden uit een brief van dien paus (Leftres de
Benoit XII, n. 344 en blz. XLV, noot 3), werd weerlegd door E. G0LLER, Historische Zeitschrift, bkd. CX, blz. 433, en Clemens VII,
blz. 67, noot.
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der vacaturen, immers, was aan het bestaan zelf der openstaande plaatsen bepaald, terwijl integendeel de vermeerdering
der uitzichten aan geen beperking van buiten hoegenaamd
was onderworpen. Zoolang geen nieuwe voorbehoudingen
het operatieveld van den Heiligen Stoel kwamen vergrooten, konden de opkomende plaatsen van het eene jaar tot
het andere bezwaarlijk in getal toenemen. Van het pontificaat
van Jan XXII tot aan de groote Westersche scheuring nu
zijn de verordeningen van het kerkelijk recht met het oog op
de apostolische voorbehoudingen en de toekenning der beneficiën nagenoeg onveranderd gebleven en gelijke oorzaken
hebben dan ook door den band gelijke gevolgen met zich mede
gebracht. Wel is waar maakt het pontificaat van Benedictus XII
op het eerste zicht schijnbaar een uitzondering : in zijn laatste
regeeringsjaren zijn de collationes de bene ficiis vacantibus die
van hem uitgaan op de vingeren te tellen : feitelijk komt dit
echter hierbij, dat hij zulk een schrik had van het aanstellen
van hebzuchtigen en onwaardigen dat hij de kerkambten
onbezet liet, liever dan ze misschien in ongepaste handen te
laten verdwalen (42).
Wat nu den gestadigen aangroei des expectationes betreft,
deze hangt af van een tweevoudigen factor waarvan de eene
slaat op de aanvragers en de andere op het individueel karakter
van eiken paus. De aanvragers waren vooral ontelbaar bij het
begin van een nieuw pontificaat, Kronijkschrijvers zooals Pieter
van Herenthals (43) verhalen dat met duizenden geestelijken uit
de meest afgelegen gewesten dan te Avignon toestroomden om
het hoofd der christenheid met hun verzoekschriften te over.
stelpen. Het waren meestal behoeftigen die maar amper de
kruin hadden ontvangen en op het bekomen van een of ander
gering beneficie hun hoop vestigden om hun studiën voor te
zetten en langzamerhand vooruit te kunnen komen in de kerkelijke hiërarchie; toch waren onder hen ook heerschzuchtigen,
die uit zuiver winstbejag handelden en enkel een vermeerdering
zochten van inkomsten. Beide groepen rekenden met hetzelfde
(42) Zie A. FIERENS, Leeres de Benoit XII, blz. XLV.
(43) Zie BALUZE, Vitr paparum Avinionensium, bkd. I, col. 284
en 311. Parijs, 1693.
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vertrouwen op de goedwilligheid der pausen bij het aanvaarden
hunner hooge bediening ; de gunsten die zij verwachtten waren
in hun oogen als een gift van blijde inkomst waaraan de nieuwe
opperherder zich bezwaarlijk kon onttrekken. Zooals nog heden
ten dage de staatshoofden bij het aanvaarden van het bewind
geschenken uitreiken voor allerlei maatschappelijke werken en
een regen van eereteekens laten neerdalen op ambtenaren en
dienaars, zoo deden in de middeleeuwen de kerkvorsten van
Avignon, met dit verschil echter dat de giften en eeretitels den
vorm aannamen van beneficiën en ten laste vielen, niet van de
pauselijke schatkist, maar van een reeks plaatselijke collatoren
welke bij die vrijgevigheid niet het minste belang hadden : het
was een goedkoope milddadigheid waaraan de pausen dan ook
geenszins poogden paal of perk te stellen.
Wat niet belet dat de eene meer dan de andere zin had
in het uitreiken van gunstbrieven, Benedictus XII, wij weten
het reeds, was zeer weigerig uit nauwgezetheid van geweten
en hij stond dan ook bij de schraapzuchtigen in geen goeden
geur ; zijn twee voorgangers en zijn opvolger waren integendeel zeer breed en inschikkelijk. Ze waren het overigens niet
om dezelfde redenen. Jan XXII handelde uit berekening : het
verleenen van beneficiën tegen hooge taksen was voor hem
een der vele middelen die hij gebruikte om de schatkist van
den Heiligen Stoel van de noodige inkomsten te voorzien
dat hij een geldzoeker was is gekend en of hij het nu was
uit staatkundige voorzichtigheid of uit gierigheid (44) heeft voor
ons, op dit oogenblik, geen het minste belang. Clemens V
en Clemens VI waren even vrijgevig of zelfs vrijgeviger dan
Jan XXII, maar zij, zij waren het uit grootschheid : hun doel
was blijk te geven van hun macht en hun rijkdom en door
een nooit neen-zeggende inschikkelijkheid de genegenheid en
de bewondering te winnen van hun onderdanen. Clemens VI
in het bijzonder liet dat duidelijk hooren : zijn voorgangers,
zoo verklaarde hij, hadden er geen verstand van gehad paus
te wezen (45). Toch ontmoet men in zijn suppliekenregisters
(44) Zie G. MOLLAT, Jean XXII (ut-il un avare, in Revue d'histoire ecclésiastique, bkd. V (1904), blz. 522-534.
(45) BALUZE, Vitae..., bkd. I. col. 311.
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evenals in die van Innocentius VI en Urbanus V niet zelden
een afwijzend antwoord (46). In de plaats van de gevraagde
gunsten worden er dan vaak andere toegestaan, al gebeurt
het ook wel dat men den aanvrager eenvoudig afscheept met
den raad elders zijn kans te proeven : pete alibi! (47).
De pausen die zich weigerig toonden hadden geen ongelijk, want de grenzelooze vermenigvuldiging der uitzichten had
de nadeeligste gevolgen zoowel voor de kerken die er mee
waren belast als voor de personen die er mee waren begunstigd. Voor de kerken die er mee waren belast : zij werden
stormenderhand ingenomen door tallooze hebzuchtige vreemdelingen die het slechts gemunt hadden op winsten en
inkomsten en door hun rechtstreekschen invloed bij den
Heiligen Stoel alle plaatselijke candidaturen verdrongen. Voor
de eenlingen die er mee waren begunstigd, want zij moesten
hooge kanselarijtaksen betalen, — voor eenvoudige prebendenuitzichten van twee en twintig tot dertig grooten -- en dat
bij vier of vijf verschillende bureelen, en hadden niet zelden
naderhand nog kostelijke gedingen in te spannen om hun zoo
duurgewonnen aanspraken door de gewone collatoren te doen
erkennen of tegen den aanval van onverwachte mededingers
te verdedigen. We kennen van die processen welke gedurende
tien, vijftien, twintig jaren werden bepleit, eerst voor de plaatselijke gerechtshoven en daarna ter pauselijke curie, tot alle
mogelijkheid van verder beroep bepaald was uitgeput. De
geschiedenis van Simon de Maneslies die niet minder dan
achttien jaar lang alle rechtsmiddelen aanwendde om in het
bezit te komen van een kerkambt te Sint-Omaars dat hem door
een expectative was toegewezen (48), is slechts een typisch
(46) De statistiek der antwoorden van Urbanus V werd opgmaakt
door A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, table alphabétique des
matières, 20 Responsiones. Voor Clemens VI en Innocentius VI werd
de statistiek niet uitgegeven en het zou te veel plaats beslaan de
noodige verwijzigingen hier over te drukken.
(47) Zie A. FIERENS, op. cit; nn.170, 1365, 1467, 1468.
(48) De begiftigingsbrief Que probitatis... dagteekent van den
13 November 1316 (A. FAYEN, Lettres de Jean XXII, bkd. I, n. 177).
In den brief Petitio dilecti.'. van den 22 Maart 1336. (A. FIERENS, Lettres
de Benoit XII, n. 261) wordt geheel de historie van het rechtsgeding
uiteengedaan tot op het oogenblik dat de zaak tegen hem werd afgedaan
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geval onder vele. Dat een der aanleggers in den loop van het
geding stierf, bracht geen baat. want door surrogatiebrieven
werd onverwijld een nieuwe rechthebbende aangesteld die de
plaats van den overledene innam (49) en met nieuwen ijver
en soms ook, dank zij nieuwe beschermers en voorsprekers,
met een nieuwe kans van slagen zijn zaak doorzette.
Ook zonder dat er betwistingen oprezen viel er overigens
meestal jaren te wachten vooraleer een prebendenuitzicht
zijn verwezenlijking te gemoet ging : in 1362, bij voorbeeld,
beklaagt Robrecht Fabri de Granciis zich bij paus Urbanus V (50) dat hij sedert meer dan dertig jaar wachtend is op
een prove die hem sub éxpectatione door Jan XXII werd verleend. Om het kwaad te verhelpen wisten de pausen geen
ander middel te vinden dan de nietigverklaring van al de
begiftigingen die vóór een bepaalden datum waren uitgevaardigd : de eerste maal dat die maatregel werd toegepast —
het was onder het pontificaat van Benedictus XII in 1335 (51)
mocht hij weldoende schijnen omdat hij uitging van zuivere
en onbaatzuchtige bedoelingen; met de opvolgers van den
eerlijken Cistercienzerpaus was dit echter niet meer het geval :
zij streefden er immers niet naar het getal uitzichten door hun
nietigverklaring voor goed te doen inkrimpen : hun eenige
bekommernis bestond er integendeel in zich zooveel mogelijk
van de verplichtingen die hun voorgangers hadden aangegaan
te ontlasten om zelf met des te minder beperking als vrijgevige
door een uitspraak die door den paus als "initiva „ wordt bekrachtigd.
Dat Simon desniettegenstaande alle hoop nog niet opgaf, blijkt uit den
brief Dignum arbitramus,.. van den 12 September 1336, waarin de
prebende, die hij te Sint-Omaars bezit, genoemd wordt " lit.giosa a decem
et octo annis "; uit dezelfden brief (A. FIERENS, op. cit.; n. 321) weten
wij dat hij ten slotte aan die betwiste bezitting verzaakt om over te gaan
naar de kathedraal van Parijs.
(49) Zie o. m. A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, table alphabétique des matières, vo Surrogatio.
(50) De klacht betreft eigenlijk een prebende in de kathedrale kerk
van Noyon, doch meester Robrecht Timmermans was tevens kanunnik
van Seclin. Zie A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, n. 150.
(51) " Attento, zegt de tekst, quod ex impetrantium multitudine
ecclesie sunt plurimum pregavate. " Bulle Experimento didicimus van
den 18 December 1335. A. FIERENS, Lettres de Benoit XII, n. 224.
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gunstverleeners te kunnen optreden. Een gewoonte werd het
dan ook van daags na de troonsbestijging al wat er van het
verloopen pontificaat aan onuitgevoerde begevingsbrieven nog
overbleef, eenvoudig weg uit te schakelen, en Clemens VII
ging zelfs zoo ver omtrent het midden zijner regeering zijn
eigen gunstbrieven te herroepen (52). Dat zulk een driestheid
aanleiding gaf tot velerlei storing vraagt geen betoog en geen
verwondering baart het te zien dat de Luiksche clerus, in een
schrijven dat ons bewaard is gebleven, tegen de willekeurigheid
die haar tot grondslag dient in heftige taal te velde trekt. Een
provisie. zoo luidt het in dit protest (53), is voortaan nog
enkel een bron van uitgaven en niet meer een onderpand
voor de toekomst; en met nadruk wordt gevraagd dat het
misbruik zou ophouden.
Om kort te gaan : het is duidelijk dat de pausen van
Avignon geen bezadigdheid aan den dag hebben gelegd bij het
gebruik van bet begevingsrecht dat zij van hunne voorgangers
hebben overgeerfd. Of zij met hun al-te-groot-willen-doen ook
onwaardigen hebben begunstigd is een andere vraag die thans
aan de beurt komt.

Welke zijn dus de leden van den clerus wien de pauselijke gunsten ten goede komen ? Welke zijn de titels die zij
kunnen doen gelden en welke zijn de voorsprekers die hun
zaak door den band steunen bij den Heiligen Stoel ?
Een hoogst belangwekkende onderneming zou het zijn de
bezitters van Nederlandsche kerkambten volgens hun gewestelijken oorsprong te rangschikken. Tegenwoordig geschieden
alle geestelijke bevorderingen, behoudens enkele zeldzame uitzonderingen, binnen het kader van een enkel bisdom dat
meestal het geboortebisdom is van den belanghebbende. In de
veertiende eeuw is de toestand geheel anders. Jonge geeste(52) Brief Apostolice Sedis providentia, van den 6 December 1351,
in O. Lux, Constitutionum, blz. 98.
(53)Tekst uitgegeven door E. SCHOOLMEESTERS, Recueil de leitres
adressées pendant le XIV' siècle aux papes et aux cardinaux pour les
affaires de la principauté de Liège, in Analectes pour servir a l'histoire
ecclésiastique de Ia Belgique, bkd. XV (1878), blz. 30.
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lijken beginnen gewoonlijk hun loopbaan in de naaste omgeving van de streek waar zij het levenslicht aanschouwden,
doch bij het bepalen van die omgeving houden zij niet het
minst rekening met kerkelijke of staatkundige verdeelingen, De
knaap uit het Doorniksche, bij voorbeeld, gevoelt zich evenzeer thuis in de bisdommen van Beauvais of van Atrecht,
van Therenburg of van Kamerijk, als in dat van de stad aux
cinq clochers. Alleen de Luikenaars — misschien omdat zij
afhangen van een anderen metropoliet, — leven eenigzins op
hun eigen : meer dan naar het Westen richten zij hun blikken
naar het Oosten en naar het Noorden, naar Trier, Keulen en
Utrecht. Het personeel onzer kerken en Luik vormt daarop
geen uitzondering heeft dan ook een uiterst cosmopolitisch
karakter : naast de geestelijken uit eigen land, de Duitschers
uit de Rijngouw en de Engelschen uit het gebied van Kates,
ontmoet men er eindelooze reien van Zuiderlingen : de vertegenwoordigers van ver afgelegen streken zooals Italië, Provence, Languedoc, Auvergne, Limousin, Lyon, zijn talrijker
zelfs dan die van vele dichterbij liggende gewesten, zooals
Champagne, Poitou, Touraine en Normandië. Een bonte verscheidenheid van kerkambten uit de meest verschillende bisdommen is overigens, overal en altijd, in dezelfde handen
vereenigd : clerici kennen wij bij de vleet die hun bestaanmiddelen trekken te gelijker tijd uit de Nederlanden, uit Italië, uit
Frankrijk, uit Spanje, en indien we in ons land tallooze
beneficiarii ontmoeten die nooit een voet gezet hebben op
onzen bodem, dan kennen wij er ook die nooit geen anderen
hemel hebben gekend dan den onze en niettemin bogen konden
op hooge buitenlandsche titels : dit is het geval, om maar een
enkel voorbeeld te noemen, met Durandus Geerts, een Vlaming
uit het bisdom van Therenburg die gedurende elf jaar lang
aartsdiaken was van Praag, in Bohemen, zonder de kusten te
verlaten der Noordzee (54).
(54) De zaak wordt officieel bevestigd in een suppliek van den
27 Mei 1366 (Moratus in Francia in diocesi Morinensi nec unquam
fuif in Praga), waaruit tevens blijkt dat het kapittel van Praag, vijf jaar
na Durandus' overlijden, nog geen kennis had van zijn dood. Durandus
werd tot aartsdiaken bevorderd bij brieve van den 16 October 1350
(U. BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI, n. 2097) en stierf vóór den
7 September 1361. Zie A. FIERENS, Suppliques d'urbain V. n. 1685 en
de daar voorkomende verwijzingen,
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Hoe zou het ook anders gegaan zijn als men bedenkt wat
we boven reeds aanstipten dat bij de begeving der beneficiën
door den Heiligen Stoel niet gelet werd, eerst en vooral, op
den eisch der plaatselijke behoeften en noodwendigheden, maar
wel op geheel daarbuitenliggende motieven : het was een
vriendjespolitiek die gevoerd werd ten voordeele van al wie
goed stond met het pauselijk hof, veel meer dan een bedacht
zijn op de geestelijke vereischten der Christenheid. De kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleeders die te Avignon verblijf hielden
speelden daarbij, natuurlijk, een belangrijke rol : zij beschikten
geheel de katholieke wereld door over tegenwoordigers en
gevolmachtigden -- procuratores — die hen op de hoogte hielden van al de voorkomende vacaturen en hadden daarbij steeds
den eenen of anderen beschermeling bij de hand als ze reeds
niet eerst en vooral dachten op zich zelf -- die niet beter
wenschte dan maar spoedig te worden bevoordeeligd.
Onder die hoogwaardigheidsbekleeders nemen van zelf
sprekend de kardinalen de eerste plaats in. Er zijn er haast
geene die niet in de Nederlanden eenig beneficie of eenige
commende hebben bezeten. Om prebendenuitzichten bekommerden ze zich weinig, maar belangrijke vacaturen interesseerden hen in de hoogste mate en er zijn kerkambten die feitelijk
van de eene kardinaalshand tot de andere overgingen, zoo bijna
alsof ze een private of althans een voorbehouden eigendom
van het heilig College uitmaakten. Wat er gebeurde met het
aartsdiakenschap van Brussel is heelemaal kenschetsend. Den
14 Maart 1317 werd die hooge betrekking toegewezen aan
kardinaal Dakobus de Via (55); maar deze overleed vooraleer
zijn aanstellingsbrieven te Kamerijk waren toegekomen en zijn
broeder Aarnoud, die kardinaal-diaken was van Sint-Eustachius,
trad in zijn plaats op den 2 Juli van het zelfde jaar (56). Hij
behield het beneficie tot aan zijn dood. Den 16 Februari 1339,
werd hij opgevolgd door zijn ambtsbroeder den kardinaalpriester van Sint-Nereus-en-Achilleus, Pierre Roger (57). Deze
(55) Motu proprio dum exquisitam. A. FAYEN, Lettres de Jean XXII,
bkd. I, n. 271.
(56) Brief Exponit tuorum,.., A. FAYEN, op. cit., n. 386.
(57) Brief Decens et debilium..., A. FIERENS, Lettres de Benoit XII,

n. 553.
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Den 21 Juni, dus korts na zijn kroning, liet hij het aartsdiaconaat
overgaan in de handen van Guido de Ventadour (58), edoch
deze prelaat werd reeds drie maanden later, den 25 September,
tot bisschop van Kamerijk bevorderd (59), zoodat een nieuwe
titularis weer onontbeerlijk werd. Reeds den 6 October was hij
gevonden : het was Willem de la Jugie (60), den zoo pas tot
kardinaal verheven neef van Clemens VI, die slechts den
28 April 1374 overleed. Zijn opvolger, ditmaal, was de aartsdiaken van Valencijn, Pieter van Chassagne, die bezit nam van
zijn nieuwe waardigheid den 25 Mei 1374 (61). Ziedaar dus een
der aanzienlijkste beneficiën van de kathedraal van Kamerijk —
zoo niet het aanzienlijkste — dat zeven en vijftig jaar lang in
het bezit blijft — behoudens de korte driemaandelijksche
parenthesis van Guido de Ventadour r-- van porporati die er
zeker nooit aan dachten er een vinger voor uit te steken.
Bij de opsomming van wat er aan Nederlandsche inkomsten gedurende het tijdperk van Avignon in het bezit kwam
van kardinalen, zou wellicht geen enkel belangrijk beneficie
ontbreken; en wat zou het zijn moest men daarbij de lijst
voegen van wat de prinsen der Kerk te verkrijgen wisten voor
hun dienaars en hun vertrouwelingen ! Vooral zij, die zooals
Egidius Aycelini de Montaigu, alhoewel van uitheemschen
oorsprong ons land van dichtbij hadden leeren kennen, of zooals
Guido van Boulogne in een onzer bisdommen geboren waren,
verwezen bij voorkeur hun beschermelingen naar de rijke streek
van Maas en Schelde, Van de vijf en zeventig supplieken, die
Aycelini Urbanus V ter onderteekening voorlegde, hebben er
(58) Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI, n. 52; PH. VAN
ISACKER. Lefhes de Clément VI (ter pers), n. 168 gewaagt alleen van
een domheerschap met prebende, edoch het is waarschijnlijk dat de
twee bedieningen tegelijk in hetzelfde schrijven vermeld worden en
Ph. Van Isacker gemeend heeft dat een verwijzing naar de suppliek kan
volstaan.
(59) Brief Militanti ecclesie,.., PH. VAN ISACKER, op, cit., n. 516.
(60)Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI, n. 240 ; PH. VAN
ISACKER, op. cit., n. 538. Willem was tot kardinaal verheven den
20 September 1342. Zie C. EuBEL, Hiérarchia catholica medii mvi,
bkd. I, blz. 17. Munster, 1898.
(61)Zie Dom. U. BERLIÈRE, Suppllques d' Innocent VI, blz. 19, n.3.
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wonder dat onze kapittels in zulke voorwaarden met vreemdelingen overstroomd werden (63) !
Naast de kardinalen treden talrijke bisschoppen en abten
als voorsprekers op. Ook sommige wereldlijke vorsten vragen
niet beter dan voor hun omgeving een deel op te vangen van
het kerkelijke manna. In het bisdom Luik is de familie van der
Marck op het najagen van beneficiën belust, Engelbertus vooral,
die aartsbisschop van Keulen werd na eerst bisschop geweest
te zijn van Luik, heeft de belangen van zijn huis op een
voortreffelijke wijze gediend (64). In het bisdom Therenburg
valt de toekomstige paus Clemens VII, bisschop Robrecht van
Genf, den paus nog al gemakkelijk te voet (65). De abt van
Sint-Baafs te Gent, Jan Bernier de Fayt, staat in het bisdom
Doornik aan de spits der vragers - wij kennen van hem een
twintigtal supplieken waarin hij om beurt zijn broeders, zijn
neven, zijn verwijderde nabestaanden, zijn huisgenooten en
vrienden deelachtig tracht te maken aan de gunsten der pausen (66),
terwijl ook bisschop Andreas Ghini, een Florentijn
(62) Zie A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V. nn. 111, 115-117,
120-122,126, 139, 395, 427, 455, 657, 681, 762, 792, 1089, 1101, 1189,
1288, 1333, 1608, 1651, 1687, 1747. Gunstelingen van Guido van
Boulogne ten onzent bij Dom U. BERLIÈRE, Suppliques d'Innocent VI,
nn. 18, 177, 419-421, 499, 530, 543, 569, 571, 631, 737, 738, 760, 792,
793, 856, 912, 964, 1050, 1234, 1407, 1776-1779, 1781, en bij A. FIERENS, op. cit., nrs. 63.65-70, 484, 604, 644, 652, 654, 676, 677, 679,
741, 1123, 1181, 1209, 1292, 1318, 1341, 1346, 1519, 1584, 1585, 1661,
1698, 1735.
(63) Zie A. FAYEN, Lettres de Jean XXII, bkd. I en II, en A. FIERENS, Lettres de Benoit XII, table des noms, vo Ursi ; Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI en Suppliques d'Innocent VI, table,
vo Ursini ; zie ook een bewerking van P. FR. COLLAEY, in Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique de 1a Belgique, 3e reeks, bkd. V
(1909), blz. 504.
(64) Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI, nn. 804, 996999, 1384, 1442, 1513-1518, en Suppliques d'Innocent VI, nn. 146, 148,
149, 286, 323, 324.
(65) A. FIERENS, Suppliques d' Urbain V, nn. 23,148,149, 465, 1246.
(66) Dom U. BERLIÈRE, Suppliques.de Clément VI, n. 2268; Suppliques d'Innocent VI, nn. 159, 160, 208, 258, 259, 387, 862, 909-911,
1451, 1835, 1845, 1846 ; A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, nrs. 739,
740, 950, 1319, 1691.
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die later tot de kardinaalswaardigheid verheven werd, er zijn
invloed liet gelden (67). Onder de wereldlijke vorsten, die bij
de Curie aankloppen, ontmoetten wij den hertog van Brabant,
Wenceslas van Luxemburg, gedurende het pontificaat van
Urbanus V (68). De graven van Vlaanderen Lodewyk van
Nevers en Lodewyk van Male (69) en de prinsen van het huis
van Beieren (70) verschijnen onder de regeeringen van Clemens VI en Innocentius VI. Al deze vorsten spreken bijna
uitsluitend ten beste voor het personeel van hun hof - kapelaans, heelmeesters, geheimschrijvers, raadgevers - in hoofdzaak dus eigen volk uit eigen land. Vreemde heeren, integendeel,
zooals de Fransche maarschalk Arnoul d'Audrehem, doen weer
inboorlingen uit de meest verwijderde gewesten van Frankrijk
naar hier overwaaien (71).
Belangwekkender, over het algemeen, dan de beschermelingen van kardinalen, bisschoppen en prinsen zijn de suppoosten van de hoogescholen die begeerig naar onze beneficiën
uitkijken. In een beroemd boek heeft zaliger P. Denifle (72)
uiteengedaan wat de middeleeuwsche wetenschap aan den
Heiligen Stoel heeft te danken. Van de pausen van Avignon
is het Urbanus V die den rijksten onderstand heeft verleend
aan de geestelijken die zich op de studie wilden toeleggen.
Academische rottili dat wil zeggen bundels verzoekschriften
(67) Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clement VI, nn. 117-120,
124, 125, 127. Als kardinaal werd hij belast met een zending in Spanje
(op. cit., n. 323), die hem de gelegenheid ontnam nog op te treden in
onze gewesten ; zie nochtans op, cit„ n. 278.
(68) A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, nn. 621, 623, 624, 626637, 639-641, 789, 1695.
(69) Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clement VI, nn. 315, 351,
383, 617, 1743 1930, 2232 ; Suppliques d'Innocent VI, nn. 78-85, 87-92,
95, 296, 806, 13. 814, 869, 884, 1334, 1388.
(70) Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clement VI, nn. 131, 132,
176. 304, 306, 946,-948: Suppliques d'Innocent VI, n. 892 ; zie ook
A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V. nn. 424 en 1517.
(71) Dom U. BERLIERE, Suppliques d'Innocent VI, nn. 58, 106,
171, 562, 563, 1766, 1822; A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, nn. 420,
438, 443-447, 452, 565, 776, 777, 1255. 1256, 1486, 1557, 1564,
16o1, 1688.
(72) Die Universitiiten des Milelalters bis 1400.1, Berlijn, 1885.
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die rechtstreeks van een hoogeschool uitgaan, waren te allen

tijde den Heiligen Stoel aangeboden geworden en hadden
steeds, óók voor de troonbestijging van Urbanus V, een
gunstig onthaal van wege de pausen genoten. Werden bij
private aanvragen onder de regeeringen van Clemens VI en
Innocentius VI de wetenschappelijke titels wel eens stilzwijgend
voorbijgegaan; niet zoodra heeft Urbanus het roer der Kerk
in handen, of diezelfde titels worden steeds met de grootste
zorg vermeld, Talrijk zijn daarbij de teksten waarin de loftrompet te zijner eer gestoken wordt omdat hij zoo genadig
neerziet op hen die slapelooze nachten P- ik citeer letterlijk —
doorbrengen in kommervolle studie om de zaak van het
gemeenebest te beter te dienen (73).
Hoe interessant de individueele smeekbrieven van studeerenden ook wezen, toch trekken de rotuli der hoogescholen
het meest onze aandacht. Parijs staat hier natuurlijk op den
voorgrond, De rotulus welke deze universiteit den 22 Mei 1349
aan Clemens VI voorlegde, bevatte honderd vier en dertig
aanvragen die onze kerken betreffen (74) ; dit getal groeide
uit tot honderd drie en zeventig op haar rotulus van den
27 November 1362, tijdens hei pontificaat van Urbanus V (75).
De meeste verzoekschriften gaan telkens uit van de facultas
artium ; daar de titel van magister artium regelmatig vereischt
werd om toegang tot de andere faculteiten te verkrijgen, is dit
overwicht verklaarbaar. Op de faculteit van kunsten volgen,
naar rangsorde, de faculteit van medecijnen, van rechtsgeleerdheid en van godgeleerdheid.
Een machtigen voorspreker bezitten was, in grondbeginsel,
niet voldoende om tot een kerkambt te worden benoemd.
Blijken van bekwaamheid werden vereischt ; de candidaten
hadden een bijzonder examen af te leggen aan het pauselijk
hof. Lezen, zingen en opstellen waren de hoofdvakken van
het programma; de kennis der Latijnsche taal was naruurlijk
onontbeerlijk. Betrof de candidatuur een beneficie waar zielen(73) A. FIERENS, Suppliques d'I.Irbain V, rotulus nn. 1473-1475.
Men zie ook o, m. op. cit,; nn. 1374-1377, 1611 enz.
(74)Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI, nn. 1594-1728.
(75) A. FIERENS, Suppliques d'urbain V, nn. 195-368.
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zorg aan vastzat, dan werd mede de aandacht gewijd aan de
kennis der volkstaal (76). Het oordeel der examinatoren werd
steeds in bondige formulen omgezet : cum sufficienti titulo;
bonos titulos ; bene per ornnia (77). Hoogeschoolstudenten en
behoeftige geestelijken werden meestal van de reis naar Avignon
vrijgesteld : in plaats van voor de pauselijke ambtenaren te
verschijnen legden zij hun examen af in partibus, voor een
man hunner streek. Voor de regeering van Clemens VI kennen
wij in onze gewesten een vijftiental vrijstellingen. Het getal
dispensatiën groeit aan onder het pontificaat van Innocentius VI
en onder dat van Urbanus V (78). Zonen van hoogen huize
vroegen vaak dat de gunst van een plaatselijk examen ook
hun werde toegestaan. Zij gaven dan als voorwendsel op de
onveiligheid der wegen en de moeilijkheden der reis. Feitelijk
stond het ontslagen worden van een bezoek te Avignon voor
hen gelijk met het ontslagen worden van alle ernstig examen :
in de meeste gevallen duidden zij immers zelf de personen aan
die zich over hun bekwaamheid dienden te vergewissen (79)
en het zal wel niet vermetel zijn van te vermoeden dat die
personen hun gunstig gezind waren en alles behalve een streng
toezicht uitoefenden.
De keuze van de bedienaars van den eeredienst die door
de Curie aan onze kerken werd toegedacht, geschiedde dan
in den regel niet met de wijze omzichtigheid die men terecht
onontbeerlijk mocht achten ten aanzien van de hooge belangen
die op het spel stonden. Vooraleer echter de priesters onzer
parochiekerken en de kanunniken onzer collegialen bepaald
(76) Dit blijkt o. m. uit het antwoord van Urbanus V op de
aanvraag van Hendrik Aynresele, uit het bisdom Keulen, die om een
beneficie verzocht te Dinant : " Fiat, " dum tarnen intelligas et loquaris
linguam Leodiensem. A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, n. 1761.
(77) Zie G. MOLLAT, Les papes d'Avignon, blz. 320 ; SCHMILES
HALLENBERG, Practica cancellarie apostolice, blz. 28; GOLLER, Clemens VII, blz. 85 enz.
(78) Zie Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI, index
rerum, vo Dispensationes ab examine clericorum; Suppliques d'Innocent VI, index des principales matières, vo Examinis; A. FIERENS,
Suppliques d'Urbain V. table alphabétique des matières, vo Examen.
(79) Men zie b. v. een suppliek van den 18 januari 1344, bij
Dom U. BERLIÊRE, Suppliques de Clément VI, n. 631.
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den steen toe te werpen, dienen wij echter eerst nog een
onderzoek in te stellen én omtrent de doeleinden die bij het
najagen der beneficiën voor hen van doorslaand gewicht
waren, én omtrent de wijze waarvan zij zich van de verplichtingen, die het verkregen ambt hun oplegde, trachtten te
kwijten.
IV.
Van in de dertiende eeuw af waren de kerken der Nederlanden geheel de Christenheid door om hun ongemeenen rijkdom bekend (80) : in de veertiende werden zij gedeeltelijk in
hun welstand getroffen door de rampen van den honderdjarigen oorlog die Frankrijk teisterde (81). Het zuidelijk
gedeelte van het bisdom Therenburg had na de inneming van
Kales zonder ophouden te lijden van de Engelsche troepen die
op de nabijzijnde kusten ontscheepten en gansche landschappen
verwoestten. De bisschoppelijke stad werd gedeeltelijk in
brand gestoken in 1346 ; zij werd geplunderd in 1351 en in 1355,
en tot tweemaal toe in een maand aan allerlei baldadigheden
blootgesteld, in 1359. Sint-Omaars deelde ongeveer hetzelfde
lot. De abdij van Capelle bleef gedurende veertien jaar in een
volledige verlatenheid gedompeld ; tallooze kerken en kapellen
van het platteland werden ten gronde vernietigd, terwijl andere
geheel of gedeeltelijk de bron van hun inkomsten zagen te
niet gaan; talrijke buiteninwoners waren overigens verplicht
geweest hun parochiën te verlaten om een schuilplaats te
zoeken binnen de versterkte omheining der steden. In het
bisdom Doornik zag het er al niet rooskleuriger uit dan in dat
van Therenburg — vooral de veldtochten van de jaren 1339
en 1359 stichtten er veel schade en ook het zuidelijk
gedeelte van dat Kamerijk werd erg beproefd. Een schrille
tegenstelling vormden aldus deze platgebrande en uitgeroofde
gewesten met de ongedeerde weelde der meer noord- en
oostwaarts gelegen gouwen : in Vlaanderen had de houding
(80) Zie onze inleiding tot Lettres de Benoit VII, bl. XXIX.
(81) Zie P. H. DENIFLE, La guerre de cent ans et la desolation
des églises, monastères et hdpitaux en France vers le milieu du
XVe siècle, 2 bkd. Parijs, 1897-1899.
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der steden althans de hoofdzakelijkste kerkelijke belangen
gevrijwaard, terwijl Brabant en Luik geheel buiten slag waren
gebleven.
De golvingen van het prebendenwezen, gedurende de dertiende en de veertiende eeuwen, zijn de getrouwe weerspiegeling van die verschillende toestanden. Tot onder het pontificaat
van Benedictus XII is het in de bisdommen Therenburg en
Kamerijk dat veruit de meeste prebendeuitzichten verleend
werden, een bewijs dat de plaatsen, die er te begeven waren,
zeer waren gezocht. Laat echter de verwoestingen van den
honderdjarigen oorlog intreden, en onmiddellijk slaat de balans
over, tijdens de regeering van Innocentius VI en Urbanus V,
ten voordeele van Luik, in welk bisdom alleen zooveel begevingsmandaten worden uitgevaardigd als in de drie andere te
zamen. Hetzelfde verschijnsel valt waar te nemen wanneer men,
het bisdom Therenburg afzonderlijk beschouwend, tot bijzonderheden afdaalt : in de dertiende eeuw hebben de aanvragers
het bij voorkeur gemunt op de collegiale kerk van SintOmaars ; na het oorlogstijdperk zwenken zij af in de richting
van Aire en Veurne, die zoo goed als ongedeerd de crisisjaren
hebben doorworsteld.
Slechts één interpretatie van deze verhoudingen is mogelijk
en wel deze : de gunstelingen van den Heiligen Stoel zoeken
steeds de rijkste beneficiën; zij kijken niet naar de noodwendigheden van den eeredienst, maar alleen naar de stoffelijke voordeelen die met een kerkambt zijn verbonden. Ook buiten de
omstandigheden van oorlog en vrede wordt die stelregel
bewaarheid : in het bisdom Doornik zijn de meest gezochte
prebenden die van de collegiale kerken van Rijsel, Brugge en
Gent; in dit van Kamerijk bekleeden, naast het kapittel der
kathedraal, de kapittels van Sint-Geurik te Kamerijk en van
Onze Lieve Vrouw te Antwerpen de eerste plaats ; de talrijke
collegiale kerken van de Sint-Lambertusstad en de Sint-Servatiuskerk van Maestricht trekken het meest de aandacht in
het prinsbisdom Luik. Kleine plattelandszeden zooals Lier,
Dendermonde, Cortessem, Chimay, Eyne, Thourout, SintPol, hebben zoo goed als geen lief hebbers en het duurt
jaren eer het cantorschap dat te Brugge door het afsterven van den vriend van Petrarca, Lodewijk Sanctus van
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Beeringen, was opengekomen, de aandacht der aanvragers tot
zich trok (82).
Uiterst zeldzaam zijn daarenboven de geestelijken die zich
met een enkel beneficie vergenoegen. Om aan de opsomming
der kerkambten die in hun bezit zijn en bijgevolg aan het
gevaar er een of ander te moeten afstaan te ontsnappen, stelt
men al het mogelijke in 't werk om een motu proprio te bekomen bij voorkeur aan elk anderen begevingsvorm : door
Clemens VI worden er aan de waardigheidsbekleeders onzer
bisdommen niet minder dan honderd dertig verleend (83). Daar
waar de plaatselijke verordeningen en kerkreglementen het
gezamenlijk bezit van verschillende beneficiën verbieden, wordt
eenvoudig om dispensatie gevraagd : we kennen ongeveer
dertig gevallen waarin Clemens VI het goedvond dat de standregelen, die vóór hem in onze kerken van kracht waren, met
de voeten werden getreden (84). De bulle Execrabilis van
Jan XXII verbiedt dat men, het zij waar, twee of meer beneficiën, waaraan zielelast is verbonden, in één hand vereenige.
Rechtstreeks aan dit verbod ontkomen is moeilijk ; maar men
laat zich in het bezit stellen van de bedieningen in kwestie
alsof men van hun onvereenigbaarheid niets afwist en men
strijkt zoolang mogelijk de inkomsten op die er van af hangen;
komt het oogenblik dat er geen kans meer is die onwettigheid
nog langer te rekken, dan vraagt men heel nederig dat de Heilige Stoel de spons zou vagen over het gebeurde en door een
dispensatio super fructibus indebite perceptis het geld zou
laten waar het ongeoorloofd kwam aanlanden (85) : teruggeven,
immers, is zoo 'n lastige zaak. De pausen staan alzoo voor een
voldongen feit : wat andere uitweg is er dan de zaak maar
blauw-blauw te laten en de gevraagde goedmaking te schen182) Zie A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, nn. 56, 590, 1181,
en 1206.
(83) Zie Dom U. BERLIÈRE, Suppliques de Clément VI, index
rerum, vo Motu proprio.
(84) Dom U. BERLIÈRE, op. cit.; index rerum, vo Dispensationes
super statutis.
(85) Zie Dom U. BERLIÈRE, op. cit.; index rerum, vo Fructuum;
A. FIERENS, Suppliques d'Urbain V, table alphabétique des matières,
vo Fructus,
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ken ? Alleen Benedictus XII en Urbanus V denken er aan de
misbruiken te keer te gaan. De eerste, we zeiden het reeds, ziet
bijna geheel af van alle begevingen : hij zoekt aldus zijn kracht
in de onthouding en die onthouding gelijkt veel, in den grond,
aan onbeholpenheid en zwakheid (86). Urbanus V is krachtdadiger in zijn optreden en eischt niet zelden gebiedend dat
men om nieuwe inkomsten te verwerven er andere late varen (87).
Ten einde raad geraken echter de hebzuchtigen niet. Wanneer
het besluit van den Heiligen Stoel hun niet aanstaat trachten zij
door verschillende middelen de uitvoering ervan te ontwijken.
Ze zien af van de bekomen gunst : eerste middel. Zij trachten
den paus te bewegen om op de genomen beslissing terug te
komen en schilderen hem daarom, in een nieuwe smeekbede,
hun geldelijkcn toestand af in de zwartst mogelijke kleuren :
tweede middel. Ofwel zij pogen door omwegen en bedrog spijts
alles hun oorspronkelijke bezitting weer te heroveren : derde
middel (88).
Wie verschillende beneficiën bezat kon natuurlijk niet in
a i le verblijven : cum uleeren was synoniem van niet-resideeren.
Het kwaad was des te erger daar reeds de kardinalen, de
hoogeschoostudenten, de ambtenaren der Curie, de raadgevers
en de vertrouwe l ingen der grooten van de rechtstreeksche
uitoefening hunner kerkelijke bedieningen waren vrijgesteld.
Wel berokkende die vrijstelling hun eenige schade : de kanunniken, die de liturgische plechtigheden niet bijwoonden en de
bezigheden van hun kapittel niet deelden, bleven verstoken van
de tegenwoordigheidspenningen of distributiones quotidiane
die aan de aanwezigen werden uitgereikt; en waar het een
beneficie gold waaraan zielenlast was verbonden, rustte op
den geestelijke of den priester, die er niet persoonlijk verbleef,
(86)Dat hij echter wel krachtdadig kon zijn bewijst zijn eisch tot
terugbetaling van den 23 Maart 1338, A. FIERENS, Lettres de
Benoit XII, n. 462.
(87) Zie A. FIERENS, op. cit.; table alphabétique des matières,
vo Beneficia quorum dimissionem exigit papa. Urbanus V heeft ook den
naam vijand te zijn van begevingen in ver van elkaar gelegen gewesten.
Zie op. cit.; n. 1554.
(88) Een kenschetsend geval in A. FIERENS, op. cii.; blz 559,
noot 2.
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de plicht een bekwamen plaatsvervanger aan te stellen opdat
de belangen van den eeredienst door zijn afwezigheid niet
zouden worden verwaarloosd. Of deze laatste verplichting
streng nageleefd werd is niet zoo gemakkelijk te bepalen.
Zooveel is zeker dat er dikwijls omtrent het niet-resideeren der
beneficiarii vinnige klachten oprezen (89). Wij weten ook dat
vel e geestelijken, die feitelijk ter plaats verbleven en uit kracht
hunner aanstellingsbrieven verplicht waren de wijdingen van
diaken en priester te laten toedienen, hun verbintenissen niet
nakwamen tot groot nadeel van het geestelijk welzijn der hun
toevertrouwde geloovigen (90) : als reeds de resideerenden zoo
slordig en nalatig waren, wat moeten we dan wel niet denken
van de niet-resideerenden, wien het aanstellen van een vicaris
of plaatsvervanger ongetwijfeld geldelijke opofferingen moest
kosten, die zij zich natuurlijk ongaarne getroostten? En wat
zullen we dan ook niet mogen denken van de plaatsvervangers
zelf, van wie men bezwaarlijk verwachten kan dat zij zich voor
het hongerloon dat hun werd toegedacht, goedsmoeds, uit
zuivere plichtsbetrachting, zouden afsloven, waar beter bedeelden hun zulke noodlottige voorbeelden schonken van kommerloos nietsdoen.
Het verkoelen van den zielenijver was aldus het eerste
gevolg van de jacht op allerlei onvereenigbare beneficiën; het
gebrek aan verstorvenheid en ik zei haast aan zelfrespect in het
leven der geestelijken was er een ander.
We weten te weinig over de juiste opbrengst van de
middeleeuwsche kerkambten om met eenige nauwkeurigheid te
kunnen uitrekenen over welke inkomsten onze prebendezoekers
wel konden beschikken. Sommige schaarsche aanduidingen die
wij links en rechts aantreffen geven ons in ieder geval de
zekerheid dat zij ver waren van gering. Van den kardinaal van
(89) Maatregelen werden vaak getroffen om het resideeren te
bevorderen. Zie b. v. A. FAYEN, Lettres de Jean XXII, bkd. II, n. 3106,
voor Reims; U. BERLII✓RE, Supp!iques d'Innocent VI, n. 67, voor Luik;
A. FIERENS, Suppliques d'Llrbain V, n. 678 voor Sint-Servatius van
Maestricht (de brief zelf is ter pers in Lettres d'Llrbain V, n. 676),
n. 1361 enz.
(90) Zie de inhoudstafels der verschillende suppliekenbundels,
vo Dispensationes.

-843- Boulogne lezen wij, bij voorbeeld, dat hij gemachtigd was om
in de provincie Keulen alleen te beschikken over een gezamenlijk bedrag van duizend grooten, wat volgens Sauerland (91)
gelijk staat met een som van tweehonderd duizend frank in
ons geld, onaangezien de koopkracht die toen veel grooter
moest zijn dan wel nu. Wij weten ook dat de hebzucht van
sommigen een verergernis was voor de geloovigen, bij zoover
dat Urbanus V er toe kwam uit eigen beweging in te grijpen
om hen tot het afstaan van een deel hunner beneficiën te
dwingen (92). Aan den overvloed van bestaansmiddelen waarover zij beschikten moet het ongetwijfeld ook worden toegeschreven dat zoovele geestelijken de wet van het celibaat
overtraden en er een onwettig huishouden op nahielden. Vaste
gegevens bezitten we daaromtrent dank zij de dispensationes
super defectu natalium (93) die te Avignon werden aangevraagd : bastaards kunnen tot de geeste' ijke orden niet worden
toegelaten zonder dat eerst hun onwettige geboorte worde
goedgemaakt en bij de aanvraag die te dien einde bij den
Heiligen Stoel wordt ingediend, moet steeds melding gemaakt
worden van de hoedanigheid der ouders, of ze gehuwd zijn
of ongehuwd, of ze tot den geestelijken staat behooren of niet.
Gedurende het eerste jaar van het pontificaat van Bene
dictus XII werden voor onze bisdommen niet min dan drie en
dertig dispensatiën gevraagd voor zonen van priesters (94) en
(91) Llrkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus
dem Vatikanischen Archiv. Bonn, 1902-1907.
(92) Zie b. v. A. FIERENS, Suppliques d'LTrbain V, nn. 1516, 1577.
1582 enz. Zeer kenschetsend ook het antwoord van denzelfden paus
op een bede van Geert van Montfaucon, die allerlei goede redenen
aanhaalt om niet te resideeren : hij is 80 jaar oud, lijdt aan 't pootje, kan
noch te voet noch te paard zijn residentie bereiken, leeft in armoede
en heeft dagelijks de hulp noodig zijner vrienden -- : Melius servietur
tibi in beneficio quam in domo paterna, ubi non querent nisi que tua
sunt, et fac te portare in literia, vel sivit impossibilitas, renuntia, certa
tibi assignata de qua possis tractare sine vitio symonie... Op. cit.,
n. 1626, " Vel si sit impossibilitas renuntia ", de paus raadde wel waar
het beestje gebonden lag !
(93)Zie de afphabetische tafels der verschillende brieven en suppliekenbundels, vo Dispensationes super defectu natalium.
(94)Zie onze statistiek in Lettres de Benoit XII, blz. XLIX.
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al neemt dit cijfer onder zijn opvolgers ook af, toch blijft het
steeds aanzienlijk genoeg opdat men van een schreeuwend
misbruik moge gewagen. In Luik vooral was de toestand
erbarmelijk. Ongetwijfeld had het feit dat de hoofdstad van
het bisdom mede een staatkundige beteekenis had als hoofdstad
van het vorstendom daar mede schuld aan (95) : de geestelijken
toch hadden er meer dan elders wereldsche betrekkingen en
waren er bijgevolg ook meer dan elders aan avonturen blootgesteld. In werkelijkheid moet overigens het getal priesterkinderen nog aanzienlijker geweest zijn dan de pauselijke
documenten doen vermoeden : immers zij gewagen alleen maar
van de jongens, niet van de meisjes, zoodat men om de
waarheid nabij te komen het getal onwettige geboorten zooals
het ons uit de dispensationes super defectu nataliu,n bekend
is op zijn minst moet verdubbelen. Op zijn minst. want vaak
zijn de meisjesgeboorten talrijker dan die van jongens en niet
zeker is het daarbij dat al de priesterszonen de vergunning
aanvroegen om een bediening in het heiligdom te kunnen
verwerven. Vermoedelijk ech,er deden de meesten het wel :
uit den aard der zaak zelf immers groeiden zij op in een ker
kelijk midden, zoodat hun gedachten al vroeg als vanzelf op
den geestelijken staat werden gevestigd Het ontvangen der
tonsuur en het uitzien naar kerkelijke beneficiën was het
middel dat zij onmiddellijk bij de hand hadden wanneer hun
ouderdom het hun tot een noodzakelijkheid maak Le geheel of
gedeeltelijk uit eigen kracht in de noodwendigheden van hun
levensonderhoud te voorzien.

V.
Deze laatste beschouwing laat ons toe te besluiten. Zij
leert ons inderdaad dat in de veertiende eeuw clericatuur en
priesterschap in een groot aantal middens eenvoudigweg
beschouwd werden als broodwinning. Een broodwinning was
het die, wel is waar geen mededingenschap uitsloot, maar die
in alle geval toch nog voordeelig genoeg leek, om te verdienen
(95) Lettres de Benoit XII, blz. 4. G. KURTH, in de onuitgegeven
studie Liège et Rome au XIVe siècle, is geneigd onze zienswijze te
deelgin,
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dat men zich aan het nastreven ervan geheel toewijdde. Winstbejag is het hoofdgebrek van het prebendenwezen onder de
pausen van Avignon. De kerkambten welke de beschermelingen van den Heiligen Stoel trachten te bekomen zijn niet
die welke de meeste geestelijke en zedelijke toewijding vereischen, niet die welke toelaten op godsdienstig gebied het
meeste goed te doen; het zijn die welke stoffelijkerwijze
gesproken het meest opbrengen. De pausen trachten er hoe
meer hoe liever te bezorgen aan het personeel van hun hof,
om zoo weinig mogelijk hun eigen schatkist te moeten aanspreken ; de kardinalen en andere hoogwaardigheidsbekleeders
die binnen Avignon verblijf houden, arbeiden in denzelfden zin
om zich zonder onkosten te kunnen omringen met een luisterrijken stoet van bedienden, vertrouwelingen en huisvrienden;
en beider voorbeeld werkt natuurlijk aanstekelijk op de wereldlijke gezagvoerders, die er alle belang bij hebben, ook op
staatkundig gebied, de geestelijken van hun gewest aan hun
persoon te veplichten. Toch moeten we ons ook in deze
behoeden voor alle overdrijving. Wij mogen niet vergeten dat
de bronnen die wij hebben benuttigd uitsluitend uitgaan van
den Heiligen Stoel en dat bij den Heiligen Stoel juist wat
anormaal, niet wat normaal is, in zake begeving tiran beneficiën,
komt aanlanden. Wanneer men rekening houdt met het overgroot getal waardigheden, domheerschappen, proven, parochiekerken en kapellen die destijds in onze bisdommen bestonden,
dan blijft de aanstelling door de plaatselijke collatoren de
hoofdregel. de pauselijke tusscherkkomst de uitzondering. Ongelukkiglijk treft deze juist de rijkste beneficiën en wordt zij voor
de meeste onder hen als een vaste gewoonte. Pater Denifle
heeft een woord gesproken dat, naar ik meen, een diepen kijk
geeft op het psychologisch verloop van de dingen. De misbruiken, zoo meent hij, die in den schon. der Kerk bestonden,
zijn dezelfde in de veertiende, in de vijftiende en in de zestiende eeuwen. In de veertiende en de vijftiende eeuwen echter
bewaart de clerus nog het innig bewustzijn dat hij, met losbandig te leven zooals hij het doet, aan zijn plicht te kort komt
en zijn geweten bezwaart : in de zestiende komt echter het
oogenblik dat hij de stem van zijn geweten verdooft, dat het
gevoel van zijn schuld hem ontvalt, dat hij tot een recht
verheft wat eerst slechts was een laakbare daad : van dit
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oogenblik af is naar het oordeel van den geleerden Predikheer
het Protestantisme geboren. Op dezelfde wijze en met evenveel
grond mag gezeid worden : de handelwijze der pausen ten
aanzien van het verleenen der kerkelijke goederen tegen hooge
taksen is dezelfde te Avignon in de veertiende eeuw en te
Rome in de zestiende. In de veertiende echter wordt nog met
ontzag naar hem opgezien en niemand komt het nog in de
gedachte hun een recht te miskennen dat zij nochtans reeds
volgens het oordeel van velen misbruiken : wordt over dit
misbruiken geklaagd, dan geschiedt het in eerbiedvolle bewoordingen. In de zestiende eeuw. integendeel, is het ontzag lang
zamerhand geweken en de eerbied verdwenen; scheldwoorden
worden gebezigd en de eeuwenoude rechten van den Heiligen
Stoel brutaal weg geloochend. De kruik heeft zoolang te water
gegaan tot ze bepaald is gebroken : nog eens, het Protestantisme is daar ! Het kwaad dat er uit voortvloeit — verwaar'oozing van de geestelijke belangen der geloovigen, al te
weelderig bestaan van de bedienaars van den eeredienst, gebrek
aan zedelijkheid bij hen die het voorbeeld dienden te geven
van alle christelijke deugden — woekert vooral in de hoogere
rangen der geestelijkheid, — maar wie ziet niet hoe gemakkelijk
het ook tot de lagere zal afdalen ? Laat het meer en meer
uitgroeien nog in den tijd der groote Westersche Scheuring,
en ge komt geleidelijk tot den geestestoestand die de onmiddellijke aanleiding is tot de hervorming.
Verondersteld dat die ontwikkelingsgang juist zij, welke is
dan de verantwoordelijkheid van de pausen van Avignon ? Op
het oogenblik dat Clemens V den stoel van Petrus bestijgt, was
het apostolisch begevingsrecht, wij hebben het gezien, reeds op
vaste juridische grondslagen gegrondvest : de onbeperkte macht
van het Opperhoofd der Kerk om naar goeddunken over de
beneficiën der christelijke wereld te beschikken, werd algemeen
en zonder tegenspraak aanvaard ; de verschillende begevingsvormen hadden reeds hun gestereotypeerde uitdrukking gevonden en ter pauselijke kanselarij had het raderwerk, dat voor de
uitvaardiging der apostolische mandaten vereischt werd, zich
reeds nagenoeg volledig ontwikkeld. Plicht ware het geweest
voor Clemens V en zijn opvolgers, voorzeker, van het verderfelijke stelsel, dat vóór hen en buiten hun toedoen geboren was,
niet te laten voortwoekeren : alleen Benedictus XII en Urbanus V
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hebben ernstig hun krachten aan die taak beproefd, maar hun
pogen is ontoereikend geweest om al ware het ook maar de
schreeuwendste misbruiken te doen ophouden, Twee verschillende oorzaken komen voornamelijk voor dit mislukken in
aanmerking. Van den eenen kant beroofde het verblijf in de
Rhónevallei het pausdom van de regelmatige inkomsten zijner
oproerige staten in Italië : geen wonder dat Jan XXII, en de
meeste zijner opvolgers na hem, in het prebendenwezen, zooals
het hun door hun voorgangers werd overgeleverd, een redplank
ziende voor den financieelen schipbreuk die zij steeds hadden
te vreezen, den moed niet hebben gehad haar van zich af te
stooten. Van den anderen kant troffen de naweeën van den
honderdjarigen oorlog den Franschen clerus in zijn gewone
bestaansmiddelen : begrijpelijk is het hoe zijn leden van het
bestaande begevingsstelsel gebruik hebben gemaakt om ten
koste van de minst geteisterde streken een vergoeding te bekomen voor wat zij op eigen bodem verloren; begrijpelijk hoe de
pausen, die nu eenmaal op Franschen grond te midden van
Fransche invloeden verbleven, aan de noodkreten, die tot hen
opstegen, geleidelijker gehoor hebben gegeven dat zij het wellicht op de oevers van den Tiber zouden gedaan hebben.
Want hieraan moet ten slotte nog met nadruk worden herinnerd, dat het vooral ten gunste is van den clerus in Frankrijk
dat de pausen van Avignon hun collatierecht hebben gebruikt.
Al de middeleeuwsche kronijkschrijvers — wij zeiden het
reeds — staan vol klachten over het ingrijpen van den
Heiligen Stoel ; alleen de Franschen zwijgen als vermoord.
Aan ondankbaren hebben de pausen in geen geval hun zorgen
besteed.
Kortom --- en dit weze het slotwoord van deze bondige
verhandeling het prebendenwezen zooals het ten tijde der
pausen van Avignon was ingericht moest noodzakelijk in onze
gewesten een nadeeligen invloed uitoefenen op het zedelijk
leven der Kerk en vermits ook na de periode van Avignon geen
verbetering is ingetreden, heeft het ongetwijfeld het zijne er toe
bijgedragen om de gemoederen in de Nederlanden voor te
bereiden op de leerstelsels van het Protestantisme. Wat de
pausen betreft, zij hebben, van Clemens V tot Urbanus V. door
een tekort aan weerstandvermogen gezondigd : zij zijn met den
stroom meegevaren in plaats van er beslist tegen op te roeien.

Vooral heeft het hun ontbroken aan helderheid van oordeel en
klaarheid van doorzicht : dat hun inschikkelijkheid vroeg of
laat onvermijdelijk aanleiding moest geven tot een geweldige
reactie en tot een onherstelbare ramp, hebben zij in het minst
niet vermoed. Dit gebrek aan vooruitzicht weegt echter zwaar
op hun schouders, want wie de kracht niet heeft om in de
noodwendigheden van het heden te voorzien zonder de toekomst in gevaar te brengen, bezit niet de hoedanigheden die
de katholieke wereld menschelijkerwijze gesproken van haar
hoofd mag verwachten. Met het oog op wat in de Nederlanden
geschiedde kunnen dus, naar mijn oordeel, de rehabilitatiepogingen van Mollat waarvan ik bij de aanvang dezer studie
gewaagde kwalijk worden onderschreven. Gerust kunnen wij
toegeven dat de pausen van Avignon in hun verhoudingen tot
de verschillende vorsten zich niets hebben te verwijten, dat zij
het dogma hebben hooggehouden en voor de evangelizatie der
heidensche gewesten met welgelukken hebben geijverd ; het
groote feit blijft echter bestaan, dat zij, door hun beneficiale
politiek en door het flskal isme dat er mee samenhing, de zedelijke en godsdienstige eenheid van Europa in het gedrang
hebben gebracht. En dit euvel is zoo groot dat het door geene
verdienste op eenig ander gebied kan worden gedelgd.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken,

**
KAREL B OURY-FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*
**

Pater J. SALSMANS-FONDS.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeu :ing van het Reglement door de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds vastgesteld, zal de jaarlijksche intrest van dit Fonds door haar
gebruikt worden naar eigen inzicht en naar den eisch der
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten, ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

Aug. Beernaert -prijs.
Prijs van duizend frank,
ter

aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar

toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte,
het beste werk, zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal
voortgebracht hebben.

VIJFDE TIJDVAK

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden 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
Mededeelingm der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.

Belanghebbenden worden verzocht, 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.

MAAN DSCH RIFT
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N' 531. Inslaen, door EDW. GAILLIARD. . 859

N' 532. Enen zyne jaren bekend zijn,
door Id
3°)

860

Verslag bij den Provincieraad van Antwerpen
ingediend, door de provinciale Commissie
van openbare Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde gedurende het tienjarig tijdvak

1911-1921
861
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903
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915
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Ghestragiert, door Id.
934
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Nr 535.

Vergadering van 21 December 1921.
Zijn aanwezig de heeren : 0. WATTEZ, onderbestuurder, waarnemend bestuurder, en EDW. GAILLIARD,
bestendige secretaris;
de heeren : Dr. LOD. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE
CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. A. Joos, Dr. HUGO VERRIEST, ISID.
TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION,
Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. J. VERCOULLIE, Mr, LEONARD WILLEMS, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
werkende leden ;
De heeren F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid, en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch
eerelid, hebben zich laten verontschuldigen.
*
**

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

Aangeboden boeken. — Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie aangeboden :
Door de Regeering :
Tijdschriften. — Arbeidsblad, Oct. 1921. — Le Musée beige,
nos 4-5, 1921 et Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée
beige, nos 7-9, 1921. — Revue de l'Université de Bruxelles, nos 1-2,
1921. -- Revue néo-scolastique de philosophie, nov. 1921.
Door de Nederlandsche Regeering :
Tijdschrift voor Geschiedenis, nrs 5-6, 1921.
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Door de " Académie royale d'Archéologie ", te Antwerpen :
Annales, 6e série, Tome IX, 3e livr.
Bulletin, II, 1921.
Door den heer Prof. Dr. A. KLUYVER, buitenlandsch eerelid, te
Groningen :
Ontwerp voor een vereenvoudigde regeling van de spelling en van
het grammatisch geslacht in het Nederlandsch, aanwijzende in hoeverre
de regeling van het stelsel van De Vries en Te Winkel zou afwijken,
door Prof. Dr. A. KLUYVER en Prof. Dr. J. W. MULLER, ' s Gravenhage, 1921. (Tweevoud.)
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid :
De Gids, jg. 1848.
Nederland en Duitschland (keur van documenten), door een Nederlander. Den Haag, z. j.
Beschrijving der schilderijen op 's Rijks Museum te Amsterdam,
met Fac-simile der Naamteekens. Amsterdam, 1872.
Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkend lid :
Over samenwerkende enzymen, door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.

Contribution à la Documentation bibliographique de l'Histoire
quantitative de la calcination, par le Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, Directeur de 1'Institut supérieur de fermentation de Gand. Bruxelles, 1921.
Door den heer Dr. M. SABBE, briefwisselend lid :
In- en uitvoerrechten op boeken en papier gedurende de 17 e en
18e eeuw in Zuid-Nederland. II. (Overdruk uit " Het Boek .)
Door den heer Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java) :
Kurzer Beitrag zur Kenntnis von Pithophora sumatrana (Mart.)
Wittr. Von Dr. PAUL VAN OYE, Tasikmalaja (Java) (Sonderabdruck
aus Hedwigia, Band LXIII, 1921.)
Door den Z. E. Kan. SIMÉNON, te Luik :
SIMÊNON (Chanoine). ltn Evêque pendant la Grande Guerre
1914-1918. Lettres, allocutions et acces épiscopaux de Monseigneur
Rutten, Evêque de Liége. Liége, 1921.
Door de Redactie :
Bulletin philologique et historique, no 4, 1921.

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
Vlaamsche Arbeid, nr 9, 1921. -- Nederlandsch Archievenblad,
3e all. 1920-1922. — Biekorf, nr 11, 1921. -- Neerlandia, nr 12, 1921.
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Neophilologus, le ail., 7e jg. _ De Opvoeder, nrs 31-33, 1921. —
De Schoolgids, nrs 19-23, 1921. — Vlaamsch opvoedkundig Tijdschrift,
Dec. 1921. — De Kleine Vlaming, nrs Oct-Nov.-Dec. 1921. — Dietsche Warande en Belfort, Dec. 1921. — La vie diocésaine, Nov. 1921.

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921)
werden ingezonden
Door den heer ALF. VERKOYEN, Prinsenplaats 19, te Leopoldsburg
Van wilde zielen. L Op t Olmenhof. Een dramatisch verhaal uit
de Kempen, door ALFONS VERKOYEN. IL Lola. III. Grees. (Handschrift.)

Doo r ....
Van Beestjes en van Menschen. Allerlei kijkjes door Tante Roza.
Door den heer OMER WATTEZ, bestuurder der Academie
WATTEZ (OMER). — Sonnetten van een Vlaming in

Parijs.

1914-1918. Brussel, 1920.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1 .) Zitpenningen, Reis- en Verblijfkosten. Bij
brieve van 10" December, laat de heer HOCEPIED, algemeen bestuurder aan het Ministerie, aan den Bestendigen
Secretaris weten dat het Koninklijk Besluit betreffende
de vermeerdering van de zitpenningen, alsook van de
reis- en verblijfkosten, met terugwerkende kracht op
1 Januari 1921, binnenkort zal kunnen verschijnen. Voortaan zullen de vergaderingen van de Commissiën met de
Academische zittingen gelijk gesteld worden.
Zoohaast het Koninklijk Besluit verschenen is, zal de
Bestendige Secretaris de staten opmaken tot uitbetaling
aan de Leden van den verschuldigden opleg.
2°) République Tchécoslovaque. GEZANTSCHAP
De Academie heeft 22 exx. ontvangen,
om onder de Leden uitgedeeld te worden, van de bron
chure Aidez les savants Russes. Comités d aide aux
savants, littérateurs et artistes Russes d'Helsingfors et
de Prague. (12 septembre 1921.)

TE BRUSSEL. ---
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Mededeelingen namens Commissiën.
1 .) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde, — De heer secretaris Prof.
J. VERCOULLIE legt het hieronder volgende verslag ter
tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden :
Zijn aanwezig de heeren : Kan. AMAAT Joos, voorzitter;
EDW. GAILLIARD, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Mr. LEONARD WILLEMS, leden, en Prof. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
De heer K. de Flou heeft zich laten verontschuldigen.
Aan de dagorde staat :
a]Verkiezing van een Voorzitter, voor 1922-23. (8e Bestuur.)
-- In de October-vergadering werd de heer AM. Joos tot
Voorzitter herkozen. — Art. 4 van het Reglement voor de
Commissie (zie Jaarboek voor 1912. blz. 93), zegt : " De Voorzitter... is bij zijn aftreden niet onmiddellijk herkiesbaar... ". —
Er zal dan ook tot een nieuwe verkiezing voor bedoeld voorzitterschap moeten overgegaan worden.
Wordt tot voorzitter verkozen de heer Mr. L. WILLEMS.
b] Mededeeling door den heer Mr. LEONARD WILLEMS :
Douse ? ; Mnl. Bisdommer en Visdom; — Mnl. Sindaelsnydere; — Ge (oreerde
setele; ,— Mnl. Cipau; Mnl. Fannizage?
LEXICOGRAPHISCHE SPROKKELINGEN : Mnl.

c] KLEINE VERSCHEIDENHEDEN door den heer EDW. GAILLIARD medegedeeld : Ghestragiert, spr. van land " ghelaten

ende ghestragiert ", d. w. z. Verlaten en zonder meester. (1529.)
— Achter liggende wateringhen = met betrekking tot een
genoemde watering, Wateringen die daaromtrent liggen ; in
het Fransch, " Wateringhes voisines ". (1611.) -- Achter gheleghen landen. (1612.) — Achterland, in tegenstelling met
" Voorland ". (1775.) -- Achterland is hetzelfde als Uitland en
Uitpacht. (1475.) Achter ghelant syn (1355.) ,-- Achter-ghelanden. (1576.) — A f delven : Een weck a f delven. --- Aerdeboort. (1731.) --- Aerde : Lant an daerde doen. (1355.) —
A fteeckenen en Aftrekken = Afschetsen. (1635.) .— Bedrijf-
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gars, Dryfgars; verkeerd gelezen : Gryfgars. (1772.) .— Afdryven, spr. van paarden of vee. (1501.) — Beleed : Ter assistentie
ende beleede van... (1655.) — Beleder. (1772.) -- Belegeryng :
Metynghe ende belegerynghe (van een leen). (1636.) -- Belegheren. (1633.)
— De Commissie stelt voor beide mededeelingen in
de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. — (Door

de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)
2°) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen 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. J. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, leden;
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, hospiteerend lid, en OMER WATTEZ,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat :
a] Het Mengelwerk in onze nieuwsbladen. Lezing door
den heer G. SEGERS. — Spreker vestigt de aandacht op het
belang dat de letterkundige bijdragen, het zoogenaamde mengelwerk van het dagblad, in letterkundig opzicht opleveren.
De voortbrengselen onzer literatuur dringen door de dag- en
weekbladen tot de lagen van het volk door, tot welke het
boek zelden of nooit toegang vindt. Onze dag- en weekbladen zijn verplicht vertaalde werken als letterkundige bijdragen op te nemen. Ter bevordering der nationale opvoeding,
is het echter wenschelijk dat daarin oorspronkelijke verhalen
verschijnen.
Ten slotte doet de heer Segers door voorbeelden uitschijnen, dat het volksverhaal in ruime mate tot de studie van het
volkskarakter kan bijdragen.
b] Euglenaceae, van Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja
(Java). -- Verslagen van de heerera TEIRLINCK en VANDEVELDE
over dit werk :
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Verslag van Dr. A.-J.-J. Vandevelde.
Met genoegen kunnen wij vaststellen met welken ijver de heer
Dr. Paul van Oye uit Tasikmalaja zich op de studie der biologie toelegt, niettegenstaande de afmattende levensvoorwaarden op Java. Het
stuk dat aan de Academie wordt aangeboden bevat een overzicht van
een belangrijke groep der wieren, namelijk de Euglenaceeën in de
zoete wateren van Java en Sumatra. Tegelijkertijd met de volledige
bibliographische opgave, worden een aantal persoonlijke aanteekeningen medegedeeld, onder dichotomischen vorm, volgens de Amerikaansche wijze gerangschikt. De figuren, buiten een paar uitzonderingen, naar
de natuur geteekend, zijn aan bekende boeken ontleend.
Het belang der mededeeling van Dr. Paul van Oye laat mij toe aan
te dringen tot het opnemen in onze Verslagen en Mededeelingen. Daar
de meeste figuren echter uit vroegere werken zijn getrokken, stel ik voor,
indien de kosten te hoog zouden zijn, deze te laten vallen, en alleen de
bibliographische aanteekening der boeken, waarin zij voorkomen, aan
te duiden.

Verslag van Is. Teirlinck.
Een merkwaardige verhandeling over deze Flagellaten-familie.
Ook sluit ik mij aan bij het voorstel van Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE :
nl. het stuk op te nemen in onze Verslagen en Mededeelingen. En, niettegenstaande de geldnood ons prangt, voeg ik erbij : met de afbeeldingen.
Het meerendeel dezer -- er zijn er een dertigtal -- zijn weliswaar reeds
verschenen in ander werken ; maar deze liggen iedereen niet bij de hand
en door het toevoegen der figuurtjes zal de waarde van de verhandeling
verdubbeld worden.

c} Bijdrage tot de technische studie van het beroemde
13e-eeuwsch Psalmboek, gekend onder den naam van het
" Psalmboek van Peterborough ", berustend in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel, door Dr. M. C. SCHUYTEN. De Verga-

dering heeft dit stuk naar de Commissie voor Geschiedenis
verzonden.
Het voorstel, door de heeren verslaggevers gedaan
wat het werk van Dr. PAUL VAN OYE betreft, wordt
door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
De heer SEGERS geeft een kort overzicht van het
" Verslag over de werkzaamheden der provinciale Commissie
van openbare Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde der provincie Antwerpen, gedurende het tienjarig tijdvak 1911-1921 ".
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Dit verslag werd door de Commissie aan den provincieraad van Antwerpen gezonden, en bevat belangrijke bijzonderheden, met het oog op de ontwikkeling der volksbibliotheken
in die provincie.
— Er wordt besloten de lezing van den heer Segers
over Het Mengelwerk in onze dagbladen, alsook dezes
verslag over de openbare boekerijen in de provincie
Antwerpen, in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen. (Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)

DAGORDE.
1°) Bestendige

Commissie voor Geschiedenis. -

LIDMAATSCHAP. - Verkiezing van een lid tot vervanging van wijlen Dr. A. FIERENS. Worden tot stemopnemers aangewezen de heeren Dr. JAC. MUYLDERMANS en

Is.

TEIRLINCK. -

Wordt verkozen de heer Prof. Dr.

LEO VAN PUYVELDE.

2°) Bestendige Commissie voor het Onderwijs. LIDMAATSCHAP. - Verkiezing van een lid tot vervanging van Dr. C. LECOUTERE. De bovengenoemde

heeren worden tot stemopnemers aangewezen. Wordt
verkozen de heer Dr. JUL. PERSYN.
3°) Plechtige vergadering van 1922. — FEESTREDENAAR. Voor het verleden jaar had de Academie
beslist den E. H. Pater Dr. VAN GINNEKEN, buitenlandsch

eerelid, te Oudenbosch, tot feestredenaar uit te noodigen.
De Academie wenscht dat nieuwe stappen bij hem gedaan
worden.

4°)Wedstrij den voor 1922 . INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN. Benoeming van de keurraden.

al Middelnederlandsch : Klankleer van het Hollandsch
Dialect in de middeleeuwen. Prijs : 1200 fr. — Ingekomen
een antwoord met tot kenspreuk een plaats uit Dirk Potter, Der
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Minnenloop. (Die prijsvraag, eerst uitgeschreven voor het
jaar 1915, werd door de Academie voor het jaar 1922 aangehouden. Zie Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1920,
blz. 259270, 451-452 en 603. — In 1915 werden tot leden van
den keurraad aangewezen Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof. J. VERCOULLIE en Dr. LEO GOEMANS.) Thans worden als keurders
aangesteld de heeren Prof. J. VERCOULLIE, Dr. LEO GOEMANS
en LOD. SIMONS.
b] Vakwoorden : Vakwoordenboek van de Hoppeteelt.
Uitgeschreven voor het jaar 1922. (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1920, blz. 604.) Zijn ingekomen twee prijsantwoorden met de kenspreuk :
Hopbouwkunde. (In den rechter bovenhoek van den
omslag staat
En Humulus non humilis.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld de heeren
IS. TEIRLINCK, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en Prof, J. VERCOULLIE.

-n (-.)

5°)

Karel Boury-Fonds. Prijsvraag voor 1922 :

Voor toondichters : het brengen op muziek van de vijf
liederen in 1920 bekroond. (Zie Verslagen en Mededeelingen 1920, blzz. 470 en 489 en de tekst der liederen,
blzz. 611-615.) — Zijn ingekomen vijf prijsantwoorden,
met kenspreuk :

Hou ende Trou.
Aart LIyterhei.
De noeste werker verrijkt.
Geen rijker kroon dan eigen schoon. (Drie liederen :
De blauwbes, De klokkendag en De reinste schat.)
Musica. (De blauwbes en De klokkendag.)
Worden tot leden van den keurraad aangewezen,
de heeren OSCAR ROELS, leeraar aan het Koninklijk
Conservatorium te Gent, FRANZ UYTTENHOVE, kapelmeester, en JEF VAN DER MEULEN, leeraar aan het
Conservatorium.
6°) Pater Saismans-Fonds. — Werd ingezonden
een verhandeling De Liturgische boeken der kollegiale
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kerk van O.-L..Vrouw te Tongeren voor het Concilie
van Trente, onder kenspreuk : In splendoribus Sanctorum. — De Commissie van beheer van het Fonds heeft
tot leden van den keurraad aangesteld, de heeren Kan.
AMAAT JOOS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS en Dr. HUGO
VERRIEST.
7°)

Lezing door den heer Omer Wattez : Van

muziek tot toonkunst. Spreker overziet de ontwikkelingsgeschiedenis van de toonkunst van de Oudheid tot
in onze dagen. Het is bij de Grieken dat wij den oorsprong der muziek moeten opsporen. De Grieken hadden
groote beeldhouwers, groote bouwkundigen, groote dichters, groote wijsgeeren, doch in de toonkunst zijn zij
kinderen gebleven.
In den beginne had het woord muziek voor hen
eene uitgebreide beteekenis. Alles wat de Muzen betrof
(de dichtkunst, de danskunst, de sterrekunde, de welsprekendheid enz.) was muziek.
De Grieken hadden aanvankelijk eene toonladder
van vier noten. Later kwamen zij tot de voltooiing der
diatonische toonladder, gelijk de onze, bestaande uit
acht noten.
Hunne muziek of zangkunst was monodie, d. i. eenstemmigheid. Zij kenden geen harmonie gelijk wij. Voor
hen waren hunne verschillende modaliteiten, gelijk onze
mol en dur, harmonieën. Als toonafstanden kenden zij
alleen de octaaf, de quint en de kwart. Ze noemden
ze consonnancen. De terts was voor de Grieken dissonant
of wanklank.
Tot in de middeleeuwen werden de regels van die
primitieve harmonieleer gevolgd, n. 1. in den Ambrosiaanschen en in den Gregoriaanschen zang, gelijk de Grieksche
melopee, eenstemmig gezongen.
Het akkoord der terts werd nochtans gehoord in
volksliederen bij Germaansche volkeren.
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Engelsche schrijvers der 1Y eeuw spreken er van en
Dr. Hugo Riemann, de groote muziekgeleerde, ontdekte
in het British Museum een Engelsch volkslied, in canonvorm, waarin de akkoorden der terts en der sexte voorkomen.
Hoe zijn deze in de wetenschappelijke toonkunst
gekomen ?
Dit weten alle geleerden : in Vlaanderen, in de oude
Nederlanden, heeft zich eerst de polyphone of meerstemmige toonkunst ontwikkeld.
Vlaamsche orgelisten en zangers zijn met de nieuwe
kunst (ars nova) Europa rondgegaan, vooral naar Duitschland, Frankrijk en Italië.
De orgels, insgelijks in het Noorden tot meerdere
volmaaktheid gekomen, verschenen in de kerken.
Het " nieuw geluid ", het volmaakt akkoord in de
meerstemmige muziek, was " als een licht dat schitterde
na jaren zoeken in den donkeren '', zegt F. A. Gevaert.
De heer Wattez volgt nu de ontwikkeling der toonkunst in Italië, waar Palestrina verscheen, maar waar zij
tot verval kwam door den invloed der wereldsche muziek,
de Italiaansche opera met hare " fiorituren '' en andere
zoogenaamde muziekversierselen.
De hegemonie gaat naar 't Noorden, naar Duitschland, waar Bach en Handel als zonnen opstaan.
Het Duitsche volk blijft aan 't hoofd der muzikale
beweging tot in onzen tijd met Gluuck, Haydn, Mozart,
Beethoven, Weber, Schumann, Wagner, Brahms enz. enz.
Wij, Vlamingen, zijn niet meer de eersten, maar we
staan nog in de voorste rangen met Benoit, Tinel, Blockx,
Gilson en anderen.
Eindelijk schetst spreker den strijd, welken op muzikaal gebied werd gestreden tusschen het Zuiden en het
Noorden, van het opkomen der polyphonie tot aan
Wagner,
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Hierdoor kenschetst zich het karakter der volkeren,
en toont ons wat zij door muziek verstaan.
Voor de eenen was muziek eene " frivoliteit ", gelijk
Justus Lipsius ze noemde; ten hoogste een aangenaam
tijdverdrijf ; voor de anderen eene hooge kunst — de
toonkunst.
De moderne muziek werd uit de godsdienstige meerstemmige toonkunst geboren.
Wij, Vlamingen, zijn de eersten geweest om de
toonkunst tot hooge kunst te verheffen door groot en
verheven kerkmuziek.
Zonder de Vlamingen ware een Palestrina niet
mogelijk geweest, zei de Italiaan Riciotto Canudo,
— De vergadering wordt te 4 uur gesloten.

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

531. — INSLAEN,
Bij het luiden van klok of klokken, wijst Het INSLAAN
(van de groote Clocke) op het In beweging brengen, onder dat
gelui, van eene grootere klok, om daaraan meer solemniteit bij
te zetten. Dr. Gezelle, in zijn Loquela, 1893, Hooimaand, kol. 19,
geeft van dit INSLAAN eene uitlegging die best past op een
bijzonder geval door hem aangehaald.
W. H. James Weale, Les églises Doyenné Dixmude, Documents,
blz. 348 : " Den clockluyders profiteren van den grooten uytvaert... ;
alser voor de notabel persoonen geluyt wort een ure drie mael daeghs,
sii hebben voor ider poyse vier schelliinghen ; van den middel uytvaert
hebben sii seven ponden paresiise met het inslaen van de groote
clocke... " (Merckem, 1749.)
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532, — Enen ZYNE JAREN BEKEND ZIJN.
Is een andere vorm van Enen ZINE JAREN GHEKENT ZIJN,
dat wij onder nr 226 hebben uitgelegd. Daardoor wordt
verstaan : Iemand (die minderjarig is, die derhalve nog onder
voogdijschap staat) Zijn zelfs verklaren, Meerderjarig, Mondig
verklaren, d. w. z. verklaren dat hij " houd, wys ende vroed
ghenouch es omme zyn goed te regierne " :
Staatsarchief Brugge, Fonds Proostsche Brugge, Register nr 828,
of " Ferieboek " van 1467-1473, fol. xviij vo : " Actum xx in Spoorde
ao lxvij (1467 o. s.). Coram... De voornoemde voochden, metgaders
Pieter f. Loys Mees, Jacop f. Jans Mees ende Anthuenis f. Joos Cupers,
vrienden ende maghen van Luucxkin, tkind Joris f. jacop Lauwers,
verclaersden bi eede, dat (= dat het) houd, wys ende vroed ghenouch
was omme zyn goed te regierne ende meer oorbors uut voochdien
ghedaen dan daer inne ghelaten, ende mids desen waren hem zyne jaren
bekend ende was bi wetten vuut voochdyen ghedaen. Dies beloofde hy
te bliven gheldene zettinghe ende pointinghe toot dat hy zoude commen
te huwelicke. "

Men zei ook van iemand wien " zijne jaren bekent
waren ", dat hij ZYNS ZELVES MAN GHESTELT WAS :
Staatsarchief en Register u. s., fol. xx : " Actum ij in April ao lxvij
(1467 0. s.). Coram... Ramscapelle. Lauwers f. Pieters Lambert, Jan f.
Lamsins Bouds, als voochden van Copkin tkind Pieter f. Jacops Weyts,
jan Leys, Jacop f. Pieters Weyts, Jacop de Cupere, Pieter f. Loys Lauwers, alle vrienden ende maghen van Copkin voors., metgaders den
voors. voochden, zeyden ende verclaersden bi eede, dat tvoors. Copkin
houd, vroed ende wys ghenouch was omme zyns zelves goed te regierne,

ende dat hy meer oorboords ware vte voochdyen dan der in. Mids
welken hem zijne jaren bekent waren, ende was vut voochdye ghedaen
ende ghestelt zyns zetnes man. Dies beloofde metten laten van Ramscappelle te bliven gheldene toot dat hy quame te huwelike. "
BEKENDE JAEREN '----=

Meerderjarigheid, in de uitdrukking

TE ZYNER BEKENDE JAEREN COMMEN :

Staatsarchief u. s., Fonds van Sint-Winocs-Bergen, Charters, oud
nr 6651, voorloopig blauw nr 1594: " Dat voor ons ghecompareert es
Mayken, de weduwe van L., baillehoudeghe van huere vyf onbejaerde
kynderen..., beloovende de zelve somme te betaelen als de voorseide
kynderen huwen, sterfven of thuerlieder bekende jaeren commen
zullen... " (Akte van- 17 Mei 1578.)
• EDW.. GAILLIARD.

VERSLAG
bij den Provincieraad van Antwerpen ingediend, door
de provinciale Commissie van openbare Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde gedurende het
tienjarig tijdvak 19111921.

De heer Gustaaf Segers geeft lezing van de
volgende nota :
De provinciale Commissie van openbare Boekerijen en
Vlaamsche Letrerkunde heeft, ter gelegenheid van heur tienjarig bestaan, aan den Provincieraad van Antwerpen een uitvoerig verslag gezonden, waarin hare werkzaamheden worden
uiteengezet.
Aangezien het verspreiden van de voortbrengselen onzer
volksletterkunde de Commissie van Nieuwere Letterkunde bij
de Koninklijke Vlaamsche Academie stellig niet onverschillig
kan laten, hoop ik wel, dat het haar niet ongevallig zal wezen
een en ander uit dit Verslag te vernemen.
Mijne nota is tevens eene aansluiting bij mijne verhandeling in onze Commissie van Onderwijs in en door het Nederlandsch gehouden : De letterkundige Opvoeding van ons Volk.
*
**

Bij omzendbrief van den 13en September 1862, verzocht
de Heer Minister van Binnenlandsche Zaken de heeren Gouverneurs de oprichting van openbare boekerijen door gemeentebesturen of maatschappijen naar het voorbeeld van andere
landen te bevorderen.
In 1867 werden voor de eerste maal in het Jaarverslag der
provincie (Antwerpen) eenige inlichtingen medegedeeld over de
vier bestaande boekerijen, namelijk de stedelijke van Antwerpen,
Mechelen, Lier, en twee van maatschappijen : de belangrijke en
zeer bekende " Toekomst ", laatst in de Wappersstraat gevestigd, en te Borgerhout (1). "
(1) Verslag, blz. 4.
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In het jaar 1884 had men in de provincie 3 gemeenten met
5; in 1890, 34 met 38 ; in 1895, 32 met 34; — in 1900,
28 met 29; --r in 1905, 48 gemeenten met 77 boekerijen. In
dit laatste jaar werden 218,067 boeken uitgeleend.
*
Den 20c. juni 1910 stemde de provincieraad een eerste
krediet van 4000 frank voor aankoop van werken voor de
openbare boekerijen, toelagen ten voordeele dier instellingen
en aanmoediging der Vlaamsche letterkunde. Hij droeg tevens
de Bestendige Deputatie op eene Commissie te benoemen,
welke de werking der openbare bibliotheken zou regelen. Deze
Commissie bestaat thans uit de volgende leden : de heeren
Verachtert, volksvertegenwoordiger, voorzitter ; Caron en
Van Nyen, leden der Bestendige Deputatie ; Van der Cruyssen, provincieraadslid; Jacobs, Van den Oever, Muls, Persijn
en Segers, leden, en Van Meel, onderbureeloverste, secretaris.
Daar de Provincieraad in 1920 een eerste krediet had
gestemd tot het oprichten van vakboekerijen, werden de heeren
Nagels, bouwmeester, en Van Ermen en Van Looy, ingenieurs,
aan de Commissie toegevoegd.
^

*

Al de noodige inlichtingen, met het oog op de wijze van
aanmoediging der volksbibliotheken, worden in het Verslag
medegedeeld ; wij lezen daar o. a. in dat slechts oorspronkelijke,
in 't Nederlandsch geschreven werken van Belgische schrijvers
worden aanvaard. Bij uitzondering kunnen onberispelijke vertalingen van uitstekende vreemde werken op de cataloog
gebracht worden. Hun getal is gering.
Om onze jonge schrijvers aan te moedigen, worden slechts
aan werken van Belgische letterkundigen, die in de vijf laatste
jaren verschenen zijn, toelagen verleend.
*

*

De bibliotheek moet geheel kosteloos en voor elkeen
toegankelijk zijn. Zij mag in geen drankhuis gevestigd zijn.
Van 1911 tot 1920 wierden 437 boeken aanbevolen.
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i n- 1912, 1055; — - in 1913,884;
In 1911 wierdéri 899;
in 1916, 1672; -- in 1917, 1949; — in 1918, 1638;
in 1919, 1715; -- in 1920, 1539 boeken verzonden.
In de jaren 1914 en 1915 konden geene boeken verzonden
worden. De vermindering in 1920 is aan de duurte der boeken
toe te schrijven. Het getal verzonden boeken. van 1911 tot
1920 bedraagt 11.351.
Een aantal boekerijen werden tijdens den oorlog geheel
of gedeeltelijk vernield; zij werden door de zorgen der Commissie zoo veel mogelijk hersteld.
^
* *

De Commissie maakte een reglement op, hetwelk de
gesubsidieerde bibliotheken moeten naleven; zij vaardigde
insgelijks eenen omzendbrief uit, waarin nuttige wenken worden gegeven om met vrucht te lezen. Ook werd aanbevolen zoo
spoedig mogelijk overal eene afdeeling voor kinderboeken tot
stand te brengen.
^

* *

De bibliotheken worden door den secretaris, ambtenaar
der provincie, bezocht, die daarover aan de Commissie verslag
uitbrengt. De bibliothecarissen zenden alle jaren een verslag
over de werking der bibliotheek aan de Commissie.
* *

Van het jaar 1916 tot 1920 heeft de provincie Antwerpen
tot aanmoediging van de openbare boekerijen, vakbibliotheken
en Vlaamsche letterkunde, besteed :
Voor aankoop van boeken, gewone hulpgelden, herstel
van beschadigde boekerijen en premiën aan de beste bibliotheken :
79.000 frs.
2.000 „
Toelagen aan vakbibliotheken
81.000 frs. (1)

(1) Verslag, blz. 11. Slechts in 1920 werd een eerste krediet voor
de vakbibliotheken gestemd.
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De volgende cijfers geven een denkbeeld van de uitbreiding, welke de volksbibliotheken in de provincie Antwerpen
hebben genomen.
Deze provincie telt 152 gemeenten.
In het jaar 1910 waren slechts 65 gemeenten in het bezit
van 101 openbare boekerijen; in 1920 telde men 121 gemeenten,
die 230 dezer zoo nuttige instellingen bezaten; 818.684 werken
werden uitgeleend. In het arrondissement Antwerpen zijn nog
10, in het arrondissement Mechelen 9, en in het arrondissement
Turnhout 15 gemeenten, welke geene openbare boekerij bezitten. Met 6 dezer gemeenten is de Commissie reeds in onderhandeling, en alles laat verhopen, dat het geringste dorp weldra
zijne volksbibliotheek zal hebben.
*
**

Den 19 November 1. 1. verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet op de openbare volksbibliotheken. In de provincie
Antwerpen is de verplichting, welke door deze wet aan de
gemeenten wordt opgelegd, nagenoeg overbodig.
Hare volksbiblioteken tellen het grootste aantal lezers van
al de Belgische provinciën, hoewel zij slechts de derde plaats
bekleedt, wat de bevolking betreft.
Met het oog op den beschavenden invloed onzer bevolking, en zelfs onrechtstreeks op den bloei onzer letterkunde is
deze toestand verheugend, en wij mogen hopen, dat het voorbeeld van den provincieraad van Antwerpen elders navolging
zal vinden.
Er zal aan de Academie gevraagd worden de aandacht der Bestendige Deputaties onzer Vlaamsche provinciën te vestigen op de werking der " Antwerpsche

provinciale Commissie tot aanmoediging der volksboekerijen en der Vlaamsche Letterkunde " op het Verslag,
hetwelk deze Commissie, naar aanleiding van haar tienjarig
bestaan, aan de Bestendige Deputatie van den provincieraad van Antwerpen heeft gezonden.

VAN MUZIEK TOT TOONKUNST,
DOOR

OMER WATTEZ,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

HOOGGEACHTE VERGADERING,

De lezing, die ik de eer heb heden in uw midden te houden,
in eene paraphrase van een mijner sonnetten, dat luidt als volgt :
Ons volk kan niet te hoog zijn eigen goed waardeeren,
De straling van de kunst, van Vlaand'ren uitgegaan,
Men heeft zoolang gemeend... men hoort het nog beweren,
Dat alle groote kunst in d'Oudheid was ontstaan.
Wie kwam ons dan de kunst der toonakkoorden leeren?
Welk' and'ren nevens d'onzen staan er nog vooraan ?
De harmonie der klanken, kunst van musiceeren
Met klokkenspel en orgel, waar kwam het vandaan ?
Er was een tijd, -- zoo oude boeken ons vertellen, —
Dat overal, in kathedralen, hof kapellen,
Een Vlaamsche meester stond aan 't hoofd van 't zangerskoor;
Of op het orgel fantazeerde met akkoorden,
Die volk'ren van die tijden nooit of nergens hoorden ;
En toen brak voor muziek het licht de wolken door.

Men kan dat nu een sonnet in proza heeten of hoe men
wil ; verbeeldingspoëzie is het in alle geval niet.
Ons geacht medelid Prof. August Vermeylen schreef mij
over mijn Sonnetten van een Vlaming in Parijs, en zei dat hij
ze zag als " burchtmuren waren van verweer en trots rondom
dat heilige, de milde liefde van al wat de schoonheid van
Vlaanderen uitmaakt ".
Ik ben hem voor die woorden dankbaar en erkentelijk ;
hij heeft gevoeld wat ik wilde.
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Het zij mij geoorloofd, geachte medeleden, u eenige stonden te onderhouden over de stof, waaruit die " burchtmuren "
gemaakt zijn.
Van de schoone kunsten is het wellicht de muziek, die het
meest wordt beoefend ; doch waarvan de geschiedenis heel
zeker het minst bekend is.
Aan historici over beeldende kunsten ontbreekt het ons
niet, aan geschiedschrijvers over de muziek wel.
Schilderijen hangen in onze museums, gebouwen, en beelden staan in open lucht onder 't licht der zon, maar vele meesterstukken der toonkunst zijn moeilijker te genaken, en het is ons
minder gegeven ze te kunnen bewonderen.
Volkeren, gelijk de Vlamingen, die een zoo aanzienlijk
aandeel hebben gehad in de ontwikkeling der toonkunst en der
muzikale wetenschap, moesten er eene eer in stellen de geschiedenis dier kunst dieper te bestudeeren.
Moge deze kleine bijdrage er toe aanzetten !
I.
" Onze kathedralen, onze symfonieën werden niet
opgebouwd door Hellas, dat evenmin de kleuren heeft
gemengd op ons pallet. "
A, PIERSON : Hellas.

Van de groote kunsten, die tot volle ontwikkeling kwamen, is de toonkunst de laatste geweest. De bouwkunst en de
beeldhouwkunst geraakten in de Oudheid, bij Egyptenaren en
Grieken, tot een hoogen bloei. Men heeft het sedertdien wel
anders gedaan, maar zelden beter. Die volkeren uit het Oosten
hebben gebouwen opgetrokken, die thans en immer bewondering zullen wekken. De bouwkunst gaf ons het hoogste in de
Gotische kathedraal der Middeleeuwen ; de Grieksche beeldhouwkunst had in de Oudheid reeds de volmaaktheid bereikt.
Doch gedurende de Oudheid bleef de kunst der tonen in
hare kindsheid.
Humanisten, die immer en in alles de Ouden op den voorgrond wilden plaatsen, redeneerden als volgt :
" De Grieken hadden groote bouwmeesters, groote beeld" houwers, groote wijsgeeren, groote letterkundigen ; dus moe" ten zij ook groote toonkunstenaars hebben gehad ".
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Men beweert ook, naar getuigenis van Grieksche schrijvers,
dat de Grieken de muziek aanzagen voor eene kunst, die deel
uitmaakte van eene verzorgde opvoeding.
Pythagoras leerde dat de sterren in hunne beweging eene
hemelsche harmonie zijn.
Aristoteles sprak van de werking der muziek bij de
opvoeding der jeugd.
Polybias zei dat muziek de zeden der Arcadiërs verzachtte.
Muziek en harmonie, zal men oordeelen, moesten dus, om
bij de Grieken in zoo hoog aanzien te staan, degelijk ontwikkeld zijn.
Oordeelen wij niet te haastig. De woorden muziek en harmonie hadden voor de Grieken niet dezelfde beteekenis als
voor ons.
Muziek was in den beginne al wat de Muzen betrof (1).
De geschiedenis en de sterrenkunde behoorden zoowel
tot de Muziek, als de zangkunst, de dans, de poëzie en de
welsprekendheid.
Muziek was dus de kunst en de wetenschap door de
negen Muzen voorgesteld. (Latijn musica, van musa. Grieksch
mousikê) (2).
Muziek was een bijvoeglijk naamwoord en werd zelfstandig gebruikt, gelijk rythmiek en metriek, de kunst der rythmen

en der meters in de poëzie.
Zoo verklaard, begrijpen wij Plato als hij zegt, dat voor
de Egyptenaren muziek de beoefening van goede zeden en
manieren was, en op een andere plaats, dat men in de muziek
geene wijziging kon aanbrengen, zonder dat er eene omwenteling in den staat te duchten was.
(1) Dans le sens ancien et primitif, la musique n'était pas une
science particuliére, c'était tout ce qui appartenait aux Muses ou en
dépendait. " (LITTRË : Dictionnaire de la langue 'rangaise.)
(2) Museum et Musium. Primitivement ce mot désignait un temple
des Muses... ll s'appliqua dans la suite a un établissement fondé par
Ptolémée Philadelphe, a Alexandrie pour le développement de toutes
les sciences et 1'entretien de littérateurs et de savants qui vivaient lá aux
frais de l'Etat. (ANTHONY RICH, Dictionnaire des antiquités romaines
et grecques. Trad. francaise de M. Chéruel. Paris, 1859.)
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In Le Voyage du jeune Anacharsis van J. j. Barthélemy
lezen wij : " Vous pouvez juger de notre gout pour la musique
" par la multitude des acceptions que nous donnons a ce mot
" nous l'appliquons indifféremment a la mélodie, a la mesure,
" a la poésie, a la danse, au geste, a la réunion de toutes les
" sciences, a la connaissance tous les arts. "
Tal van geleerden schijnen later die veelzijdige beteekenis
van het woord muziek niet gevat te hebben, toen zij, naar de
getuigenis van oude schrijvers zoo hoog met de " muziek '' der
Oudheid opliepen. Zij dachten dat dit woord van den beginne
af, gelijk thans het geval is, alleen de kunst der tonen beteekende.
De volkeren der Oudheid, die de beeldende kunsten met
zooveel bijval beoefenden, die in de letteren onsterfelijke
meesterstukken hebben geschapen, zijn kinderen gebleven in de
kunst der tonen. Die kunst deed, wel is waar, bij de Grieken,
hare eerste stappen, leerde loopen en baande stilaan den weg
naar den tempel waar het hoogste en het schoonste wordt
vereerd (1). Doch die weg zou lang zijn, door de eeuwen heen,
en de tempel zou in het Westen worden gebouwd.
De muziek in het Oosten is gebleven wat zij vroeger was.
Voor onze geoefende ooren en vergeleken met de Westersche
toonkunst is het cacophonie. De toonkunst bestaat voor ons,
Westerlingen, uit melodie, harmonie, fuga, contrapunt en
rythmus. Dat alles, bewerkt op maat en bij maatslag (Hd. Takt),
uitgevoerd met klankenkleur, (Fr. timbre, Hd. Klangfarbe),
brengt voort wat wij noemen het polyphone klankgetoover
(Hd. Klangzauber) van stemmen en orkest (2).
(1) " A ses origines, la musique semble s'être développée plus
péniblement que tous les autres arts qui, moins éthérés, moins subtils,
répondaient a des besoins plus pressants. '' (A. LAVIGNAC, La musique
et les musiciens. Paris. Delagrave, 1890, p. 443.)
(2) " Nicht mit onrecht spricht man van Klangzauber, d. h. einer
bestrickenden, faszinierenden Wirkung des Klanges, schreibt denselben
aber nicht Tonen dieser oder jener Hóhe oder gar dem Tone an sich,
dein abstrakten oder absoluten Tone zu, sondern dem konkreten Tone,
dem Klange eines besonders guten Instrumentes, unter den Handen eines
ausgezeichneten Spielers, dem Klange einer Menschenstimme überhaupt,
sondern der Stimme einzelner glucklich beanlagten Individuen. Dieser
Klangzauber ist is, was einzelner alten italienischen Streichinstru-
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De macht van den toondichter is niets anders dan die van
den toovenaar, zegt R. Wagner.
De Ouden kenden melodie en rythmus en op dezen zongen
zij hunne poëzie.
--- " Ils ne connaissaient ni l'harmonie, ni mëme la mélodie
telle que nous la concevons ", zegt A. Lavignac, leeraar der
harmonie aan het Muziekconservatorium te Parijs (1).
— Melodie alleen is geen kunst, zegt onze muziekgeleerde
Ed. Fétis ; zij komt voor in de natuur. De vogelen zingen melodieën, de nachtegaal zingt er zelfs verrukkelijke, die de mensch
met speeltuigen zoekt na te bootsen.
De toonkunst werd eerst geboren toen een man van genie
had uitgedacht verschillende stemmen in verschillende partijen
harmonisch te laten samenklinken (2).
Wij bezitten veel literatuur over de muziek der Oudheid
in 't algemeen, bijzonderlijk over die der Grieken. Wij kennen
hunne notenleer, hun muziekstelsel, hunne rnoden, Wij weten
wat zij harmonie noemden.
Onze landgenoot F. A. Gevaert heeft zich verdienstelijk
gemaakt in de kennis der Grieksche muziek. Hij staat echter
niet alleen en is ook de eerste niet geweest, maar hij heeft
kostbare bijdragen geleverd voor de geschiedenis der Muziek
in de Oudheid. Hij wordt als eene autoriteit beschouwd (3).
menten einen exorbitanten Kaufwert giebt and Virtuosen, die in ihren
Besitz gelangen, sieghafte Unfehlbarkeit der Wirkung sichert, and er
ist es auch, was den phánomenalen Sángerinnen and Sangern den leichten Erwerb von Millionen verbergt. " (HUGO RIEMANN. Die Elemente
der musikalischen Aesthetik. Berlin and Stuttgart. Spemann, p. 59.)
(1) A. LAVIGNAC, La Musique et les Musiciens, p. 444.
(2) ED. FIJTIS, Les Musiciens beiges, Tome I, p. 49.
(3) F. A. GEVAERT. Histoire et théorie de la musique de l'Antiquité, Gand, 1875. --- Les origines du chant liturgique, 1890..– La
mélopée antique dans le chceur de l'Eglise latine. 1895.
In Duitschland schreef Bellermann, eene halve eeuw vroeger : Die
Tonleitern and Musiknoten der Griechen, Berlin, 1847.
In een tijdschrift Revue desétudes grecques, mars-juin 1909,
werden door F. Greif de theorieën van Bellermann en Gevaert tegengesproken. Toch is het dank aan hun werk dat wij iets van de muziek
der Grieken kennen.
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De Grieken hadden hunne moden of toonwijzen, zeven
in getal : 1 . aolisch, 2° Ionisch, 3° dorisch, 4° phrygisch,
5° lydisch, 6° hypolydisch en 7° mixolydisch, zoo geheeten
naar de voornaamste volksstammen van Griekenland. Een
achtste modus werd de hypomixolydische genoemd. De Grieken kenden later zelfs het samenklinken van tonen : de octaaf,
de dubbele octaaf en de quint, en deze overgebracht in de
bovenste octaaf, de duodecima. Dit noemden zij volmaakte
consonnancen. Tot de onvolmaakte rekenden zij de terts en de
sexte. De quart lag tusschen de volmaakte en de onvolmaakte.
Hunne modaliteiten of toonwijzen noemden zij harmonieën.
Die toonwijzen zijn zoo iets gelijk onze dur en mol, (majeur
en mineur) opwekkend, liefelijk, statig of droefgeestig. Uit onze
kerkzangen kunnen wij ze min of meer nauwkeurig leeren
kennen.
De Grieksche melopeeen werden eenstemmig gezongen.
De tekst was innig met de muziek verbonden, b. v. in de
koren der treurspelen.
Doch alles is monodie of monophonie, en hier en daar
kwam later betrekkelijke harmonie met octaaf en quint.
In Hellas werden de koren in eenklank uitgevoerd door
volwassen mannen ; ook soms in octaaf in onder- en bovenstemmen van mannen en knapen. In Sparta en Thebe waren
ook jonkvrouwenkoren.
De monophonie kan plechtig klinken, als zij uitgevoerd
wordt door goed geoefende stemmen, talrijke zangers, en als zij
goed gerythmeerd is en met uitdrukking wordt gezongen. Zoo
klinkt de Gregoriaansche zang, de cantus firmus, of cantus
planus (plein-chant). Zoo klonk de Grieksche melopee in de
koren. Die zang was niet gemeten, maar gerythmeerd. Dat de
Hebreeuwen in hunne tempels en de Grieken in hunne schouwburgen den zang in eere hielden, er zich goed in oefenden, hem
als eene goddelijke kunst beschouwden, is boven allen twijfel
verheven. Zij deden wat zij konden.
Wij weten uit hunne schriften dat zij ook speeltuigen
hadden. Zij kenden harp en hier, cither en fluit, leinor en psalterion, trompetten en schalmeien, ja, zelfs eene soort van orgel,
organum geheeten, iets als eene verbinding van pansfluit en
doedelzak. Dat orgel had niets van ons huidig orgel met klavieren, pedalen en registers, Wij weten ook, dat al die speel-
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zangen, die zij daarmede eenstemmig begeleidden, wellicht
daar naar geschikt waren (1).
De toonladder was nog niet volmaakt.
De trompetten zullen te Jericho niet harmonisch hebben
geklonken, gelijk in een toondrama van Wagner of een oratorio
van Benoit, met volle statige akkoorden, vurig schoon en rijk
van modulatie. En Orpheus zal zeker niet op de lier hebben
getokkeld, gelijk de harp nu bespeeld wordt, b. v. in den bruiloftszang in Lohengrin, of den zangerwijdstrijd op de Wartburg
in Tannhauser.
De toonladder had nog maar een viertal noten, die overeenkwamen met onze : ut, fa, sol, ut. De toonafstanden of
intervallen waren dus de octaaf, de quart en de quint. Er wordt
beweerd dat de Griek Terpander er la en mi tusschenvoegde en
Pythagoras si en re.
Zoo was de Grieksche toonladder volkomen gelijk de
onze reeks van acht noten van ut tot ut. Het was de diatonische
toonladder, anders gezegd met heele tonen. De noten droegen
niet onze namen (2). Wij weten dat de huidige namen aan ons
notenstelsel gegeven werden door Guido d'Arrezzo van wien
men, ten onrechte, later heeft geschreven, dat hij de nieuwe
polyphone muziek had uitgevonden: Doch bij die bewering
ontbraken de bewijzen, evenals voor Hucbald van St.-Amand,
die wel een verdienstelijk musicus was in het tijdperk, dat die
(1) " II parait toujours étonnant que des peuples qui possédaient
des flutes doubles, des trompettes doubles, des harpes et des lyres a cordes nombreuses n'aient jamais songé a faire entendre deux sons a la
fois et qu'ils n'aient pas découvert l'harmonie, ne fut-ce que par hasard,
ayant par ailleurs le sens artistique si développé. De nombreuses controverses se sont élevées a ce sujet. Or, aucun texte ne fait mention de
l'emploi par eux de sons simultanés, et, chose plus probante encore,
les Orientaux de nos jours, bien que possédant eux aussi des instruments capables de produire des accords, bien qu'ayant, par le frottement
de la civilisation européenne, l'exemple de notre système, s'en tiennent
toujours a la musique simplement mélodique et rythmique. " (A. LAVIGNAC, La Musique et les Musiciens, p. 445.)
(2) De tonen werden aangeduid niet door noten maar door letters.
in de middeleeuwen had men teekens, neomen geheeten. Daarna kwamen de vierkante noten van den kerkzang, en eindelijk onze ronde noten
en het cijferstelsel.
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kunst zich losmaakte uit hare zwachtels, maar die niet heeft
gedaan wat men hem later op gebied van harmonie, fuga en
contrapunt heeft toegeschreven.
Met de wording der nieuwere toonkunst is het anders
toegegaan ; zij is niet geweest de schepping van één persoon
op een bepaald tijdstip. maar het werk van eeuwen.
Ik zal het trachten duidelijk uiteen te zetten.
Het samenklinken der octaaf is eigenlijk geene harmonie.
De natuur schonk ons dien toonafstand door het verschil tusschen de stem van man en vrouw. Zelfs de toonafstand der
quint kon gemakkelijk in de menschelijke spraak worden gevonden. Luistert b. v. naar 't gesprek van menschen, als zij iets
vragen of met verwondering iets zeggen, bij voorbeeld : " Heb
ik u dat niet gezegd ? ". Hier hoort men den toonafstand van
do tot sol, van de tonica of grondtoon tot de dominante.
Uit de menschelijke spraak kan dus de toonafstand en
't akkoord der quint gekomen zijn ; vermoedelijk ook der quart.
Verder zijn de Grieken in de harmonie niet gegaan.
Erger, zij hebben wetten geformuleerd dat geen andere
akkoorden konden noch mochten aangewend worden. Zij rekenden namelijk de terts tot de dissonanten. Gelijk wij weten
werden bij de Grieken de wetten en regels der kunst streng
toegepast. Zij hebben nochtans, en zij alleen onder de oude
volkeren, den grond gelegd voor onze hedendaagsche harmonieleer. Doch door aan hunne harmonie wetten te stellen, die
men niet mocht overtreden, zonder " barbaar '' te worden
genoemd, hebben zij hun eigen kunst tot onvruchtbaarheid
gedoemd, veroordeeld om eeuwen lang in hare primitieve vormen te blijven. Zij deden het zeker zonder te weten wat zij
deden. Zij hebben gedacht dat hun stamelen toonkunst was.
Zij hebben zich in het halve licht behaagd. Zij hebben het
volle licht niet gekend in de tonenwereld. jammer voor ons ;
wij, die later in alles de Grieken zouden nadoen, en ook
" barbaren " noemden, wie zich in de avondlanden niet naar
de regelen der Antieken zouden schikken, wij hebben ook
eeuwen lang gewroeteld en gesukkeld. Wij hebben ook gedacht
dat wij in de monophonie, het eenstemmig-eensluidend gezang,
den cantus firmus, het hoogste hadden bereikt.
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" Pendant plus de dix siècles ", -- zegt de Fransche muziekgeleerde Jules Combarieu (1) --- " la théorie musicale a été dominée,
tyrannisée même, et arrêtée ou gënée dans son progrès par le role attribué a deux intervalles : octave et quinte. "
— " In het heilige woud van Apollo ", — zegt Martianus Capella (2),
Latijnsch schrijver uit de 5e eeuw, --• " herhalen de boomen de melodieën
Tan den God, de takken van omlaag en van omhoog zingen in octaaf,
die van 't midden zingen in den graad, die der octaaf in quint en quart
verdeelt. "
Het was dus nog voort de wet der Grieken die gevolgd
werd in de Middeleeuwen.
II.

Toen het accoord met de terts verscheen, werd een nieuw
getuid gehoord. De wanklank was nu het volmaakt accoord
geworden ? Hadden de volkeren in het Oosten daar geen ooren
voor ?
— " Ce changement '' zegt F. A. Gevaert, — " est comme une
grande lumière qui brille après des siècles de tátonnements dans
l'obscurité " (3 en 3bis).
Van waar kwam het licht?
Dat is wat wij nu zullen nagaan. Het kwam niet uit het
Oosten. Thans zijn de muziekgeleerden het eens om te zeggen,
dat het uit het Noorden kwam. In 't Oosten en in 't Zuiden, in
de Grieksch-Latijnsche wereld, zoo hoog geroemd voor de
(1) La musique. Ses lois, son évolution, par J. COMBARIEU, chargé
de cours d'histoire de la musique au College de France. Paris, Flamp. 117.
marion, 1907.
(2) Martianus Capella schreef zijn Satgricon, eene encyclopedie
over de Oudheid, die de basis was van 't onderwijs in de Middeleeuwen. (Aangehaald door J. Combarieu.)
(3) F. A. GEVAERT. Traité d'harmonie. (Aangehaald door J. Combarieu.)
(3bis) " Das Nichtanerkennen der Terz als naturlich mitklingenden
Intervalls ist es, was den Alten eine grosze Hemmung in der Entwicklung der Musik anlegte and ihnen den Gebrauch des Dur-Akkords and
somit die ganze Behandlung ihrer Musik verschlosz. " (Dr. A. M(HLER :
Geschichte der alten and mittelalterlichen Musik. Leipzig. Góschen,
1907.)
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kunst, hield men de poort gesloten langswaar het licht moest
binnendringen.
Bij een schrijver der XII e eeuw, Geraldus de Barri, heeft
men gevonden dat de Angel-Saksers niet eenstemmig zongen,
maar met verschillende partijen. Polyphonie is bij hen instinctief, zelfs de kinderen beoefenen die kunst (1).
Te Oxford werd in de XIII e eeuw gedoceerd, dat in het
land het gebruik der terts als oud mocht beschouwd worden.
Eindelijk een derde Engelsche schrijver uit die tijden, Walter
Odington, is de eerste die spreekt van een volmaakt accoord,
gelijk wij dat nu verstaan.
Dr. Hugo Riemann, hoogleeraar in de geschiedenis der
muziek te Leipzig, schrijver van het alom bekende Lexikon
voor de muziek staafde die theorie door het bekend maken
van een Oudengelsch lied uit de 13e eeuw, een zesstemmigen
canon, getiteld : Summer is icomen in, ontdekt in het British
Museum (2).

Daarin klinkt het nieuw geluid, duidelijk en schoon, alsook
het accoord der sexte. Het bewijst, dat die accoorden niet wanluidend klonken in den ooren der volkeren van 't Noorden.
Geraldus de Barri zegt verder, dat de Engelschen de zangkunst
hebben geleerd van Scandinavische volkeren : Denen en Noren.
Wij mogen dus gerust verklaren dat die kunst eigen was
aan volkeren van het Noorden, bij welke later de muziek het
hoogste heeft bereikt. Tacitus in zijne Germania gewaagt reeds
van hun eigenaardigen zang, en bij Jordanes, bisschop in de
VIe eeuw, vinden wij ongeveer hetzelfde over den zang der
Goten (3).
Dat geluid, dat voor de Oosterlingen vreemd of barbaarsch
klonk, zal dus aan de Vlamingen, de Nederlanders, zonen van
Franken Friezen en Saksers, wel zoo goed bekend zijn geweest

(1) J. Combarieu, o. c., p. 120.
(2) Dr. MsHLER. Geschichte der alten und der mittelalterlichen
Musik. Deel 1, blz. 17.
(3) " Als zij ten strijde trekken zingen zij liederen in koor, wat
eene harmonie van klanken vormt, waarin zwaarklinkende tonen in
dof gebrom de grond zijn, en die zij, met de schilden voor den mond te
houden weten voort te brengen. " (TACITuS, Germania, cap. I.)
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als aan de Angel-Saksers. Het zijn Vlamingen, die het eerst
met de nieuwe kunst (ars nova) Europa hebben rondgereisd (1).
Eerst zullen wij nagaan, zooals wij verder zullen zien, wat
er gebeurd is sedert het nieuw accoord, in het Noorden uit het
volkslied geboren, in de wetenschappelijke toonkunst werd
verwerkt.
Wij weten, dat veel van de moderne muziek. wat de
melodie betreft, uit den Gregoriaanschen zang is gekomen. Uit
de kerkmuziek is in de Middeleeuwen ook menig volkslied
ontstaan. Denken wij ons oud lied : Heer Halewijn. De Gregoriaansche zang volgde op den Ambrosiaanschen. Hij was in
den beginne, op zuiver toonkundig gebied, niet verder dan de
monodie der Grieken.
Het volkslied uit het Noorden heeft, zooals wij zagen,
invloed geoefend op de vorming der nieuwe harmonische kunst.
Getuige daarvan het Engelsche volkslied, in canonvorm, hooger
aangehaald. In dezen vorm begeleidt de melodie zich zelve,
heeft men voortreffelijk gezegd. Het was dus eene melodische
en terzelfdertijd harmonische onderlegging van de monodie.
Het is. wellicht onbewust, de eerste stap tot de wetenschappelijke harmonie geweest. De bekendmaking van het Engelsche
volkslied door Dr. Hugo Riemann is van groot gewicht voor
de geschiedenis der muziek.
Er is een derde factor van beteekenis, namelijk de discanto
of tegenzang, ook diaphonie geheeten.
Waarin bestond discanto? Het blijkt ons thans wel wat
zonderling als wij 't nagaan. Discanto ontstond in Italië.
Terwijl zangers statig een Latijnschen hymnus zongen,
waren er andere zangers, die een volkslied tegenzongen. Het
latijn en de volkstaal samen laten klinken, de langgehouden
tonen der melopee met de lichte tonen van het volkslied, dat
als het ware tusschen dien kerkzang huppelde, gelijk spelende
(1) " C'est au 15e et au 16e siècles qu'apparaissent les premiers
véritables compositeurs, originaires, pour la plupart, de la Flandre ou de
la France du Nord : Dufay, Des Prés, Arcadelt, Lassus, Goudimel,
Willaert, Jannequin, musiciens savants, virtuoses de contre-point, parfois au détriment de la mélodie proprement dite. " (LARoussE : Nouueau.DiCtionnaire illustré. Art. : Musique.)
+ +++
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kinderen tusschen deftig stappende groote menschen, dat moet
eene eigenaardige harmonie hebben voortgebracht. Het is het
begin der Italiaansche florituren of muziekversierselen, die zooveel kwaad aan de toonkunst hebben berokkend. Het waren
eerder struikelsteenen op den weg harer ontwikkeling. Het is
vreemd, maar het is gebeurd, en het is lange jaren in zwang
gebleven ; wij hebben daar de stelligste bewijzen van. Latijn
sche missen waarin " gediscanteerd " werd, werden genoemd
naar het volkslied, dat er in werd gezongen.
Een vierde factor was eene soort van begeleiding van den
zang met wat men noemde " valsche bas ", falso bordone
of faux bourdon. Het schijnt dat pauselijke zangers deze wijze
van begeleiding in 1377 van Avignon naar Rome hebben
gebracht.
Dit alles te zamen vormde een chaos van klanken. Die
chaos heeft in de muziekwereld lang bestaan. Eindelijk werd er
orde in gebracht, toen het nieuwe licht er over straalde en de
geboorte der meerstemmige toonkunst aankondigde. De maat
verscheen in de polyphone muziek en zij werkte gelijk de motor
in de vliegtuigen van heden. De rythmus alleen, die bij de
Grieksche melodie reeds diende, was niet meer toereikend. Men
onthoude goed dat rythmus en maat twee verschillende zaken
zijn. Twee hoofdelementen der moderne muziek kwamen gelukkig uit den warboel van melodie, discanto en valschen bas te
voorschijn, toen men de muziek met het tooverstokje der maat
begon aan te raken; het zijn de fuga en het contrapunt (1).
De maat en de maatslag (bij de Duitschers takt. naar het
Latijn, Cactus) zijn eigenlijk de moeder, de metra der wetenschappelijke muziek geweest. Door maat en maatslag kunnen
alleen partituren van meerstemmige muziek behoorlijk uitgevoerd worden (2).
(1) Franco van Keulen, scholaster te Luik, schreef het oudste
boek, dat wij kennen over de maat in de muziek : Ars cantus mensurabilis. (ED. FËTIS : Les Musiciens beiges.)
" Erst von der Mitte des 16 jahrhunderts an wird die Mensur

almahlich einfacher, die Taktstriche vuurden eingefuhrt. (Dr. A.

Mi5HLER.

Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik.)

(2) Het is opmerkelijk dat de muziek met Bach (1685-1750) eene
zoo hooge vlucht heeft genomen, nadat door natuurkundigen de tijd,
met maat en slag, mekanisch werd verdeeld.

— 877 —

De fuga ontstond uit den canonvorm. Het contrapunt
kwam uit den koddigen discanto.
Een zanger houdt eene noot lang, terwijl een andere er
twee of meer noten tegenzingt; maar dat moet harmonisch en
in de maat samenklinken.
Het verschijnen van het volle accoord met de terts en
van de maat heeft dus het volle licht gebracht. De muziek als
groote kunst was geboren. Mannen, gelijk Justus Lipsius,
zouden ze niet langer meer als eene kunst van minder waarde,
als eene " frivoliteit ", beschouwen (1).
Een werk van een der hooger aangehaalde muziek-genieën,
is een gewrocht van hooge kunst en terzelfder tijd van ernstige
en strenge wetenschap.
Tot het hoogste dat de menschelijke kunst heeft geschapen
behooren b. v. de Missa Papas Marcelli van Palestrina, de
Zeven Boetpsalmen van Orlando Lassus, de Mattheus-Passion
van Bach, de Messias van Handel, Orpheus van Gluck, de
Schepping van Haydn, Don Giovanni van Mozart, de Missa
Solemnis, Fidelio en de negen symphoniëen van Beethoven,
De Nederlander Huyghens had toen reeds het slingeruurwerk
(1656) en het raderuurwerk met spiraalveer (1673) uitgevonden.
De maatslag in de muziek is de motor. de bewegingskracht; maar
ze moet geleid worden door een mensch met wil en ziel, met kennis
en goeden smaak ; dat is de dirigent, de orkestmeester. Op hem gaat
alles af. Om modern muziekwerk te bestudeeren, ter uitvoering voor
te bereiden werd een speciaal maatslagtuig uitgedacht, de metronom
van Maelzel (Weenen), thans algemeen gebruikt en op de muziekpartituren aangeduid.
Deze nota dient om te bewijzen dat de maatslag van groot belang
is. Toen de beroemde zangeres Marie Malibran door een orkestbestuurder gevraagd werd hoe zij hare partij wilde zingen, antwoordde
zij : en rnesure! Het woord maakte opgang, werd overal herhaald, en
wij begrijpen het als we weten dat het uitgesproken werd ten tijde van
den ltaliaanschen bel canto met zijn " vocalisen en appoggiaturen ",
naar willekeur der zangers, welke dirigent, orkest en begeleiding, als
't hun beviel, in den steek lieten.
In 1859 schreef men nog te Parijs " que les appoggiatures donnaient au récitatif de Gluck du relief et de l'élégance ". (Illustration.)
Kan men het gelooven?
(1) " Juste-Lipse n'accordait A cet art (la musique) qu'une estime
médiocre; il l'appelait une frivolité. " (ED. FÉTis : Les Musiciens belges. Tome 1, p. 191.)
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dk- Tetralogie, de Meistersinger von Nurnberg en Tristan and
Isolde van Wagner, Euryanthe van Weber, de Requiem van
Brahms, de Lieder en andere stukken van Schumann, de
Requiem van Berlioz, de Béatitudes van Franck, de Oorlog
van Benoit, Franciscus van Tinel en tal van andere toon-

gewrochten, de wereld door bekend.

Die nieuwe kunst te scheppen is niet het werk geweest
van een enkelen man, een man met genie, gelijk Ed. Fétis
meende — het was het werk van velen, Toen later mannen
van genie de hand aan 't werk sloegen, scheppers gelijk Lassus
en Palestrina, bouwden zij na ar bekende regels de eerste groote
monumenten der nieuwe kunst, de meerstemmige muziek.
Sommige werken van hunne voorgangers staan niet lager
dan de hunne, wat de kunstwaarde betreft. Zij hebben het
erts volkomen gelouterd, het is edel metaal geworden. Wie
zijn die voorgangers geweest? Het waren meest Vlamingen.
Op onzen grond heeft zich vooral de toonkunst ontwikkeld.
Dat weten wij thans met zekerheid.
Dat kan men lezen bij de meest gezaghebbende schrijvers
in alle landen.
We stippen even aan : Origine de la musique polyphonique, en de volgorde der landen, waarin deze kunst ontstond,
naar ouderdom aangeduid : ,-- Flandre, Angleterre, Italie,
Allemagne, Espagne, France. Dit gaat van de XI e tot de
XVIIe eeuw (1).
Dat de algemeene geschiedenis dit zoo heeft geboekt,
hebben wij te danken aan de werken van onze landgenooten :
F. Fétis, Ed. Van der Straeten en C. de Coussemaker (2).
(1) ALBERT LAVIGNAC, Encyclopedie

de la musique et Diction-

rtaire du Conservatoire.
(2) FRANcoIS FÉTIS en zijn zoon EDOUARD FÉTIS, schrijver van
Les Musiciens Beiges. Bruxelles 1848. De vader schreef tal van werken
over muziek en muziekgeschiedenis. Hij was bestuurder van het Koninklijk Conservatorium te Brussel (1784-1871).
ED. VAN DER STRAETEN (geboren en gestorven te Oudenaarde
1826-1895) schrijver van La Musique auxPays-Bas avant le XIXe siècle
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aangestoken. Hier wil ik, nevens landgenooten, eenige vreemden aan 't woord laten, omdat ik niet gaarne zou beschuldigd
worden van vooringenomenheid met eigen volk en land.
De Franschman Romain Rolland, een der beste muziekgeleerden van onzen tijd, schrijver van Musiciens d'autre fois,
Musiciens d'aujoud'hui, Vie de Beethoven, enz. getuigt :
-- " La suprématie flamande, si marquée en peinture, s'affirma plus
encore en musique. Les contrepointistes flamands débordèrent sur
l'Europe: ils furent les maitres de musique de tous les autres peuples. "
En in een ander werk : King Albert's Book, in 't begin
van den wereldoorlog verschenen, sprekend over Vlaanderen,
zegt hij :
" Ce sol qu'a détrempé le sang de millions de combattants est
le plus fécond de l'Europe en moissons de l'esprit. C'est de lui quest
sorti 1'art de la musique moderne, de cette polyphonie qui ruilsela sur
la France, l'Allemagne et 1'Italie pendant près de deux siècles. "
En bij Combarieu : La Musique. Ses lois, son évolution,
lees ik :
" Il n'est pas sans intérêt de remarquer que la polyphonie s'est
surtout développée dans les pays, comme les Flandres, ou régnait
l'esprit de la franchise municipale et de corporation. "

De lof is maar licht, doch wat Combarieu zegt, bevat
genoeg om ons te laten besluiten, dat wij het zelf niet zijn,
die ons die eereplaats in de geschiedenis der muziek hebben
toegewezen.
En nu eene aanhaling van D r Móhler uit zijn reeds
aangehaald werk :
" Ebensowenig laszt sich leugnen dasz die Niederlarider in dieser
Bluteperiode des Contrapunkts als Componisten wie als Sanger iiberall
in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien den ersten Platz
(1856), Musiciens belges en Italie (1875. Hij was archivaris van den
Staat te Brussel.
C. DE COUSSEMACKER, geboren te Belle (Fransch-Vlaanderen)
1805, gestorven in 1876. Schrijver van Histoire de l'Harmonie au
Moyen-age. Paris 1852, en Chants populaires des Flamands de
France, 1856.

behaupteten, so dass man diese Periode, von Ockeghem bis Orlando
Lassus, von ca 1450-1590 mit vollen Recht die grosse Niederlí ndische
Epoche in der Musik genannt hat. "

En eindelijk nog deze woorden uit een onlangs verschenen
boekje van onzen landgenoot M. Ernest Closson, leeraar in
de muziekgeschiedenis aan het Conservatorium te Brussel :
" Jusqu'au IXe siècle, la musique européenne appartient uniqueau style dit de la monodie ou de la polyphonie absolue. Pas
d'accompagnement, pas d'harmonie. Line voix ou un instrument, ou des
voix et des instruments exécutant A l'unisson. La polyphonie ou
exécution a plusieurs parties distinctes simultanées, apparait vers le
IXe siècle. Elle débuta avec quelques formes rudimentaires telles que
l'organum, le déchant, le faux-bourdon. "
ment

— Zonder de Vlamingen ware een Palestrina onmogelijk
geweest, schreef een hedendaagsch Italiaansch kunstenaar,
Riciotto Canudo (1).

— " Palestrina's Werke '', zegt Richard Wagner, " sowie die seiner
Schule and das ihm zunachst liegenden Jahrhunderst schieszen die
Blote and hóshste Volendung katholischer Kirchenmusik in sich. „
Van onzen vijftiendeeeuwschen Ockeghem zegt M. Ernest
Closson (2) in het zooeven aangeduide werkje :
— " Le Flamand Ockeghem est un redoutable fort en thème pratiquant tous les artifices contrapontiques qui répondent si bien a la
conception scientifique de la musique qui est celle du temps. Art peu
personnel d'ailleurs. Les vieux maitres ne son point encore atteints de
se prurit de Ia nouveauté A tout prix, de ce besoin urgent d'intéresser
l'univers au dégagement de leur impersonnalité, qui distinguent les
modernes. "
IV.
Tot aan de tiende eeuw onzer tijdrekening was er in de
kerkmuziek weinig of geen begeleiding voor den cantus planus.
Doch deze had zich in de kerkhymnen op heerlijke wijze
ontvouwd. Ik zal maar even de aandacht vestigen op de plech(1) Musica, Paris, Octobre, 1910.
(2) Roland de Lassus. Turnhout,1919.
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tige lofzangen Magnificat, Te Deum Laudamus, Lauda Sion,
het Alleluia van Paschen, op zoovele hymnen en psalmen, die
de katholieke Kerk onder hun schatten bezit.
--- " Die innere Lebenskraft dieser Gesnge ", zegt Dr. IVlijhler, " is
so grosz das sie auch ohne alle Harmonisierung sich auf das intensivste
geltend machen and nichts welter zu ihrer vollen Bedeutung zu erheischen scheinen. wáhrend sie auch anderseits sur die reichste and
kunsvollste harmonische Behandlung einen nicht zu erschópfenden Stoff
bieten and jahrhundertelang einen Schatz bildeten, von dessen Reichtumern die Kunst zehrte. "
Er is dus geen kwestie van homophone muziekuitdrukking gering te schatten. Zij heeft de melodie breeder en voller
gemaakt, uitgew erkt, met smaak geschaafd en tot de hoogste
expressie opgevoerd. Men heeft slechts na te gaan welken weg
zij heeft afgelegd van de melopee der Grieken tot aan de bloeiperiode van den Gregoriaanschen zang, toen de majestatische
hymnen ontloken, die evenals de kathedralen, ontstonden uit
het vurige geloof (1).
Doch wat heeft de melodie niet bijgewonnen door de
harmonie?
Waartoe heeft dat heerlijke instrument gediend, het orgel
onzer kerken, eene " schepping van het Christendom ", gelijk
Chateaubriand het noemt, tenzij om de melodie, niet alleen te
begeleiden, maar te onderleggen, op te heffen met al de kunstkracht der harmonie en den rijkdom der modulatiën (2).
De grootste meesters der toonkunst, o. a. Haydn en
Wagner, hebben de homophonie hoog geprezen. Welke kracht
(1) Ziehier de namen van enkele kerkzangen, die aan de Grieksche
modaliteiten herinneren ; Salve, Regina aan den dorischen modus
(gravin), Dies irae aan den hypodorischen modus (tristis), Pange lingua
aan den phrygischen modus (mysticus). Te Deum aan den voorgaanden
modus maar ook aan den hypophrygischen modus (harmonicas), Regina
cceli aan den lydischen modus (laetus), Requiem aeternam en Stabat
mater aan den hvpolydischen modus (devotus) ; Lauda Sion, Ecce panis
aan den myxolydischen modus (angelicas) en Vent Creator Spiritus
aan den hypomixolydischen modus (perfectas). -- Ontleend aan
Chan. Gaborit : Le beau dans les Arts.
(2)Le génie du Christianisme. De 1'influence du christianisme dans
la musique. Tome I, p. 353.
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van uitdrukking heeft b. v. Palestrina er niet aan ontleend, zooals Wagner het heeft aangetoond in den Stabat Mater van den
Italiaanschen meester, en zooals Wagner zelf in Parsifal en in
zijn andere werken.
De homophone zang wordt plechtig aangeheven, de melodie wordt gesteund, gedragen door de rijke verbindingen van
akkoorden, door modulatiën, overgangen van den eenen toon
naar den anderen, waarvan de schoonheid en de welluidendheid
aan geen geoefend oor kan ontsnappen, klankenpracht door
geen woorden uit te drukken.
Homophonie was het uitgangspunt, polyphonie de volmaking. Harmonie werd melodie, nadat de melodie harmonie
geworden was. Luistert goed, als ge de gelegenheid hebt, naar
de uitvoering van een gewrocht van Palestrina, Lassus, Josquin
des Prés of anderen uit dat tijdperk (1).
Luistert ook als eene plechtige processie, na haren tocht
buiten, terug in de kerk treedt.
In open lucht hebben de zangers gezongen, hebben de
bazuinen geklonken ; doch dat alles klonk wat schraal en mager
zonder de zware stem van het orgel in een gebouw, waar wanden en gewelven de klankkracht verdubbelen en verbeteren.
Maar daar stroomen opeens binnen door de kerkbeuken de
klankakkoorden van het orgel ; de Magnificat wordt aangeheven en als op tonengolven in machtigen vloed ten hemel
gedragen.
Dan voelt men wat de harmonie te zamen met de melodie
vermag, en krijgt men een overweldigenden indruk van klankenkunst, gelijk in de IX e Symphonie van Beethoven, als het
koor invalt, en Schiller's lofzang An die .Freule ons tot de

(1) Er werd gemeld dat met Kerstmis aanstaande in de hoofdkerk
te Mechelen, eene plechtige mis van een Mechelschen Vlaming zal
uitgevoerd worden. Hij werd geboren in 1521 en was in Italië bekend
onder den naam van Philippus de Monte. Deswegen dacht men dat
hij van Mons uit Henegouwen was. Die uitvoering mag een muzikale
gebeurtenis van belang geheeten worden en vestigt de aandacht op de
Lemmens-school te Mechelen, waar men onverdroten werkt voor de
heropleving onzer oude kerkelijke muziekkunst. Behalve te Mechelen
worden ook te Antwerpen en elders verheugende teekenen op dit gebied
waargenomen. — December 1921,
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doet in al zijne werken.
*
**

In de Middeleeuwen werd het eerste orgel gebouwd, dien
naam waardig. Het heeft zeker machtig veel bijgedragen tot
de ontwikkeling der polyphonie in de toonkunst. Ook het
orgel is in het Noorden tot volmaaktheid gekomen, en het
speeltuig heeft weinig gemeens met wat de Ouden " organum "
noemden, tenzij dat het tonen voortbrengt door de drukking
der lucht. Het orgel is de koning der instrumenten. Eerst diende
het orgel alleen voor de begeleiding. De Romeinen hebben,
zoo 't schijnt, een orgel gekend met 10 pijpen. In 951 bestond
er een te Winchester met veertig toetsen en vier honderd pijpen.
Thans hebben wij orgels, gelijk dat in St. Sulpice te Parijs
en dat in de St. Michiels-kerk te Hamburg, het grootste der
wereld, met vijf klavieren, 163 pedalen en twaalf duizend pijpen.
In de groote kerken te Parijs staan gewoonlijk twee orgels :
het groote orgel op het doksaal, en het orgel voor de begeleiding in het koor, waar de zangers zitten.
Er waren reeds orgels in onze kerken in de jaren 657-672.
Zij volgden eenvoudig den zang ; werden niet polyphonisch
bespeeld. In 873 liet Paus Johannes orgelmakers uit Duitschland
naar Rome komen, zegt Dr. Móhler.
Op 't einde der 14 e eeuw worden de orgelklavieren in
chromatische octaven verdeeld, en dit was een merkelijke
vooruitgang. In 1470 plaatste Bernhard, een Duitscher, het
groote orgel in San Marco te venetië. Daar waren toen reeds
twee orgels. Aan het groote orgel zat later een Vlaming van
Brugge, Adriaan Willaert, geboren in 1480. Zijn opvolger was
de Mechelaar Cipriaan de Rore, of anders Van Roor, bekend
als baanbreker van zijne chromatische compositiën.
Er waren toen zoovele Vlamingen, toonkunstenaars, werkzaam in Italië, Frankrijk, Duitschland en Spanje. Meer dan
zestig van die Vlamingen waren beroemdheden. Fétis, Van
der Straeten en anderen noemen ze " beiges "; ik heet ze
Vlamingen, ompat zij onder dien naam en geen anderen in
gansch Europa bekend waren, en omdat er vóór de XVI e eeuw
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niet van Belgen gesproken werd (1). Ik wil daardoor geen
af breuk doen aan mijn Belgisch vaderland. Er waren onder
hen, Walen en Noord-Franschen, gelijk Dufay, Binchois,
Lassus enz., maar de naam Vlaming. vereenigde ze allen in
alle beschaafde landen -- Fiammingo in Italie, Flamand in
Frankrijk, Flamenco in Spanje gaf hun een gemeenschappelijk
vaderland, dat nog niet België maar Vlaanderen werd geheeten.
Het was een brandpunt van beschaving tusschen de drie groote
omliggende landen, Duitschland, Frankrijk en Engeland zegt
Dr. Jan te Winkel in zijn studie over onzen Maerlant (2).
Vlaanderen was de wereld door bekend en beroemd. Uit
zijn midden straalde de kunst over alle naburige landen,
zoowel de toonkunst als de schilderkunst. Dat te willen miskennen is kleingeestigheid en daarmee is ware vaderlandsliefde
niet gediend.
Ik kan ze niet uitstaan de mannen of de volkeren die de
wetenschap en de kunst tot politiek verlagen.
Het Vlaamsche volk was geen satelliet van een ander
volk. Waar sommige kunstgeschiedschrijvers er Wallonië in
het Noorden van Frankrijk bijhalen, waar het de geboorte
der polyphone muziek betreft, weten wij zeer goed dat zij tot
Vlaanderen gerekend worden. De bekende musicus, de Bultenaar van Atrecht geheeten, is bekend als Vlaming, zoo wel als
Hucbald van St-Amand bij Valencijn.
Sedert Palestrina, door meesters uit het Noorden gevormd,
zijn de scheppende genieën in de wereld der tonen mannen uit
het Noorden geweest (3).
Onze geleerde landgenoot, Ernest Closson, rangschikt ze
als volgt : Bach, Beethoven, Wagner. Franck. Hij noemt ze :
" créateurs de forme et de style ".

(1) Zie G. KURTH, Notre nom national. Commission royale d'histoire, blzz. 78, 102,121 (1909). Aangehaald door Dr. FIERENS in Het
Belgisch Vaderland.
(2) Maerlant's werken beschouwd als spiegel van de dertiende
eeuw. Gent 1892.
(3) " Les Allemands peuvent être considérés comme les rois de la
musique, puisqu'ils ont produit un Bach, un Handel, un Beethoven, un
Weber, un Schumann, " (J. COMBARIEU, o. c. p. 167.)
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Lassus vormt met Palestrina het hoogtepunt van een tijdperk, het eerste tijdvak der polyphonie.
--- " II représente — volgens M. Closson, " le crépuscule
prestigieux dune admirable periode fart musical, celle de la polyphonie
absolue ".
Doch wat de Brusselsche leeraar moge beproeven om op
den roem der Dudvlaamsche meesters af te dingen, en er Wallonië bij te halen, waarvan vroeger toch in de kunstgeschiedenis
nooit sprake was, men zal er niet in slagen den gloriekrans te
doen tanen, die Vlaanderen omstraalt in de geschiedenis der
muziek.
De Vlaming, Adriaan Willaert, stichtte de beroemde orgelschool van Venetië, die zoovele Vlaamsche meesters heeft
geteld. Hij zat aan 't klavier in San Marco van 1527 tot 1562.
In San Marco, zeiden wij hooger, stonden twee orgels, gelijk
nu in de grootste kerken te Parijs en elders in Frankrijk.
Dit liet Willaert toe voor zijne zangkapel dubbelkoren te
schrijven , begeleid door het kleine orgel in het koor, en afgewisseld met harmonische improvisatiën van het groote orgel.
Wie wil hooren hoe machtig dat klinkt, heeft maar eens
een grooten dienst bij te wonen in eene der kerken van Parijs :
Notre-Dame, St.-Sulpice, St.-Eustache, of La Trinité, waar
orgelisten gelijk Widor, of een zijner leerlingen aan 't klavier
van het groote orgel zitten.
De Franschen schijnen ons thans in de kunst van het orgelspel vooruit te zijn, alhoewel hunne eerste orgelisten, Widor
en Guilmant, in ons land onder Lemmens hebben gestudeerd (2).

(1)" Les plus profanes ont entendu parler de l'école néerlandaise,
la première grande école internationale, tout célébrée de Fétis et des
musicologues de sa generation. Les etudes contemporaines ont notablement restreint son importance. '' (ERNEST CLOSSON : Roland de Lassus,
p. 16.) Wellicht studiën door mannen als degenen die Van der Weyden
aan de Vlaamsche schilderschool willen ontnemen, omdat hij te Doornik
geboren werd!
(2)De orgelmethode van Lemmens ziet men in Parijs bij de muziekhandelaars voorliggen. Meer dan eens hoorde ik in de kerken zijne
plechtige Sorties spelen.
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Hun orgelspel, hunne godsdienstige muziek in 't algemeen,
kenschetst zich door plechtigen ernst en goeden smaak in begeleiding en improvisatie.
Indien ik zoozeer op dit punt aandring, is het omdat ik in
onze kerken, zelfs in de groote steden, somtijds pijnlijk ben
aangedaan, als ik hoor spelen en zingen.
En iets dat ik onlangs las, n. 1. eene getuigenis van een
onzer eerste toondichters, Brengier, die, nog jong zijnde, de
plaats van orgelist in eene der groote kerken van Vlaanderen
was gaan aanvragen
-- " Met de meeste lieftalligheid ", -- zegt Brengier, -- " werd ik er
ontvangen, doch men verklaarde mij ronduit, dat ik een te groot
kunstenaar was om die plaats te bekleeden. Met een gewoon orgelist,
die wat " plein-chant " kon spelen, was men al heel tevreden. "
Men late mij toe te zeggen dat men hier te gemakkelijk
tevreden is. Of zou die groote kunst, die men de toonkunst
heet, niet mogen meêdoen in den tempel der vereering Gods
met het beste dat zij voortbracht, gelijk de andere kunsten, de
bouwkunst, de beeldhouwkunst en de schilderkunst ?
Maar i k zal het liever Ed. Fétis laten zeggen, en ik wil de
fraaie bladzijde uit Les musiciens belges aanhalen :
" Lorsqu'on adresse ces observations a de certains membres du
clergé trop peu soucieux de la véritable dignité de I'Eglise, ils répondent que le musique ne doit pas occuper 1'attention des fidèles, ce qui
arrive lorsqu'elle est trop bonne. Parler ainsi c'est méconnaitre 1'esprit
de la religion catholique qui admet la coopération du génie de l'homme,
sous quelque forme qu'il se manifeste, a 1'acte de la glorification du
Très-Haut. Pourquoi les cathédrales imposantes? pourquoi ces chefsd'oeuvre des arts qu'on y réunit, ces peintures des grands maitres, ces
fresques, ces mosaïques, ces stalles magnifiques, ces monuments de
toute espèce, ou la valeur du travail le dispute a celle de la matière, si
ron neut éviter avec tant de soin aux fidèles les sujets de distraction, si
ron craint qu'une pensée étrangère a la prière puisse les occuper quelques instants? Entrez dans ure église au moment de 1'office ; un demijour mystérieux pénètre a travers les verrières peintes, ses yeux se
portent sur des tableaux sur lesquelles tine main habile a représenté les
souffrances du Christ, ou celle des martyrs de la foi, des nuages odorant
s'échappent des encensoirs d'or, tandis que les sons majestueux de
1'orgue accompagnent des hymnes solennelles dites si vows ne sentez
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pas alors se développer, se fortifier en vous le sentiment religieux ?
Ecoutez, au contraire, des chantres, a la voix fausse, psalmodier lourdement des mélodies qu'ils dénaturent : votre esprit restera sur la terre et
vous aurez hate de sortir de la maison du Seigneur. Contrairement a ce
que pensent les ecclésiastiques dont nous parlions tout a l'heure, la
mauvaise musique est bien plus que la bonne un sujet de distraction
pour les fidéles, et elle a de plus l'inconvénient d'être une distraction
pénible. "

Ik ben het eens met Ed. Fétis om te zeggen, dat de echt
godsdienstige groote muziek de geloovigen in de kerk niet
meer verstrooit dan de plechtige harmonie van het orgel,
bespeeld door een kunstenaar van talent. Alleen missen in
wereldsche muziek, gecomponeerd met speeltuigen van allen
aard en zangen, die door hun dramatisch karakter meer in den
schouwburg te huis behooren dan in de kerk, doen dat wel.
Tegen de wereldsche muziek en de wereldsche speeltuigen, welke dienden bij de Dionysosfeesten, had in de eerste
eeuwen van het Christendom de H. Hieronymus reeds ernstig
gewaarschuwd.

V.
Sedert de I 5e eeuw bezitten wij dus wat wij mogen noemen de moderne muziekwetenschap, de kunst der tonen, de
toonkunst met alles wat de kunst aanbelangt : theorie, physica,
biographie, esthetiek en critiek. De theorie, met inbegrip van
de Grieksche regelen, werd immers voortgezet ; al het nieuwe
werd er in opgenomen.
De eerste muziekgeleerde van zijn tijd, toen het nieuwe
geluid werd gehoord, en de harmonie geboren, was een Vlaming. Zijn Latijnsche naam Tinctoris werd hem te Napels
gegeven, waar hij kapelmeester was en van 1476 tot 1487 de
muziek aan de hoogeschool doceerde. Hij heette Jan De Ververe
of Ververs en was geboortig van Poperinghe. Hij schreef
Liber de arte contrapunch, een boek over de kunst, die de
Vlamingen naar Italië hadden gebracht. Door hem werd ook
het eerste woordenboek geschreven voor muziek : Terminorum
musica definitorum.
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De Fransche dichter A.

DE MUSSET

zingt in een klaaglied :

.. . Harmonie ! harmonie!
Langue que pour l'amour inventa le génie!
Qui nous vips d'Italie, et qui lui vint des cieux (1) !
Het is een mooi vers, maar het zegt niet de waarheid.
Harmonie, in de streng muzikale beteekenis, kwam uit het
Nooden, werd door Vlaamsche meesters aan het Zuiden
bekend gemaakt, toen zij alreede onder de gewelven der
Gotische kerken van het Noorden had geruischt.
Bij ons kwam zij gewis uit den hemel ; --- niet in Italië,
dat de Grieksche regels was blijven volgen.
En de strijd, die de toonkunst van het Noorden in den
loop der eeuwen tegen de muziek van het Zuiden heeft moeten
voeren om zich eene plaats in te ruimen, toont ons genoeg
van waar het licht gekomen was waarvan Gevaert spreekt.
Voor één Palestrina hebben wij in 't Noorden zeker tal
van geniale componisten.
Lassus behoort tot de onzen. Hij verbleef in Munchen
het grootste deel van zijn leven. Een Italiaan, Baïnï, heeft
gepoogd hem af te breken.
-- " Lassus, zegt hij, — Flamand de naissance, Flamand de style,
stérile en belles mélodies ".
E. Closson weerlegt klinkend deze uitspraak in zijn hooger aangehaald werkje : Roland de Lassus (2).
Telkens kwam de Italiaan met zijne " belles mélodies '' of
" il bel canto " te voorschijn, als hij gevoelde dat hij op
muzikaal gebied ten achteren was. Hij schijnt niets anders dan
zijne melodie te begrijpen, Italië heeft nooit een musicus voortgebracht die in verhevenheid Palestrina evenaart.
italiaansche toondichters hebben soms veel kwaad gedaan
aan de ontwikkeling der harmonische muziek, zeiden wij hooger.
Tot drie maal toe ging de toonkunst in verval, en werd
ze, behalve eens door Palestrina, altijd door meesters uit het
(1)Lucie.
(2)Turnhout 1920.
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Noorden - hoog gehouden en gered. De discanters uit het
Zuiden hadden de kunstmuziek, die nauwelijks geboren was,
tot op den boord van den afgrond gebracht.
Palestrina heeft de " Barbaren ", zijn eigen volk, tegengehouden. En toch, ondanks Palestrina, nam het verval in Italië
immer toe. In het Noorden begon nu het licht te schitteren
met den heisten glans, -- het licht van Bach en Handel
" Bach et Handel, ces deux hoormes extraordinaires dominent
non seulement leur époque et leur école, mais l'histoire de la musique
tout entière (1) .
Zoo spreekt A. Lavignac en de Duitscher N. Liibke zegt
in zijne beroemde Kunstgeschichte
-- " Als twee reuzen staan ze daar — Bach en Handel — aan de
poort der Duitsche toonkunst. Beiden Saksers van lage geboorte, door
hun tijdgenooten hoog geëerd, werkzaam tot den laatsten levensadem,
doordrongen van den geest van christelijk geloof ".

Maar de geest van het christelijk geloof week sedert
Palestrina meer en meer uit de Italiaansche muziek.
Die geest bezweek er onder den verzengenden adem van
de lichtzinnige, frivole wereldsche opera met hare florituren,
vocalises, tremolo's en dergelijke kunsttoertjes, getuigen van
slechten smaak, door zangers ingevoerd, die te lui waren om de
muziek als wetenschap te beoefenen. Velen konden de muziek
met moeite lezen, en waren alleen prat op een mooie stem,
waarmede ze die kunsttoertjes konden verrichten, die een tijd
lang de ooren hebben gestreeld, en waartegen de groote
meesters steeds hebben moeten strijden. Herinneren wij ons
den kamp van Gluck tegen Piccini, In de voorrede van Orfeo
had hij gezegd een einde te willen stellen aan de buitensporigheden van de Italiaansche zangers en aan hun slechten smaak.
En in 't midden der XIXe eeuw, na Haydn, Mozart,
Beethoven en Weber, had weerom de Italiaansche manier, door
de onwetendheid en lichtzinnigheid der hoogere standen, de
schouwburgen veroverd.
Dit was de derde aanval van zuidelijke " barbaren ". En
toen verscheen Wagner. Hoe hard hij slag moest leveren is
(1) A. LAVIGNAC, La musique et les musiciens, blz. 48 1.
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ons bekend ; maar wij weten ook hoe schitterend de overwinning was.
Meer dan eens heeft men van " barbaarsche kunst "
gesproken, toen de groote scheppers van het Noorden hunne
nieuwe geluiden ten gehoore brachten.
Telkens werden zwaarden en schilden ten strijde geheven
als een man van genie uit het Noorden het waagde stouter te
zijn in de muzikale uitdrukking dan zijne voorgangers.
Zoo werden Beethoven, Wagner, Berlioz en bij ons Benoit
aangevallen en hun werk verguisd, of doodgezwegen (1).
Toen Gounod in 1839 den prijs van Rome behaalde, wist
hij niets van het werk van Bach noch Beethoven. Zijne meesters
op het Conservatorium waren Halévy en Lesueur geweest.
Luistert. Het is een Franschman, die het getuigt :
" Au conservatoire de Paris — tel était l'enseignement de 1'époque -- on avait laissé ignorer a Gounod les oeuvres de Bach " périmées "
et de Beethoven " dangereuses ". La révélation lui en fut faite par
Fanny Mendelssohn, steur du compositeur, remarquable pianiste qui
séjournait alors a Rome " (2).
En hoorera wij ook hoe vroeger J. J. Rousseau in zijn
Lettre sur la musique frangaise (Dictionnaire de la Musique)

de instrumentale muziek van zijn tijd, evenals de Gotische
bouwkunst, insgelijks in 't Noorden ontstaan, met één klop had
willen klein maken :
-- " Un gout si peu naturel ne durera pas....
" Restes de barbarie et de mauvais gout qui ne subsistent, comme
les portails de nos églises gothiques, que pour la honte de ceux qui ont
eu la patience de les faire. "
(1) L'étonnant succès des compositions de Beethoven est d'un
exemple dangereux pour Fart musical. La contagion dune harmonie
tudesque semble gagner l'école moderne de composition qui se forme ate
conservatoire. On croit produire de l'effet en prodiguant les dissonnances
les plus barbares et en employant avec fracas tous les instruments de
l'orchestre. Hélas ! on ne fait que déchirer bruyamment I'oreille sans
jamais parler au coeur, " (Tablettes de Polyrnnie. Paris 1920.)
(2) La Lecture pour tons. Le centenaire de Gounod. NU du
15 Juin 1918.
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In 1830 had Berlioz te Parijs den prijs van Rome behaald.
Ook hij werd naar Italië gezonden om er de toonkunst verder
te bestudeeren. In 1832 schrijft hij aan zijne moeder :
" Vous savez bien, ma chère maman, qu'il n'y a pas de musique
dans ce pays-ci,1ls lont a deux cents ans en arrière dans la civilisation. "
En in een anderen brief aan zijn vader vertelt hij, dat hij
te Rome een toondichter heeft aangetroffen, die er meer van
weet dan al de Italiaansche componisten te zamen :
-- " Nous avons été bien vice liés ", -- schrijft hij, -- " c'est un
jeune homme d'un talent prodigieux comme compositeur et exécutant,
lettré et instruit, autant qu'on puisse désirer de l'étre. C'est à lui que je
dois le peu de moments agréables que j'ai passés á Rome (1).
Die jonge musicus was Mendelssohn.
Toen Peter Benoit hier den prijs van Rome behaald had,
wilde men hem ook naar Italië sturen, Hij deed opmerken dat
men in Italië de toonkunst niet moet gaan bestudeeren, maar in
het land van Bach en Beethoven.
Van waar die onzinnige instelling der prijzen van Rome
voor de muziek is uitgegaan, weet ik niet. Voor de bouwkunst,
de beeldhouwkunst, zelfs de schilderkunst, kan ik het aannemen, dat men naar Italië reist, alhoewel men er alleen de
Oudheid en de Renaissance kan bestudeeren en niet de Middeleeuwsche bouwkunst, de zoogenaamde Romaansche en de
Gotieke, die door de Renaissance uitgeschakeld werden.
Het zullen wel verstokte of verkeerd ingelichte humanisten
zijn geweest, die dachten, dat alles wat kunst was, uit Rome of
Athene moest komen, of uit Italië, het land van den Rinascimemo. de Renaissance, dat de traditie van Rome en Athene
voortzette.
.,.
•;.

*

Wil dat zeggen dat in het land der zon, dat kunstenaars
uit alle streken aanlokte, en door het volk, dat ons de technische muziektaal heeft gegeven, niets goeds werd gedaan in de
toonkunst ? Volstrekt niet.
(1) Revue de saris. Janvier 1906
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Wij hebben gezien hoe de Nederlanders of Vlamingen, gedurende bijna twee eeuwen, de muziekwereld hebben
beheerscht.
Na de Vlamingen voerden de Italianen den schepter.
Maar zij verlieten het gebied der godsdienstige toonkunst,
door de Vlamingen beoefend en schiepen de " opera " of het
zangspel, dat volstrekt niet uitmuntte door verhevenheid, maar
door zucht naar wereldsch genot.
Gedurende twee eeuwen zegevierde die smaak, tot in de
18e eeuw.
— " De Italianen ", zegt Dr. Lubbe, — " vervielen meer en
meer in het zinnelijke, in het zoetelijk gemaniëreerde, en konden slechts
daar bevallen, waar ontaarding en slapheid van geest en karakter
heerschten. '

De meesterschap . toog naar het Noorden, ditmaal naar
Duitschland, waar Bach en Handel de godsdienstige kunst tot
het hoogste hadden gevoerd.
In Italië, na Palestrina, schitterden nog, maar met minderen
glans, Allegri, die het vermaard Miserere schiep, Scarlatti, hoofd
der Napolitaansche school, Durante, die zich vooral in godsdienstige muziek opwerkte, Porpora, die eene zangschool
stichtte, waaruit voortreffelijke zangers zijn gekomen.
Die zangers en zangeressen hebben, ondanks hun talent,
soms veel kwaad gedaan, zooals wij reeds hooger zagen.
Zij tyranniseerden de muziek en de komponisten moesten
zich aan hunne grillen onderwerpen, geheel Europa door. Geen
enkele wilde zingen gelijk de muziek geschreven werd. Dit
maakte de verdere ontwikkeling der symphonische muziek
onmogelijk. En de Italiaansche meesters volgden die grillen al
te gewillig in, waartegen dé toondichters uit het Noorden, van
Handel tot Wagner, geweldig hebben moeten strijden.
Ongelukkig voor de kunst viel dat Italiaansche kwinkeleeren zonder harmonie zoowat overal in den smaak van het
publiek, dat met valsche kunst zoo licht te verleiden is.
De Italianen schreven opera's, gelijk de hoenders eieren
leggen. Rossini heeft er voor zijn deel meer dan honderd vijftig
gemaakt, waarvan er nog een vijftal speelbaar zijn (1).
(1) Beethoven werkte twee jaar aan zijne Missa solemnis en
Wagner maakte slechts een twaaftal muziekdrama's, maar alle worden
als meesterwerkibeschouwd.
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Zij zwaaiden den schepter in alle hoofdsteden, Lulli en
Piccini te Parijs, later Rossini, Verdi, Bellini en Donizetti en
Cherubini. Thans Mascagni en Puccini.
Hoe meer echter de muziek, niet alleen als kunst, maar
ook als wetenschap werd beoefend, hoe meer de intellectuëel
ontwikkelden zich naar de Muziek van 't Noorden richtten.
De muziek der groote Duitschers werd klassiek in alle
conservatoriums en muziekscholen der wereld. De groote toonkunst van 't Noorden had den slag gewonnen.
VI.
Zouden er soms menschelijke ooren zijn, niet vatbaar voor
de harmonie der klanken in akkoorden ? Het is bewezen dat
de meerderheid der toehoorders bij muzikale uitvoeringen niets
anders hoort dan de melodie (1). Velen luisteren in concerten
alleen maar aandachtig naar den solo-zanger, of den virtuoosvioolspeler. Bij de Italiaansche muziek is dat vooral op te
merken. De Italiaansche meesters aasden op goedkoope populariteit ; ze zochten alleen kracht van uitdrukking in streelende
melodieën. Ik heb ontwikkelde Italianen in Duitschland hooren
beweren, dat in Duitsche muziek geene melodie was. Italiaansche melodie althans niet. Aan dooven is het nutteloos te laten
hooren dat de melodie van Gluck, Mozart, Beethoven, Schumann en Wagner veel melodieuzer is dan de melodie van
Rossini of Verdi, Donizetti of Bellini.
Het is mogelijk dat het getal hardhoorigen, wat de muziek
betreft, grooter is in 't Zuiden dan in 't Noorden. Is het te
wijten aan het ras ? Ik zal dit physiologisch vraagstuk niet
aanraken. Doch ik vraag mij af waarom de basstemmen der
oude Germanen Tacitus' aandacht hadden gewekt.
— " La basse est la voute de l'harmonie. Aristote en avait déjà
la persuasion. Deux de ses problèmes musicaux en font foi. Le problème XIII" et XIII b peut se résumer de la sorte : le grave contient
(1) " Disons que c'est la mélodie seule qui attire l'attention de ceux
qui sont complètement étrangers aux études musicales. " (Ch. Gaborit.
Le beau dans les arts.)
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l'aigu, l'aigu ne contient pas le grave. Au problème VII, le philosophe
constate que le son grave prévaut sur le son aigu " (1).

Wij zingen de toonladder uit dien hoofde van onder naar
boven ; de Ouden zongen ze van boven naar onder.
Bekende schrijvers uit het Zuiden zijn immer getroffen
geweest door den muzikalen aanleg van het volk in de landen
van het Noorden, vooral in de Nederlanden.
Dr. Maurits Sabbe haalt in zijn boek, Wat Oud- Vlaanderen zong, de namen aan van Guicciardini en De la Serre.
Aan dat boek ontleen ik een paar uittreksels, die hier passen :
-- " Hier ", zegt de Italiaansche schrijver der 16e eeuw, " wonen
de oprechte meesters der musycken, die deselve vermaeckt en volmaeckt
hebben ; want deze conste is hun alsoo aengheboren, dat mannen ende
vrouwen natuurlyck op mate singen, met seer goede gratie ende melodye; ende hebbende daarna de conste by de nature ghevoeght, maken
met stemmen ende allerley instrumenten suicke proeve ende t' samengeluydt, als elk weI ziet ende hoort ; ende worden altijd ghenoeg ghevonden in alle hoven der christelijke vorsten ". (Vertaling uit het
Italiaansch door C. Kilianus.)
Ed. Fëtis haalt in zijn boek, Les Musiciens belges, dezelfde
woorden aan, die hij op deze wijze samenvat :
— " Les Beiges sont les vrais maitres et restaurateurs de la musique... , enz.
zegt Dr. Sabbe,
En nu de woorden van De la Serre,
in 1632 Maria van Medici op haar bezoek aan de stad Antwerpen vergezelde.
die.

--- " Je neus jamais tant de plaisir qu'a ouïr chanter en leur langage ces belles flamandes car : quoy que je n'entendisse point la lettre
de leurs chansons, leurs voix animées d'allégresse en portaient si agréablement l'harmonie a mes oreilles, avec tant de poids et de mesure, que
je suis contraint de vous en laisser la pensée, ne pouvant vous exprimer
la mienne sur un sujet si délicieux " (2).
(1) A. HuBENS. La legende d'Orphée et It drame musical.
Bruxelles 1910, p. 107.
(2) DE LA SERRE. " L'entrée de la Reyne Mère dans les viltes des
Pays-Bas. (Antwerpen. Plantijnsche drukkerij 1632.)
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En om die reeks aanhalingen te sluiten voeg ik daar degene
bij uit H. Taine :
-- " Its aiment d'instinct la musique que nous ne
éducation " (1).

goutons que par

3=

**

ledermaal dus dat Italië zich opwerkte in de toonkunst
door den invloed van kunstenaars uit het Noorden, verschenen, zeiden wij hooger, na een zekeren tijd de teekenen van het
verval door den slechten smaak van het volk en het te licht
toegeven aan gemakzucht vanwege musici, die voor ernstig
werk terugdeinsden ; misschien ook omdat de menschen. in
't land der zon, zich niet konden gewennen aan onze harmonie
van 't Noorden.
Het hoogste dat zij in de muziek schijnen te kunnen genieten is virtuositeit. Zij juichen bij het spel van een solist, die
willekeurig en naar eigen lust omspringt met de geschreven
muziek van den toondichter.
Weerspannig ook waren zij immer aan de maat; zij
wilden alleen rythme. De groote toonkunst kan geen maat
ontberen.
Hoort hunne draaiorgels of mekanische piano's, die in
onze straten onze ooren komen verscheuren met cacophonisch
gepiep van " fiorituren '' en toonladders om er melodie en
harmonie onder te versmachten. Hoort hoe zij den plechtigen
God save the Queen en de krijgshaftige Marseillaise verknoeien. In de eerste schouwburgen van Italië, en soms wel hier,
komt steeds het publiek in verrukking, als het door een tenor
met trompetstem een ut dièse in de hoogste octaaf hoort uitgalmen ; maar het blijft koud en onverschillig bij de schoonheid
van klankakkoorden en modulatiën.
Telkens als de slechte Italiaansche smaak weer naar boven
kwam, en door weinig nauwziende kunstenaars werd uitgebaat,
drong hij door tot in 't Noorden en verleidde het minder ontwikkelde gedeelte van het volk.
De zanger van een stuk muziek werd toegejuicht, zoodra hij
zijne laatste noot had gezongen ; naar de begeleiding luisterde
men niet meer.
(1) H. TAINE. Philosophic de l'Art. Tome I, p. 261.
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Liederen met begeleiding als die van Schumann, begreep
men niet, ondanks hun uitverkoren melodie, hunne fijn verrassende harmonie, die zelf melodie wordt.
Italiaansche meesters schreven hunne opera's alleen voor
de melodie, met soms niet meer dan eene tam-tam-begeleiding.
Luistert hoe de Fransche toondichter Berlioz daarmede
den draak steekt. Het was in 1830. Hij schrijft aan zijn vader
— " J'ai vu ici un opera nouveau du jeune Bellini sur Roméo et
Juliette, ignoble, ridicule, impuissant, nul. Ce petit sot n'a pas eu peur
que l'ombre de Shakespeare ne vint le fatiguer pendant son sommeil.
II le mériterait. Et on met sur 1'affiiche : il célèbre maëstro Bellini ! " (2).
De naam van Bellini werd in die dagen aan de vier hoeken
der wereld uitgebazuind door de lief hebbers der Italiaansche
opera. Beoordeeld door Berlioz, den toondichter van La Damnation de Faust, heeft dit wat te beteekenen.
Toen Gluck, Haydn, Mozart, en vooral Beethoven de
toonkunst tot een duizelingwekkende hoogte hadden gevoerd,
maar door de menigte der aanbidders van Italiaansche muziek
miskend werden, daagde Rossini, die een groot meester had
kunnen worden, doch die offerde aan den slechten smaak van
zijnen tijd. Hij overheerschte de opera-muziek gedurende jaren
en zwaaide den schepter te Weenen en te Parijs, die een Daliaanschen opera-schouwburg liet inrichten. Te Weenen moest
Weber met Euryanthe en Oberon voor hem wijken.
Een Fransch schrijver zegt van hem :
" Si Rossini se fit mieux comprendre que les maitres allemands,
ce ne fut pas sans abaisser l'art sous plusieurs rapports " (3).
Toen kwam de Duitscher Meyerbeer en op een gegeven
tijdstip stonden te Parijs Meyerbeer en Rossini tegenover
(1)Van zoo iets was ik onlangs nog getuige in Brussel, waar ik in
de zaal van het Koninklijk Conservatorium een " Isaye-Concert "
bijwoonde. Het luidruchtigste succes was voor een vioolspeler, die een
Rondo capricciono van Saint-Saëns uitvoerde, en de heerlijke symphonié I van Schumann, evenals de zoo prachtig klinkende ouverture
van Euryanthe, werden pro forma toegejuicht.
(2)Revue de Paris. 1 Janvier 1906.
(3)Chanoine Gaborit : Le beau dans les arts, p. 196.
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elkander, gelijk vroeger Gluck en Piccini, het Zuiden en het
Noorden,
Maar Meyerbeer, ofschoon er vonken van genie in zijn
werk schitteren, was de groote ingewijde niet. Hij gaf zelf te
veel toe aan de mode van den dag, aan de grillen eener menigte
die genot najaagt, dat niet altijd kunstgenot is.
Men gevoelt in zijn werk wel de orchestratie en de harmonie der genieën van 't Noorden ; doch daartusschen is er te
veel maakwerk en dansmuziek.
Het grootste succes in eene opera in dien tijd was het
ballet. Men had er zooveel eerbied voor, dat men het " une
prière avec les jambes " noemde.
Ware Lipsius daar geweest, hij had weerom de muziek
eene " frivoliteit " kunnen noemen.
Als men daar Wagner tegenover stelt, den machtigen
symphonist, den verheerlijker van al wat wij in de Middeleeuwen en in den Oud-Germaanschen tijd aan poëzie bezitten,
moet het ons niet verwonderen, dat hij gedurende jaren de
muzikale wereld heeft beheerscht.
— " C'est le point culminant d'une manifique chaine de montagnes... On n'ira pas plus haut, on fera autre chose " (1).
VII.
Vatten wij nu samen wat wij hebben gezegd over het tijdperk, waarin de muziek toonkunst is geworden.
De heerlijke ontwikkeling der a-capellakunst, het nieuwe
geluid door onze Vlamingen in de 15e eeuw in de kerken van
Italië gebracht, werd na een tijd tegengehouden door den
potsierlijken discanto.
Het tijdperk van verval was ingetreden. De lichte wereldsche muziek lokte de menigte aan, drong zelfs door tot in de
kerken van Italië.
Toen ontwaakte in Duitschland de groote toonkunst met
Bach en Handel. Het godsdienstig oratorio der protestanten
overvleugelde als kunst de zuidelijke wereldsche muziek,
(1) A. LAVIGNAC, o. c. p. 495.
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gehouden in eene atmospheer van overdreven dillettantism en
hellenism, die vooral in Florence bloeiden in de eerste jaren
der XVIIe eeuw.
De lessen der Vlamingen aan de Italianen waren vergeten. Ook in 't Noorden kwam er een tijdperk van stilstand
en slaap op kunstgebied, ten gevolge van de godsdienstoorlogen.
Doch later laafden Beethoven en de andere groote meesters
zich aan de bron van Bach, die in beroerde tijden in de schaduw van doornen en distels had gevloeid.

--- " Das ist kein Bach, das ist ein Meer ! " riep Beethoven uit, toen
hij Bach ontdekte.
En de groote school, van Haydn en Mozart te beginnen,
tot Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schumann, Schubert,
Wagner, Brahms en zoovele anderen, werd gedoopt met de
wateren uit dat klankenmeer, dat als de oceaan de aarde verfrischt en er bloemen en vruchten op toovert van melodie en
harmonie.
De muziek heeft het hoogste bereikt. Hooger zal zij niet
gaan, zei A. Lavignac, maar zij zal het anders doen. Sedert de
harmonie der volle akkoorden met fuga en contrapunkt samenwerkten en met de rijke afwisseling van klankkleur, gestuwd
door de maat, had zij voldoende materiaal om naar de hooge
toppen te klimmen. Alleen genieën waren nog noodig om met
dat materiaal te werken. Zij zijn gekomen en steken uit als
woudreuzen boven het houtgewas.
Wij, Vlamingen, zijn nu niet meer de eersten ; doch we
staan nog in de voorste rangen met Benoit, Blockx, Lemmens,
Tinel, Gilson, Waelput, Wambach, De Boeck, Ryelandt,
Brengier en tal van anderen.
Wij zijn niet bij den grond gebleven, waar men de muziek
als eene frivoliteit beschouwt ; wij zijn tot de hoogten geklommen, welke men alleen bereikt door het goddelijke op de vlerken der onster fe lijke en onstoffelijke ziel.
Griekenlands groote wijsgeeren hadden wel eene hoogere
muziekkunst geraden, naar de Grieksche kunstenaars zijn
onmachtig geweest ze te scheppen. Men heeft hier eens in
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onze dagen de toonkunst eene kunst van minderen rang
genoemd (1).
Op dien onzin zal ik Lavignac laten antwoorden

" Au paganisme mourant avaient sufli les arts plastiques, avec la
poésie qui assimilait ses dieux a des hommes. Au christianisme naissant
qui, en élevant l'esprit, le dégage de sa gangue matérielle, qui lui ouvre
des horizons de l'infini, it fallait un art nouveau, plus puissant, plus
indépendant et surtout plus pénétrant ; un art qui, dédaignant de dépeindre ou représenter des objets et des actes, fut capable d'agir directement
sur Fame, de l'isoler et la capter, d'y produire a lui tout seul l'émotion ;
un art qui ne fut plus esclave de la poésie, mais la continuut et la dominat, en s'élevant à des hauteurs qui lui sont inconnues et inaccessibles,
dans le domaine du pur idéal, lá ou les mots n'ont plus d'accès et deviennent insuffisants.
" C'est sous l'influence de ce puissant souffle que des informes tentatives antérieures est sorti péniblement, lentement, fart encore primitif et
incertain du mogen age qui devait subir de nombreuses vicissitudes
avant de donner lui-méme naissance à fart moderne.
Het kan niet beter gezegd worden. Gelijk ons wereldsch
tooneel uit het kerkelijk mysteriespel, zoo werd de groote
toonkunst uit de godsdienstige zangkunst geboren. Telkens
als de groote toonkunst te veel door wereldsche invloeden in
verval kwam, zou ze zich verfrisschen en versterken aan de

bronnen der godsdienstige kunst.
In godsdienstigen zin werden niet alleen de grootsche
kathedralen der Middeleeuwen opgebouwd, maar ook de burgerlijke gebouwen. Hetzelfde gebeurde in de groote toonkunst,
omdat zij voortkomt uit de kunst en de wetenschap van
Palestrina en Sebastiaan Bach.
-- " Croyante avant tout fame du Nord a chanté et prié dans les
chorals de Jean-Sébastien Bach. Dans la messe en si mineur, dans les
oratorios de Noël, et des deux Passion suivant Saint Mathieu et de Saint
Jean, l'idéal musical religieux du Nord s'est trouvé réalisé d'une fawn
si générale -- que non seulement it ne sera plus dépassé, que n'a pu
l'ëtre en peinture, la richesse et l'harmonie des couleurs dës Van Eyck —
mais que, comme le disait récemment Edgard Tine!, toute la musique
(1) " II (le Beige) ne se montre sensible qu'à cette forme d'art
inférieure : la musique. " (ALBERT DU BOIS ; Belges ou Frangais ?
page IV.)
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religieuse de l'avenir devra, pour rëaliser son but special, s'inspirer des
sentiments, et des déconcertantes richesses des compositions du vieux
maitre protestant " (1).

Ook de pogingen van onze Westersche ultra-modernen
om de toonkunst te vereenvoudigen en te brengen tot haar
eerste stadium van enkel melodie en rythme, gelijk bij de
Ouden en de Oosterlingen van heden, getuigen van hunne
onmacht, of hun afschrik van het werk en vrees voor vermoeienis.
In het Westen zijn wij sinds eeuwen dat stadium voorbij.
Een stroom gaat niet terug naar zijn oorsprong ; zijn
wateren zijn te breed en te geweldig geworden voor het beekje
waaruit hij kwam.
Hij wil naar de zee !
—r " Het daghef in den Oosten ! " zongen onze voorvaderen in vroegere eeuwen. Toen konden zij, zooals Dr. Hansen
zegt in zijne Reisbrieven, reeds antwoorden :
,— " Maar de zonne praalt in 't Westen ! "
In het Oosten is ook de zonne der Muziek opgegaan ;
maar in het Westen heeft het licht der Toonkunst in al zijn
volheid gegloord en is het blijven gloren.
Hier in het Noorden werd het licht van de kunst der
klanken ontleed en toonde ons. gelijk het noorderlicht in de
poolstreken, wonderbare tinten en schakeeringen, van rood tot
paars, over geel en blauw en groen, in stroomen en golven, in
vonken en stralen van melodie en harmonie.
-- De zon en het noorderlicht — volmaakte beelden van
de nieuwe toonkunst in haar groote en rijke verscheidenheid,
met hare machtige middelen van geoefende menschenstemmen
en speeltuigen, die onze zinnen sterker aandoen en heviger onze
ziel ontroeren dan de beeldende kunsten en de kleurenharmonie
onzer schilders.
*
**

Ik eindig mijne lezing met het motto van het begin :

-- " Onze kathedralen, onze symphonieën werden niet
opgebouwd door Hellas, dat evenmin de kleuren heeft gemengd
op ons palet. "
(1) Dom BRUNO DESTR8E 0. S. B. : L'àme du Nord. Bruxelles
1911, p. 8-9.
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Bij al den eerbied, dien ik heb voor het Helleensche volk
en de Helleensche kunst, beken ik toch met hoogmoed dat wij
onze kathedralen zelf hebben gebouwd, dat wij er onze meesterlijke schilderstukken hebben ingehangen, en dat onze symphonieën er in geboren werden.
Vooraleer de Renaissance ons de Grieksch-Latijnsche kultuur deed herleven, hadden wij eene Westersche christelijke
beschaving, ontstaan bij de Germaansche volkeren die in
't Noord-Westen van Europa in de geschiedenis traden,
beschaving die aanvangt ten tijde van Karel den Groote, koning
der Franken, keizer van het Westen, beschermer van kunsten
en wetenschappen, — eene beschaving die in de dertiende eeuw
eene groote hoogte had bereikt. Hier werden de kunsten
geboren, die wij niet aan Hellas te danken hebben.
December 1921.

BIJVOEGSEL.
lk laat hier de lijst volgen van de voornaamste Vlaamsche
toonkundigen uit de bloeiperiode van vroeger eeuwen. Ze
werd opgemaakt door den zanger-toondichter Emiel Hullebroeck, ter verdediging der Vlaamsche toonkunst, aangevallen
door een Waalschen musicus uit Luik, M. Paul Magnette, die
ze tijdens den oorlog geheeten had :
" ...élucubrations ménapiennes (sic) caractérisées généralement par
" une lourdeur éléphantesque, kolossale et un esprit subtil comme un
" beffroi des Flandres.
Ockeghem (1430, Dendermonde, was koorknaap te Ant-

werpen).
Obrecht (1430, Utrecht).
Gaspard van Weerbeke (1440, Oudenaarde).
Ant. Busnois (in 1492 gestorven te Brugge).
Josquin des Près (josseken Verwey, 1460, Henegouwen).
Pierre de la Rue (Pieter van der Straeten 1492-1510,
Kortrijk, was kapelzanger van Philips den Schoone te Brussel).
Antoon Brunet (1505, leerling van Ockeghem).
Ghyselinck (geen levensgeschiedenis bekend, doch de
naam is wel Vlaamsch).
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Math. Pipelaere (1505, West-Vlaanderen).
Divitis (De Rycke, 1501, kapelzanger te Brugge).
Hellinc (geen bijzonderheden bekend).
J. van Berchem (was in 1555 orgelist bij den hertog van

Ferrara).
Joh. Gallus (De Haan).
Bauldewijn (1529, kapelmeester te Antwerpen).
Adriaan Willaert (1480, Brugge).
Cypriaan de Rore (1516, Mechelen).
Ch. Danckerts (zestiende eeuw, Tholen).
Arcadelt (1514?)
Nic. Gombert (Brugge, kapelmeester te Brussel, trok met
een koor naar Madrid).
Clemens non papa (Jacob Oewens, 1500, kapelmeester
van de kathedraal te Antwerpen).
Philippus de Monte (Van den Bergh, 1521, Mechelen).
Verdelot (bijgenaamd de Hollander, l e helft 16e eeuw),
Roland de Lassus (1522, Bergen).
Ilgonis de Flandria (Huyghens, 1 e helft 16e eeuw).
Ducis (Hartoghs, Antwerpen).
Cornelis Canis (D'Hondt, kanunnik van St. Baefs te Gent).
Hubertus Waelrant (2e helft 16e eeuw) (1).
Pevernage (1543, Kortrijk).
Tinctoris (Ververs, 1446, Poperinghe),
J. P. Sweelinck (1562, Deventer),
Jan Tollius (1550, Amersfoort).
Gerardus van Turnhout (bijzonderheden onbekend).
Jan Belle (bijzonderheden onbekend).
Gilles Binchois (Binche + 1400).
G. Du fay (1400, Henegouwen).
Uit : De Belgische Standaard. 1917.

(1) LAROUSSE, Dict, illustré, duidt aan : Antwerpen, 1517-1595,

HET MENGELWERK
IN

ONZE DAG- EN WEEKBLADEN,
DOOR

GUSTAAF SEGERS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Het .s oock de reden niet ongelijck dat onze eige
zaken ons meer ter harten gaen, dan die van vreemden
en uitheemschen.
VONDEL,
" Een goed mengelwerk, r— zegde mij, reeds eenige jaren
geleden, een dagbladbestuurder, ^— is de hoofdvoorwaarde
van den bijval eener courant. "
`t Is misschien overdreven. Nogal dikwijls wordt het
feuilleton niet eens gelezen; ja, het gebeurt wel, dat menschen,
die dagelijks het politiek nieuws, de misdaden en rampgevallen,
van A tot Z napluizen, niet eens weten welke letterkundige
bijdrage in hun blad verschijnt.
Doch het tegenovergestelde is minder zeldzaam dan sommigen meenen ; het getal lezers en vooral lezeressen, die eerst
en vooral kennis maken met het feuilleton, is groot ; zelfs dat
dergenen voor wie het mengelwerk uitsluitend belang oplevert,
mag niet onderschat worden.
Wij overdrijven niet, indien wij beweren, dat onze dagbladpers, zoowel de Fransche als de Vlaamsche, wat de letterkundige bijdragen, gewoonlijk het feuilleton genoemd, betreft,
te wenschen overlaat. De Fransch-Belgische pers mag ons in
dit opzicht niet onverschillig laten, daar de eenheid van het
Belgische vaderland ons boven alles ter harte gaat, en het
hoofdzaak is dat het nationaal gevoel door beide landstalen
wordt versterkt.
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Onze Fransch-Belgische dagbladpers put hare mengelwerken, men mag haast zeggen uitsluitend, aan vreemde literaturen. Ook de Noord-Nederlandsche en andere bladen nemen
vreemde verhalen op ; maar de couranten, die zoo weinig
rekening met hunne vaderlandsche letterkunde houden als onze
Fransch-Belgische, zullen in gering getal zijn.
Twee hoofdoorzaken leiden er naar toe onze in de
Fransche taal geschreven dagbladen bij de Fransche literatuur
hunne gading te zoeken en te vinden. Ten eerste, op welke
merkwaardige gewrochten onze Fransch-Belgische schrijvers
mogen roemen, eene eigenlijke volksletterkunde, waarin de
volkszeden onzer Franschsprekende provinciën, van onze
Franschsprekende Belgen, geschilderd worden, en dit alles vrij
van vreemden invloed, met een Waalsch-Belgischen geest doorademd ; neen, zulke Fransch Belgische volksletterkunde hebben
onze Franschsprekende Belgen niet. Stellig ontbreekt het hun
geenszins aan verhalen, aan treffende verhalen, doch hun getal
is betrekkelijk klein. en volstaat geenszins, om al ware het
slechts voor een noemenswaard gedeelte, in de behoefte harer
pers te voorzien.
Ook in andere kleine, meertalige landen, doet dezelfde
toestand zich voor. Daar de Zwitsersche taaltoestanden natuurlijk ons belang wekken, deel ik hier een uittreksel mede uit de
studie : " Die Schweizerische Nationalitát " van den Zwitserschen professor JOHANN KASPAR BLuNTSCHLI (1) (1808-1891),gelijk
men weet, eene Europeesche autoriteit in zake volkenrecht.
Zoo werden geleidelijk in een mengsel van Duitsche en Fransche
taal, hoofdzakelijk eene Romaansche taal, zeden en kultuur voortgebracht, welke aan het Zwitsersche wezen eene internationale kleur
gaven. Het duidelijkst vertoont zich dit mengsel in het machtigste
kanton Bern, waar de Berner patriciërs, zelfs in hun verkeer met
elkander en met hunne landslieden, eene taal spraken, waarvan niemand
kon zeggen of het Duitsch of Fransch was; het was uit beide talen
gemengd, en Duitsche en Fransche uitdrukkingen wisselden elkander
gedurig af.
Deze onhebbelijkheid is nu zoo goed als verdwenen ; maar heden
ook zijn de Zwitsers in zekeren zin tweetalig. Het behoort tot de
(1) Die Schweizerische Nationalitát, Line politische Studie von
Bluntschli. Die Gegenwart. Achter Band, blz. 399,
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leeren en der ontwikkelde niet-Duitsch-Zwitsers, dat zij Duitsch
leeren. Indien ook zelden een Zwitser beide talen juist en vloeiend
spreekt, zoo verstaan toch zeer velen beide talen. In de Zwitsersche
Raden wordt door de eenen Duitsch, door de anderen Fransch gesproken. De redcnaar rekent er op, dat allen of toch de meesten, hem
zullen verstaan.
Ofschoon later ook de groote meerderheid der Zwitsers DuitschZwitsersch bleef, en slechts in het Westen en het Zuiden Romaansche
kantons zijn ontstaan, verkreeg toch het Fransch element in de laatste
eeuwen een veel grooter belang dan het getal zijner bevolking liet
verwachten. De hoofdoorzaken van dit stijgen van den Franschen
invloed, waren de zwakheid van het Roomsch-Duitsche Rijk, de overmacht van het Fransche Koningdom, de aantrekkingskracht en kultuurmacht van Parijs en het bedenkelijk onderscheid tusschen de
volkstaal en de nationale kultuurtaal in Duitsch-Zwitserland, daar het
Allemansche volk het Allemansche dialekt behield, en slechts in de
drukwerken de Duitsche taal leerde kennen, terwijl in Fransch-Zwitserland de ontwikkelde klassen overal de Fransche nationale en
wereldtaal spraken, en het patois slechts als omgangstaal bij de lagere
volksklassen voortduurde.
De eerste oorzaken zijn in deze eeuw in den grond niet veranderd ;
de laatsten werken heden nog voort. Ook heden nog spreken hoogst
ontwikkelde Duitsch-Zwitsers onder elkander het Allemansch dialekt, en de Duitscher, die naar Zwitserland komt, is dikwijls op
wondere wijze getroffen, wanneer hij fijne damen uit de beschaafde
wereld vloeiend Allemansch en slechts moeilijk en onbeholpen Duitsch
hoort spreken, eene ervaring, die men in Duitschland toch slechts bij
den boerenstand pleegt op te doen (2).
Slechts daarin is verandering gekomen, dat in de laatste tijden, de
preek en de taal der raadzalen stellig meer en meer Schriftduisch zijn
geworden.
Het Zwitsersch-Duitsch heeft het echter, zooals het Nederlandsch,
nog niet tot eene eigen letterkunde gebracht. Wel heeft men Allemansche gedichten en verhalen, ten deele voortreffelijke. Maar de rijkdom
der Duitsche letterkunde, waaraan de Duitsch-Zwitsers voortdurend op
produktieve en receptieve wijze deelnamen, en de engheid van het

(1) De Duitsche tekst zegt : " gebildete ".
(2) Hier vleit Bluntschli de Duitschers. Wij zijn ongelukkiglijk in
de gelegenheid geweest de ervaring op te doen, dat niet alleen hun
boerenstand dialekt spreekt.
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Allemansch-Zwitsersch taalgebied verhinderden de verheffing van het
dialekt tot eene eigenaardige taal en zelfstandige letterkunde.

Reeds David zag in den rijkdom en de uitgebreidheid der
Fransche literatuur een ergen hinderpaal ter vestiging eener
Nationaal Belgische Fransche letterkunde (1). Indien die uitgebreidheid en de overheersching der Fransche letterkunde een
hinder is ter ontwikkeling eener Nationale Belgisch-Fransche
literatuur, moet men zeggen, dat onze Fransch-Belgische
pers, voor haar mengelwerk, in de Fransche volksletterkunde
een onuitputtelijken voorraad aantreft. Zij vindt daar gesneden
brood, zouden de Kempenaars zeggen. Men hoeft niet te vertalen : ja, taal en stijl zijn bijna altijd sierlijker, meer verzorgd,
dan wat in de bureelen der bladen zelf gesproken en geschreven
wordt. Deze toestand is aldus — indien hij te wenschen overlaat — wat mijne zienswijze betreft — moeilijk te verhelpen.
*
**

Op onze Vlaamsche dag- en weekbladpers dient, in dit
opzicht, onze ernstige aandacht gevestigd. Daarin ook verschijnen weinige ernstige letterkundige bijdragen. Verder zal
daar op beknopte wijze over gehandeld worden. In onze
Vlaamsche bladen lezen wij niet zelden mengelwerken " uit het
Fransch, Engelsch, zelfs uit het Italiaansch of Russisch
(1) " De Vlaamsche literatuur alleen kan bij ons nationaal zijn.
Verre van mij verdiensten te betwisten aan onze Fransche schrijvers
ik doe hun recht, ik juich hun toe om hunne edele pogingen, ik ontvang met dank de schoone vruchten van hunnen arbeid ; maar behalve
dat die vruchten, onder ons zelfs, door de voortbrengsels van Franschen bodem immer zullen overstelpt worden, is het nog waar, van

den eenen kant, dat Frankrijk ze nooit in zijnen oogst zal willen vergaderen, ja eerder met minachting er op neerzien, ze verstooten als
uitschot, ze afwijzen als miswas; en van den anderen kant, dat zij
nimmer de Belgische nationaliteit waarlijk en volkomentlijk zullen uitdrukken ".
Over de taalstudie en de hoedanigheden van den Nederlandschen
Stijl. Redevoering uitgesproken op de Algemeene Letterkundige Vergadering van HET VLAAMSCH TAALVERBOND, gehouden ten stadhuize
van Brussel, den 11 Februari 1844.
Zie : REDEVOERINGEN VAN JAN BAPTIST DAVID, met Inleiding
en aanteekeningen heruitgegeven door Dr J. Muyldermans, blz. 36.

-En niet zelden werd de vertaling uit een NoordNederlandsch blad overgenomen, en is dan slechts in uitzonderlijke gevallen leesbaar voor ons volk.
Ook gebeurt het al te dikwijls, dat een mensch zich met
het werk belast, die daar niet tegen opgewassen is, aangezien
hij geene der beide talen behoorlijk kent. In de meeste gevallen
zijn de zoogenaamde vertalingen " vrij naar het Russisch,
Tchekisch of Italiaansch " afgietsels van Fransche bewerkingen naar het oorspronkelijk verhaal. Dat wij dan fabriekknoeiwerk, misselijk werk te lezen krijgen, ligt vóór de hand.
In de dagbladen is het mededeelen van nieuwstijdingen,
van indrukken over het maatschappelijk, politiek, letterkundig
en kunstleven in den vreemde de hoofdzaak. Daar de volksroman vooral als feuilleton dienst doet, en gelijk geen ander
vak der letterkunde het volkskarakter ontleedt, het volksleven
schildert, en het volkskarakter en het volksleven machtige, ja,
volgens sommigen, de hoofdfaktoren zijn van de staatkundige
gebeurtenissen, valt het stellig in den werkkring onzer nieuwsbladen de letterkundige voortbrengselen onzer naburen als
mengelwerk op te nemen. Zij bewijzen terzelfdertijd eenen
dienst aan hen, die met de vreemde talen niet vertrouwd zijn,
daar dezen aldus, hoewel op onvolledige, gebrekkige wijze,
het beste kunnen genieten wat vreemden voortgebracht hebben.
Doch, daartoe zou men ook het beste moeten kiezen, en zou
de vertaling met de grootste zorg moeten gebeuren. Beide heeft
slechts bij uitzondering plaats. Ook mag bij de keuze niet
eenzijdig te werk worden gegaan. De verschillende literaturen
moeten tot hun recht komen; slechts de karakteristiekste
werken, met het oog op het volkskarakter en het volksleven,
mogen opgenomen worden. Natuurlijk moeten de werken zich
door ernstige letterkundige waarde onderscheiden, mogen zij
geene afbreuk doen aan de zedelijkheid, aan ons stambewustzijn, aan onzen nationalen trots, aan onze vaderlandsche instellingen. aan onze vaderlandsliefde, Ook moet de vertaling het
werk zijn van iemand, die de taal, waaruit en waarin hij vertaalt,
grondig kent.
Aldus is het opnemen van vreemde letterkundige bijdragen
in onze nieuwsbladen bezwaarlijk, men mag haast zeggen niet
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te vermijden ; eensdeels om den grootera voorraad, waarover
de dagbladpers moet beschikken ; anderdeels omdat dit rechtstreeks tot haren werkkring behoort. Wordt altijd aan dezelfde
bron geput, dan kan hierdoor veel schade gebeuren, daar het
noodzakelijk afbreuk doet aan ons nationaal karakter, aan ons
nationaal gevoel, aan onzen stamtrots, en zelfs aan onze
zelfstandigheid.
*
**

Op onze dagen is er geen letterkundig vak, waarin een zoo
volledig, en tevens zoo alzijdig beeld van een volk wordt
geleverd als in den volksroman. De meest letterkundige werken
kunnen daar, in dit opzicht, niet bij halen. Want, in deze laatste
wordt het bijzondere al te veel aan het algemeene opgeofferd,
en wijsgeerige bespiegelingen nemen al te dikwijls de plaats in
van persoonlijke waarnemingen en ervaringen. In den roman
worden bepaalde personen aan hun werk, aan hunne feesten,
in hun dagelijkschen omgang opgevoerd, en dat in de verschillende toestanden van hun leven. Menschen van allen
ouderdom, rang en stam treden op ; menschen worden ten
voeten uit naar het leven geteekend, geschilderd. Zij worden
door scherpziende schrijvers met hunne deugden en gebreken
voorgesteld ; de helden leggen hun karakter door hunne daden
bloot. Ook het land : de stad en het dorp zien wij in hunne
verschillende toestanden. Voeg daarbij, dat deze personen,
deze landschappen niet door een onbezield, fotografisch toestel
worden voorgesteld ; neen, zij worden gezien door het prisma
van den schrijver, die door den band de meest kenmerkende
eigenschappen van zijn volk bezit. Hij ziet alles door zijn eigen
gevoel, en geeft, hoe objectief hij mag zijn, aan alles eene
persoonlijke tint, waardoor de nationale kleur van het gansche
versterkt wordt. En, hoemeer de schrijvers van richting en
opvatting verschillen, des te vollediger zal het beeld zijn, dat
zij door hun gezamenlijk werk van hun volk zullen leveren.
De kunst is dus de uitdrukking der maatschappij.
Helderen wij dit door een voorbeeld op. Rusland : de
Russische volksziel. Wil men die kennen, zoo leze men b. v. :
Nikolaas Gogol, (1809-1852) : Doode Zielen en Russische Novellen; -- Alexander Puschkin, (1799-1837) : Eugeni Onegi, Russische
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Novellen; Michaël - Lermontoff (1814-1841) ; Een Held v8n onzen Tijd;
Fedor Dostojewsky (1822-1864); Herinneringenuit het Doodenhuis,
Booze Geesten; Schuld en Boete; — Ivan Turgenew (18181883) ;
Herinneringen van eenen Jager ; Vaders en Kinderen; --- Ivan Gontscharow (geb. 1828) : Eene alledaagsche Geschiedenis; — Graaf Leo
Tolstoï (geb. 1828) : Anna Karenia, Herinneringen uit mijne kinderjaren en uit mijne jeugd (1).

In Turgenew's " Vaders en Kinderen " komt het woord
de eerste maal voor ; doch men moet Dostojewsky's verschrikkelijke verhalen lezen, om te begrijpen wat
thans in Rusland gebeurt.
Raskolniko f de held van " Schuld en Boete '' vermoordde
in koelen bloede eene oude vrouw. Hij stelt zich gerust :
NIHILISMUS voor

" De buitengewone mensch heeft het recht, niet van rechtswege,
maar door zich zelf, zijn geweten toe te laten zekere hinderpalen te
overschrijden, wanneer de toepassing van zijn grondbeginsel dit eischt.
Aldus, indien de uitvindingen van Kepler en Newton, tengevolge van
zekere moeilijkheden, niet hadden kunnen bekend gemaakt worden,
dan ten prijze van het offer van een, tien, honderd en meer menschenlevens, welke hinderpalen tot deze uitvindingen zouden geweest zijn,
zou Newton het recht gehad hebben, en zelfs verplicht geweest zijn
deze tien, deze honderd menschen van kant te maken, opdat deze
uitvindingen van de gansche wereld zouden bekend zijn. Al de wetgevers en de leiders der menschheid, te beginnen met de oudsten, om
voort te gaan met Lycurgus, Mahomet, Napoleon, allen zonder
onderscheid, zijn misdadigers geweest ; want, daar zij nieuwe wetten
uitvaardigden, hebben zij de oude geschonden, welke door de maatschappij trouw werden nageleefd, en van de voorouders overgeërfd ;
zij zouden zich stellig door het bloed niet hebben laten weerhouden,
indien het bloed hun nuttig hadde kunnen zijn. Er valt zelfs te
bemerken, dat bijna al deze wetgevers en deze genieën er vooral op
uit waren bloed te vergieten. Bijgevolg moeten allen, niet alleen de
groote mannen, maar ook die, welke buiten het spoor treden, die
bekwaam zijn iets nieuws te zeggen, noodzakelijk tot een min of meer
hoogen graad, misdadigers zijn. Anders zou het hun moeilijk vallen uit
het spoor te geraken; er in blijven, daar mogen zij zekerlijk niet in
toestemmen, en naar mijn oordeel is het hun plicht daar niet in toe
te stemmen ".
(1) Deze werken werden o. a. in het Duitsch of Fransch vertaald
door Fredler, Horsky, Budberg, Lange, Biedert, Courrière en " Line
Russe '.
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In " Booze Geesten " van denzelfden schrijver,. geeft
Verkhovensky, een der hoofdhelden, ons zijne theorieën ten
beste :
" Weg met het onderwijs, weg met dc wetenschap! Wij hebben
die genoeg voor een duizendtal jaren. De dorst naar studie is een
aristokratische dorst. Met de familie en de liefde brengt dat de begeerte
naar den eigendom voort. Roeien wij deze begeerte uit, ontwikkelen wij
de dronkenschap, de lasterpraatjes, de verklikkingen, en eene tot nog
toe onbekende zwelgerij ; verstikken wij de genies in de wieg : dit alles
om tot eenen volkomen staat van gelijkheid te geraken. Stuiptrekkingen
zijn nog noodzakelijk ; doch dit gaat ons, hoofden der beweging, aan.
Wij eischen eene volledige gehoorzaamheid en onpersoonlijkheid. En
als Schigalef alle dertig jaar het sein der stuiptrekkingen zal geven,
zullen allen onmiddellijk aanvangen elkander op te vreten, tot een
zeker punt althans, opdat men zich niet vervele. De verveling is eene
aristokratische aandoening ".

Deze " Verkhovensky '' is overtuigd, dat zijne partij zeer
sterk en machtig is :
" Weet gij, dat wij van nu af reeds vreeselijk sterk zijn? Tot de
onzen behooren zij niet alleen, die moorden, branden, klassieke bandietenstreken uitzetten of bijten. Die kerels zijn slechts hinderpalen. ik
begrijp niets zonder tucht. Wat mij betreft, ik ben een schelm en geen
socialist. Ah, ah ! ik heb ze allen geteld. De leeraar. die met de kinderen,
met hunnen God en hunne wieg den spot drijft, behoort tot de onzen.
De advokaat, die een welopgevoeden moordenaar verdedigt en
bewijst, dat hij geleerder was dan zijne slachtoffers, en dat hij, om geld
te hebben, niet anders kon doen dan moorden, behoort tot de onzen.
De studenten, die eenen boer dooden om eene aandoening te genieten,
behooren tot de onzen. De procureur, die in volle rechtbank beeft,
omdat hij niet toegevend genoeg is, behoort tot de onzen. De gezwoornen, die schuldigen vrijspreken, behooren tot de onzen. De bestuurders,
de letterkundigen, dit alles behoort tot de onzen : de onzen zijn talrijk,
en zij weten het zelf niet. Aan den anderen kant heeft de gehoorzaamheid der studenten en der domkoppen haar hoogtepunt bereikt, de gal
doet de blaas der professoren barsten ; overal eene grenzelooze ijdelheid,
een beestachtige, ongeëvenaarde appetijt... Het volk is dronken, de
moeders zijn dronken, de kinderen zijn dronken, de kerken staan ledig,
en op de rechtbanken hoort men slechts deze woorden : veroordeeld
tot tweehonderd geeselslagen. Laat dit geslacht opgroeien ; het is
jammer dat wij niet langer kunnen wachten ; zij zouden nog meer
dronken worden " (1).
(1) Zie over dezen misdadigen schrijver, die om zijn psychologisch
talent weinig geëvenaard wordt : " Histoire de la Littérature contem-

—g11 ^Wij kunnen deze werken slechts in vertaling lezen, maar
toch komt de Russische adem ons daaruit te gemoet, en worden ons de spoken aangekondigd, waarvoor de wereld siddert.
Had ik het recht niet te zeggen, dat de fictie niet zelden meer
waar is dan de waarheid? Zegt Augustin Thierry niet, dat de
romans van Walter Scott meer historische waarheid bevatten,
dan de meest geprezen werken over geschiedenis, en is het
mogelijk zich een aanschouwelijker beeld voor te stellen van
Rome tijdens het verval van het Keizerrijk, van de krijgstochten der Romeinen tegen de Franken, " parés de la dépouille
des ours, des veaux matins, des urochs et des sangliers ". dan
in LES MARTYRS, van Chateaubriand?
Indien de vreemde mengelwerken geen ander nut opleverden, dan ons de vreemde landen, de vreemde volken te leeren
kennen, zou hun invloed reeds zegenrijk zijn. Deze werken
prediken, en zij prediken des te luider, naar mate de schrijver dit
minder nastreeft. Zij prediken door den aard van hun wezen
zelf. Een schrijver, welke ook zijne richting zij, gaat op in zijn
werk. Hij vermeit zich daarin. Zelfs als hij zijn volk lastert
— wat gebeurt — spat zijne liefde, zijne aanhankelijkheid tot
dat volk uit. Nemen wij b. v. ZOLA. Wij beoordeelen zijn
werk niet ; maar zeker worden daar personen in opgevoerd, die
ons afschrikken, wordt daar een leven vertoond, dat doet ijzen.
Wie zou nochtans durven loochenen dat in dit gansche werk
eene overgroote liefde van den schrijver voor zijn volk doorstraalt ? Dat hij zijne lezers in de sfeer, in den dampkring zijner
helden trekt? Ik beoordeel deze werken in andere opzichten
niet; ik tracht slechts te doen uitschijnen dat zij op ons nationaal, eigenaardig volskarakter schadelijk moeten werken.
Natuurlijk zal de opname van vreemd werk — wij hebben
het vooral over het mengelwerk onzer dagbladen, omdat dit
dagelijksche kost is — in zekere mate zijne ontbindende kracht
verliezen, indien ons verhalen van verschillende nationaliteiten :
d. i. uitvloeisels van verschillende volkskarakters aangeboden
worden. Indien dezelfde krachten aanhoudend in denzelfden
poraine en Russie ", par C. Courrière. Troisième partie. Chapitre III.
L'Ecole Naturelle et le Nihilisme Social. -- Le roman psychologique. -Dostoievsky : Crime et Chatiment, Les Mauvais Esprits.
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in werken, moet hun invloed onvermijdelijk verderfelijk
wezen. ik laat zelfs de veronderstelling achterwege, dat ons
volkskarakter, onze landaard, onze landstaal, die daar deel van
uitmaken. rechtstreeks worden bestreden ; dat daar openlijk of
op bedekte wijze de spot mede gedreven wordt, wat gebeurt.
Neen : ik ga van dit standpunt niet uit : de schrijver is oprecht
en levert eerlijk kunstwerk. Ten minste, hij heeft den wil dit te
leveren. Welnu, dan nog houd ik staan, dat zulk werk, onophoudelijk voorgedragen, van het nationaal, ethnografisch
standpunt beschouwd, ons meer van ons zelven vervreemdt,
ons nationaal karakter meer wezenlijk ontaardt, meer afbreuk
toebrengt aan onze volkszelfstandigheid, dan de bitterste strijd,
dien men in het dagblad zelf zou voeren. Hier zit een der
voornaamste kiemen onzer kwaal.
Deze oneindige toevoer van vreemde letterkunde, dit dag
aan dag leven in eene vreemde lucht, in eene vreemde wereld,
in eene vreemde maatschappij, kan niet anders dan ontzenuwend
werken. Wij vinden ons in die maatschappij niet te huis; maar
wij worden in den kringloop van dit leven getrokken ; het
vreemde krijgt meer aantrekkelijkheid; het eigene wordt
allengs verneveld, en de zoogenaamde " annexion des esprits "
doet langzaam, maar zeker haar werk.
Bene degelijke, gezonde volksletterkunde, eene degelijke
nationale volksdagbladpers is op onze dagen, waarop het volk
meer en meer op den voorgrond treedt, eene nationale behoefte.
Ook een nationaal volkstooneel bekleedt eene ruime plaats in
's lands behoeften, daar het, evenals het volksverhaal, zich rechtstreeks tot de volksmassa richt, krachtdadig daarop inwerkt,
en deze inwerking zegenrijk of verderfelijk kan zijn.
Vooral is de invloed der volksliteratuur, welke als mengelwerk in het dagblad, in het volksdagblad voorkomt, machtig.
Wij hebben Fransch-Belgische letterkundigen van uitstekend talent, maar eene nationale Fransche letterkunde hebben
wij zooals wij hebben gezien, nog niet tot stand gebracht. Doch
er bestaan zeker een aantal in Fransch-Belgischen geest geschreven verhalen, die in een Belgisch dagblad uitstekend op hunne
plaats zouden zijn. Zij verschijnen daar echter niet ; en meer
dan eens werden door de schrijvers bittere klachten geuit, daar
hunne werken zoo weinig aftrek vinden, terwijl vreemde van

— 913 —
veel minder waarde werden verkozen. In onze Fransch-Belgische pers, hooren eerst vooral onze Fransch-Belgische schrijvers te huis, en waar tot vertalingen de toevlucht wordt
genomen, komt aan de besten onzer Vlaamsche schrijvers
toch ook wel een plaatsken toe. Zoo ook in onze Vlaamsche
bladen vertalingen der werken van Fransch-Belgische schrijvers. Dit ter bevordering onzer nationale eenheid. Hetzelfde
heb ik herhaaldelijk aanbevolen, wat de stof onzer leesboeken
betreft : de werken onzer nationale schrijvers, zoo Fransche
als Vlaamsche, moeten daarin voorkomen.
In onze Vlaamsche dag- en weekbladen zijn de verhalen
onzer volksschrijvers op hunne plaats. Zij komen daar onder
het oog van menschen, voor wie zij anders onbekend zouden
blijven. Zelfs de werken van schrijvers, die tot het verleden
behooren, zouden in aanmerking mogen komen. Voor al te
velen blijven zij eilaas ongelezen. CONSCIENCE drong ongetwijfeld het diepst in de volkslagen door. Dit belet niet, dat de
Gazet van Antwerpen ons volk tot dankbaarheid heeft verplicht, daar zij enkele jaren vóór den Wereldoorlog, al de
werken van den grooten nationalen schrijver als bijlagen
opnam.
Ik heb mij persoonlijk kunnen overtuigen, dat die verhalen
genoten werden, door menschen, die anders buiten hun
kerkboek — nooit een boek lazen, en de wijze, waarop die
houthakkers en heispitters, zelfs die stroopers en smokkelaars
over De(n) Loteling en De(n) Boerenkrijg spraken, deed den
Kempenaar deugd aan het hart. Ik stip hier ter loops aan, dat
uit de verslagen onzer volksbibliotheken blijkt, dat Conscience
bij onze volksklas niets van zijne populariteit heeft ingeboet.
En onder ons — ik gevoel mij niet weinig gelukkig en
gerustgesteld, daar mijne Kempische streekgenooten onzen
Conscience nog zoo goed begrijpen, zoo oprecht liefhebben
en zoo onvoorwaardelijk bewonderen.
Ook de werken van andere overleden schrijvers zouden
als mengelwerk bijval vinden.
Wat de verhalen onzer hedendaagsche letterkundigen
betreft —r de degelijke, wel te verstaan -- zou ik het als een
zegen voor ons volk achten, indien de schrijvers ze aan onze
volks- dag- en weekbladpers afstonden. De uitgave van een
boek gaat thans met groote moeilijkheden gepaard; hier ligt
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een ruim afzetgebied open. Schrijvers zouden nooit mogen
vergeten, dat onze dag- en weekbladpers aan onze zaak de
grootste diensten bewijst, en dat vele bladen bij hunne ondankbare taak zich de zwaarste offers getroosten.
Wat in Holland uitgegeven wordt, blijft voor ons volk,
voor dat gedeelte van ons goed Vlaamsch volk, hetwelk het
meest recht op onze dankbaarheid heeft, aangezien het ons
stambewustzijn ongeschonden heeft bewaard zoogoed als
verloren. Ik kan er niet aan doen, maar, naar mijne opvatting,
men moge haar bekrompen noemen, --- heeft de volksschrijver
-- de Vlaamsche volksschrijver vooral plichten te vervullen
tegenover zijn volk. Hij is met een apostolaat bekleed, en hij
vervult zijne zending op de edelste wijze, indien hij het zijne
bijdraagt tot verlichting, verzedelijking en verheffiing van zijn
volk. Zijne verdienste zal des te grooter zijn naarmate dit volk
behoefte heeft aan verstandelijke en zedelijke lektuur.
Onze mindere man, onze Vlaamsche volksman, — ik zal niet
ophouden het te herhalen --r heeft misschien onzen volksgeest,
onze taal voor ondergang gered. Hij heeft recht op eene kunst,
waarin hij verpoozing vindt voor zijn zwaren arbeid, waarin hij
zich zelf terugvindt, waarin hij opgewekt wordt tot zelftevredenheid en plichtsbetrachting, tot liefde tot den arbeid en het
familieleven. Zijn Vlaamsch stambewustzijn en zijne liefde tot
het ééne Belgische vaderland zal door het genot van zulke
werken worden versterkt en veredeld, evenals zijn zedelijk en
artistiek gevoel. De schrijver, die zulke kunst onder al de lagen
van de maatschappij verspreidt, --- en het mengelwerk in de dagen weekbladpers biedt hem daartoe het doeltreffendste middel
aan -- maakt zich hoogst verdienstelijk in een letterkundig,
vaderlandsch en maatschappelijk opzicht; hij is een zegen voor
zijn volk.

LEXICOGRAFISCHE SPROKKELINGEN
DOOR

Mr. LEONARD WILLEMS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

1. — 1VIn1. DCItISE ?

In mijn opstel " Over Landjuweelen en Haagspelen " (1)
heb ik de aandacht reeds gevestigd op de " Caerte " van het
landjuweel van Hulst, dat den 5den October 1483 gehouden
moest worden : Ik steunde op dit stuk om te bewijzen dat een
landjuweel in de 15 de eeuw, om zoo te zeggen heelemaal hetzelfde was als een in de 16de eeuw.
Er is echter een bepaling van deze " Caerte ", welke tot
hiertoe niet goed begrepen werd, en aanleiding tot polemiek
gegeven heeft.
Ik neem hier den tekst over zooals hij gedrukt staat in het
Belgisch Museum, IV, blz. 416 :
" Item zo wie commen sal tonsen spele ende feeste, die zal ghehouden zyn, ten daghe van der lotinghe, ons over te ghevene eene wapene
van der plecken (= = plaats) van daer zy gheseten zijn met harer duuse.
omme te hanghene ten taneele (= tooneel), achtervolghende elcxs
lotinghe, also zy gheloot zullen zijn omme spelen ; die schoonst overghevende (2) die zal van ons ontfaen, ende hem zal worden ghepresenteert eene beelde van Sinte Barbara, zelveren, verghult, weerdt zijnde
metten faitsoene ij s. (2 schellingen) groot] munte vors[eid]. "
j. F. Willems, de uitgever van dien tekst, heeft zich afgevraagd wat de uitdrukking beteekende : " plecken waer zy
gheseten zijn met harer duuse ". En zijne uitlegging is de volgende : " Duse, duise, is een bijzit. Het woord schijnt van
van celtischen oorsprong. Ik denk dat men door met harer
duuse moet verstaan " met hun gezin, met al wat hun aankleeft ".
(1) Verslagen der Vlaamsche Academie, 1919, blz. 305-323.
(2) Die het schoonste blazoen voorlegt.
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J. F. Willems zegt hier niet waar hij gevonden heeft dat
duse, duise == bijzit. Zijne bron — ja, zijn eenige bron is
Kiliaen, waar men leest : " duyse, vetus =- concubina ".
Verdam heeft in het Woordenboek, II, 474, dit duse over-

genomen met een vraagteeken. Hij deelt ons de uitlegging van
J. F. Willems mede doch voegt erbij dat hij die " onwaarschijnlijk " acht. Aan een andere uitlegging van dit woord
waagt hij zich niet.
Natuurlijk heeft Verdam gelijk : gesteld dat duse, duyse,
oorspronkelijk een bijzit is, hoe zou dit woord aan zijne beteekenis wettelijk erkende familie gekomen zijn ? Want in de
" Caerte " kan men onmogelijk vertalen : " van de plaats,
waar zij met hunne maitressen wonen ".
Ik meen in staat te zijn de opheldering van den tekst te
geven.
J. F. Willems, zooals wij gezien hebben, verbint " ... geseten met harer duuse '' maar zijne interpunctie is verkeerd.
Men moet de gecursiveerde woorden op andere wijze verbinden : " wapene... met harer duuse ".
En wat beteekent duuse in deze uitdrukking? Wie zich
met de uitlegging van Mndl. woorden bezig houdt, moet
er altijd voor zorgen de puntjes op de i's te stellen. Men
gelieve dien raad hier letterlijk toe te passen..., want de middeleeuwsche copiïst heeft ongelukkig die puntjes eenvoudig
vergeten. Men leze " wapene (-= blazoenen)... met harer diuise ".
Divise is een Mndl. bijvorm van devise (= kenspreuk).
Cf. Verdam, Woordenboek in voce.
Ik heb in mijn vroeger opstel doen opmerken dat de rede
rijkerskamers, die aan een landjuweel deelnamen, steeds verzocht werden een blazoen der Rhetorica mede te brengen,
waarin de kenspreuk der kamer geschilderd of gebeiteld
was, en gewoonlijk ook het jaartal van het landjuweel. De
zelfde regel gold voor het blazoen feest.
De tekst van de " Caerte " is hiermede volkomen opgehelderd en levert geen bezwaar meer op.
*
**
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Blijft nu nog een tweede moeilijkheid : van waar heeft
Kiliaen zijn " duyse, vetus— concubina ". En welk is de
oorsprong van dit woord?
Het woord werd tot hiertoe noch in het Mndl., noch
in de l6de eeuw teruggevonden.
Verdam, in zijn Woordenboek, vermeldt een Mid.-Neder
duitsch dus gemeen volk — dat zijn ontstaan te danken
heeft aan " deus aessen " — de laagste worp bij het teerlingspel.
Ik meen in staat te zijn te bewijzen dat deze gissing van
Verdam de ware uitlegging is van duse -- bijzit.
Ten eerste, is het niet enkel in het Nederduitsch dat de
uitdrukking dus = gemeen volk, bestond. Ten onzent zegde
men ook in 't Mndl. " het sijn lieden van deus aesse '' = het
is gemeen volk. (Cf. Verdam. Woordenboek, voce aes).
En in een 16de_eeuwsch boekje, getiteld Ghemeene Duytsche spreekwoorden (gedrukt in 1550), dat overigens vele
Mndl. uitdrukkingen bevat, lees ik dit nog.
Maar er is meer : " Een joffrouw van deus aesse " beteekende in het Mndl. = eene lichtekooi (Kiliaen, concubina).
Het bewijs vind ik in een satirisch gedicht dat voorkomt
in het Comb. hs. fol. 234, verso; •— het werd uitgegeven door
Kausler, III, bl. 115 :
vs. 47 Ghi rybaude, ghi cockine
Hu genoucht altoes te sine
Putiers, tasserers oft golyase.
vs. 50 Ghi Jon Prauwen van dense hare,
In hu [en] (1) vindic gheene duecht
Anders dan ghi tfolc in stryde verhuecht.

Deze beteekenis staat bij Verdam niet aangegeven.
Ten onrechte, naar ik meen ; want zoo ik mij niet vergis,
hebben wij hier de uitlegging van duyse = bijzit, bij Kiliaen.
Een " deus-aesse" (lichtekooi) werd verkort tot " deuse "
(duyse bij Kiliaen) — evenals het volk van " deus-aesse " in
het Mid.-Nederduitsch het dus geworden is.
(1) Door mij ingevoegd ter wille van het metrum.
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Hiermede is niet toegelicht hoe deus aes in het Nederduitsch tot dus gesyncopeerd werd, noch hoe in het Nederlandsch duyse hieruit voortgesproten is. Maar op het gebied
der zuivere phonetiek waag ik mij liever niet.

2. --

Mnl. BISDOIVIIVIER

en VISDOIVI.

Een bisdommer is, zooals het woord duidelijk genoeg
zegt, = inwoner van een bisdom. Inzonderheid werd in de
middeleeuwen die benaming gegeven aan de inwoners van het
Sticht, de onderdanen van den Bisschop van Utrecht.
Bij Verdam ( Woordenboek, I) vindt men slechts een enkel
voorbeeld vermeld. Wil men er een tweede van hebben, dan
kan ik het bezorgen. In een 15 d-eeuwsche Utrechtsche kroniek
van zekeren heraut Beieren, welke kroniek bij uittreksels in het
Belgisch Museum, IV, verschenen is, lees ik blz. 203 : " Die
Hollanders, de Zeelanders ende die Bisdommers, die onsachtelike ute haren slape ghewect waren, grepen haer wapen... ".
Benevens die eerste beteekenis, kent Verdam er nog een
tweede aan bisdommer toe. Tot tweemaal toe treft men immers
het woord aan in de voortzetting der Brabandsche Yeesten
van Jan van Boendale, in een anderen zin dan den hierboven
aangehaalde.
Boek VII lezen wij :
Heer Heinric Nothast (1), syt Beker das,
Die Heere tot Wernberch was
vs. 8681 Ende bisdommer van Beieren.

En wat verder :
Hertoghe jan van Beieren tien stonden (2)
Heeft daer van sinen weghen ghesonden
vs. 9073 Den bisdommer van Beieren.

Bormans, de uitgever van dit deel der Brabandsche Yeesten,
wist klaarblijkelijk geen weg met dit woord. Hij teekent hier
eenvoudig aan dat Dynterus, Chronicon Brabantim (waaruit dit
(1) Lees : Nothaft.
(2) = te deser stonde.
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gedeelte van het gedicht vertaald is) hier heeft " vice-dominus
Bavaria '' --- in de middeleeuwsche Fransche vertaling :
H vicomte de Bavière ".
Verdam liet zich echter door het woord niet verschalken
en heeft het in verband gebracht met het Duitsche woord,
waarbij het wezenlijk hoort.
Aan Latijn vice-dominus heeft het Mid.-Hoogduitsch het
ontstaan te danken van Vitztum (ook Witztum gespeld), evenals het Fransch zijn vidame. En voor Verdam is bisdommer
niets anders dan eene volksverbastering van het Hoog-Duitsche
woord.
In hoofdzaak ben ik het met Verdam wel eens, maar ik
verschil toch van meening op een belangrijk punt. Voor mij
heeft bisdommer in het Mndl. slechts ééne beteekenis, en
het tweede bisdommer is in mijne oogen ongetwijfeld niets
anders dan eene corrupteel van onze handschriften.
Toen het Huis van Beieren, midden der 14 de eeuw, in
Holland het bewind in handen kreeg, zijn er, dank zij de
beambten die zij uit Duitschland medebrachten, in onze taal
allerlei Duitsche woorden en germanismen ingedrongen (1).
Noothaft, heer tot Wernberg, de lieveling van jan van
Beieren, was, zooals wij gezien hebben, " vitztum " in Beieren,
Dit Duitsche woord is in de Hollandsche kanselarij-taal binnen
geslopen onder den vorm visdom en vitzdom. Wij vinden het
in eene reeks officiëele oorkonden en brieven uit dien tijd. Zoo,
onder meer, schrijft Jan van Beieren, in een brief van Juni 1420
(uitgegeven door Blok, Hollandsche stad in de middeleeuwen,
I, blz. 368) : " ... laten u weten met dese brieven, heren Philips
van Wassenaer, borchgrave van Leiden, in der stede van
Leyden, dat wij eenen brief gesien hebben, die ghy onsen lieven
getruwen heren Henric Nothaft, heren tot Wernberghe, onzen
vitzdom in Neder Beieren gescreven hebt... ".
Zie nog een reeks voorbeelden bij Verdam ( Woordenboek,
voce visdom en vitzdom).
De bewerker der Brabandsche Yeesten heeft zeer zeker
soortgelijke officiëele stukken onder de oogen gekregen. En het
(1) Cf. dienaangaande J. TE WINKEL in Noord en Zuid, XII,
blz. 116-135. -- J. W. MULLER, Tijdschrift v. Leiden, X, blz. 18,

nota 1 enz.
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lijdt voor mij geen den minsten twijfel dat hij aan Heinric
Noothaft wel den juisten titel gegeven zal hebben, welke hem
toekwam. Hij schreef stellig : den visdom van [Neder] Beieren.
Doch de brave Brabandsche copiïst die de kroniek afschreef,
wist heelemaal niet wat een " visdom '' was, en waarlijk, wij kunnen het hem van harte vergeven. In de copie, die hij onder zijne
oogen had, stond het eerste staafje van de v wat verlengd, zoo
dat de letter wel een b leek (paleografisch gebeurt dit meer —
en bijgevolg komt een leesfout b voor v nogal dikwijls voor).
Noch bisdom, noch visdom gaven voor hem een gezonden zin.
Na een tijd lang op het woord getuurd te hebben, zal hij misschien eurêka! uitgeroepen hebben (hoogstwaarschijnlijk in het
Vlaamsch) — en van het verkeerd gelezen visdom heeft hij een
bisdommer gemaakt, om een mouw aan te passen aan een tekst
dien hij niet begreep.
En zoo is het dat onze Heinric Noothaft bisdommer van
Beieren geworden is...
3. — Nlnl. SINDAELSNIDERE.
Een sindaelsnidere is, zooals het woord het overigens
voldoende uitwijst, oorspronkelijk iemand die " sindael '' sneed
-= iemand die " sindael " per el verkocht.
Sindael is de naam van een middeleeuwsche kostbare stof
(Verdam zegt een soort neteldoek) die overal in Europa bekend
was : 0. Fransch Cendal --• 0. Hoog-D. Zindael --- Lat. Gendalum enz.
Bij Verdam ( Woordenboek, VII,1143) komt er echter een
enkel voorbeeld van sindaelsnidere voor. Het is getrokken uit
de Utrechtsche reglementen (anno 1494) :
" SYNDAELSNYDERS. Dat die syndaelsnyers hoor waer brengen
zellen ter plaetse die... ende anders nergent ; ende als zy hoor ampt
doen, soo zellen zy die materie laden in tobben ende dragen die die
trappen neder ende laden in stouwen ende niet in backen, ende brengense voirt uut ter plaetsen voirs, sonder daarvan yet in den graften
te werpen oft te laten vallen. " (Gild. van Utrecht, II, 252, 1 en nog
een ander plaats 2.)
Het valt in het oog dat de omschrijving van sindaelsnijder,
door Verdam gegeven, op deze plaats niet toepasselijk kan zijn.
Wat moet dit beteekenen dat het bevolen is de " materie "
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(= sindael) in tobben te laden ; en verboden is haar in grachten
weg te werpen ? Sindael (ik herhaal het) was een kostbare stof.
Klaarblijkelijk wordt hier door sindaelsnidere iets heel
anders bedoeld dan hetgeen Verdam meent.
Met den Utrechtschen tekst alleen zouden wij echter in
groote verlegenheid zijn om te weten van welke " materie "
hier sprake is.
Maar gelukkig hebben wij een reeks Gentsche teksten in
het Stadsarchief van Gent, waardoor de zaak volkomen opgehelderd wordt.
Een sindaelsnidere is een beerruimer! En de " materie "
die men in tobben laden moet en in de grachten niet wegwerpen
mag, is niets anders dan de beer !
Niet alleen in de middeleeuwsche stadsrekeningen komt
het woord voor, maar in de 16 de eeuw gebruikte men die
omschrijving nog. (b. v. Rekening 1528-29, fol. LXVI r°, en
rekening 1563-64, fol. XVI r° : sindalsnijdere of mesrapere
[— mestopraper]).
De uitdrukking is aan al wie in het Gentsche archief snuffelt, bekend. Jaren geleden had ik een onderzoek gedaan om te
weten of het woord soms in andere steden zooals Brugge,
Antwerpen, Brussel of elders in Zuid-Nederland, gebruikt werd.
Nergens heb ik er een bewijsplaats van kunnen vinden, Maar
nu zie ik tot mijne zeer groote verbazing dat dit euphemisme,
dat ik zuiver Gentsch meende te zijn, ook te Utrecht bestond.
Hoe is men er echter toe gekomen om een beerruimer een
sindaelsnijder te noemen ?

De uitlegging, meen ik, ligt voor de hand. Beerruimers
halen de beer uit de beerputten met kleine tonnetjes, die aan
het einde van een langen stok gevestigd zijn. Het overgieten
van de " materie " in de beerkuip maakt een eigenaardig geluid
dat op een afstand heelemaal overeenkomt met het geluid dat
gehoord wordt wanneer iemand (een sindaelsnijder b. v.) kleerstoffen met beide handen scheurt, zooals het nu nog in de
winkels gebeurt. Het geluid komt overigens nog overeen met
hetgeen gehoord wordt wanneer men een kleerstof op een tafel
met de schaar snijdt, en dat de schaar op de tafel drukt.
Op het geluid af heeft men dus de beerruimer een " sindaelsnijder " genoemd. Het hier door mij behandelde woord is een
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interessant Nederlandsch euphemisme, te voegen bij de lijst
der Nedl. euphemismen opgesteld door Prof. C. G. N. de Vooys
in de Nieuwe taalgids, XIV, blz. 283.
4. ^-

1VIn1. GEFOREERDE SETELE.

Van sindaelsnider tot geforeerde setele is de overgang
lichter dan men bij het eerste zicht wel zou denken.
Verdam neemt in zijn Woordenboek, II, 838, een ww.
foreren op, met de volgende uitlegging : " (oreren = boren,
ronde gaten in iets maken. Lat. forare. Vooral in het deelw.
ge (oreert (ge f uereert) = met ronde gaten, voor lucht b. v.
I Eenen opengaende ghefuererden setele. Diericx, Mémoires, II, 12. "
Ik vrees dat Verdam zich vergist over den aard van den
zetel die hier bedoeld wordt. Het is, naar mijne meening, geen
zetel met gaten (zooals ons verzekerd wordt) om b. v. de lucht
door te laten. Het is, geloof ik, een zetel met een enkel gat —
maar een gat dat telde. De bedoelde " geforeerde setele '' zal
wel niets anders zijn dan hetgeen men in 't Fransch " une
chaise percée " noemt.
Hij die den inventaris opstelde, heeft het dagelijks gebezigde woord niet willen neerschrijven en hij gebruikt een
deftiger omschrijving.
Hetzelfde deed de dichter van de Heimelyckheit van man
en vrouw (uitgegeven door Baron Nap. de Pauw) :
vs. 1254 Ende dan sal si (de vrouw) gaen sitten mede
Op eenen dorgaetten stoel mede
vs. 1364 Doen dedi sitten na das
Op een stoel, die dorgaet was
Ende den pot onder hare (lees : onderaen)
Ende liet den roec (1) opwaert slaen.
" Doorgaet ", en " doorgaete stoel " (het juist equivalent
van geforeerde stoel), komen bij Verdam niet voor, evenmin
als het ww. doorgaten,
(1) Hier niet te vertalen door reuk, maar door rook. Er is immers
sprake van een remedie dat in den pot verbrand wordt, en eene uitwerking moet hebben op de ingewanden van de vrouw.

-923-In den dagelijkschen omgang was men zoo kieskeurig niet
en bezigde men het woord dat bij Kiliaen voorkomt, voce
kackstoel... met permissie.
Ofwel nog een ander woord, dat wij als titel van een
gedicht aantreffen in een der hs.-fragmenten, door Bormans aan
de Amsterdamsche Universiteit ten geschenke aangeboden. Die
fragmenten werden door G. Kalff beschreven, Tijdschr. van
Leiden, IX, blz. 185. En wij vinden daarin het begin van een
gedicht " Dit is van den scytstoel ".
De middeleeuwsche dichter kende min scrupules dan de
Gentenaar, die den inventaris opstelde, en hij schrikt er niet
voor terug om zich in rond Vlaamsch uit te drukken. Nou
asjeblieft !
5+ — 1VIn1. SIPACI.

Benevens Sipau vindt men ook geschreven Cypau,
Tsippau.

De eerste die de aandacht der geleerden op dit woord
vestigde (het ontbrak in alle oude glossariën), is Verdam in
de Taal en Letterbode (1874) t. V, blz. 267. Het woord was
hem toen bekend uit twee plaatsen bij Lodewijk van Velthem.
Hij giste dat de beteekenis moest zijn " grootspraak, vertooning

Wij halen van Velthem's verzen verder aan : Verdam's
omschrijving is niet heelemaal juist, maar de beteekenis ligt
toch niet ver af.
In het Tijdschrift der Maats. van Leiden (1884) t. IV, 201,
kwam Verdam op dit woord terug. Hij had een nieuwe plaats
ontdekt bij van Praet Spieghel der Wijsheit, v. 2907. Hij
meende thans de etymologie gevonden te hebben, hetgeen hem
toeliet de beteekenis van het woord nader te bepalen.
De etymologie zou zijn Fransch chapeau, dat bij De Bo
voorkomt onder den vorm sepau. Chapeau beteekent ook een
krans (cf. chapelet in den zin van rozekrans). De beteekenis
zou zich nu in het Mndl. uitgebreid hebben tot die van tooi
(omdat men zich dikwijls met kranzen tooit). Oorspronkelijk
zou dus sipau maken = tooi maken, zich optooien, vertooning
maken. En in de beide plaatsen bij van Velthem zou men moeten vertalen door : uiterlijke vertooning, pronkerij, pralerij.
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Een derde maal hield Verdam zich met het woord bezig,
Tijdschrift Maatsch. van Leiden, t. X, blz. 272. In een corrupte
plaats bij L. van Velthem, IV, 9, 32, meende hij sipau te

kunnen herstellen, waar volgens hem de tekst een woord
eischte dat opschik, toilet, zou moeten beteekenen.
*
**

De etymologie door Verdam voorgesteld, is verkeerd.
Sipau is niets anders dan Oud-Fransch chipoue, dat ook voorkomt onder de vormen cipauwe, chipace, chipoe, cipaye (dit

laatste zal wel een slechte graphic zijn, meen ik).
De eerste die het woord in het Fransch ontdekte, is
Aug. Scheler in zijn uitgave der Diks et contes de Baudouin et
Jehan de Condé (1867). Wij lezen aldaar III, blz. 382 : " chipoue ce mot manque aux glossaires. On le trouve cependant
dans Berthe aux grands piés (stance XXXIII) : chipoe. je le
traduirais soit par minauderie ou par morgue ".
Sedert 1867 werd het woord op ten minste een dertigtal
plaatsen teruggevonden, zooals blijkt uit Godefroy Dictionnaire, II (1881), waar de beteekenis, welke Aug. Scheler verkeerd had aangegeven, verbeterd wordt, = grimace, mine,
fagon r— démonstration qui manque de sincérité.

Het Mndl. woord heeft juist dezelfde beteekenis, zooals
blijkt uit de tot dus ver bekende teksten. " Faire chipoue " is
in het Fransch = " faire semblant de... ".
Zoo ook sipau maken = zich houden alsof... In het
Vlaamsch " gebaren van... ".
Sipau is dus schijnvertooning, bedrieglijke vertooning.
Ziehier nu de plaatsen bij van Velthem
Een gedeelte van het Fransche leger, had bij den Sporenslag (1302) geen lust om mede te vechten. En de kronijkschrijver zegt IV, 37, 13 :
Daer wasser een deel ute Henau
Al maken si daer haer cypau,
Te vechten hadden si cleinen wille
Ende hilden hem op hoef [1. hoer (1)1 al stille.
(1) Volgens Verdam, maar de verbetering lijkt mij niet gelukkig.
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" :== Al vertoonden zij zich alsof zij gereed tot vechten
waren, toch hadden zij er geen lust toe... "
Op een andere plaats (V, 49, 64) is er sprake van dames
van Florence die verontwaardigd zijn omdat 100 Florentijnsche
ridders opzien tegen een strijd met 80 vijandelijke ridders. De
dames vragen de geschonken sieraden terug, daar de ridders ze
niet verdienen :
Doen seiden sciere
Die vrouwen : " Ghi hebt nu recht,
Hets quaet comen in gevecht !
Geeft ons onze sconeide saen ;
Ghi hebt tsippaus genoech gedaen.
" -_= Gij hebt lang genoeg den schijn aangenomen van te
willen vechten (en wij zien wel dat gij niet vechten wilt). "

Blijft nog een moeilijke plaats bij van Velthem te bespreken, waar Verdam sipau in den tekst heeft willen invoegen.
De Gentsche patriciërs, zoo lang de graaf van Sint Pol in
de stad hen beschermen kon, hebben zich zoo aanmatigend
getoond dat zij de woede en haat van het volk op zich gehaald
hebben. Doch zoodra Sint Pol Gent verliet, brak aldaar de
omwenteling los : de huizen der rijken werden geplunderd en
een groot getal rijke burgers werden gedood.
Verder vertelt de kroniekschrijver IV, 9, 32 :
Doen liepense (het volk) vord van strate te strate
Daer elc wiste sinen viant ;
Dien dadense groten pant :
Al waest over tien jaer gesciet,
Nochtan dadense hem verdriet.
Daer lach selc doe al naect
Die sijns vele hadde gemaect
Daer vormaels, dat verstaet :
Nu en haddijs andren raet.

Ziehier nu Verdam's commentaar op deze verzen :
" Zonder een greintje mededoogen, voegt Velthem de laatste
regels toe aan zijn verhaal : " Menigeen lag daar " zegt hij, "
naakt uitgeschud op den grond, die te voren, dat verzeker ik u,
veel " sijns " had gemaakt : doch er zat nu voor de heeren
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niets anders op ". In den samenhang kan geen ander begrip
gebruikt worden dan : " die te voren veel zorg aan zijn
uiterlijk, zijne kleeding, zijn opschik besteed had; daar lag nu
menige fat naakt uitgeschud op den grond ". Doch dit kan sijns,
gelijk ieder ziet, niet uitdrukken. Het is eene verknoeiing van
een onduidelijk geschreven, of niet juist begrepen woord, dat
meer dan eens in de opgegeven beteekenis bij Velthem voorkomt, namelijk sypau = praal, opschik, tooi, toilet — waarover
ik Tijdschr. IV gehandeld heb.
Men leze dus :
Daer lach selc doe al naect
Die sypaus vele hadde gemaect
Daer vormaels...

Tot dus ver Verdam.
De emendatie door dien geleerden voorgesteld is echter
onaannemelijk. Sipau (ik heb het aangetoond) heeft nooit beteekend toilet, opschik, tooi. En met de conjectuur van Verdam,
zegt Velthem eenvoudig : " Daar lag nu menig plat op den
grond, die vroeger den schijn had gehad van rijk te zijn, maar
het feitelijk niet was "
Onnoodig te betoogen dat Velthem zoo iets niet heeft
kunnen schrijven.
Maar hoe dient er nu gelezen te worden ? Best mogelijk
dat er na " sijns " een woord uitgevallen is. Doch beteekende
dit woord tooi, toilet? Ik betwijfel dit zeer. Uit den samenhang
zou ik eerder gissen dat er iets gestaan heeft als : " Daar lach
nu menigeen heelemaal naakt op den grond, die vroeger " veel
van zijn neus - had gemaakt ----- vroeger den grooten Jan had
uitgehangen. "
Hoe Velthem dit in zijn Mndl. kan uitgedrukt hebben,
weet ik niet.
Een vraag : Is het overigens wel zoo vast en zeker dat,
zooals Verdam beweert, Velthem's tekst hier corrupt is ? Kan
" die vele syns had gemaakt ", soms niet beteekenen : " Die veel
van zich zelf gemaakt had — die zich als een hooge Piet
beschouwde " ?
Ik heb naar bewijsplaatsen gezocht, doch heb die tot nog
toe niet gevonden.
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orde is, en wensch enkel mijn oordeel voorloopig te schorsen.
Nog een opmerking eer ik eindig.
Met de meestal zeer vernuftige verbeteringen, welke
Verdam in Tijdschrift v. Leiden, t. X, aan den tekst van Lod.
Van Velthem toebrengt, ben ik het volkomen eens. Er is slechts
een plaats, waar ik van meening verschil.
Nog altijd den sporenslag. Bij den tweeden stormloop tegen
de Vlamingen, stelt zich de graaf van Artois aan het hoofd der
Fransche ridders. Alles loopt niet ten beste af. En Artois maakt
zich boos (IV, 33, 18) :
Artoys riep al dat hi mochte
Dat hem die hersene scoren dochte :
" Paterne diet ! Wat 's ons gesciet ? "
" En weet nu God van ons niet ? "
Paterne beteekent niets, en zooals Verdam het opmerkt, is
klaarblijkelijk corrupt.
In de plaats van dit woord stelt Verdam voor te lezen
" Catyvech diet " (blz. 279).
Dit lijkt mij wel een echt paardemiddel.
Onnoodig zoo ver van den overgeleverden tekst af te
wijken. Velthem zal wel geschreven hebben " putieren diet " (1).

6. — >Vlnl. FANNIZAGE ?
In Verdam's Woordenboek II, 779 lezen wij :
FANNIZAGE (?) Inventaris van Brugge, III, 330 leest men in een
tekst over den aankoop van een carousel : 11 Over de costen die zij hadden van paerdekens, van fannizagen, van canevetse enz. Beteekent
het woord soms aardigheid, versiering, als afgeleid van een ww., dat
van Lat. Vanus komt ? (cf. Ducange : vanitare = vanitatem dicere) ".

(1) Ik heb mij gewend tot den hr. Dr. Paul de Keyzer, die zich
tegenwoordig met de uitgave van Lod, van Velthem bezig houdt om
te weten of er duidelijk paterne diet in het hs. staat. Het antwoord
luidt dat er over de lezing geen twijfel kan zijn. Maar tegelijker tijd
wordt mijn aandacht door hem gevestigd op eene emendatie van prof.
V. Fris, die mij ontgaan was. Fris (Slag van Kortrijk, blz. 161) beroept
zich op de Istore et croniques de Flandre om te bewijzen dat paterne
Dieu! de gewone vloek van Artois was. Paterne zou dus in orde zijn —
maar " diet " zou dan in " Dieu " moeten veranderd worden.

..,-. 928 —
Deze aanteekening is bijna letterlijk ontleend aan het
Glossaire van Gailliard (blz. 290), waar nog een belangrijke

toelichting van den tekst voorkomt : " Ce texte se rapporte a
l'envoi par la ville de Bruges auprès de la Duchesse, d'une
troupe de joyeux compagnons " omme te speilne, omme te
versolasene ".
Doch fannizage in verband brengen met vanitare is heel
ver gezocht — en zoo ver dient men niet te zoeken. Fannizage

is immers niets anders dan een verkeerde lezing van Gilliodtsvan Severen.
Niets is gewoner bij het lezen van middeleeuwsch schrift
dan verwarring tusschen u en n : beide letters zijn overigens
paleografisch soms niet te onderscheiden.
Lees dus eenvoudig uu in plaats van nn, en het woord is
volkomen duidelijk.
Fauvisage is in het Mndl., alsook in 't 0. Fransch het
woord dat masker beteekent. Het Fransch masque (van Italiaanschen oorsprong, maschera) komt eerst in de 16de eeuw volop
in gebruik.
Een masker is juist wat wij soms noodig hebben " omme
te speilne, omme te versolasene ".
Middeleeuwsche copiïsten, die het Fransch niet kenden,
hebben dikwijls met dit woord last gehad en spelden het op
allerlei wijze :
In de Vlaamsche glossen van het Isengrinus hs. te Pom-.
mersfelden lezen wij : " larva = semelars vel fausse visage ".
Vadert. Museum, V, 32 : " Habilementen van faulx
visaigen .

In de Ned. vertaling van het Pèlerinage van Guil. de
Duigilleville leest men fovisage (Tijdsch. van Leiden 1904,
blz. 37).
Onze Brugsche copiïst schreef fauvizage.

MARGRIETE VAN LOVREN
DOOR

Mr. LEONARD WILLEMS,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.

Wie gedrukte of handschriftelijke Refereinenbundels in
de handen krijgt, doet altijd wel met aandacht de slotstrophen
der gedichten te bestudeeren, ten einde na te gaan of zij soms
geene akrostichons bevatten.
Niet alleen de Refereinen, maar ook aanvang en einde
van - andere gedichten kunnen tevens in de beginletters der
verzen interessante gegevens vertoonen.
Zoo, onder meer, ontdekte de rijksarchivaris L. Ph. C. Van
den Bergh in 1844 (1) dat het slot van den Minneloop het
akrostichon " Dirc Potter " vormde, en zoo zijn wij te weten
gekomen wie de schrijver van dit gedicht was.
Zoo ook ontdekte de hr. Baron Nap. de Pauw (Verslagen
der Vlaamsche Academie), dat het slot van een der gedichten
uitgegeven door Carton in zijne Oud Vl. Liederen en Gedichten het akrostichon Jan Moureton vormde, ongetwijfeld den
naam van den schrijver van dit stuk, een naam welke in onze
Letteren-geschiedenis tot daar toe volslagen onbekend was.
Hetgeen ik anderen aanraad, heb ik met de Refereinen
gedaan, uitgegeven door j. van Doesborch (± 1525). Ik heb er
verrassend nieuws in gevonden, waarover ik in een volgend
opstel handelen zal.
Voor ditmaal echter bepaal ik mij tot de bespreking van
twee refereinen met akrostichons.
Een referein met den stok " Sou ic niet treuren, ten mach
mi niet gebeuren ", heeft de volgende slotstrophe :
(1) Algemeene Konst- en Letterbode, 1844, II, 302.
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Princesse :
Mijn alder vercorenste vrouwe,
Al en mach ic eu nemmermeer comen omtrent,
Reyn bloeme, ic u voor die liefste houwe.
Gheen schoonder vrouwe 11 is mi bekent.
Aen u is mijn herte so vast gheprent,
Rustende so onder u liefde machtich.
In liefden ghetrouwe 11 blivic waerachtich ;
Thoont u genade, u liefde te miwaert went,
Altijt vindi mijn liefde crachtich ;
Al ist dat ic nu moet vallen clachtich
Duert derven mijns liefs, dat moet sijn bequolen;
Suchten en weenen wert mi bevolen,
Van drucke so moet ic mijn herte schueren.
Dus scrivic hem die comen tot Venus scholen :
Sou ic niet truwen, ten mach mi niet gebueren.

De Margarita, waarvan hier sprake is, zal denkelijk wel
dezelfde zijn als zij die vermeld staat in een ander akrostichon
uit den zelfden bundel : Referein n r 42 op den stok : " Daenschouwen der loveren maect melodye ".
Prince,
Myn wercken, princesse, ic sonder vercouwen II wercke,
Als ic u aenschouwen 11 mercke,
Reyn loverkens int betrouwen II stercke ;
Ghi syt gheeert in elcx presencie :
Recht ist dat ic u los van rouwe li swercke ;
Ic woen inder vrouwellkercke
Eewelyc na U, kerssouwe, (, hercke,
Tuwaert roepende om assistencie;
Een troostighe influencie
Van uwer eloquentie.
Aenhoort mijn intencie,
Neemt mi in u reverencie,
Laet mi troost secretelic in minnen I I winnen
Om confoort doe ic diligentie. Een cleen experiencie
Van uwer eloquencie, Eerbaerige silencie,
Reen loverkens, laet mi vruecht int verzinnen (j winnen
Eerbaerlijc salic u boven vriendinnen (I kinnen,
Niet anders en sal ic beghinnen 11 binnen,
Mach ic confoort van mijnder troosterssen innen ;
U dienaer ic mi eewelic belye,
Want daenschouwen der loveren maect melodye.
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Hier hebben wij dus den naam voluit : Margriete van
Lovren. Daar in de oude spelling u en v dezelfde letter zijn,
zou men ook kunnen lezen van Lovren. Doch aangezien in dit

stuk sprake is van het genoegen dat men smaakt bij het aanschouwen der loveren, zal de naam wel van Lovren luiden.
En nu staan wij hier voor een raadsel. Wie is eigenlijk die
Margriete van Lovren?

Is zij soms de dichteres van die stukken?
Of is zij de vrouw, aan wie die refreinen opgedragen zijn ?
Het laatste zal wel zeker het geval zijn, daar de dichter
hier aan het treuren is omdat het hem niet gebeuren mag zijn
liefje te krijgen .— denkelijk de Margriete van het akrostichon.
In het 2de stuk is er overigens, zooals gezeid, sprake van
genoegen bij het aanschouwen der loveren : Margriete van
Lovren kan moeilijk zoo iets van haar zelve getuigen : het
ware te onkiesch.
Mijne mededeeling van heden sluit ik met een vraag.
Ik herinner mij niet den naam Marg. van Lovren ooit
ergens aangetroffen te hebben in geschriften uit de eerste helft
der 16de eeuw. Alle door mij gedane opsporingen om haar
terug te vinden, zijn tot hiertoe vruchteloos gebleven.
Kan iemand mij inlichtingen bezorgen over dezen persoon ?

— 932 —
KLEINE VERSCIIEIDENIIEDENI

I.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE
TAAL- EN LETTERKUNDE.
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533. — HOORENBOOMEN, VURSTEN, WEEGEN.
In de " Costumen ende usancien van den Ouderburch van
Ghendt ", van het jaar 1550, worden, door art. xvii van de
Rubrica III, — " Van de vercoopinghe... ende verhueringhe
van... erfven'', --- de plichten van den pachter als volgt bepaald :
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg de Gand, blz. 146 : " Loyalen pacht
van huusen es te verstaene dat men die latten moet gheweecht, ghehoorenboomt ende ghevurst. "
" Omme de gherustichede ende verzekerthede van den
" meesters ende pachters van... goedinghen gheleghen binnen
" der casselrye van der Oudderburch... " (op. cit., blz. 266),
was deze schikking getroffen met het oog op het " hauden ende
" ouderhauden '' door den pachter van " alle de huusen, stallen
" en ander edificien staende up een goet ghegheven ten loyalen
" pachte "; gedurende zijn pacht, moest de pachter die onderhouden zooals zij " gheleverd " waren (op. cit., blz. 336), en
derhalve, na afloop van den pacht, de verpachte huizen laten
" gheweecht, ghehoorenboomt ende ghevurst " zooals hij die
aanvaard had.

Wij hebben hier te doen met drie werkwoorden " HooRENBOOMEN '', " VURSTEN '' en " WEEGEN '', die gevormd zijn
uit Hooreboom (bij De Bo, Hoorboom, Oorboom en Noorboom, bij Am. Joos, Hoore(n)boom), --- uit Veurst (Vorst) en
uit Weeg (Wand).
Wat eigenlijk " HOORENBOOMEN " beteekent, valt moeilijk
vast te stellen, gezien de drie speciale beteekenissen van Oorboom bij De Bo. In elk geval schijnt dit woord te wijzen op de
ligging van zekere balken in een dak (met pannen of met stroo
overdekt).

— 933 --Wat VURSTEN betreft, daardoor wordt bedoeld het Aanleggen van de opperste riggel van een dak of " Veurst ", naar
de uitlegging door De Bo van dit woord gegeven.
WEEGEN beteekent het Voorzien van een huis van weegen
of wanden, d: w. z. muren van planken, van vlechtwerk,
van klei, enz., zooals wij in Vers!. en Meded., jaarg. 1913,
blz. 829-830, hebben vastgesteld.
534. — HETTEN, HETTYNGHE.
In Versl. en Meded. K. Vl. Acad., jaarg. 1914, blz. 742-746,
hebben wij reeds breedvoerig over " Ette, Ettinghe. Etsen "
gesproken. Van ETTEN MET BEESTEN of Bezetten met beesten
(om die te laten weiden) hebben wij twee voorbeelden uit 1618
en 1619 aangehaald. Hier volgt een tekst, met een veel ouder
voorbeeld van 1458 :
C. C. et F. V. (Ch. Carton en F. van de Putte), Chronique de
l'Abbaye de Hemelsdaele, blz. 76 : " Omme tselve land... te bezittene,
te hebbene, te possesseirne ende te ghebruikene vry ende paysivele, te
hettene met hueren beesten, te zayene ende mayene... " (1458.)

In de Costume van den Ouden Burg van Gent, van 1550,
staat er te lezen in art. 18 van de 3de rubriek : " Naer loyalen
" pacht en mach men gheen goeden veranzaeden, ende de
" meerschen ende de weeden moet men laten lovelic bevrydt (1) -.
(D. Berten, op. ut infra, blz. 146.) Welnu, uit een cohier van
aanmerkingen op gezegde Costume, dagteekenende van 1563,
blijkt dat door HETTYNGHE ook een soort van meersch bedoeld
werd :
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg de Gand, blz. 267: " Dat men
meersschen ende hettynghen (2) nyet schueren en mach, dan by expressen consente van den proprietaris -.

Fr. Scinder beteekent SCHUEREN (scheuren) in het geheel
niet : " Qu'on ne peut scinder les prés et patures, si ce n'est
" du consentement exprès du propriétaire ", heeft bij misslag
(1) Dat wil niet zeggen : " Les pétures doivent être convenablement clos " , maar wel : Et a l'expiration du bail, les prés et pátures
doivent être taissés (par le fermier sortant) convenablement cl6turés.
(2) In het oorspronkelijk stuk staat " hettinghien - .
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D. Berten vertaald. SCHUEREN (of liever : SCHEUREN) is integendeel : Omploegen en in bouwland veranderen. Men zie bij
De Bo, v° Scheuren. Laten wij hier herinneren aan de spreuk,
nog in Vlaanderen, mondgemeen : Gras maken doet boeren
kraken, waardoor gewezen wordt op de groote moeilijkheid
voor een boer eene goede weide aan te leggen. Een tekst met
Gras maken, bij L. Gilliodts-van Severen, Cout. Lombardside,
Loo et Poperinghe, blz. 174 (art. 15, titel VI, van de Costume
van 1620).
535. — GHESTRAGIERT.
Het bijv. nw. GHESTRAGIERT, waarvan een voorbeeld volgt,
is gevormd uit het w. Stragiers, dat in den grond beteekent
Die, of Dat zonder meester is : over dit woord hebben wii
breedvoerig gesproken in Versl. en Meded, K, VI. Acad.,
jaarg. 1909, blzz. 777 en vlgg.
In den tekst hieronder is er spraak van de verkooping,
door den " ontfanghere extraordinaire van Vlaendre '', van
een stuk land dat sedert 30 jaar of meer " gheabandonneirt
ghelaten ende ghestragiert es gheweist '', d. w. z. verlaten
en zonder meester was, dus aan niemand toebehoorde, of
" Stragiers oft vacant '' was geworden.
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche, Reg. nr 624, of
" Registre van contracten " 1529-1538, fol. lxxx : " Jaques Oysel, als
ontfanghere van mijnen heere den proost van Sinte Donaes kercke in
Brugghe, ende Jan van Middelhem, als commis van Hubrecht Christiaens,
ontfanghere extraordinaire van Vlaendre, ghaven halm ende wettelicke
ghifte Pauwels Christiaens van xxxvj roeden proostlandts, letter meer
of min, midts dat het zelve landt, over xxx jaeren ende tijts meer,
gheabandonneirt ghelaten ende ghestragiert es gheweist, ligghende
ende staende binden ambochte en:1e prochie van Jabbeke... Ende indien
der yment recht ant zelve landt pretendeirde, zal de zelve Pauwels
danof sceeden, midts hem weder ghevende den penninc vanden coope. "

In de akte was dus bepaald dat, bijaldien iemand later
zijn recht op genoemd land kwam bewijzen, de kooper verplicht
was daarvan te dezes behoeve te scheiden, mits teruggave van
de betaalde koopsom.
536. — ACHTER GHELEGHEN LANDEN.
Daardoor werden bedoeld Landerijen, b. v. omstreeks of
naast bepaalde plaatsen gelegen, wier waterloopen als " ghe-
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deze landerijen hadden het recht hunne " hemelwateren " in
genoemde " waterganghen " te lossen :
Placc. van Vlaenderen, IIi e boek, Ie deel, blz. 473 : " Item, dat het
Canael van Assenede (in den Albertus-polder) ende den grooten waterganck streekende tot aen de sluyse... ten eeuwighen daghe zullen blyven
ghemeene waterganghen vanden Lande, waer door de achter-gheleghen
landen haer hemelwateren ter sluyse-waert zullen moghen lossen.., "
(Ordonn. van 13 Juli 1612.)

537. r-- ACHTERLAND.
Land, dat niet onmiddellijk aan eene hofstede paalt en
toch van de in pacht genomen landerijen deel uitmaakt. Vgl.
met Uitland en uitpacht. bij De Bo. Het woord komt voor in
een tekst van 1475, uitgaande van de schepenen van SintWinocs-Bergen :
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Sint-Danshospitaal, Charters, oud nr 7284, voorloopig blauw nr 2861: " Wy..., scepenen in de
stede van Berghen (Sint-Winocs-Bergen) kennen ende doen te wetene...
So eist, dat zij daer inne hebben verbonden... huerlieder halve huus,
huusinghen ende hofstede, met alden achteriande daer toe behorende,
alsoot nu staet ende bewijst van vooren tot bachten, daer zy nu wonen,
staende binder stede van Berghen... " (Akte van 28 Juni 1475.)

538. — AFDRYF DOEN en AFDRYFVEN.
" AFDRYF DOEN '' Of " AFDRYFVENDE ZYN '' in eene parochie, beteekent " Zyne peerden ofte hoorenbeesten dry f ven ofte
pastureeren op de ghemeenten, straeten, weghen ende canten "
dezer parochie (D. Berten, op. ut infra, blz. 182). Om daartoe
gerechtigd te zijn, moesten zij die " afdryf " deden, in genoemde
parochie ten minste zeven bunderen land bebouwen :
D. Berten. Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg de Gand,
blz.183 : " Soo van ghelycken de gone afdryf doende op de voorseide
prochien van..., en zullen vermoghen heurlieder coyen ...te dryven op
de prochien ofte spleten daer zy a fdry fvende zyn, ten zy aldaer ghebruyckende ghelycke zevene bunderen zaeyland... " (1501.)

Men vergelijke met AFDRYF en AFDRYVEN, in Versl. en
Meded. K. Vl. Acad., 1920, blz. 404, nr 465.

--- 936539. --- BEDRYFGARS.
Van " Bedrijf ", --r waardoor men verstaat " de culture
ende ghebruyck van... sayrlanden, weiden, meerschen..., koeygerssen. " (Het " Vlaems Settingh-boecxken ", 1694, blz. 27),
— en Gars, Gers, Gras, Fr. Herbe. Dit w. beteekent Hooigras,
Maaigras, d. w. z. Gras dat bestemd is om gemaaid en in hooi
veranderd te worden. (De Bo.) Fr. Herbe (à faucher). Zie bij
Karel de Flou, Vaktermen uit West-Vlaanderen.
Staatsarchief te Brugge " Terrier " van het leenhof van Merckem,
1772, blz. 107: " !tem d'heer J. houdt een leen, groot..., wesende
bedry fgars... "

Men zei ook

DRYFGARS : "

Dry fgars. dico Macygars " :

" Terrier " u. s., blz. 40 : " Eene partie dry fgars... " Blz. 109 :
" Ende is een partie dryfgars, dico maeygars, streckende ende commende met den zuytheynde op... "

Dit woord werd, bij misslag, *Gryfgars gelezen, op. cit.,
blz. 40 : " Eene partie gryfgars... ''.
540, — ACHTER-GHELANDE.
Dit woord heeft een speciale beteekenis in eene ordonnantie van 2 Maart 1576, " op 't maken, erigeren, repareren,
" verstercken ende onderhouden vande Dycken in 't quartier
" van Ter Neusen ''. Door ACHTER-GHELANDEN worden inderdaad aldaar verstaan de Inwoners nl. " van Axel, Assenede,
Bouchaute, Auderburgh van Gendt " enz., te weten ---, zooals
het verder in het stuk luidt, -- de " naest-ghelanden ende
gheinteresseerden '' (op. cit., blz. 455), of de Inwoners van
" eenighe omligghende landen ", m, a. w. " de omligghende
ghegoede " (op. cit., blz. 457) :
Placc. van Vlaenderen, IIIe boeck, Ie deel, blzz. 454-455 : " Alsoo
wij (de koning) sedert eenighe jaeren herwaerts t' onsen koste alleene
opghebrocht hebben groote excessive sommen van penninghen tot
het opmaken vande ryseren hoofden als zee-dycken in 't quartier van
Ter Neuse..., sonder 't ghene dat daer te vooren ten diversche stonden
by den achter-ghelanden ghecontribueert is, als namentlijck by die van
Axel, Assenede, Bouchaute, Auderburgh van Gendt, die van Waes
ende Beveren... " (1576.)
EDW. GAILLIARD.

KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE
TE GENT.

LIJST
DER

UITGESCHREVEN PRIJSVRAGEN (1).
N. B. — Al de hieronder uitgeschreven
prijsvragen moeten beantwoord worden uiterlijk
den 10 December van het vorige jaar : derhalve,
een prijsvraag voor 1923 uitgeschreven, dient beantwoord
uiterlijk den 10 December 1922; — een andere voor 1924,
den 10 December 1923, enz.

Voor 1923.
1. — Middelnederlandsch.
Verhandeling over het Geldersch-Overijselsch dialect in
de middeleeuwen.

Prijs : 1200 fr.

2. — Middel- en Nieuwnederlandsch.
Een onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van
het gebruik van het voegwoord OF, ter inleiding van een
afhankelijken zin met de woordschikking van den hoofdzin
achter een ontkennenden hoofdzin.

Prijs : 1200 fr.
3. — Middel- en Nieuwnederlandsch.
Geschiedenis der voorzetsels bij het oorzakelijk voorwerp.

Prijs : 1200 fr.
(1) Voor elke prijsvraag wordt den prijswinnaar de keus gelaten
tusschen honorarium of gouden gedenkpenning.
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4.— Letterkunde.
Een onderzoek naar de populariteit van
tijdgenooten.

VONDEL

bij zijne

Prijs : 600 fr.
5. — Letterkunde.
De geschiedenis van den invloed der Fransche Pleïade op
de Nederlandsche letterkunde.

Prijs : 1200 fr,
6. — Letterkunde.
De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, tot en met 1900.
Prijs : 1200 fr.
7. — Dialectstudie.
Topographische grens van het Oostvlaamsch en het
Brabantsch.
Prijs : 600 fr.
N. B. — Deze vraag is de tweede van eene reeks die alle Nederlandsche dialecten zal omvatten. Bij gebleken belangstelling is het de
bedoeling der Academie, eerst de hoofddialecten, daarna de onderdialecten in kaart te brengen.

Voor 1924.
8. — Middelnederlandsch.
Geschiedenis van de spelling der lange klinkers in het
Middelnederlandsch.
Prijs : 1200 fr.

9. — Dialectstudie.
Gentsch Idioticon.

Prijs : 1200 fr.
10. '-- Geschiedenis.
Men vraagt een verhandeling, naar de oorspronkelijke
bronnen, over den toestand van handel en nijverheid in de
Nederlandsche Provinciën, ten tijde van de Oostenrijksche
Heerschappij.

Prijs : 1200 fr.

— 939 --11. --- Kunstgeschiedenis.
Planten en dieren in de randversieringen van de Vlaamsche verluchters uit de 14 de, 15 de en 16 de eeuw. (Nomenclatuur,

identificeering, chronologie, stileering.)
,
Prijs : 1500 fr.
12. --• Vak- en Kunstwoorden.
Een verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de

Zeevisscherij, (Voor de gewestwoorden wordt aanwijzing
van de streek vereischt.)
Prijs : 1500 fr.
13. — Folklore.
Gevraagd wordt : een volledige lijst der plantnamen
(wetenschappelijke en volksnamen) in Noord-Nederland, ZuidNederland en Fransch-Vlaanderen gebruikelijk, met etymologie en met hunne benaming in 't Fransch, 't Duitsch,
't Engelsch en 't Latijn.

Prijs : 1200 fr.
14. — Letterkunde.
Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende
de Nederlandsche Letterkunde in de 16 de ,17de, 18de, l9de en
begin 20e eeuw, hetzij afzonderlijk, hetzij in tijdschriften en
mengelwerken tot op 1910 verschenen.

Prijs : 1500 fr.
Als model voor de stoffelijke uitvoering kan dienen :
Louis D. PETIT ' s Repertorium der verhandelingen en bijdragen
van de geschiedenis des Vaderlands (Leiden, Brill, 1905, vlgg.).

Voor 1925.
15. '-- Taalkunde.
Een onderzoek naar het gebruik der Nederlandsche taal
in wetenschappelijke werken uit het tijdperk van Dodoens en
Simon Stevin.

Prijs : 1200 fr.

— 940 -16. — Folklore.
Vlaamsche Volksspelen.
Een verzameling en nauwkeurige beschrijving van de
oude en hedendaagsche " Volksspelen '' in Vlaamsch-België,
met de daarbij gezongen liederen (woorden, en voor zoover

mogelijk, de muziek).
Prijs : 1500 fr.
(Verg. b. v. TER Gouw, De Volksvermaken. Haarlem,
1871; A. DE COCK en Is, TEIRLINCK, Kinderspel en Kinderlust
in Zuid-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-, bak-, schaakspel enz. -IV. SPELEN MET SPEELTUIGEN : wapens, boog, geweer enz.,
slinger enz. — V. MENSCH 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.
17. --r Vak- en Kunstwoorden.

Van het zaad tot den draad. — Men vraagt een lijst van
de vakwoorden der Vlasnijverheid tot aan de Spinnerij,
vooral wat de Leiestreek betreft : Leirote, veldrote, putrote,
zwingelarij, verkoop.
Met vermelding der Waalsche, Engelsche, Fransche en
Duitsche benamingen. — Inzonderheid worden gewenscht de
Waalsche vakwoorden der streek Ath, Ghislengien, Meslin
l'Evêque, Silly, Bassilly, uit hoofde der nauwe verwantschap
van veel woorden van dit Romansch grensdialect met het
Nederlandsch.
Prijs : 1200 fr.

^941.—
18.

Taalkunde.

Men vraagt een proeve van critiek op het Vocabularius

Copiosus,
Prijs : 1200 fr.
19. --- Dialectstudie.
Een beschrijving van het Limburgsch dialect in de
provincie Luik beoosten Maze, omvattende : een .klank- en
vormleer, een lijst van idiomatische woorden en uitdrukkingen
en een kaart van het beschreven spraakgebied. Vooral aan
den invloed van het Fransch en het Duitsch op dit dialect zal
aandacht behooren gewijd te worden.

Prijs : 1200 fr.
20. — Letterkundige geschiedenis.
Een onderzoek naar de bronnen van " De Biencorf der
H. Roomsche kercken van Isaac Rabbotenu ".

Prijs : 1200 fr.

Voor 1926
21. --- Geschiedenis der Letterkunde.
De opvatting van Vondel over de beeldende kunsten en
zijn verhouding tot de kunstenaars van zijn tijd,

Prijs : 1000 fr.
22. — Folklore.
Een onderzoek naar de Volkswijsheid over het weer in
de volgende gewesten (spreuken, gewoonten, bijgeloof, enz.).

1.) West- en Oost-Vlaanderen.
2.) Antwerpen, met de Antwerpsche en Limburgsche
Kempen.
3.) Klein Brabant, Zuid-Brabant, Haspegouw en ZuidLimburg.
Verg. Dr. A. BEETS, in de Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1908, 553 vlgg,
Prijs : 400 fr. per onderdeel.
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Vak- en Kunstwoorden.

23.

Een vakwoordenlijst van de Garenspinnerij (met inbegrip
van den Garenbleek, enz., met opgave van de Fransche,
Duitsche en Engelsche benamingen).

Prijs : 1200 fr.
24.

Letterkunde.
Leven en werken van R. VERSTEGANUS.
Prijs : 1200 fr.

Bijzondere Prijsvragen.
Karel Boury-Fonds.
Voor 1928.
Voor Dichters.
Prijsvraag voor tien vaderlandsche liederen voor het volk.
Prijs : 250 fr.
Bij uitzondering, zal aan het beste ingezonden werk de
geheele prijs van fr. 250 toegekend worden.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van
het jaar 1928.

Voor 1930.
Voor Toondichters.
Prijsvraag voor het op muziek brengen van de bekroonde
liederteksten.
Prijs : 250 fr.
Bij uitzondering, zal aan het beste ingezonden werk de
geheele prijs van fr. 250 toegekend worden.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering
van het jaar 1930.
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VOORWAARDEN.
Voor de wedstrijden worden enkel handschriften en nog niet
uitgegeven stukken aanvaard. De werken dienen leesbaar geschreven
en in het Nederlandsch gesteld te zijn.
De schrijver zet zijnen naam op zijn werk niet; hij voorziet dit
slechts van een kenspreuk, welke hij, met opgave van naam en woon
plaats, op een briefje onder een gesloten omslag, dat dezelfde spreuk
tot opschrift heeft, herhaald. Voldoet hij aan de laatste bepalingen niet,
dan kan hem de prijs geweigerd worden.
De mededingende handschriften dienen vrachtvrij, uiterlijk den hierboven aangewezen dag, ten lokale der Academie. Koningstraat, 18, Gent, ingezonden te worden.
Stukken 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.
Den mededingers wordt aanbevolen een volledig
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, dan zal het bedrag van den prijs niet eerder
uitgekeerd worden dan nadat de keurraad het handschrift drukvaardig
zal verklaard hebben.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in aanhalingen
en verwijzingen; niet alleen deel en bladzijde, ook de uitgave der
aangehaalde boeken, dient te worden opgegeven.

— 944 -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 meer in
aanmerking komen. (Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1907, blz. 155.)

REGISTER.
Maandelijksche Vergaderingen.
19 Januari

Blz. 5

16 Februari
16 Maart
20 April
19 Mei

20 Juli
3 Augustus

61
117
153
217
317

15 Juni

28 September
19 October
16 November
21 December

Blz. 449
593
641
721
761
849

26 Juni : Plechtige vergadering. 341.

ZAKEN.
A
Zie op Toponymie. —
(Een beperkte aanbesteding werd
gehouden voor het drukken van
het Jaarboek en van de Verslagen
en Mededeelingen voor 1922.)
AANGEBODEN BOEKEN : Aan de Academie aangeboden boeken. Zie op
Boeken.
AANGEBODEN VERHANDELINGEN. Zie
beneden op Commissiën.
AANBESTEDING.

AANGEKOCHTE BOEKEN. Zie op Boeken.
Aanteekeningen, of letterkundige mededeelingen betreffende aan de Academie aangeboden boeken. Zie op
Bibliographische aanteekeningen.
Academia Regia Disciplinarum Neerlandica. Zie op Academie.
ACADEMIE, Académie, Accademia en
Akademie :
Koninklijke Academie van Wetenschappen, te Amsterdam : Academia

Regia Disciplinarum Neerlandica.
Mededeeling betreffende den wedstrijd " Ex Legato Hoeufftiano
voor 1921 en voor 1922. 320.
Schenkt boeken aan de Academie. 7-8.
- Académie Royale d'Archeblogie de
Belgique, te Antwerpen. Schenkt
boeken aan de Academie. 119, 318,
594, 850.
- Accademia : Classe di Scienze Morali
della Reale Accademia delle Scienze
di Bologna. Schenkt boeken aan de
Academie. 119.
Bayerische Akademie der Wissenschaften, te Munchen. Schenkt boeken aan de Academie. 318.
— Reale Accademia Nazionale dei Lincei, te Rome. Schenkt boeken aan
de Academie. 646, 724.
AFGESTORVEN LEDEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE. Zie

het Register van personen, op A. de
Cock, A. Fierens en C. Lecoutere.

-
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Alfabet. Zie op Semietisch.
Amsterdam. Zie op Academie, op Congres, en op Universiteit.
Antwerpen. Zie op Academie en beneden op Folklore.
Antwerpen (Provincie). --- Provinciale
Commissie van Openbare Boekerijen... der provincie Antwerpen.
Verslag over 1911-1921. Lezing
door den heer GUSTAAF SEGERS.
854-855 en 861-864.
Antwerpsche reus. Zie op Reus.
Aug. Beernaert-Fonds. Zie beneden op
Beernaert.
Avignon : De pausen van Avignon. Zie
op Prebendenwezen.

B
Barentsen. Zie op Vondel.

BEERNAERT : Het Minister AUG.
BEERNAERT-FONDS (BEERNAERT-PRIJS) t Om de twee
jaar, prijs van duizend frank.
(Zie Jaarboek voor 1919-1920, blzz.
179-183; Id. voor 1921, blzz, 101102; Versl. en Meded., jaarg. 1919,
blz. 612, kol. 1, en jaarg. 1920,
blzz. 1102-1103.) 67 en 73-75.
-- VIJFDE TIJDVAK (1920-1921). Ingezonden boeken. 11, 219, 319, 453,
594-595, 649, 725, 767, 851.
— Bericht aan de mededingers. 456-457.

Beers : de Dichter Jan Van Beers.
Honderdste verjaring van den geboortedag van Jan Van Beers. Viering van dien verjaardag. Beslissingen door de Academie genomen. 124.
— Het eerste eeuwfeest van Jan Van
Beers : 1821-1921. De Dichter. Lezing door GUSTAAF SEGERS. 161
en 203-213.
-- Id. De Leeraar. de Pedagoog. Lezing door GUSTAAF SEGERS. 232
en 235-247.

--• Jan Van Beers, als dichter en als
man van het onderwijs. Rede uitgesproken op de plechtige vergadering der Academie, den 26 Juni 1921,
door OMER WATTEZ, onderbestuurder. 348-360.
Plechtige herdenking door het Gemeentebestuur van Antwerpen. De
Academie uitgenoodigd. 455. -- De
heer WATTEZ wordt door de Academie afgevaardigd. 455.
— Letterkundige mededeeling door Dr.
MAURITS SABBE, over zijn werk :
Jan van Beers. 595-596.
BEGROOTING DER ACADEMIE. Strenge
bezuiniging in het gebruik der gelden te harer beschikking gesteld,
aan de Academie door de Regeering
voorgeschreven. 12.
-- Begrooting voor 1922. 464-465.
" Belge ". Zie op Muziek.
Belgische Volksschool. Zie beneden op
Volksschool.
Beroepsopleiding (De) der volksonderwijzers. Zie op Volksschool.
Beschaafd. Het woord " beschaafd ". Zie
op Beschaafd Westvlaanderen.
Beschaafd Westvlaanderen. Lezing
door Dr. HUGO VERRIEST. 164. —
Spreker begint zijne rede met die
woorden : " En eerst haper ik aan
" eene moeilijkheid... Wat is be" schaafti? Wie is er beschaafd?...
" Wat is een beschaafd volk ? Wat
" is een beschaafde taal ? " 171-172.
-- Beschaafdheid in de oudere tijden.
172.-Wat zal beschaafdheid zijn in
onze tijden? 173. Westvlaanderen
en zijn groot verleden. 173-175. —
Maar, zegt Spreker, dat verleden
schijnt ons dood. Het gevoelen van
Johan Winkler : de bloeitijd van het
Vlaamsche volk in de middeleeuwen... 175. — En thans : hier heerschen fransche beschaving, beleefdheid, gebruiken en manieren... Dat
is nochtans ons hooger volk, onze

-
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beroemde beschaafdheid. 175-176.
-^ " En hier kome ik eindelijk aan
" het ware volk, het vlaamsche volk,
" aan ons Westvlaamsche volk, dat
" meest buiten 't fransch leeft.. Maar
" neen, arm en zijn wij niet. Een
" levenden schat hebben wij nog :
" een levende macht..., de taal, de
" moedertaal... ' 1 176-179. — " Zeker
is het dat het hedendaagsche westvlaamsch, wat oorspronkelijkheid,
oudheid en schoonheid aangaat, alle
andere nederduitsche tongvallen
overtreft ".Wat Hollandsche wetenschap er van zegt. 179-180. — Spreker gaat voort : " Ik hoore u pei" zen : jamaar, dat is toch dialect,
" dat is toch gewestspraak ". Twee
klare antwoorden en twee vragen :
Wat zegt daar Holland van ? Wat
is dat westvlaamsch dialect? 180183.— Daaruit die bloei waarover
Dietsche Warande en Belfort in
1914 schreef... 183. 186 Alle Nederlandsch is Nederlandsch... Dat is
nu omgekeerd. In noord en zuid
eischt men 't algemeen beschaafd
Nederlandsch. In Belgie bovenal is
het eene " furie "... 186-191. — Om
dat " debat " over Nederlandsch,
Hollandsch , Westvlaamsch en
Vlaamsch te sluiten, een uittreksel
uit een studie die te lezen staat in de
XXe eeuw, Jan. 1905. 191-193. —
Wij hier in Westvlaanderen, wij hier
heel het vlaamsche volk, wij willen
omhoog, wij klimmen... De zekerheid der zegepraal in Vlaanderen.
193. --- Wat GUIDO GEZELLE
schreef. 193-194. De groote zaak,
de groote gebeurtenis : Het herworden van ons volk; het herworden
van Westvlaanderen en van geheel
ons volk." Guido Gezelle is daarvan
geweest, de morgend, de zonne,
het groot licht, de wekker. " 195201.
Besmettelijke ziekten. Zie beneden op
Verpleegster.

BESTENDIGE COMMIssIEN

bij de Academie. Zie op Commissiën.
BESTUUR DER ACADEMIE voor 1921.
Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1921.
Bekrachtiging door Koninklijk Besluit van 15 December 1920. 11.
-- Id., voor 1922. 777-778.
Bibliographie. Lijst van eenige boeken,
welke voor de studie over huishoudkundig onderwijs nuttig kunnen zijn.
(Als vervolg op Leidraad voor lessen over de voeding van den mensch,
door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.)
445-446.
- Bibliographie der " poëtische werken"
van J. van der Noot. Lezing door
Mr. LEONARD WILLEMS. 16 en
41.47.
-- Bibliographie. Zie beneden op Institut
international.
Bibliographische aanteekeningen, of

Letterkundige mededeelingen betreffende aan de Academie aangeboden boeken ;
'-- Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, over
de Handelingen van de Vereeniging
" Het Nederlandsch Natuur- en
Geneeskundig Congres ". 13-15.
-- Door den heer Is. TEIRLINCK, over
twee werken van den heer VALERIUS D'HONDT. 321.
— Door den heer Dr. MAURITS SABBE,
over zijn werk : Jan van Beers, enz.
595-596.
Bibliotheek : Bibliotheek der Universiteit
te Amsterdam. Schenkt boeken aan
de Academie. 762-765.
— Bibliotheek (Koninklijke) te 's Gravenhage. Schenkt boeken aan de Academie. 765.
-- Bibliotheek der stad Rotterdam.
Schenkt een boek aan de academie. 724.
-- Zie op John Crerar Library.
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" Biencorf " : " De Biencorf der Heil.
Roomscher kercken, van Isaac Rabottenu ". Uitgeschreven prijsvraag.
941.
BINNENLANDSCHE EERELEDEN. Zie op
Lidmaatschap der Academie.
Bloedhonden : Nederlandsche bloedhonden. Zie op Sprokkelingen.
BOEKEN : Lijst der aan de Academie
aangeboden boeken. 6-9, 61-62,
118-120,154-158, 217-219, 318-319,
450-452, 593, 645-649, 723-725,
761-767, 849-851.
— Voor de Boekerij der Academie ingekomen boeken. 9-10, 62, 120, 158,
452, 594,
-- Zie ook op Aug. Beernaert-Fonds,
op Ruildienst en op Tijdschriften.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. Jaarlijksch
verslag door den Bestendigen Secretaris. 66 en 71-72.
Bologna. Zie op Academie.

BOURY : Het KAREL BOURYFONDS. Jaarlijksch verslag. 67 en
73-75.
— PRIJSVRAAG VOOR 1922

: Het brengen op muziek van de vijf liederen
in 1920 bekroond. Vijf prijsantwoorden ingekomen. 651 en 856. -- Benoeming van den keurraad. 856.
- Uitgeschreven prijsvragen. 942.
" Brabanvonne " : Voorstel een Vlaamsche `° Brabanconne " op te stellen.
Mededeelingen dienaangaande. 655,
725-726.
Brabantsch. Prijsvraag. 938.
Bremen. Zie op Stadtbibliothek.
BRIEFWISSELENDE LEDEN. Zie beneden
op Lidmaatschap der Academie.
BRIEVEN : Ingekomen brieven. 11-13,
219-220, 320, 453-455, 595.
Brugge. Zie op Société.
Brussel : Groot Brussel. Zie beneden op
Onderwijstaal.

Zie op
Lidmaatschap der Academie.

BUITENLANDSCHE EERELEDEN.

C
CANDIDATEN VOOR DE OPENSTAANDE
PLAATSEN VAN BRIEFWISSELEND
LID EN VAN BUITENLANDSCH
EERELID. Zie op Lidmaatschap der

Academie.
Casteleyn (M. de). Zie op Lezingen.
Cauweel : Jan Cauweel. Zie op Lezingen.
Cercle Archéologique, te Mechelen.
Schenkt een boek aan de Academie. 451.
Cezanne. Zie op Kubisme.
Chemisch : Bijdrage tot den Vakwoor-

denschat : Een Chemische Woordenlijst, door Dr. A.-J.-J. VANDE-

VELDE en CHRIST. DE BRUYCKER.

Ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen aangeboden verhandeling. Om advies naar de Commissie
voor Nieuwere Letteren verzonden.
599. '-- De heer Is. TEIRLINCK en
Prof. SCHARPÉ tot verslaggevers
aangesteld. 599. --- Verslagen. 729.
--- Het stuk mag opgenomen worden. 729.

Chemische proeven : Over hervormingen in het Vakonderwijs.
II. Chemische proeven in het lager, in het middelbaar en in het
Vakonderwijs. Lezing door den
heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
775 en 785-792.
Chicago. Zie op John Crerar Library.
Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën, te 's Gravenhage.
Schenkt een boek aan de Academie. 318.

COMMISSIEN bij de Academie : Bestendige Commissiën en andere.
*** I. — Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en
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Letterkunde. (Zie Verst. en Med.,
jaarg. 1919, blz. 616, kol. 1.)
- VERSLAGEN, door J. VERCOULLIE,
secretaris, uitgebracht over de vergaderingen door de Commissie gehouden. - Vergadering van 16 Februari 1921. 64-65. - Id. van
20 April. 159-161. - Id. 15 Juni.
322-323. Id. 3 Augustus. 596-598.
- Id. 19 October. 726-728. - Id.
21 December. 852-853.
Bestuur der Commissie. Verkiezing
voor de jaren 1922-1923. 727. Kan. JO0s, in October verkozen,
was niet herkiesbaar. Wordt tot
voorzitter verkozen Mr. LEONARD
WILLEMS. 852.
- Lidmaatschap. Verkiezing van een
lid tot vervanging van Prof. Dr.
C. LECOUTERE. Candidaten. 727. Wordt verkozen Mr. LEONARD
WILLEMS. 777.
- ETYMOLOGISCH KLEINGOED. Mededeelingen door Prof. J. VERCOULLIE
aan de Commissie gedaan. Zie op
Kleingoed.
Mededeeling van LEXICOGRAPHISCHE
SPROKKELINGEN door Mr. L. W ILLEMS. 852 en 915-928.
- KLEINE VERSCHEIDENHEDEN. Mededeelingen door EDW. GAILLIARD
aan de Commissie gedaan. Zie op
Kleine verscheidenheden.
-

AAN DE ACADEMIE, TER OPNEMING
IN DE Verslagen en Mededeelingen AANGEBODEN VERHANDELING,
NAAR DE COMMISSIE OM ADVIES
VERZONDEN Die Pierts. Zie bene-

den op Pierts.
*** II. - Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde.
- VERSLAGEN door den heer 0. WATTEZ, secretaris, uitgebracht over de
vergaderingen door de Commissie
gehouden. - Vergadering van 16
Februari 1921. 65-66. - Id. van
20 April. 161-163. - Id, win 15

Juni. 323-324. - Id. van 3 Augustus.
598-599. - Id. van 19 October 728730.-Id. van 21 December. 853-855.
Bestuur
der Commissie. Verkiezing
voor de jaren 1922-1923. 728.
-

AAN DE ACADEMIE, TER OPNEMING
IN DE Verslagen en Mededeelingen AANGEBODEN VERHANDELING,
NAAR DE COMMISSIE OM ADVIES
VERZONDEN : Een Chemische
Woordenlijst, door Dr. VANDEVELDE en CHRISTIAAN DE BRUYCKER. Zie boven op Chemisch.

*** III. - Bestendige Commissie voor
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
- VERSLAGEN, door Dr. J. MANSION,
secretaris, uitgebracht, over de vergaderingen door de Commissie
gehouden. Vergadering van 19 Januari 1921. 15-16. - Id., van
16 Maart. 122. - Id., van 19 Mei.
231-232.- Id., van KAREL DE FLOU,
waarnemend secretaris, over de vergadering van 20 Juli. 458-459. Id., van 28 September, van IS. TEIRLINCK, waarnemend secretaris. 652653. - Id., door Dr. MANSION, van
16 November. 769-774.
Bestuur der Commissie. Verkiezing
voor de jaren 1922-1923. 769.
- Lidmaatschap der Commissie. Voordracht van candidaten. 769.
Lidmaatschap. Verkiezing van een
lid, tot vervanging van Dr. Fierens.
Wordt verkozen Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE. 855.
- Folklore. Een mededeeling, en tevens
een voorstel, van Prof. Dr. H. LoGEMAN over Folklore. De uitvoering van genoemd voorstel voorloopig opgedragen aan de Commissie
voor Geschiedenis. 19-20.
*** IV. - Bestendige Commissie voor
het Onderwijs in en door het Nederlandsch.

950 heer SEGERS,
secretaris, uitgebracht over de ver
Commissie ge--gaderino
houden. -- Vergadering van 19
Januari 1921. 16-17. -- Id. van
16 Maart. 122-123. - Id. van 19Mei.
232-233. Id. van 20 juli. 459-462.
- Id. van 28 September. 653-654.
-- Id. van 16 November. 774-775.
- Bestuur der Commissie. Verkiezing
voor de jaren 1922-1923.774.
Lidmaatschap der Commissie. Openstaande plaats door het afsterven
van ALFONS DE COCK. Aangewezen candidaten. 460. ,-- De heer Dr.
A.-J.-J.VANDEVELDE verkozen.600.
-- VERSLAGEN, door den

--- Id. Openstaande plaats, ter vervanging van Dr. C. LECOUTERE. Aangewezen candidaten. 774. T- De heer
Dr. JUL. PERSYN verkozen. 855.
-

AAN DE ACADEMIE TER OPNEMING
IN DE Verslagen en Mededeelingen AANGEBODEN VERHANDELING,
NAAR DE COMMISSIE OM ADVIES
VERZONDEN : Over een methode

tot het aanleeren van wetenschappelijke vakken in den vierden graad
van het Lager Onderwijs, door Ingenieur EMILE TYTGAT. Verslagen
daarover uitgebracht door Dr. A.J.-j. VANDEVELDE en Prof. Dr. DE
CEULENEER. 460-462. --- Zal in de
Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden. 462. - De studie
opgenomen. 523-530.

*** VI.-- Commissie voor Prijsvragen.
Commissie belast met het vaststellen
van uit te schrijven prijsvragen.
Benoeming der Commissie.465.-De
Commissie beslist geen nieuwe prijsvragen uit te schrijven. 600.
De Commissie beslist de prijsvraag
over Zeevisscherij aan te houden.
600.

*** VII. -Commissie voor Rekendienst
voor 1921. Benoeming, 17-18.

*** VIII. -- Commissie van beheer voor
het Pater Salsmans-Fonds. Jaarlijksch verslag. 67 en 75.
Commission for relief in Belgium.Schenkt
een boek aan de Academie. 646.
Congres. Zie op Vlaamsch.
Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, te Amsterdam.
Schenkt boeken aan de Academie. 8.
-- Letterkundige mededeeling daaromtrent. 13-15.

D
Dadaisme. Zie op Kubisme.
Dagbladpers. Zie op Mengelwerk.
DANTE-DAG, OP 19 MEI 1921 DOOR
DE ACADEMIE GEHOUDEN. (Zie
Versl. en Meded., jaarg. 1920, Reg.
van Zaken, blz. 1106, kol. 2.)

Voorstel door Dr. A. FIERENS een
Dante-dag door de Academie te
beleggen. 68-69.
-- De Academie beslist een openbare
vergadering te houden. De feestrededenaars. 69-70.
-- Vaststelling van het programma. 127.
-- Het muzikaal gedeelte bij genoemd
programma gevoegd. 128.

Het feest :
Lijst der aanwezigen. 251-257.
^- Lijst der personen die zich hebben
laten verontschuldigen. 257.
- De heer OMER WATTEZ,waarnemend
bestuurder, opent de vergadering.
Zijn toespraak. 259-260.
-^ Programma. 261.
--^ Mejuffer BELPAIRE, ons geacht briefwisselend lid, daartoe door den
Bestendigen Secretaris beleefd uitgenoodigd, geeft verslag over het
muzikaal gedeelte van het feest. 261264.

--
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Redevoeringen uitgesproken
door Dr. Prof. A. VERMEYLEN,die
handelt over Dante in 1921, 264-265
en 267-274 ;
door Dr. JULIUS PERSYN, die
spreekt over Dante in de Nederlandsche letterkunde, 265-266 en
275-313; en
door Prof. KAREL VAN DE W®ESTYNE. die een gedicht voordraagt
Ontmoeting met Dante, 266 en
314-316.
--- De vergadering gesloten. 266.
Dante in 1921. Lezing door Prof. Dr.
AUG. VERMEYLEN. Het dunkt Spreker minder gepast de dingen die
achter ons liggen anders te beschouwen dan in verband met hetgeen wij
thans zijn en thans willen : wat kan
Dante Allighieri, de middeleeuwsche dichter, nog wezen voor ons,
wat voor ons nog beteekenen in dit
jaar 1921 ? 267-268. -- En toch,
hoe komt het dat Dante nog tot ons
spreekt met de vertrouwde stem van
onzen eigen droom ? 268. -- Heer
Vermeylen wil niet uitweiden over
het veelvuldig genot dat zijn vers
ons schenkt. 268-269. -- En om aan
te toonen, waarom Dante nog zoo
bizonder-actueel is, is het maar weinig als wij zeggen dat in onzen tijd,
hij ons nog een van de hoogste en
zuiverste meesters van i 'ealisme kan
zijn. 269-271. Wie in de " Commedia ". die goddelijk werd genoemd,
vasten voet heeft kunnen vatten, die
beseft eerst iets van het eeuwige
wonder dat daar volbracht werd.
Het werk verschijnt als een ruime
en hechte architectuur... 271-273. —
Dante, na zeshonderd jaar, verdient
nog een leider genoemd te worden
van het geslacht dat thans leeft. 273274. -- En toen Henriette Roland
Holst, die Prof. Vermeylen voor de
grootste Nederlandsche dichteres
onzer dagen houdt, die machtige
zangen aanhief, waarin zij de com-

munistische levensbeschouwing verheerlijkte, dan was het weer de dichter der christelijke middeleeuwen,
dien zij eerbiedig als haar meester
begroeten mocht. 274.
Dante in de Nederlandsche letterkunde. Lezing door Dr. JUL. PERSIJN.
De Dante-kennis bij ons is laat gekomen, is traag aangegroeid. 275281. -- Tegenover deze jammerlijk
verwaarloozende practijk onzer Letterkunde staat de straffe theorie dat
geen volk gretiger naar Dante moest
zijn gegaan dan de Nederlanders,
dan meer in 't bijzonder de Vlamingen. 281-284. — Is Dante op zijn
zwerftochten inderdaad tot ons gekomen ? 284-286. ^-- Wat konden
we van een 18e eeuw ais de onze,
voor Dante verwachten? In 't rentenierende Noord-Nederland heelemaal niets. Zoo goed als niets, maar
toch iets in het Zuiden. 287. —
Thans staan we met ons onderzoek
aI volop in de 19e eeuw. 287-288. —
Met de jaren '60 wordt het echter
zoo druk dat we alvast de Dantebedrijvigheid moeten indeelen in
rubrieken. Eerst de Commedia-vertalingen. 289-290. — In onze 2e afdeeling dan staan de Nederlandsche
Dante-geleerden in den strengeren
zin van de hedendaagsche wetenschap. 290-292. -- In een 3e afdeeling treffen wij de Dante-reizigers
aan. 293-295. --- Het belangwekkendste is wellicht na te gaan wat
de Dante-inspiratie in onze letterkunde aan zelfstandige schepping
heeft uitgewerkt. 296-307. --r Op
grooter schaal dan ooit voorheen
komt in den allerjongsten tijd Dante's
invloed bij ons te voorschijn. In de
eerste plaats is Mevrouw Henriette
Roland Holst-van der Schalk eigenlijk de meest danteske verschijning
in onze heele letterkunde. 307-313.
Slot. 313.
Dargonne. Zie op Sprokkelingen.

- 952 Davids fonds : Gentsche afdeeling.
Schenkt een boek aan de Academie. 8.
Dialectstudie. Uitgeschreven prijsvragen.
938, 941.
^- Zie beneden op Taal : De taal van
de school en van het volk.
DUYSE : PRUDENS VAN DUYSE
(1804-1850). (Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1920, Reg. van
Zaken, blz. 1107, kol. 1.) Beknopt
overzicht over de brieven van Prudens van Duyse, door Mr. LEONARD
WILLEMS. 66, 323.
Duitschland : Herneming van den Ruildienst met Duitschland. Brief van
den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten. De Academie brengt
een gunstig advies uit. 463-464, 651652.

E

EERELEDEN : BINNENLANDSCHE EN
BUITENLANDSCHE EERELEDEN. Z.

op Lidmaatschap der Academie.
" Esels " : Over het 16de-eeuwsch
volksboek " van de thien esels ".
Mededeeling door Mr. LEONARD
WILLEMS. 232 en 573-583.
Etymologisch Kleingoed. Zie beneden
op Kleingoed.
Euglenaceee (De) van Java. Verhandeling ter opneming in de Verslagen
en Mededeelingen aangeboden,door
den heer Dr. PAUL VAN OYE, uit
Tasikmalaja, Java. Benoeming van
twee verslaggevers. 729. -- Verslagen door den heer Is. TEIRLINCK en
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Voorstel
het werk op te nemen. Door de Academie goedgekeurd. 853-854.
EUPEN : Het gebied van Eupen. (Zie
Verslagen en Mededeelingen, 1920,
Reg. van Zaken, blz. 1107, kol. 2.)
Antwoord van den Heer Eersten
Minister op de toezending van het
betoog der Academie. 63.

Europa's wording. Hs, door Mr. ÁLPH.
PRAYON-VAN ZUYLEN nagelaten.
(Zie Versl. en Med., 1920, blz.1107,
kol. 2.) --- Verslagen, door Prof.
A. DE CEULENEER en M. LEONARD
WILLEMS. 16, 122. -- De Academie beslist het stuk niet uit te geven.
Aan de familie van den heer PRAYON
zullen de verslagen medegedeeld
worden. 122.

F
" Feest der Gelykhegd. 1797 ' . Zie be-

neden op Sprokkelingen.
Feuilleton. Zie op Mengelwerk.
Folklore : Onze folklore in de school.
Zie beneden op Volksraadsels.
Folklore. Een mededeeling en een voorstel, door Prof. Dr. H. LOGEMAN,
over Folklore. 19-20.
-- Id. : Of de Commissie niet, voor het
geheele Vlaamsche land, pogingen
zou inleiden tot verzameling van
gegevens voor de Folklore. 231. —
Een sub-commissie benoemd om de
vraag te onderzoeken en voorstellen
aan de Academie voor te leggen. 231.
Leden van die sub-commissie : Is.
TEIRLINCK, Prof. LEO VAN PUYVELDE en Prof. VERCOULLIE. 231.
Het voorbeeld voor het opzoeken van
folkloristische documenten door den
provincieraad van Braband gegeven dient nagevolgd. Brief aan de
gouwraden van Oost- en WestVlaanderen, van Antwerpen en van
Limburg gezonden. 730-731.
FONDSEN BIJ DE ACADEMIE.
Jaarlijksch verslag. 67 en 73-75.
Fragmenten van een 17 d-eeuwschen Codex door Mr. LEONARD WILLEMS,
in naam van den heer vrederechter
De Decker, te Temsche (1), aan de
(11 Bij misslag

Thienen gedrukt,

h
Academie aangeboden. Mededeelingen daaromtrent door Mr. L. WILLEMS. 653.
Franschen : De Franschen in ons land.
Zie, onder de Volksliedjes door Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS uitgegeven, beneden op Sprokkelingen.
Fransche Pleiade. Zie op Pleiade.
Fransche taal. Zie op Sprokkelingen.
Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden. Schenkt boeken aan de
Academie. 119.

G
Garenspinnerij. Prijsvraag. 942.
Geldersch dialect. Prijsvraag. 937.
" Gelykheyd : Feest der Gelykheyd.
1797. Zie op Sprokkelingen.
Geneeskunde. Zie op Verpleegster.
Geneeskundig Congres. Z. op Vlaamsch.
Geneeskundige Dienst bij het Leger . (Zie
Verslagen en Mededeelingen, jaarg.
1920, Reg. van Zaken, blz. 1108,
kol. 2.) — Een brief van den heer
Minister van ts Lands verdediging,
betreffende de benoeming, in het
jaar 1920, van geneesheer TERLINCK
tot lid van den beoordeelingsraad bij
genoemden Geneeskundigen Dienst.
124-125. — De Bestendige Secretaris heeft niet de minste kennis van
eer dergelijke benoeming : de Academie werd daarbij niet geraadpleegd. 125. ---- De Academie vraagt
eenvoudig dat de wet nageleefd
worde. 125.
— Verzoek. bij brieve van 3 Mei
1921, vanwege den Minister, tot
voorstelling van candidaten. 220. -Drie candidaten voorgesteld. 220.
Benoeming door den Heer Minister. 454.
Genootschap. Zie op Historisch en op
Zeeuwsch.
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Gentsch Idioticon. Prijsvraag. 938.
Gentsche Hoogeschool. Onthulling van
den gedenksteen opgericht ter verheerlijking der studenten die onder
den oorlog gesneuveld zijn. De Academie uitgenoodigd. 12.
Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. Zie
boven op Commissiën, III.
Geschiedenis : De Vaderlandsche Ge-

schiedenis en ons Middelbaar
Onderwijs. — I : Een programma
en een methode. Lezing door Dr.
A.

FIERENS.

459 en 501-519. —

II : De opleiding der leerkrachten. In memoriam Dr. A. FIERENS,
door den heer Prof. Dr. J. MANSION
voorgedragen. 773 en 779-783.
GOUVERNEUR DER PROVINCIE OOSTVLAANDEREN. Ontvangst der over-

heden op 6 Maart 1921. 121.
Gouverneur der provincie West- Vlaanderen. Schenkt een boek aan de
Academie. 647.
Grammatische terminologie. Zie beneden
op " Sprach-konste
's Gravenhage. Zie op Bibliotheek en op
Commissie.
Grieken. Zie op Muziek.
Grieksche schrijvers. Zie beneden op
Nederlandsche vertalingen.
Groningen. Driehonderdjarig bestaan
der Hoogeschool. Gedenkboek. 456.
Groningsch Studentenkorps. Schenkt
een boek aan de Academie. 8.
Groningsche Universiteit. Schenkt boeken aan de Academie. 451, 766.

Bij de 400e verjaring
van L. Guicciardini's geboortedag.. Lezing door Dr. MAURITS

GUICCIARDINI :

SABBE. 600-601 (beknopt overzicht)
en 625-640.

H
Handel en Nijverheid in de Nederlandsche Provinciën. Prijsvraag. 938.

-
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Historisch Genootschap, te Utrecht.
Schenkt boeken aan de Academie.
766.
Hollandsch dialect in de Middeleeuwen.
Uitgeschreven prijsvraag. Een prijsantwoord ingekomen. 768. -- Benoeming van den keurraad. 855-856.

Institut international de Bibliographie,
te Brussel. De Bestuurder der Academie uitgenoodigd tot de vergadering in het Palais mondial te Brussel.
Verslag. 64.
Italiaansche manier (De). Zie beneden
op Muziek.

Honorarium toe te kennen aan Acade-

mieleden belast met de uitgave van
werken op Middelnederlandsch gebied. Voorstel die vergoeling van
20 op 40 fr. het vel te brengen. Beraadslaging daaromtrent in de Academie. 463. — (Het honorarium van
40 fr. toegestaan door ministeriëel
besluit van 30 Juli 1921.)
Hoogeschool. Zie boven op Gentsche
Hoogeschool en op Groningen.
-- Koninklijke Hoogeschool te Padua.
Zevende eeuwfeest. De Koninklijke
Vlaamsche Academie uitgenoodigd.
726.
Hoppeteelt. Ingekomen prijsantwoord.
Benoeming van den keurraad. 856.
" Hospicen " (De) van den ouden tijd.
739. Zie verder op Verpleegster.

Huishoudkundig onderwijs z Microbiologische proeven in het huishoudkundig onderwijs. Lezing
door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
werkend lid. Zal in de Verslagen
en Mededeelingen opgenomen worden. 123. Opgenomen onder den
titel : Over hervormingen in het

vakonderwijs. 145-152.
Zie beneden op Leidraad.

I
Impressionnisten. Zie op Kubisme.
Index. Zie op " Scrifture ".
Individualisme. Zie op Kubisme.
INGEKOMEN BOEKEN : Voor de boekerij
der Academie ingekomen boeken.
Zie boven op Boeken.

I
Jaarboek voor 1921. Van de pers gekomen. Overzicht. 649-650.
— Voor 1922. Mededeeling. 768.
Jaarlijksche plechtige vergadering van
1919. Artikel daarover in De Standaard van 22 Januari 1921 verschenen. Terechtwijzing. 63.

Jaarli jksche plechtige vergadering, op
Zondag, 26 Juni. Pater Dr. JAC.
VAN GINNEKEN, S. J., buitenlandsch
eerelid, tot feestredenaar uitgenoodigd. 18. — (Is verhinderd de uitnoodiging der Academie te aanvaarden.)
Prof. Dr. C. G. N. DE VooYS, hoogleeraar te Utrecht, neemt aan. 121.
VERSLAG over de vergadering. Aanwezige Leden. 341. — Namen der
hoogambtenaren, die in het eeresalon der Academie ontvangen worden. 341-342. -- Te 11 uur, worden
zij door het Bestuur naar de feestzaal geleid. Lijst der aldaar aanwezige personen. 342-344. Lijst der
personen die bericht gezonden hebben dat zij de vergadering niet kunnen bijwonen. 344. --- De vergadering vangt aan. Toespraak door
den heer WATTEZ, waarnemenden
bestuurder, over Jan van Beers. 344345. (Zie het geheele stuk op blzz.
348-360.) — Feestrede door den
heer Prof. Dr. DE VOOYS, over Het
onderzoek naar de Middelnederlandsche woordgeografe. 345. —
Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris. 346-347. — De waar-
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nemende Bestuurder verklaart de
vergadering voor gesloten. 347.
- Bijzondere omstandigheden
hebben de Academie verhinderd de
feestrede van den heer DE VOOYS
in hare Verslagen op ' te nemen.
Mededeeling d?aromtrent door den
Bestendigen Secretaris. 457-458. (Zie beneden op Vereenvoudiging
van de Schrijftaal.)
Java. Zie op CEkologie.
John Crerar Library, te Chicago. Llitnoodiging voor de Academie. 320.
- Schenkt een boek aan de Acad. 451.
Juli :14 Juli. Zie op Sprokkelingen.

K
KAREL BOURY-FONDS. Zie boven
op Boury.
Kantwerk. Z. Spelden- en kantwerken.
Kerkmuziek. Zie op Muziek.
Kinderwelzijn. Zie op Verpleegster.
Kleine Verscheidenheden. (Zie Versl.
en Meded., jaarg. 1919, blz. 624.
*** MEDEGEDEELDE ARTIKELS, waarvan
het opnemen door de Academie in
pleno vergaderd werd goedgekeurd.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR
MIDDELNEDERLANDSCHE TAALEN LETTERKUNDE. Mededeeling

van Kleine Verscheidenheden door
EDW. GAILLIARD. 65,159-160, 322323, 597, 727-728, 852-853.
*** OPGENOMEN ARTIKELS. (Vervolg op
Versl. en Meded,, jaarg. 1920, Reg.
van Zaken, blz. 1111, kol. 2.)
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR
MIDDELNEDERLANDSCHE TAALEN LETTERKUNDE.

433. Duersteck mette heeren handt.
Aant. door EDW. G. 20.
-- 434. Ghevolch in wapenen. Id. 31.
--- 435. Deur reden dat. Id. 32.
- 436. Helpen met trachten. Id. 32.

-

437. Hout maken. Id. 40.
438. Driede. Id. 47.
439. Met. Id. 48.
440. Nuchter messe. Id. 58.
441. Floreeren. Id. 58-59.
442. Doen convoy. Id. 59.
443. tGroote ghemeene. Id. 60.
444. Goet. Id. 76.
445. tGhereedt. Id. 76.
446. Weeten (weten). Id. 90.
447. Ghen = Gaen. Id. 90.
448. Doen een geert. Id. 90.
449. Donckermesse. Id. 113.
450. Ghemate. Id. 142.
451. Eerste ende gereetste. Id. 142.
452. Hodelicke vrucht. Id. 142-143.
453. Het, Id. 143-144.
454. Hooghe ziecken. Id. 144.
455. Gaende ende staende. Id. 169.
456. Zijn over... Id. 201.
457. *Ghenader. Id. 201.
458. Egaele. Id. 202.
459. Geren. Id. 202.
460. De zegels in d'hand hebben. Id.
202.
461. Ballinc zyn bi... Id. 202,
462. Haestichede. Id. 214.
463. Gote. Id. 214.
464. Bewaeren de ghetyden. Id. 215.
465. Sine handen vervullen. Id. 215.
466. Leeren an... Id. 216.
467. Moeten met Gode syn. Id. 234.
468. Zale. Id. 234.
469. Blusscher of Siove. Id. 234.
470. Competencie, Competentie oft
alimentatie, Competentie pastorael.
Id. 247-249.
471. Lade of scrine. Id. 249-250.
-- 472. *Huushouc. Id. 250.
-- 473. *Hout. Id. 325.
- 474. Draghen eene belle om... Id. 326.
,-- 475. Ommegaende Brugghe. Id. 326.
'-- 476. Kersvrauwe. Id. 326.
,-- 477. Ghewillichlick. Id. 327.

- 956 - 478. Deen (charter) ate den anderen - 514. *Heleweer,*Hileweer. Id. 688.
ghesneden. Id. 327.
- 515. Ydel of vaghe zijn. Id. 688.
- 479. Zonne cornpas. Id. 327.
- 516. Verzoucken an... Id. 688.
-- 480, Drechte (van scepen...). Id. 327. - 517. Bachuut. Id. 719.
- 481. Gewoonheijt, Gewoonte, Id. 328. - 518. Gaen tot bider erden. Id. 720.
- 482. Broodzack, Id. 328.
- 519. Corenbiter. Id. 720.
- 483. Bezwaren met kinde. Id. 328.
- 520. Messe zegghen. Id. 733.
-- 484. Insinuatie, Insinueren, Id. 337.
- 521. Iets stellen in enen. Id. 760.
- 485. Invallen tote in..., Invallen in..., - 522. Hofmeester, Hoftneesterye. Id.
Vallen in... Id. 339.
760.
- 523. Prickstoel, Id. 784.
- 486. Kerckelic man. Id. 339.
- 524. Vautte, Vaulte. Id. 784.
- 487. Savoor, Chavoir, Id. 340.
- 525. Cruus : Cruus verstellen. Id. 806.
- 488. Fonteyne (te Brugge). Id. 447.
- 526. Inhof : De mannen van den in- 489. Entghevel. Id. 448.
hove. Id. 806.
- 490. Gangelyc gheld. Id. 448.
- 491. Ghehouden (siin) van sinen hoof- -- 527. Gat : tGat ten speye. Id. 807.
- 528. Vertunen, Id. 808.
de. Id. 520.
- 492. Handtslaghynghe. Id. 520-521. - 529. Inkennen doen. Id. 808.
- 530. Coppilie van houte. Id. 808.
-- 493. Hantstellynghe, Id. 521.
- 531. Inslaen. Id. 859.
- 494, Heerlicke handt. Id, 521-522.
- 532. Enen zone jaren bekend zijn. Id.
- 495. Hueghelic commen. Id. 522.
860.
- 496 (4912). Te huwelicke comrnen an.
- 533. Hoorenboomen, Vursten, WeeId. 572.
gen. Id. 932.
- 497 (4922). De kercke van Brugghe.
- 534. Hetten, Hettynghe. Id. 933.
Id. 572.
- 535. Ghestragiert. Id. 934.
- 498 (4932). Houden aen. Id. 572.
- 499. Hofstercker en Hofstercking, Id. - 536. Achter gheleghen landen. Id. 934.
584-588.
- 537. Achterland. Id. 935.
- 500. Hervaertghelt. Id. 588-590.
- 538. Afdryf doen en Afdryfven. Id.
935.
-- 501. Gheven halm ende wettelike
ghifte. Id. 590-591.
- 539. Bedryfgars. Id. 936.
- 502. Bestedinghe. Id. 592.
- 540. Achter-ghelande. Id. 936.
- 503. Goede vrede doen. Id. 592.
Kleingoed : Etymologisch Kleingoed,
- 504. Clakeloos rente. Id. 602-604.
door Prof. J. VERCOULLIE. 159.
- 505. Zine wettelike jaren hebben. Id, - Hij is om zeep. 165,
656.
- 't Is boter tegen de galg. 165.
--- 506. Cricke, Id. 685.
- Heilbot. 166.
- 507. Ghebanct zyn. Id. 685.
- Tarbot. 166.
- 508. Donckermisse. Id. 685-686.
Carnaval. 167.
- 509. Hopen an... Id. 686.
- 510. Ene in huwelicke begripen. Id, - Hansworst. 168.
- Harlekyri. 168.
686.
- 511. Clueteringhe. Id. 686-687.
Klokken : Het roepen der klokken. Zie
op Onomatopeeën.
- 512. Cleeder besem. Id. 687.
- 513. Hilten staken, Id. 687.
Kloosterzuster. Zie op Verpleegster.
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Koch. Zie op Verpleegster.
Koningdorn . Vernietiging van 't Koningdom. Zie op Sprokkelingen.
KREDIET DER ACADEMIE. Zie boven op
Begrooting.

KROONORDE. Bei orderingen van
Leden der Academie in die orde.
De heer Prof.VERCULLIE tot Commandeur en de heeren Dr. SCHARPÉ
en Dr. DAELS tot officier benoemd.
Gelukwensching. 153-154.
Kubisme. Lezing door HERMAN TEIRLINCK, over De jongste Richting
in de kunstbeweging. Spreker licht
zijn voordracht toe met schilderijen
van vlaamsche, hollandsche, fransche, finsche, poolsche. russische en
japaansche kunstenaars. 18-19. —
Het huidig streven naar vormvernieuwing is een algemeen verschijnsel. 49. Het optreden van
de Impressionnisten. Hoe ze in de
burgerlijke gemeente onthaald werden, Nu hangt echter hun werk
in onze museums. Wat eigenlijk
de impressionnisten waren : het
konsekwente van een beweging die
met de Renaissance zooveel eeuwen
geleden werd ingezet. 49-50. — Het
Individualisme. 50-51. -- Dat ontbindingsproces is in de Schilderkunst heel nauwkeurig na te gaan.
50-52. — De reactie kwam een jaar
of vijftien geleden. Daarbij zijn twee
aanvallende onderscheidingen te maken, want er kwam een desorganiseerende aanval en dadelijk daarop
een organiseerende aanval. De futurist Klarinetti en de " Wilden ", die
men de ` Fauves " noemde. De
uiterste stand van deze verwoestende
reageerders, ingenomen door het
Dadaïsme, hetwelke in volstrekten
en uitsluitenden zin negatie is te
noemen. 52-53. —Y Gelukkig kwamen ook gezonder menschen te voorschijn, gewapend met moed, ernst,
doorzicht en liefde. Een tijdperk van

waarachtige organisatie ving aan.De
groote invloedsgroepen, die overigens niet opeenvolgend, maar si
multaan hebben gewerkt. 53-54. —
De groote Cézanne. Zijn beteekenis.
Hij is eigenlijk niet de vader van het
Kubisme. 5455. — De Kubist. Wat
hij wil. De algemeenheid van deze
zich langzaam uitbroeiende revolutie. Op elk gebied gaat zij zich bewegen. In alle beschaafde landen
rijzen de angstige voorloopers op.
Wat moet daaruit groeien ? Spreker
stelt de vraag. Zijn doel bij het houden van die lezing, want een kubistisch strijder is hij allerminst. 55-57.
Spreker gelooft niet dat het Kubisme en de daarbij aanpalende scholen eindelijke stabilisaties zijn. Van
nu af aan is het voor hem zeker dat
de historische beteekenis der ingezette aktie niet te ontkennen valt. 57.
Kunstbeweging : De jongste richting in
de kunstbeweging. Zie boven op
Kubisme.
Kunstgeschiedenis. Prijsvraag. 939.
Kus istwoorden. Zie op Vakwoorden.

L
Lager onderwijs. Zie op Methode.

Wetenschappelijke vakken : Over
eene methode tot het aanleeren
van wetenschappelijke vakken in
den vierden graad van het Lager
Onderwijs, door Ingenieur EMILE
Zie boven op Commissiën : IV. Bestendige Commissie
voor Onderwijs.
Lagere scholen. Zie beneden op Onderwijstaal.
Lakenweverij. Ingezonden prijsantwoord.
Voorwaardelijk bekroond. (Z. Versl.
en Meded., jaarg. 1920, blz. 1126,
kol. 1 en 2). De schrijver, ACH.
QUICKE, heeft zijn stuk nagezien en
omgewerkt. Aan een laatste onderTYTGAT.
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VAN PUYVELDE onderworpen : het
stuk bepaald goedgekeurd. 18.
Lam Gods. Z. E. Heer VAN DEN GHEYN
verzoekt de Academie hem gelegenheid te geven, om op zekere beweringen van E. H. Pastoor L. AERTS,
te antwoorden. 320.
Landstalen : De twee landstalen in België. Zie beneden op Onderwijstaal.
Latijnsche schrijvers. Zie beneden op
Nederlandsche vertalingen.
Latijnsche taal. Zie op " Sprach-koeste ".
LEDEN DER ACADEMIE. Zie op Lidmaatschap.
Leerplicht : Verscherpte leerplicht.
Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS. 774-775. Een antwoord
van Minister Jules Destrée, op een
vraag betreffende de uitvoering van
de wet op den leerplicht : De schoolbijwoning. Wat door de schoolopzieners voor het schooljaar 19191920 werd vastgesteld. 793-796. —
In Frankrijk schijnt de toestand
slechter dan in België : L3 fréquentation scolaire. Une surveillance dif
icile. Line oeuvre incomplete. 796800. — Enkele beschouwingen. 801802. — In andere landen bestaat de
leerplicht sinds eene eeuw. 802..
Men moge den leerplicht op drakonische wijze verscherpen : de opvoeding van ons volk zal schier niets
daarbij winnen. 802-805. — Besluit.
805.
LEESCOMITEIT AAN TE STELLEN om
de handschriften van letterkundige
werken uit te kiezen en naar waarde
te classeeren, waarvan de uitgave,
door den oorlog en door de papiercrisis verhinderd, onder beschermheerschap der Regeering zou dienen
bezorgd te worden. 125-126.

De Bestendige Secretaris vestigt
de aandacht der Academie op de
benaming wetenschappelijke werken,

met de hoop dat de rechten van de
Vlaamsche Wezenschap niet uit het
oog zullen verloren worden. 126.
Dubbele list, tot samenstelling
van genoemd Comiteit, door de Academie aan den Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten voor te
dragen. 126.
De Academie beslist dat aan den
Minister twee voorstellings!ijsten
zullen medegedeeld worden. 126.
Namen der Leden voor elke lijst.
126.
— Jury, bij Koninklijk Besluit van
20 Augustus benoemd, " voor de
werken in de Vlaamsche taal ". 650.
r Voor de wetenschappelijke werken werden alleen Leden van deAcadémie Royale de Belgique aangewezen. Protest vanwege de Academie :
brief aan den Heer Minister te sturen. 651. Over dit protest. Ontwerp aan de heeren Is. TEIRLINCK,
VANDEVELDE en FRANS DAELS opgedragen. De heer TEIRLINCK was
echter zoo goed een ontwerp voor
te bereiden. Het stuk aan den heer
Minister gezonden. 776.
Leeuwarden. Zie op Friesch.
Leger. Zie op Geneeskundige dienst.
Leiden. Zie op Maatschappij.
Leidraad voor lessen over de voeding
van den mensch, voor hooger
huishoudkundig onderwijs, door
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. 361-446.
LEOPOLDSORDE. Bevorderingen.
van Leden der Academie in de
Leopoldsorde. De heeren Dr. LECOUTERE en Dr. LOGEMAN tot officier benoemd. Gelukwensching. 153.
Letterkundige mededeelingen. Zie op
Bibliographische aanteekeningen.
Letterkundige werken in handschrift. Zie
boven op Leescomiteit.
Lezingen in de Academie. Overzicht
der lezingen.
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- Kubisme (Nieuwe richtingen in de
kunstbeweging). Lezing door HERMAN TEIRLINCK, briefwisselend lid.
18-19 en 49-57.
— De jongste waarnemingen op het
gebied der geschiedenis van het Semietische alfabet. Lezing door Dr.
A. VAN HOONACKER. 70 en 91-112.
— Het beschaafd Westvlaanderen. Lezing door Dr. HUGO VERRIEST.
164 en 171-201.
— De Belgische Volksschool en de heropbeuring van het Vaderland. Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS, 465-466, 531-571.
Bij de 400 verjarvig van L. Guicciardini's geboorte. Lezing door Dr.
M. SABBE. 60J-601 en 625-640.
Sprokkelingen. Volksliedjes op het
einde der XVIlle en in 't begin
der XIXe eeuw. Lezing door Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS. 652-653
en 685-719.
— De verpleegster-bezoekster. Lezing
door Prof. Dr. F. DAELS. 732-733
en 737-744.
Ons prebendenwezen onder de pausen van A 'ignon. Een inleidend
ot,?.rzich% door Dr. ALFONS FIERENS. 777 en 809-848.
— Van muziek tot toonkunst. Lezing
door OMER WATTEZ. 857-859 en
865-902.
*** IN COMMISSIE-VERGADERINGEN :
-

COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE :

Een nieuw fragment van den roman van Limborch. Mededeeling
door Mr. LEONARD WILLEMS. 65.
De 15d k eeuwsche dichter Jan van
Machelen. Door Id. 65.
Over eenige bijnamen van Rederijkers l-camers uit de 15e en 16e eeuw.
Door Id. 159.

Jan Cauweel's inleiding op M. de
Casteleyn's " Conste van Rhetoriken Lezing door Id. 322 en 329336.
" De Summa der godliker scrifturen, 1523 Mededeeling door Id.
596-597.
ETYMOLOGISCH KLEINGOED.Mededeeling door Prof. VERCOULLIE.

Zie boven op Kleingoed.
KLEINE VERSCHEIDENHEDEN .

Medegedeeld door E. GAILLIARD.
Zie op Kleine Verscheidenheden.
LEXICOGRAPHISCHE SPROKKELINGEN. Medegedeeld door Mr. L.
WILLEMS. Zie op Sprokkelingen.
COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAALEN LETTERKUNDE :

Jan van Beers als dichter, door
161 en 202-213.
Vondel, Balthazar Moretus II,
Leonardus Marius en Hendrik Barentsen, door Dr. MAURITS SABBE.
598-599 en 605-624.
Het Mengelwerk in onze nieuwsbladen, door G. SEGERS. 855 en
903-914.
Verslag over de openbare boekerijen der provincie Antwerpen, 19111921, door G. SEGERS. 861-864.
GUSTAAF SEGERS.

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS,
BIO- EN BIBLIOGRAPHIE :

Graaf Herman van Neuenahr en
de troebelen der Nederlanden in de
16e eeuw. Lezing door Mr. LEONARD
WILLEMS. 16 en 33-40.
Bibliographie van de " poeticsche
werken van Jonker Jan van der
Noot. Lezing door Mr. LEONARD
WILLEMS. 16 en 41-47.
De Vaderlandsche Geschiedenis
en ons Middelbaar Onderwijs. —
I. Een programma en een methode,
door Dr. A. FIERENS. 459 en 501519. — II. De opleiding der leerkrachten. 773 en 779-783.
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Fragmenten van een 15(1-eeuwschen Codex. Lezing door Mr. L.
WILLEMS. 653.
Margareta van Loeren, door Id.
773 en 929-931.
COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS
IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH :

De onderwijstaal in de lagere
scholen van Groot-Brussel. Lezing
door G. SEGERS. 17 en 21-31.
Onze Folklore in de School. Lezing door Kan. AMAAT JOOS. 462.
Zie beneden op Raadsels.
Vondel, Balthasar Moretus II..,
Lezing door Dr. MAURITS SABBE.
Zie op Vondel.
De taal van de School en van het
Volk. Lezing door G. SEGF,RS. 653654 en 675-684.
Verscherpte leerplicht. Lezing
door Id. 774-775 en 793-805.
Lexicographische Sprokkelingen, door
Mr. LEONARD WILLEMS. 852 en
915-928.
Liberale Vlaamsche Bond, van Antwerpen. Het vieren van het eerste
eeuw fe est van Jan van Beers. 124.
Library. Zie boven op The John Crerar
Library.

Limborch. Zie op Roman.
Limburg. Zie op Folklore.
Lincei. Zie op Academie.

Lovren : Margareta van Lo v ren,Mededeeling door Mr. LEONARD WILLEMS. 773 en 929.931.

Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. Schenkt boeken
aan de Academie. 765.
hachelen : de dichter Jan van Machelen of Mechelen. Mededeeling door
Mr. LEONARD WILLEMS. 65.
Marius. Zie op Vondel.
Marseille. Zie op Soctété.
Mayombeesch Idioticon, door Eerw.
Pater L. BITTREMIEUX, missionnaris in Congo. (Zie Versl. en Meded.,
jaarg. 1920, blz. 1116, kol. 1.)
SPRAAKKUNST. Den 11 Januari 1921
heeft Pater BITTREMIEUX het handschrift van genoemde Spraakkunst
ingediend. Ter beoordeeling aan de

heeren Prof. VERCOULLIE en Dr.
onderworpen. 18. De
verslagen aan den schrijver medeMANSION

gedeeld. 220.

Lidmaatschap der Academie. STAAT
DER ACADEMIE. 1921. Werkende
Leden, Briefwisselende Leden, Binnenlandsche Eereleden en Buiten
landsche Eereleden. Z. het Jaarboek
voor 1921, blzz. 27-36.
'-- Openstaande plaatsen. 127.
--- Benoeming der Commissie voor het
voorstellen van candidaten. 127.
- Voorgestelde candidaten. 164.
- Verkiezing. 324.
✓ Bekrachtiging door den Koning. 453.

Mechelen. Zie boven op Cercle en op

Liederen van Dokkum, door Dr. JAN
BOLS. De voortzetting aan Dr. LEO
VAN PUYVELDE toevertrouwd. 6.

haar mengelwerk bijna uitsluitend
aan uitheemsche litteratuur. In andere kleine meertalige landen doet

Congressen.
Mengelwerk : Het Mengelwerk in
onze nieuwsbladen. Lezing door
den heer GUSTAAF SEGERS. 853. —

Een goed mengelwerk, naar een
dagbladbestuurder, is de hoofdvereischte van den bijval eener courant.
't Is misschien overdreven. Nogal

dikwijls wordt het feuilleton niet
eens gelezen..., doch het tegenovergestelde is wel minder zeldzaam
dan sommigen rneenen. 903. — Onze

Fransch-Belgische dagbladpers put
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dezelfde toestand zich voor. 904906. -- Op onze Vlaamsche dagen weekbladpers dient in dit opzicht onze ernstige aandacht gevestigd. 906-908. -- Thans is er geen
letterkundig vak,waarin een zoo volledig en tevens zoo alzijdig beeld van
een volk wordt geleverd als in den
volksroman. De kunst is dus de uitdrukking der Maatschappij. Een
voorbeeld op Rusland. Het woord
Nihilismus. 908-910. --- De vreemde
mengelwerken oefenen op ons nationaal eigenaardig volkskarakter een
schadelijken invloed uit. 911-912.
Eene degelijke gezonde volksletterkunde, eene degelijke nationale
volksdagbladpers, is op onze dagen
eene nationale behoefte. 912-914.
Meren (Van der) : Marius. Zie beneden
op Vondel.
Methode... Zie beneden op Over eene
methode...
Microbiologie. Zie boven op Huishoudkundig onderwijs.
Microorganismen. Zie op .Ekologie.
Middelburg. Zie op Zeeuwsch.
Middelnederlandsch. Zie beneden op
Woordgeografie.
Middelnederlandsche werken. Zie boven
op Honorarium.
Moderne talen. Zie op Nieuwere talen.
Moedertaal. Zie op Taal : De taal van
de school en van het volk.
Moretus. Zie op Vondel.
Miinchen. Zie op Academie.
Museum Plantin-Moretus, te Antwerpen.
Schenkt een boek aan de Academie.
119.
Muziek s Van Muziek tot Toonkunst.
Lezing door heer OMER WATTEZ.
857-859. -- De lezing die ik de
eer heb in uw midden te houden,
zegt Spreker, is een paraphrase van
een mijner sonnetten. 865. — Van
de Schoone Kunsten is het de

muziek waarvan de geschiedenis
heel zeker het minst bekend is. 866.
De toonkunst is onder de groote
kunsten de laatste tot volle ontwikkeling gekomen. De bouwkunde en
de beeldhouwkunst geraakten tot een
hoogen bloei. De redeneering der
Humanisten. Wat Muziek in den
beginne was. 866-868. --- De muziek
in het Oosten. 868-869. De toonkunst werd eerst geboren toen een
man van genie had uitgedacht verschillende stemmen in verschillende
partijen harmonisch te laten samenklinken. 869. --- De muziek der Oudheid, bijzonderlijk der Grieken. 869872. — De wording der nieuwe
toonkunst : zij is ook niet geweest
de schepping van een persoon op
een bepaald tijdstip, maar het werk
van eeuwen. Spreker zal dit trachten duidelijk uiteen te zetten. 872873. -- Toen het accoord met de
terts verscheen, werd een nieuw geluid gehoord. De wanklank was nu
het volmaakt accoord geworden.
Van waar kwam het licht? Niet uit
het Oosten ; de muziekgeleerden zijn
het eens om te zeggen, dat het uit
het Noorden kwam. Het zijn Viamingen die het eerst met de nieuwe
kunst (ars nova) Europa hebben
rondgereisd. 873-875. --• Eerst zullen wij nagaan wat er gebeurd is
sedert het nieuwe accoord, in het
Noorden uit het volkslied geboren,
in de wetenschappelijke toonkunst
werd verwerkt. Het verschijnen van
het volle accoord met de terts en van
de maat heeft dus het volle licht gebracht. De muziek als groote kunst
was geboren. 875-878. De nieuwe
kunst te scheppen is niet het werk
geweest van een enkelen man, het
was het werk van velen. Wie zijn
de voorgangers geweest? Het waren
meest Vlamingen. Eenige vreemden
aan 't woord gelaten. 878-880. —
Tot aan de tiende eeuw was er in de
kerkmuziek weinig of geene begelei-
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ding. Doch wat heeft de melodie
niet bijgewonnen door de harmonie?
Waartoe heeft dat heerlijke instrument gediend, het orgel onzer kerken,
eene schepping van het Christendom? 881 .883..— In de Middeleeuwen werd het eerste orgel gebouwd dien naam waardig. Het
orgel is in het Noorden tot volmaaktheid gekomen. De orgelklavieren op 't einde der 14e eeuw. Aan
het groote orgel te Venetië zat een
Vlaming van Brugge, Adriaan Willaert. Er waren toen zoovele Vlamingen toonkunstenaars werkzaam
in Italie. Fetis en anderen noemen ze
" Belgen ". Spreker heet ze Vlamingen. Waarom. De orgelschool van
Venetië. 883-887. — Sedert de 15e
eeuw bezitten wij dus wat wij mogen
noemen de moderne muziekwetenschap. De eerste muziekgeleerde was
een Vlaming. 887. De Italiaansche manier. De strijd die de toonkunst van het Noorden in den loop
der eeuwen tegen de muziek van het
Zuiden heeft moeten voeren. 888893. -- Zouden er soms menschelijke
ooren zijn, niet vatbaar voor de harmonie der klanken in accoorden?
893-897. — Vatten wij nu samen
wat wij, aldus Spreker, hebben gezegd over het tijdperk waarin de
muziek toonkunst is geworden. De
groote toonkunst met Bach en Handel. De groote school met Haydn en
Mozart... Wij Vlamingen zijn nu
niet meer de eersten, doch we staan
nog in de voorste rangen. 898-901.
-- Spreker laat eene lijst volgen
van de voornaamste Vlaamsche
toonkundigen uit de bloei-periode
van vroeger eeuwen. 901-902.

Muzikaal gedeelte bij het programma
van den Dante-dag te voegen.
Wensch dienaangaande door den
heer 0. WATTEZ, waarnemend bestuurder, uitgesproken. Waarom die
wensch. 128,

— Waarom de Dante-dag door de uitvoering van oude Vlaamsche en
Italiaansche muziek wordt opgeluisterd. 260. --- Bespreking daarvan.
261-264.

N
Natuur- en Geneeskundig Congres. Zie
boven op Congres, op Nederlandsch
en op Vlaamsch.
Nederlanden : De troebelen der 16de
eeuw. 33-40.
Nederlandsch : Het eerste Nederlandsch
boek op den Index. Zie beneden op
" Scrifture
ture ".
Nederlandsche bloedhonden. Zie beneden op Sprokkelingen.
Nederlandsche letterkunde. Zie boven
op Driejaarlijksche wedstrijd.
Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig
Congres. Het eerste Congres gehouden te Amsterdam in 1887.13-14.
Buitengewone algemeene vergadering te Amsterdam, in 1912. 15.
In 1897,wordt het eerste Vlaamsch
Natuur- en Geneeskundig Congres
te Gent gehouden.15. — Zie verder
op Vlaamsch...
-- Schenkt een boek aan de Academie.
645.
Nederlandsche regeering. Schenkt een
boek aan de Academie. 724.

Nederlandsche vertalingen van oude
Grieksche en Latijnsche schrijvers, door Eerw. Pater A. GEEREleeraar aan het SintMichielscollege te Brussel. Verhandeling aan de Academie ter uitgave
aangeboden.(Zie Versl. en Meded.,
jaarg. 1913, Register van Zaken, op
blz. 962, kol. 2,) -- De studie weder
ingezonden. 769. — Nieuwe verslagen door de heeren Dr. Prof A. DE
CEULENEER en Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. 770-773.
BAERT, S. I.,
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troebelen der 16e eeuw. Lezing
door Mr. LEONARD WILLEMS. 16
en 33-40,
NIEUWERE TALEN : Proef over de nieuwere talen (voorzien bij de wet van
12 Mei 1910.) -- JURY : 1921. —
Verzoek vanwege den Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten,
om een voordracht van candidaten
voor het voorzitterschap van de
Jury. 731-732. — Aangewezen candidaten. 732.
Nihilismus. Zie op Mengelwerk.
Noordbrabant: Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen in
Noordbrabant. Schenkt een boek
aan de Acad smie. 218.
Noot (J. van der) : De Bibliographie
der " Poëticsche werken " van
J. van der Noot. Lezing door Mr.
LEONARD WILLEMS. 16 en 41-47.
Normaalscholen. De opleiding der onderwijzers.Verkeerdetheorieën dienaangaande. Zie de lezing van den heer
G. SEGERS over de Volksschool.
539-542.

Onderwijs. Zie boven op Huishoudkundig onderwijs.
,-- Lager, middelbaar en vakonderwijs.
Zie boven op Chemische proeven.
De vierde graad van het Lager Onderwijs. Over het aanleeren van
wetenschappelijke vakken. Zie beneden op Over een methode...
Onderwijstaal : De Onderwijstaal in
de lagere scholen van GrootBrussel. Lezing door GUSTAAF SEGERS. Hij gaat van het standpunt
uit dat in die onderwijsinrichtingen
onze beide landstalen grondig moeten aangeleerd worden. De bespreking over dit onderwerp. 17. De
lezing van den heer SEGERS opgenomen. 21-31.
Onomasticon van Dr. C. LECOUTERE.
(Bekroond door de Academie.) —
Prof. C. LECOUTERE heeft het apparaat van zijn Onomasticon overgemaakt aan Dr. BAUR, leeraar aan
het Koninklijk Athenaeum, te Gent,
om het drukvaardig te maken. 160.
-- De Academie gaat daarop in, op
voorwaarde dat de uitgave geschiede onder het toezicht van de heeren
JOOS, VERCOULLIE en L. WILLEMS.
160-161.
Onomatopeeën
(Onze). Lezing door
Ekologie der Microorganismen met
Kan. AMAAT loos. 655-656.
bijzonderheden betre ffende Java.
Spreker wil handelen over onze
Studie door Dr. PAUL VAN OYE, te
onomatopeeën
in het algemeen, dus
Tasikmalaja (Java), aan de Academie
niet enkel over woorden die onoter uitgave aangeboden. Twee vermatopoëtisch zijn, maar ook over
slaggevers aangewezen. 66. --- Veral zulke woorden, die, in de heslagen door de heeren Dr. A.-J.-J.
dendaagsche
taal, als klanknabootVANDEVELDE en Is. TEIRLINCK.
sing gebezigd worden . 657. —
161-163. Genoemde verslagen
Onomatopeeën vorderen weinig
zullen aan den schrijver worden megeestesarbeid. 657. -- In hoeverre
degedeeld. 163.
zijn de onomatopeeën trouwe beelOmazur (Nicolas). Liedekens-boek, verden van de geluiden die zij beteeschenen in 1663. Uit eene lezing van
kenen? 657-658. De geluiden
Mr. LEONARD WILLEMS. 323.
getrouw en volkomen navolgen, dat
Omgangstaal : De beschaafde omgangsdoet de taal niet. Waaruit dat blijkt.
taal. Zie beneden op Taal : de taal
658-660.
De geluiden getrouw
van de school en van het volk.
en volkomen navolgen, dat kan de
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- 964 taal niet. Om welke redenen ? 660662. — Welk besluit moeten wij
hieruit trekken? 662-663. -- De
geluiden getrouw en volkomen navolgen, dat moet de taal ook niet
om aan hare bestemming te voldoen.
664-665. — Is de klanknabootsing
voor de taal niet onontbeerlijk, toch
levert zij zekere voordeelen op. 665667. En zoo komen wij tot de
talrijke kunstgrepen, die de taal
onze schrijvers en sprekers aan de
hand doet, om de gebrekkigheid van
onze eigenlijke klanknabootsende
woorden te verhelpen. 667-670. —
Bestaat er assimilatie in de gehoorbeelden? Antwoord op die vraag.
670-672. -- Hier staan wij voor de
persoonsverbeelding of prosopopee.
672-673. -- De roep der klokken :
wat den spreker betreft, heeft dezelfde klok, gelijk geluid, hem ten
minste driemaal anders toegesproken..., bij de begrafenis zijner moeder..., bij het luiden onder den Duitscher..., bij den vrede. 674.
Oorlog. Zie op Gentsche Hoogeschool.
De oorlog en de papiercrisis. Zie boven op Leescomiteit.
Oost- Vlaanderen. Zie op Folklore.
Orgel. Zie op Muziek.
Oudheid. Zie op Muziek.
Over eene methode tot het aanleeren
van wetenschappelijke vakken
in den vierden graad van het lager onderwijs. Verhandeling door
Ingenieur EMILE TYTGAT, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aan de Academie aangeboden.
233. -- De heeren A.-J.-J. VANDEVELDE en Prof. A. DE CEULENEER,
tot verslaggevers aangesteld. 233. —
De studie opgenomen. 523-530.

P
Padua. Zie op Hoogeschool.
Papiercrisis. Maatregelen te treffen om

het nadeel te keer te gaan door de
papiercrisis aan de Vlaamsche Letteren veroorzaakt. 125.
Pasteur. Zie op Verpleegster.
Patriottentijd. Eenige volksliedjes uit
dien tijd. Zie op Sprokkelingen.
Peertshuis, te Hasselt. Zie op Pierts.
Piemont. Zie op Societa.
Pierts : Die Pierts. Topographische
taal- en geschiedkundige aanteekeningen over en om het Peerts
huis, te Hasselt. Door Dr. GESSLER,
aan de Academie, ter opneming in
de Verslagen en Mededeelingen
aangeboden. 597-598. — Op verslag
van de heeren K. DE FLOU, EDw.
GAILLIARD en VERCOULLIE wordt
tot de uitgave besloten. 598. Mag
ter pers gaan. 727-728, 769.
Pieters (O.-L.-Vrouw Sint-), te Gent.
Plechtige dienst voor de gesneuvelde soldaten. De Academie wordt
uitgenoodigd. 768.
PLECHTIGE VERGADERING. Zie boven
op Jaarlijksche plechtige vergadering.
" Poëticsche werken " van J. van der

Noot. Lezing door Mr. LEONARD
WILLEMS. 16 en 41-47.
Polyphonie. Zie beneden op Vlaamsche
toondichters.

Prebendenwezen : Ons prebendenwezen onder de pausen van Avignon. Door Dr. A. FIERENS. In
dezes Memoriam door Dr. LEO
GOEMANS voorgedragen. 777-778
en 809-848.
Prosopopée. Zie op Onomatopeeën.
Psalmboek : Bijdrage tot de technische studie van het beroemd
13e-eeuwsch Psalmboek, geheeten,
het " Psalmboek van Peterborough ". Door Dr. SCHUYTEN, ter
opname in de Versl. en Meded.
aangeboden. Verzonden naar de
Commissie voor Geschiedenis. 854.

- 965 Prijsvragen. 323-324, 459-462. Lijst
der uitgeschreven prijsvragen voor
1923 en volgende jaren. 937-944.

Roman van Limborch. Een nieuw frag-

R

RUILDIENST : RUILING VAN DE Verslagen en Mededeelingen EN ANDERE
UITGAVEN DER ACADEMIE, TEGEN
TIJDSCHRIFTEN. --- Voor de boe-

Raadsels. Zie op Volksraadsels.
Rabbotenu. Zie op " Biëncorf ".

Rederijkerskamers t Over Benige bijnamen van Rederijkerskamers
uit de 15e en 16e eeuw. Lezing door
Mr. LEONARD WILLEMS. 159.
REGEERING : BELGISCHE REGEERING.

(Ministerie van Wetenschappen en
Kunsten; Ministerie van Landbouw ; — Ministerie van Nijverheid ;
—Ministerie van justitie ;^- Ministerie van Landsverdediging). Schenkt
boeken aan de Academie. 6-7, 61,
118-119, 154, 217-218, 318, 450451, 593, 645, 723-724, 761-762, 849.
Leescomi teit door re Regeering aangesteld. Zie boven op Leescomiteit.
REIS- EN ZITPENNINGEN. VERMEERDERING DER REIS- EN ZITPENNINGEN aan de Académies Royales te

Brussel, door den Minister toegekend. Interpellatie van Prof. A. DE
CEULENEER : waarom werd niet
een gelijk besluit voor de Koninklijke Vlaamsche Academie genomen? Antwoord door den Bestendigen Secretaris. 778. — Het Koninklijk Besluit betreffende onze Academie zal binnenkort kunnen verschijnen. 851.
Remouchamps, Senator van Luik. Zie
beneden op Taal.
République Tchécoslovaque. Gezantschap Brussel. Mededeeling van een
brochure. 851.
Reus : Gezang van den Antwerpschen
Reus. Met aanteekeningen. 698 - 701.
" Rhetorike " . " Conste van Rhetoriken ". Zie boven op Lezingen,

ment. Mededeeling door den heer

Mr. L. WILLEMS. 65.
Rome. Zie op Academie.

kerij der Academie ontvangen tijdschriften. 11, 62-63, 120, 158, 219,
319, 452-453, 594, 649, 725, 767,
850.
Zie op Duitschland.

Ruusbroec : Uit den voorarbeid tot
eene critische uitgave van Ruusbroec's " Brulocht ", door Dr. L.
S. J., ter opneming in de
Versl. en Meded. aan de Academie
aangeboden. 65 en 77-89.
REYPENS,

S
SALSMANS-FONDS, of PATER
JOZEF SALMANS-FONDS. ^Jaarlijksch verslag. 67 en 73 - 75.
Ingezonden verhandeling. Keurraad

856-857.
— Dr. LEO GOEMANS tot lid der Commissie benoemd. 727 en 731.
Schilderkunst. Zie op Kubisme.
School. Het ideaal bij velen van een
school. Zie op Volksraadsels.
Schoolbijwoning. Zie op Leerplicht.
" Scrifture : De Summa der godliker
scrifturen, 1523 ". Het eerste Nederlandsch boek op den Index. Lezing door den heer Mr. LEONARD
WILLEMS. 596 - 597.
Schrijftaal. Zie op Vereenvoudiging.

Semietisch alfabet : De jongste
waarnemingen op het gebied der
geschiedenis van het Semietische
alfabet. Lezing door Dr. A. VAN
70. (Met zes platen.)
— De schrijf kunst, zooals zij in het
oude Egypte en in Assyro-Babilonië
HOONACKER.

966 beoefend werd, was uitermate ingewikkeld. De oudst bekende gedenkstukken in alfabetisch schrift opgesteld. De vraag naar den oorsprong van het Semietische alfabet.
91-92. — Gezaghebbende navorschers waren het sedert een dertig
jaar eens, dat het Kanaánietisch
alfabet niet kon in zwang gekomen
zijn vóór de 15de eeuw vóór Christus : het alfabetisch schriftstelsel in
Kanaän was nog zoo goed als onbekend vóór of in de XVde eeuw
vóór C. 92-95. r-- Maar nu kwam
onlangs Sir Arthur I. Evans met
zijn werk Scripta Minoa deze meezing den steun bijzetten van zijn
groot gezag. Van Gazza uit ontwikkelden zich, volgens Evans,
eenerzijds 't Zuid-Semietisch, anderzijds het Noord-Semietisch alfabet.
De Semietische letters zouden tot
stand gekomen zijn rondom de 11 de
of de 12de eeuw v. C. 95-96. —
Evan's opzienbarende conclusies.
96-99. — De laatste openbaringen
aangaande het oud Semietische alfabet. 99-101. -- De zeer zonderlinge
inschriften op het schiereiland Sinaï
ontdekt. 101-105. — Welke rol of
plaats aan de Sinaï-inschriften moet
toegewezen worden in de geschiedenis van het Semietische alfabet.
105-110..-- De vraag naar de oudst
bekende vormen van het Semietisch
alfabet. 110-112.
SENAAT. Een Senator verkeerd ingelicht
over de Begrooting voor het jaar
1921. 154.
Societa Piernontese di Archeologia e
Belle Arti. Schenkt een boek aan de
Academie. 218.
Société de Statistique de Marseille.
Schenkt een boek aan de Academie.
154.
Société d'Emulation de Bruges. Schenkt
een boek aan de Academie. 766,

Soldatenbrief (Een) uit 1812. Historische sprokkeling. Mededeeling door
Dr. A. PIERENS. 122. — Het stuk
opgenomen. 139-141.
Sonnetten van een Vlaming in Parijs,
van OMER WATTEZ. Oordeel van
Prof. VERMEYLEN daarover. 865.
Spelden- en kantwerken. Prijsvraag
door de Academie uitgeschreven.
Het prijsantwoord in 1910, aan den
heer Dr. HERMAN BACCAERT, te
Mechelen, ter aanvulling gezonden.
(Zie Verslagen en Mededeelingen,
1919, blzz. 67-68.) --- De heer BACCAERT overleden zijnde, worden
stappen bij dezes familie gedaan om
het stuk terug te krijgen. De heer
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS deelt
aan de Academie mede, dat er maar
weinig hoop meer bestaat om terug
in het bezit daarvan te komen. 456.
Spelling : Vereenvoudigde spelling. Zie
op Vereenvoudiging...
" Sprach-konste " : Iets over een Ry-

selsche Sprach-konste van 1699
en over grammatische Terminologie. Lezing door IS. TEIRLINCK,
over dit Rijselsch Vlaamsch leerboek

" om de latynsche taele lichtelyk te
leeren ". 729 en 745-759.

Sprokkelingen x Volksliedjes op het
einde der XVIIIe en in 't begin
der XIXe eeuw. Lezing door Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS. 652-653.
— Spreker heeft de hand kunnen
leggen op eenige volksliedjes, welke
in den vergetelhoek waren geraakt
en zoo niet geheel, toch bijna geheel
onbekend zijn. Ze zijn onbetwistbaar
eene bijdrage tot de studie van het
volkskarakter in dien tijd. Trouwens
uit elk volkslied hoort hij als de
stem uitgaan, als het herte spreken
van voorouders. In nationaal opzicht leveren de volksliedjes belang
op. 689-690. — Verbod tegen de
liedjeszangers. Slaat b. v. de briefwisseling en de verordeningen open

- 967 van den beruchten Dargonne, die te
Antwerpen meester speelde. 690.692.
- Met het invoeren der fransche
wetten kreeg ook de fransche taal
de bovenhand. 692-693. Edoch,
onnoodig is 't daarover uit te weiden. Dit zijn bekende dingen. Minder gekend zijn de volksliedjes, waarmede het geknevelde volk zijn hert
ophaalde. Die liedjes overgeschreven
in de schrijfwijze waarin Spreker ze
aantrof. 693. -- Liedeken Regt uijt.
693-698. -- Gezang van den Antwerpschen Reus. 698-701. -- Liedeken, op de stemroe van Peer la la.
702-705. -- Liedeken tot Reysgeld
van de Nederlandsche bloedhonden.
705-707. Vaderlands Gezang
voor de feest der Gelykheyd. 1797.
707-708. -- Vaderlands tegengezang op de Vernietiging van 't Koningdorn. Voor de feest der Gelijkheyd. 708-709. -- Liedeken op den
14 Juli 17... 709-710.
Liedeken
op de wijze van Peer la la. 710.714.

Over eenige andere volksliedjes,
nl. uit den Patriottentijd. 714-718.
Slot. 718-719.
Sprokkelingen. Zie boven op Lexicographische Sprokkelingen.

STAATSPRIJSKAMPEN. Oude en
Nieuwe inrichting. 650. (Zie Versl.
en Meded., jaarg. 1920, Regist. van
Zaken, blz. 1120.)
-- DRIEJAARLIJKSCHE WEDSTRIJD VOOR
NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE :
VEERTIENDE TIJDVAK (1918 - 1919-

1920). Benoeming van de Jury. (Zie
Versl. en Meded., jaarg. 1920, blz.
940.) Opmerkingen door den Heer
Minister van Wetenschappen en
Kunsten gedaan, over de door de
Academie voorgestelde candidaten.
11-12. - Aanvulling der lijst. 67.
Bepaalde benoeming van de jury
door de Regeering. 220. - Verslag
van de Jury. 651.

-

DRIEJAARLIJKSCHE WEDSTRIJD VOOR
NEDERLANDSCHE TOONEELLETTERKUNDE. Tijdvakken 1913-1915

en 1916-1918. Verslag van de
Jury. 651.
Stadtbibliothek, te Bremen. Schenkt een
boek aan de Academie. 318.
Standaard (De). Over een artikel in het
nr van 22 Jan. 1921 verschenen. 63.
Summa. Zie op Godliker scrifture.
tere.

T
Taal : De taal van de school en van
het volk. Lezing door den heer
653-654. -- Die
lezing heeft haar ontstaan te danken
aan een redevoering van den heer
Remouchamps in den Senaat (3 Mei
1921). Wat de heer Senator voor
Luik zeide : ... Niet het Fransch,
doch het Waalsch is de taal die in
Wallonie het meest wordt gebruikt
in de mondelinge betrekkingen tusschen publiek en bestuur. 675-677.
--- Slechts met het oog op het onderricht der moedertaal, op het bevorderen der beschaafde omgangstaal,
zal Spreker zich op de woorden van
den heer Remouchamps beroepen.
677. -- Het belang der dialektstudie,
de noodzakelijkheid van het verspreiden der algemeen beschaafde
omgangstaal, naar Dr. M. de Vries.
677-678. Het is zeker dat de
Waalsche, evenals de Vlaamsche,
evenals de Fransche en Duitsche
tongvallen het op de algemeene
Fransche, Nederlandsche en Hoogduitsche schrijftalen halen, wat
kleur, sappigheid en speelschheid
betreft. 678-681. - Van welk groot
belang het bevorderen en verspreiden der algemeene, beschaafde omgangstaal is. 681. -- De feiten en
cijfers door den heer Remouchamps
aangehaald, nopen ons tot ernstige
bedenkingen en beschouwingen.
GUSTAAF SEGERS.

- 968 681-682. — Deze toestand is met
het oog op het onderwijs bedroevend. 682-683. — Die toestand is
ten onzent oneindig beter. Uit met
het liedeken : De Vlamingen der
verschillende gewesten verstaan elkander niet. 683-684. --- Slot. 684.
Tasso : Vondels Tasso-oertaling. Voorstel door Dr. LOD. SIMONS. 656.
Te Deum, op 21 juli. 453.
Op 15 November. 768.
Terminologie. Zie op " Sprach-konste ".
TIJDSCHRIFTEN voor de Boekerij der
Academie ingezonden. 7, 61, 119,
154, 218, 318, 453, 593, 645, 724,
762, 849.
Tongvallen. Zie op Dialectstudie.
Toondichters. Z. beneden op Vlaamsche
toondichters.
Toonkunst. Zie op Muziek.
Toponymie : Woordenboek der Topo-

nymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, Gaines,
Boulogne enz., door den heer KA-

REL DE FLOU. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaarg. 1910, Reg.
van Zaken, blz. 1007, kol. 1; —
jaarg. 1911, blz 871, kol. 2; —
jaarg. 1919, blz. 636, kol. 2.)
Het tweede deel komt van de
pers den 13 Mei 1921. 220.
*** Daar, tengevolge der crisis,
het werk van den heer K. DE FLOU
gevaar loopt stilgelegd te worden,
roept de Bestendige Secretaris de
heel bijzondere aandacht van den
Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten op de dringende noodzakelijkheid het werk onverwijld
voort te zetten : hij heeft dan ook
aan den Minister een dringend betoog gezonden, met voorlegging van
de volgende stukken (Mei 1921) :
10) Memorie van toelichting, door
den heer KAREL DE FLOU degelijk

aangevuld. DOEL VAN HET WERK.
221-229.
20) De Toponymie van KAREL
DE FLOU beoordeeld door Prof.
Dr. J. MANSION, hoogleeraar te
Luik, werkend lid der Academie.
(10 Mei 1921.) 230-231.
*** Aanbesteding voor het drukken van het Derde deel. 455. 595.

U
Uitgave van Letterkundige of Wetenschappelijke werken in handschrift.
Zie op Leescomiteit.
Uitgaven der Academie. Verzending.
Zie Versl. en Meded., jaarg. 1920.
Register van Zaken, blz. 122, kol. 1.
*** VAN DE PERS GEKOMEN UITGAVEN :
--- Den 18 Augustus, jaarboek voor 1921.

Overzicht. 649-650.
r-- Toponymie van Westelijk Vlaanderen. Zie h. v.
— Zuid-Oostvlaandersch Idioticon. Zie
h. v.
Universiteit. Zie op Hoogeschool.
Utrecht. Zie boven op Historisch Genootschap.

V
Vaderlandsche Geschiedenis. Z. op Geschiedenis. — Onderricht in de vaderlandsche geschiedenis. Zie beneden op Volksschool.

Vakonderwijs : 0 ver hervormingen in
het Vakonderwijs. Lezing door
Prof. Dr. A.-J.-J.VANDEVELDE.145152 en 785-792.
Zie boven op Huishoudkundig onderwijs en op Chemische proeven.
Vakwoordenschat. Zie op Chemisch.

VAN DE VEN-HEREMANSFONDS of PATER J. F. H. VAN
DE VEN-FONDS. Jaarlijksch verslag. 67 en 73-75.

- 969 Van Eyck-dag. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaarg. 1920, Reg.
van Zaken, blz. 1122.) Verslag. 121.
Vereeniging tot bewaring der Vlaamsche
Volksoverleveringen, te Antwerpen.
Schenkt boeken aan de Acad. 645.
Vereeniging " tot vereenvoudiging van
onze schrijftaal ''. Schenkt boeken
aan de Academie. 218.
Vereenvoudiging van de Schrijftaal.
(Zie Verslagen en Mededeelingen,
jaarg. 1920, blz. 1123, kol. 2.). —
Daar de feestrede van Prof. Dr. C.
G. N. DE VOOYS in vereenvoudigde
spelling geschreven is, kan de Academie die in hare Verslagen niet
opnemen. 457. --- Brief van Dr. DE
VooYS. 457-458. r- Eene bespreking volgt daarop in de Academie.
Bij de stemming onthield zich de
heer KAREL DE FLOU : hij verklaart
op welke overweging zijne onthouding gegrond is. 458.
--- Een mededeeling van heer TACO H.
DE BEER, buitenlandsch eerelid. 66.
VERGADERINGEN VAN DE ACADEMIE.

Maandelijksche vergadea ingen. Zie
bovenaan het tegenwoordig Register.
-- Zie ook op Jaarlijksche plechtige
vergadering.
VERKIEZINGEN. Zie op Lidmaatschap.
Verpleegster-Bezoekster (De). Lezing
door Dr. FRANS DAELS. 732. —
Van de zending voor den dienst van
verpleegster : Wie niet meer weet
waar zich te wenden, worde toch
in Gods naam nooit verpleegster !
Waarom daarop aangedrongen?
737-738. -- Waarin bestaat de ontwikkeling van de geneeskunde, die
de verpleegkunde op het ruime
sociaal arbeidsveld heeft gebracht.
738. Van de drie tijdperken van
de verpleegkunde. 738.739. — De
noodwendigheid van een streng georganiseerd bestrijden en verplegen
der besmettelijke ziekten dringt zich
op. De meesterwerken van Pasteur

en Koch. 739. -- De eerste toepassingen van de leer van den onsterfelijken Pasteur. Thans is de voorbehoeding op alle gebied de aangewezen behandeling : zieken kunnen
wij oproepen..., gezonden of halfgezonden moeten wij gaan opzoeken,
om ze te kunnen beleeren. Dat wij
dien weg moeten inslaan, wordt ons
door de Wetenschap gebiedend opgelegd. 738-741. — Is de wetenschappelijk-opgeleide kloosterzuster
de ideale gasthuisverpleegster, de
sociaal-opgeleide leeke verpleegster
zal de ideale bezoekster worden. 741.
— De bezoekster, zendelinge van
gezondheidsleer... na den wapenstilstand. Hoe ordeloos men alsdan
te werk ging. 741-742. — De jaren
1920 en 1921 schenken ons een
oogst van beschamende ervaringen.
Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. De vroedvrouw. 742-743.
-- Passende regelingen zullen er
komen. De gulden jaren van de
pseudo-hoogstaande bezoeksters zijn
reeds voorbij. De bezoekster, in de
laatste wettelijke verordeningen van
September 1921 geklasseerd onder
den naam : Ziekenbezoekster. Juist
wat zij nooit mag zijn. De eerste, de
heerlijkste taak van de bezoekster
blijft de beleering van haar volk in
de gezondheidsleer. Vereischte voor
de bezoekster in het Vlaamsche
land. 744.
Verscherpte leerplicht. Zie boven op
Leerplicht.
Vlaamsch :
— Vlaamsche congressen, te Mechelen.
6-7 Augustus. — De heer 0.
WATTEZ zal de Academie vertegenwoordigen. 454-455.
-- Vlaamsche dag- en weekbladpers. Zie
op Mengelwerk.
— Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift.
(Genootschap.) Schenkt een boek
aan de Academie. 154.

- 970 - Vlaamsche land. De verpleegster-bezoekster in het Vlaamsche land. Zie
boven op Verpleegster.
✓ Vlaamsch leerboek van 1699 " om de
latynsche taele lichtelyk te leeren ".
Zie op " Sprach-konste ".
- Vlaamsche Letteren. Het treffen van
maatregelen om het nadeel te keer
te gaan door den oorlog en de
papiercrisis aan de Vlaamsche Letteren veroorzaakt. Zie op Leescomiteit.
-- Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres. Het eerste congres te Gent
gehouden op 16 April 1912. 15.
- Vlaamsche Philologencongressen :
Vereeniging der Vlaamsche Philologencongressen. Congres van 6-7
Augustus. De Academie daarop vertegenwoordigd. 595.
- Vlaamsche toondichters. Hun invloed,
hunne werking in de vroegere tijden.
Zie verder op Muziek.
128.
✓ Vlaamsche Volksoverleveringen. Zie
boven op Vereeniging.
- Vlaamsche Wetenschap. Zie op Leescomiteit.
- Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen : Vereeniging " De Vlaam
sche Wetenschappelijke Congressen ". Schenkt een boek aan de
Academie. 593.
Vlaanderen. Zie op Westvlaanderen.
Vlamingen : De Vlamingen en de Toonkunst. Zie boven op Muziek.
- Uit met het liedeken : De Vlamingen
der verschillende gewesten verstaan
elkander niet. 683.
Voeding van den mensch. Zie boven op
Leidraad.
Volksboek. Zie op " Esels ".
Volkslied. Zie op Muziek.
Volksliedjes. Zie op Sprokkelingen.

Volksraadsels : De volksraadsels in
de school. Lezing door Kanunnik

AMAAT -L OOS. Ook geheeten : Onze
folklore in de school. 123 en 462.

-- Om verschillende redenen betreurt Spreker dat onze folklore nog
altijd uit de meeste onzer scholen en
schoolboeken verbannen blijft. Wat
het ideaal voor een school bij velen
is. De school zou meer in verband
moeten staan met de ouders, de
kameraden en de vermaken van de
jeugd. Aldus zou zij niet meer buiten hun wereld staan : zij wordt nu
waarlijk hun school, de school der
leerlingen. Wat een utilitarist zou
kunnen zeggen. De lezing van den
heer JOOS is een antwoord op de
vraag betreffende de raadsels. 467468. — Na geschift en gezift te hebben, blijft er een rijke voorraad
raadsels over, die ofwel in zich zelven nuttig is of tot nuttige doeleinden kan aangewend worden. 468. —
Vele raadsels zijn zelfs uitmuntende
geheugenoefeningen. 468-469. —
Nu en dan kan het antwoord op een
raadsel als klassikale oefening gevraagd worden. 469-471. — Vele
wekken de opmerkzaamheid en
komen goed van pas in aanschouwing soefeningen.471-475.— Andere
leveren goede stof voor diktaten,
voor oefeningen op spel- en spraakkunstregels. 475-476. En waarom
zou de meester niet eens aan de leerlingen een raadsel op te lossen geven?
476-481. Wat nu volgt is alleen
voor het middelbaar onderwijs.
Welke zijn de middelen en de listen
die in onze raadsels gebruikt worden, om den rader in de war te
brengen? 482-495. Voor de leerlingen die in de hoogere klassen der
humaniora zitten, bestaat er werkelijk een andere moeiiijkheid in veel
raadsels. Hieruit volgt dat men de
leerlingen in taalinzicht vooruithelpt.
In verband daarmee geeft Spreker
tot slot een verzameling figuren, die
hij uit raadsels trok, op veel van de

- 971 dingen die tot de onmiddellijke omgeving en den gedachtenkring van
den gewonen man behooren.495-500.
Volksroman. Zie op Mengelwerk.

Volksschool : De Belgische Volksschool en de heropbeuring van ons
Vaderland. Lezing door den heer
465-466. —
I. --- Deze heropbeuring is slechts
mogelijk door de eendrachtige samenwerking van al de klassen der samenleving. Deze gedachte ontwikkelde
de heer Segers in de toespraak den
21 Juli 1919 te Hoogstraten gehouden tot de terugkeerende soldaten,
welke aan den wereldoorlog hadden
deelgenomen. 531-532. r Spreker
stelt zich voor te onderzoeken welke
plichten in dit opzicht van de Volksschool mogen en moeten geëischt
worden. Hij wil zich uitsluitend met
den pa'dagogischen kant der zaak
bezig houden. 533. — Eerst en
vooral past het, het eigenaardige
wezen der Lagere of Volksschool
duidelijk te omschrijven. 533-537.
— Het Vaderland zal gelukkig, zal
groot wezen, indien allen het hunne
daartoe bijdragen. Deze beschouwingen bevatten de kiemen van alle
gezond en vruchtbaar onderwijs- en
opvoedingsstelsel. 537-538. — Van
wetenschap kan er in het Lager
Onderwijs geen spraak zijn. 538. —
De goede uitslagen der Volksschool
hangen hoofdzakelijk van de gepaste
beroepsopleiding der volksonderwijzers af. 538-542. — Hoofdtrek
ken van Sprekers voorstel. 542543. Eenige hoofdtrekken over
het programma der Volksschool.
543-546. Het onderricht in de
vaderlandsche geschiedenis. 546550. -- Het onderwijs heeft tot
plicht het gansche Belgische Vaderland te leeren lief hebben en aan het
behoud en de versterking zijner eenheid al zijne zorg te wijden. 550-552.
Een onderricht met de moederGUSTAAF SEGERS.

taal als voertal kan alleen vormende
kracht hebben. 553-554. Het is
Spreker niet mogelijk speciaal beroepsonderwijs in de Volksschool
voor te staan. 554-557. — I I. — Het
is de plicht der school het hare tot
de karaktervorming harer leerlingen
bij te dragen. 558-559. — Zonderlinge theorieën op dit stuk. 559560. Een van de verhevenste
plichten van het volksonderwijs is
den eerbied voor het gezag diep in
het hart der leerlingen te prenten.
Zoo ook de plichtsbetrachting. 560567. — De oorlog. De verschrikkelijkste kwalen over het menschdom
verspreid. De school hoeft vooral te
werken tot eerherstelling van den
handenarbeid. 567-571.
Vondel's Tasso-vertaling. Zie boven op
Tasso.

Vondel, Balthazar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen. Lezing door Dr. MAURITS
SABBE. 598-599 en 605-624.
Vroedvrouw. Zie op Verpleegster.

W
WEDSTRIJDEN VOOR 1921 UITGESCHREVEN. Een enkel antwoord, nl. over

Zeevisscherij, ingekomen. Verslagen
van den keurraad. 131-138.
*** Ingekomen prijsantwoorden : 1922.
Klankleer van het Hollandsch dialect
in de middeleeuwen. Keurraad. 855.
Vakwoordenboek van de Hoppeteelt.
Keurraad. 856.
Wijziging van
het art. 18 der wet van 15 Maart
1887. 655.
Westvlaapnsch.Het hedendaagsche Westvlaamsch. Wat Hollandsche wetenschap er van zegt. 179-180 en vlgg.
West-Vlaanderen. Zie op Folklore.
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Westvlaanderen : Het beschaafd
Westvlaanderen. Lezing door Dr.
HUGO VERKIEST, Zie boven op
Beschaafd Westvlaanderen.
Wetenschappel ijke vakken. Zie boven
op Lager Onderwijs.
Wetenschappelijke (Vlaamsche) werken.
Zie boven op Leescomiteit.
Woordenboek. Zie op Toponymie.
Woordgeografie : Het onderzoek naar
de Middelnederlandsche woordgeografie. Feestrede door Dr. DE
VOOYS, hoogleeraar te Utrecht. 345.

Z
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. Schenkt
een boek aan de Academie. 766.

Zeevisscherij (wedstrijd). Keurraad. 63.
-- Verslagen. 126-127. Verslag
van den heer J. VERCOULLIE. 133136. -- Id. van Dr. LOD. SCHARPÉ.
136-138. — Id, van Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. 138.
— De prijsvraag aanhouden. Dit voorstel verzonden naar de Commissie
voor prijsvragen. 324. Beslissing : de prijsvraag aangehouden.
Onder welke voorwaarden. 600. —
Weer uitgeschreven voor 1924.939.
Ziekenbezoekster. Zie op Verpleegster.
Zuid-Oostvlaandersch Idioticon. De
eerste aflevering van het IIIe deel,
van de pers gekomen.
— Verzending. 768.

ERRATA.
Blz. 653, regel 6 : Thienen. Lees Temsche.
Blz. 74, in plaats van :
1921. Rent 1 n jan. 1920...
lees : 1921. Rent 1 n Jan. 1921...

IL - WOORDREGISTER.

Aes. Zie op Deus aessen.
Alimentatie. Zie op Competencie.
Apostille. 20.
Apprendre de... 216.
Arlequin. Zie op Harlekijn.

Broodzack. Aant, door EDW. G. 328.
Brugghe. Zie op Kerck.
Bun. 340.

C adran solaire. 327.
Carnaval. Verkl. dr Prof. VERCOULLIE.
167168.
Bachuut. Aant. dr EDW. GAILLIARD.719. Caveau. 784.
Bahu. Zie op Bachuut.
Chaise-percée. Zie beneden op GefoBahut. Zie op Bachuut.
reerde setele.
Ballinc zyn bi der wet van... Aant. door Chandelière. 326.
EDW. G. 202.
Chapeau. Zie op Sipau.
Banken : Ghebanct zyn. (Wijst op het Chavoir. Zie op Savoor.
stellen van banken.) Aant. door
Chipaue. Zie op Sipau.
EDW. G. 685.
Chipoe. Zie op Sipau.
Begripen. Zie op Huwelik.
Bekende jaeren : Te zyner bekende jae- Chipoue. Zie op Sipau.
Cipauwe. Zie op Sipau.
ren commen. 860.
Bekend zyn : Enen zyne jaren bekend Cirkelman. Aant. door Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS. 710.
zyn. Aant. door EDW. G. 860.
Collationeeren aen... 202.
Belle. Zie op Draghen.
Competencie, Competentie oft alimenBesem. Zie op Cleeder besem.
tatie, Competencie pastorael. Aant.
Bestedinghe. Aant. door EDW. G. 592.
door EDw. G. 247-249.
Beun, Bun. 340.
COMPETENTIA VIVENDI. 249.
Bewaeren de ghetyden. (Waarnemen.)
Convoy : Doen convoy, Aant. door
Aant. door EDw. G. 215.
EDW. G. 59.
Bezwaren met kinde. (Bezwangeren.)
59.
Convoyer.
Aant. door EDW. G. 328.
*Bisdommer, en Bisdommer van Beie- Coppilie van houte. Aant. door EDW.
G. 808.
ren. Aant. dr Mr. LEONARD WILCorporaelschap. 337.
LEMS. 852 en 918-920.
Blusscher of slove. Aant. door EDW. G. Coupel. 808.
234.
Couppier. 808.
Bois : Faire du bois. 40.
Coutume. 328.
Borstel. Zie op Cleeder besem.
Cypau. Zie op Sipau.
Boter : 't Is boter tegen de galg. Verklaring door Prof. J. VERCOULLIE. 165. Deur (door) reden dat. Aant. dr EDW.
G. 32.
Bric-à-brac. Zie op Clueteringhe.
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Deus aessen. Zie op Duuse.
Dire la messe. 733,
Divise. Zie op Duuse.
Doen convoy. Zie op Convoy.
Doen : Een peert doen. Aant. door
EDW. G. 90.
Donckermesse, Donckermisse, Donker-misse. Aant. door EDw. G.113-116,
685-686.
Doorsteeck of Requisitoriaal. 20.
Dorgaeten stoel : Stoel die doorgaet was.
Zie op Geforeerde setele.
Double. Zie op Egaele.
Draghen eene belle om. Aant. door
EDW. G. 326.
Drechte (van scapen..,). Aant. door
EDW. G. 327.
Driede (Derde). Aant. door EDW. G. 47.
Duersteck mette heeren handt (onder
handteekening van den prins). Aant.
door EDW. G. 20.
Duise (Bijzit). Zie op Duuse.
Duse, Duise (Bijzit). Zie op Duuse.
Dustermisse. 113.
*Douse. Aant. dr Mr. LEONARD WILLEMS. 852 en 915-918.
Duyse (Concubina). Zie op Duuse.
Eedman : " De eedmannen ". Aant. door
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 697.
" Een ure sermoen. " 338.
Eerste ende gereetste paeyement (Het).
De eerste de gereedste is nog in
Vlaanderen van dagelijksch gebruik.
Aant. door EDw. G. 142.
Egaele. Aant, door EDw. G. 202.
Enddeur. 448,
Endeldeur. 448.
Enen zijne jaren bekend zijn. Aant. door
EDW. G. 860.
Entghevel. Aant. door EDW. G. 448.
Erde. Zie op Gaen.
Espet (Speye). 807.

Eteiguoir. 234.
Executie. Zie op Heerlijcke.
Faire du bois, 40.
*Fannizage, Te lezen : Fauvizage. Aant.

door M. LEONARD WILLEMS. 852
en 927-928.
Fauvisage. Zie op *Fannizage.
Floreeren. Aant. door EDW. G. 58-59.
Fonteyne. Aant. door EDw. G. 447.
Fovisage. Zie op *Fannizage.

Gaen tot bider erden. Spr. van een
zijden kleed. Aant. door EDW. G.
720.
Gaende ende staende. Aant. door EDw.
G. 169-170.
Gangelyk gheld. Aant. door EDw. G. 448.
Gat : tGat ten speye. Id. 807.
Ghebanct zijn. Zie op Banken.
Geforeerde setele. Aant. door Mr. LEONARD WILLEMS. 852 en 922-923.
Ghehouden (siin) van sinen hoefde. Aant.
door EDw. G. 520.
Ghemate. Aant. door EDW. G. 142.
Ghemeene. Zie op tGroote...
Ghen = Gaen. Aant. door EDW. G. 90.
*Ghenader. Men leze : Ghevader. Aant.
door EDw. G. 201.
tGerecht. Aant. door EDw. G. 76.
Geren. Aant. door EDW. G. 202.
Ghesneden : Deen (charter of brief) ute
den anderen ghesneden. Aant. door
EDW. G. 327.
Ghevader. Aant. door EDW. G. 201.
Gheven. Zie op Halm.
Ghevolch in wapenen. 31.
Ghewillichlick. (Vrijwillig, uit eigen beweging.) Aant. door EDW. G. 327.
Gewoonheyt. Aant. door EDw. G. 328.
Gewoonte. 328.
Ghifte. Zie op Halm.

975 Goet. Aant, door EDw. G. 76.
Gote. (Onderaardsch afvoerkanaal.)
Aant. door EDW. G. 214.
tGroote ghemeene. Den ghemenen groten
raed (te leperen). Aant. door EDw.
G. 60.
Guldenmis : Guldemesse 113 en vlgg.
Haesteghe ziecte : Ziec zyn vander

haestegher ziecte. Hoe verkeerd door
een schrijver vertaald. 214.
Haestichede. Aant, door EDW. G. 214.
Halm : Gheven halm ende wettelicke ghifte. Aant. door EDw. G. 590-591.
Hand : Sine handen vervullen. (Waarborg geven. Voldoening geven.)
Aant, door EDw. G. 215-216.
Handt. Zie op Heerlicke handt.
Handtslaghynghe. Aant. door EDW. G.
520-521.
Handvervulling he nemen. 216.
Handvullinghe hebben. 215-216.
Hansworst. Verklaring door Prof. J.
VERCOULLIE. 168.
Hantstellinghe. Aant. door EDW. G. 521.
Harlekyn. Verklaring door Prof. J.
VERCOULLIE. 168.
Haut : Les Hautes malades. 144.
Heerlijcke executie. 522.
Heerlicke handt. Aant. door EDw. G.
521-522.
Heilbot. Verkl. door Prof. VERCOULLIE.
166.
*Helcweer. Aant. door EDw. G. 688.
Hellequin. Zie op Harlekijn.
Helpen met trachten. Aant. door EDW.
G. 32.
Hervaertghelt. Aant. door EDW. G. 588590.
Hervardpenghe. 589.
Herwaert (Hervaert). 589.
Het (in plaats van Er of Daar). Aant.
door EDw. G. 143.

Het quam, Het quamen, Het camen.
143-144.
*Hilcweer. Aant. door EDW. G. 688.
Hitte : Hilten staken. Aant. door EDw.
G. 687.
Hodelicke vrucht. Aant. door EDw. G.
142-143.
Hoefd : Ghehouden (siin) van sinen
hoefde. Aant. door EDw. G. 520.
Hofmeester. Aant. door EDW. G. 760.
Hofmeesterye. 760.
Hofstercker. Aant. door EDW. G. 584588.
Hofstercking. 584-588.
Hondsvot. Aant. door Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS. 694.
Hoog he ziecken. Door een schrijver verkeerd uitgelegd. Aant. door EDW.
G. 144.
Hopen an... Aant. door EDW. G. 686.
Houden an...: Iet aen enen houden. Aant.
door EDw. G. 572.
*Hout. Te lezen : goude. Aant. door
EDW. G. 325.
Houten kiste. 250.
Hout maken. Aant. door EDW. G. 40.
Hueghelic commen. Aant. door EDw.
G. 522.
*Huushouc. Te lezen : Huuszouc. Aant.
door EDW. G. 250.
Huwelick : Ene in huwelicke begripen.
Aant. door EDw. G. 686.
- Te huwelicke tomen an... Aant. door
EDW. G. 572.

IJ : Ydel of vaghe zijn. Aant. door
EDW. G. 688.
Inhof : De mannen van den inhove. Hoe

door een schrijver verkeerd verstaan. Aant. door EDW. G. 806.
Inkennen doen. Aant. door EDW. G. 808.
Insinuatie, Insinueren. (Aanmanen.) Aant.
door EDw. G. 337-339.

976 Insinuation. 338-339,
Inslaen (van de groote " clocke "). Aant.
door EDw. G. 859.
Invallen in... Aant. door EDW. G. 339.
Invallen tote in... 339.

J aren : Zine wettelike jaren hebben.

Aant, door EDW. G. 656.
Enen zyne jaren bekend zijn. Aant.
door EDw. G. 860.
Zie op Bekende jaeren.
Jhesus misse 114-115.

Messe zegghen. Aant. door EDw. G. 733.
Zie op Nuchter messe.
Messe : Dire la messe. 733.
-- Messe du matin. 58.
Messe matineuse, matynelle. 58.
Met. Hoe dit w. uitgelegd in het " Bouc
vanden leennen " van Vlaanderen.
Aant. door EDw. G. 48.
MISSAE MATUTINALES. 116.
Moeten met Gode syn. Aant. door EDW.
G. 234.
Nuchter messe. Aant. door EDw. G. 58.

Kèersedopper. 234.
" Keersewyf, '' Keerskesvrau. 326.
Kerck : De kercke van Brugghe. Aant.
door EDW. G. 572.
Kerkelic man. Aant. door EDw. G. 339.
Kersvrauwe. Aant. door EDw. G. 326.
Kiste. 250.
Clakeloos rente. Aant. door EDW. G.
602-604.
Cleeder besem van borstelen ghemaect.
Hoe door een schrijver verkeerd vertaald. Aant. door EDw. G. 687.
Clueteringhe : Cleene clueteringhe. Aant.
door EDw. G. 686-687.
Corenbiter. Aant. door EDw. G. 720.
Cricke. (Een aanhoorigheid der stad
Brugge.) Aant. door EDw. G. 685.
Cruus : Cruus verstellen. Id. 806.

Ommegaende Brugghe. Aant. door

EDW. G. 326.
Onze Lieve Vrouwmissen. 116.

F aep. Zie op Speurre-paep.
Pastorael. Zie op Competencie.
Paterne diet. Aant. door M. LEONARD
WILLEMS, 927.
Peert : Een peert doen. 90.
Pekelharing. Verklaring door Prof. J.
VERCOULLIE. 168.
Permisaen, of Permiseen. Aant, door
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 704.
Poppenruytres. 579.
Portion congrue. 249.
Prickstoel. Aant. door EDw. G. 784.

Lade. Aant. door EDW. G. 249-250.
Leeren an... Aant. door EDW. G. 216.

Rebail. 592.
Rebut. Zie op Clueteringhe.
Reservoir. 340.

Main-mise. 520.
Malades : Les malades. 144.
- Les Hautes malades. 144.
- Grands malades. 144.
Man: Zyns zelves man ghestelt zyn. 860.
Materie. Zie op Sindaelsnydere.

Saal : Der Saal. 234.
Saertre van ghifte. 591.
Sanctuarie. (Lade ?) 250.
Sauver. 340.
Sauvoir. 340.
Sauvouer. 340.

- 977 Savoor. Aant. door EDW. G. 340.
Scrine. Zie op Lade.
Sepau. Zie op Sipau.
Sequestratie. 521.
Setele. Zie op Geforeerde setele.
Sindaelsnydere. Aant. dr Mr. LEONARD
WILLEMS. 858 en 920-922.
Sipau. Aant. door Mr. LEONARD WILLEMS. 853 en 923-927.
Sivir (suivre) en host. 32.
Slove. Zie op Blusscher.
Speurre-paep. Aant. door Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS. 697711.
Spoye (Speye). 807.
Staende. Zie op Gaende.
Staken. Zie op Hilte.
Stellen : Iets stellen in enen. Aant. door
EDW. G. 760.
Sypau. Zie op Sipau.
Tarbot. Verklaring door Prof. J. VERCOULLIE. 166.
Trau (Trou) : Trau del espet (sluis). 807.
- Trau de le Spoye. 807.
Zie op Trou.
Trou ou Spey. 807.
- Trou de Spey. 807.
-- Zie op Trau.
Tsippau. Zie op Sipau.
U : Vutghanc ende wettelike ghifte
591.
Vaghe. Zie op Ydel.
Vallen in... Aant. door EDw. G. 339.
Vaulte, Vautte. Aant. door EDW. G. 784.
Verschooven. 784.
Vertunen. Aant. door EDW. G. 808.

Vervullen. Zie op Hand.
Verzoucken an... Aant. door EDw. G.
688.
Vestibule. 234.
VICE-DOMINUS. Zie boven op Bisdommer.
Vicomte de Bavière. Zie boven op Bisdommer.
Vidame. Zie op Bisdommer.
Visdom. Aant. door Mr. LEONARD WILLEMS. 858 en 918-920.
Vitzdom. Zie op Bisdommer.
Vitztum. Zie op Bisdommer.
Vlug. (Z. nw.) Aant. door Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS. 694-695.
Vluggeland. Id. 711.
Volghen ten oorloghe. 32.
Voorvloer. 234.
Vrede : Goede vrede doen. Aant. door
EDW. G. 592.
Waterloop ofte gote. 214.
Weeten (Weten). Aant. door EDw. G. 90.
Werpen : Ghifte werpen. 591.
Wettelik. Zie op Jaren.
Witztum. Zie op Bisdommer.
Zale. Aant. door EDW. G. 234.
Zeep : Hy is om zeep. Verklaring door
Prof. J. VERCOULLIE. 165.
Zegel : De zegels in d'hand hebben. Aant.
door EDW. G. 202.
Zegghen : Misse zegghen. Aant. door
EDW. G. 733.
Ziecte. Zie op Haesteghe ziecte.
Zijn over... Aant. door EDW. G. 201.
Zyn zelves man ghestelt zyn. 860.
Zonne compas. Aant. door EDW. G. 327.

III. - PERSONEN.
A
Acquoy (Mr. J.), archivaris te Deventer.
Schenkt een boek aan de Academie. 62.
Adriaensen (Edw.), te Hoogstraten.
Schenkt boeken aan de Academie.
647-648, 766.
Aerts (E. H. L.), pastoor te Heppen
(Limburg). Schenkt een boek aan de
Academie. 594.
— Zie op Gheyn (van den).
Allaeys (Dr. H.), mondarts, te Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie. 452.

B
Baccaert (Dr. H.), te Mechelen. Zie het
Register van zaken op Spelden- en
Kantwerken.
Ballini (A.) Zie op Lucatello.
Baltia, Zie Register van zaken op Eupen.
Basse (Dr. Maurits), leeraar aan het
Koninklijk Athenaeum, te Gent.
Schenkt een boek aan de Academie. 219.
Baur (Dr.), leeraar aan het Koninklijk
Athenaeum, te Gent. De heer Prof.
Dr. C. LECOUTERE overhandigt hem
het apparaat van zijn Onomasticon,
om dit drukvaardig te maken. Zie
het Register van zaken, op Onomasticon.
— Tot candidaat aangewezen voor de
Jury van den Driejaarlijkschen Wed-

strijd voor Nederlandsche Letterkunde. 67.
H. DE), buitenlansch eerelid. 66. ,— Zie het Register van za-

BEER (TACO

ken, op Vereenvoudiging van de
Schrijftaal.
Beers : Jan van Beers. Zie het Register
van zaken op Beers : de Dichter
Jan Van Beers.
Bittremieux (Eerw. Pater L.), missionnaris in Congo. Zie het Register
van zaken, op Mayombeesch Idioticon.

BOLS (Dr. JAN.), binnenlandsch eerelid.
Te Aerschot den 15 Januari overleden. Bericht aan de Academie gezonden. 5. — De Bestuurder brengt
hulde aan den afgestorvene. Een
brief van rouwbeklag zal aan de
familie gezonden worden. 6. — Dr.
MUYLDERMANS met het schrijven
van het levensbericht van Dr. BOLS
belast. 6.
Bouchery (de heeren) te Antwerpen. Een
boek door hun tusschenkomst aan
de Academie aangeboden. 62.
BRADLEY (Dr. HENRY), te Oxford. Tot
buitenlandsch eerelid der Academie
benoemd. 324. -- Betuigt zijn dank
aan de Academie. 454.
Braun (Em.), volksvertegenwoordiger,
burgemeester der stad Gent. Kan,
tot zijn spijt, den Dante-dag niet
bijwonen. 258.
Brounts (L.), leeraar aan het Athenaeum,
te Gent. Schenkt een boek aan de
Academie. 9.
Bruycker (Christ. De), secretaris van het
Stadslaboratorium, te Gent. Zie het
Reg. van zaken op Chemisch en
op Vakwoordenschat.
Bruyne (C. de), schepen der stad Gent.
Woont den Dante-dag bij. 252.
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C
Cauwenberge (A. van), volksvertegendiger, te Mechelen. Kan, tot zijn
spijt, den Dante-dag niet bijwonen.
258.
CEULENEER (Prof. Dr.A. DE),werkend
lid. Aanwezig bij de ontvangst der
overheden door den heer Gouverneur der provincie. 121.
Woont het Te Deum bij. 453.
Tot lid benoemd van de Commissie
tot voorstelling van candidaten voor
het lidmaatschap der Academie. 127.
-- Benoemd tot lid van de Commissie
voor Prijsvragen. 465.
Benoemd tot lid van de Commissie
voor Rekendienst, voor 1921. 18.
Zijne toelichting in zake van eene
lezing van Dr. FIERENS. 459.
Verslag
over een ter uitgave aangeboden verhandeling. 769-772.
- Schenkt boeken aan de Academie.
451, 594.
Zie op Bestendige Commissie voor
Onderwijs, onder de rubriek Aangeboden verhandelingen.
✓ Zie het Reg. van zaken, op Europa's
wordhng; op Leescomiteit; op Methode, en op Reis- en Zitpenningen.
COCK (ALFONS DE), briefwisselend lid.
Zijn afsterven te Antwerpen op
3 Maart 1921. Hulde aan den overleden collega gebracht door den
heer O. WATTEZ, waarnemenden
bestuurder. -- Een brief van rouwbeklag zal aan Mevrouw A.DE COCK
gestuurd worden. 117-118.
Levensbericht. Het schrijven daarvan aan den heer Is. TEIRLINCK opgedragen. 118.
Lijkrede door den heer OMER
WATTEZ uitgesproken. 129-132.
✓ Schenkt een boek aan de Academie. 8.
COuSSEMAKER (FELIX DE),buitenlandsch
eerelid. Zijn afsterven te Rijsel. Deel-

neming door de Leden der Academie
betuigd. 450.
Cuvelier (J.), rijksarchivaris te Brussel.
Schenkt een boek aan de Academie. 9.

D
(Prof. Dr. FRANS), briefwisselend
lid. Als lid voorgesteld van den
beoordeelingsraad voor den Geneeskundigen Dienst bij het Leger. 220.
-- Lezing : De verpleegster-bezoekster.
732, 737-744.
Zie het Register van zaken, op Kroonorde ; op Leescomiteit; en op Nieuwere talen.
Decker (De), vrederechter, te Temsche (1).
Zie beneden op Willems.
Delen (A.-J.-J.), adjunct-conservator van
het Museum Plantin-Moretus, te
Antwerpen. Schenkt een boek aan
de Academie. 724.
Delobbe (Luitenant - generaal), bevelhebber van de eerste legerafdeeling,
te Gent. Kan, tot zijn spijt, den Dante-dag niet bijwonen. 258.
Destrée (J.), Minister van Wetenschappen en Kunsten, te Brussel. Kan, tot
zijn spijt, den Dante-dag niet bijwonen. 257.
Devéze (A), minister van 's Lands verdediging. Zie het Register van zaken, op Geneeskundige Dienst bij
het Leger.

DAELS

E
Ellebaers (K.), leeraar te Herenthals. Tot
lid benoemd van de Jury voor den
wedstrijd voor Nederlandsche letterkunde. 220.
(1) Op blz. 653 werd, bij misslag, Thienen in
plaats van Temsche gedrukt.
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(Dr. H.-J.), buitenlandsch eerelid. Schenkt een boek aan de Academie. 647.

EYMAEL

F
FIERENS (Dr.

A.), briefwisselend lid. Zie
Reg. van zaken op Dante-dag, op
Prebendenwezen en op Soldatenbrief.
— Lezing : De vaderlandsche geschiedenis in ons Middelbaar Onderwijs.
Zie Reg. v. zaken, op Geschiedenis.
Schenkt een boek aan de Academie,
646-647.
Zijn afsterven op 18 October 1921.
722. De heer WATTEZ, waarnemend bestuurder, brengt hem eerbiedig hulde. 722. --- Een brief van
rouwbeklag zal aan Mevrouw FIERENS gezonden worden. 723.
Levensbericht. Het schrijven daarvan aan Dr. MUYLDERMANS opgedragen. 723.
Lijkrede, door den heer WATTEZ,
op het graf van Dr. A. FIERENS te
Grimbergen uitgesproken. 734-736.
FLOU (KAREL DE), werkend lid. Zijn
onthouding bij eene stemming in
zake de vereenvoudigde spelling :
op welke overweging die gegrond
is. 458.
— Tot ondervoorzitter verkozen van de
Commissie vr Middelnederlandsche
Taal : 1922-1923.727.
Brengt als waarnemend secretaris verslag uit over de Juli-vergadering der
Commissie voor Geschiedenis. 458.
— Zijn meening omtrent het woord
Speurre-paep. 697.
- Zie Register van zaken, op Pierts.
Foncke (Dr. Robert), te Sint-Jans-Molenbeek (Brussel). Schenkt een boek
aan de Academie. 648.
Franck (L.), minister van koloniën, te
Brussel. Kan, tot zijn spijt, den Dante-dag niet bijwonen. 257.

G
GAILLIARD (EDw.), bestendige secretaris. Tachtigste verjaardag van den
Bestendigen Secretaris. Gelukwensching. 449-450.
--- Woont het Te Deum bij. 453.
— Benoemd tot lid van de Commissie
voor Prijsvragen. 465.
— Zie Register van zaken, op Pierts.
— Schenkt boeken aan de Acad. 8, 766.
Geerebaert (E. P. A.), S. J., St.-Michielscollege, te Brussel. Schenkt boeken
aan de Academie, 120, 452.
r-- Zie Register van zaken, op Nederlandsche vertalingen...
Gessler (Dr. J.), leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, te Hasselt. Zie het
Register van zaken, op Pierts : Die
Pierts.
- Schenkt boeken aan de Academie.
155-157, 452, 766-767.
Gheyn (Z. E. Kanunnik van den), te
Gent. Verzoekt de Academie hem
de gelegenheid te geven op zekere
beweringen van E. H. Pastoor
Aerts te antwoorden. 320.
GINNEKEN (Eerw. Pater Dr. JAC. VAN),
buitenlandsch eerelid. Zie het Register van zaken, op Jaarlijksche plechtige vergadering.
GOEMANS (Dr. LEO), werkend lid.
Tot onderbestuurder verkozen voor
het jaar 1922.776-777.
- Benoemd tot lid der Commissie voor
het Pater Salsmans-Fonds. 727, 731.
- Draagt in memoriam van Dr. A.
FIERENS, dezes stuk voor over
Prebendenwezen. 777.
— Als keurder aangesteld voor het ingezonden prijsantwoord : Het Hollandsch dialect. 856.
-- Z. Reg. van zaken, op Nieuwere talen.
- Schenkt een boek aan de Academie.
646.
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H
HAEGHEN (Dr. FERD, VANDER), afgestorven binnenlandsch eerelid. Zijn
levensbericht door Dr. J. MANSION.
Met portret. 650.
HELLEPUTTE (Staatsminister JORIS),
werkend lid. Een schrijven van den
heer Minister van 's Lands verdediging tot hem gericht. 124-125. —
Zie het Register van zaken, op
Geneeskundige Dienst bij het Leger.
Heylen (Z. D. H. Mgr.), bisschop van
Namen. Kan, tot zijn spijt, den
Dante-dag niet bijwonen. 258.
Hierssemann (Karl W.), boekhandelaar
te Leipzig. Schenkt een boek aan de
Academie. 62.
Hondt (Valerius d'), te Aalst. Schenkt
boeken aan de Academie, 319.
Hoon (Mr. de), te Brussel. Schenkt een
boek aan de Academie. 219.
HOONACKER (Prof. Dr. A. VAN), briefwisselend lid. Lezing : De jongste
waarnemingen op het gebied der
geschiedenis van het Semietische
Alfabet. 70 en 91-112.
—• Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit.

1
JACOBS (J.), werkend lid. Zie Reg. van
zaken, op Leescomiteit en op Nieuwere talen.
JOOS (Z. E. H. Kan. AMAAT), werkend
lid. Tot voorzitter herkozen, voor
het tijdstip 1922-1923, van de Commissie voor Middelnederlandsche
Taal. 727. — Was niet herkiesbaar.
Nieuwe verkiezing. 852.
Tot ondervoorzitter benoemd der
Commissie voor Onderwijs : 19221923.774.
.— Als lid aangesteld van den keurraad
voor het Salsmans-Fonds. 857.

^-- Herinnert aan Dr. C. LECOUTERE in
vergadering der Commissie voor
Middelnederlandsche taal. 726-727.
— Lezing : De volksraadsels in de
school. 462 en 467-500.
-- Lezing: Onze onomatopeeën. 655-656
en 657-674.
- Schenkt een boek aan de Academie, 8.
-- Zie het Register van zaken, op Onomasticon.

K
Kerchove (Graaf de), gouverneur van
Oost-Vlaanderen, te Gent. Kan, tot
zijn spijt, den Dante-dag niet bijwonen. 258.
Kerchove d'Exaerde (H. de), arrondissementscommissaris, Gent. Woont
den Dante-dag bij. 252.
Kleyntjens (J.), S. J., te Katwijk a/Rijn.
Schenkt boeken aan de Academie.
62, 724.
KLUYVER (Prof. Dr. A.), buitenlandsch
eerelid, te Groningen. Schenkt een
boek aan de Academie. 850.

L
Lambert (Luitenant-generaal), bevelhebber der eerste afdeeling voetvolk, te Gent. Kan, tot zijn spijt,
den Dante-dag niet bijwonen. 258.
Lamotte (E. H. Alf.), pastoor te Schauburg (Limburg). Schenkt boeken aan
de Academie. 158, 319.
LECOUTERE (Prof. Dr. C.), werkend
lid. Tot bestuurder verkozen voor
het jaar 1921. Goedkeuring. 11.
r— Zijne toespraak bij het openen der
Januari-vergadering. 6.
- Maakt het apparaat van zijn Onomasticon over aan Dr. BAUR. Zie
het Register van zaken op Onomasticon.
--- Van zijn benoeming als verslaggever
over de Zeevisscherij ontslagen. 63.
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•-- Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit
en op Leopoldsorde.
— Zijn afsterven te Knocke, op 19 September 1921. 641. — Hulde aan
onzen overleden bcstuurder gebracht
door den heer OMER WATTEZ,
waarnemenden bestuurder. 642-644,
Een brief van rouwbeklag zal aan
Mevrouw C. LECOUTERE gezonden
worden. 644. (De begrafenis, naar
eigen verlangen van den afgestorvene, heeft te Knocke in alle stilte
plaats gehad. 641.)
Levensbericht. Het schrijven daarvan aan den heer Dr. LEO GOEMANS opgedragen. 644.
Aan Dr. LECOUTERE wordt door
Kan. AM. DOOS, in de Commissie
voor Middelnederlandsche taal herinnerd. 726.
LOGEMAN (Prof. Dr. H.), buitenlandsch
eerelid. Nota over " den negen
ezels ". 574, 579.
-- Zie het Register van Zaken, op Leopoldsorde en op Leescomiteit.
— Mededeeling aan de Academie, over
de Folklore. 19-20.
-- Schenkt een boek aan de Academie. 8.
Lucatello (Luigi), rector der Hoogeschool
te Padua. Noodigt de Academie uit
op 't Zevende eeuwfeest der Koninklijke Hoogeschool, te Padua. 726.
Lyna (Jos,), rijksarchivaris te Hasselt.
Schenkt boeken aan de Academie. 62.

N4
Maas (E. A. G.), S. J., te Brussel. Schenkt
een boek aan de Academie. 120.
MAC LEOD (Prof. Dr. JULIUS), afgestorven werkend lid. Zijn levensbericht, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Met portret. 650.
MANSION (Prof. Dr. J.), werkend lid.
Brengt, als secretaris der Bestendige

Commissie voor Geschiedenis, verslag uit over de vergaderingen door
de Commissie gehouden. Zie
boven op Commissiën, III.
Tot secretaris herkozen van de Commissie voor Geschiedenis : 19221923.769.
— Het Mayombeesch. Idioticon : Spraakkunst, aan zijn oordeel onderworpen. 18.
— De Toponymie van K. DE FLOU,
door hem beoordeeld. 230-231.
— Draagt een studie van Dr. A. FIEPENS in dezes naam voor. 773.
-- Zijn levensbericht van Jhr Dr. Ferd.
vander Haeghen, binnenlandsch
eerelid der Academie. 650.
-- Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit.
Mercier (Z. Em. Kardinaal D.), aartsbisschop van Mechelen. Kan, tot
zijn spijt, den Dante-dag niet bijwonen. 258.
Meulen (Jef van der), leeraar aan het
Koninklijk Conservatorium, te Gent.
Als lid van den keurraad voor den
Karel Boury-prijskamp aangesteld.
856.
Mierlo (Pater van). te Drongen. Tot
candidaat aangewezen voor de Jury
van den Driejaarlijkschen wedstrijd
voor Nederlandsche Letterkunde.
67. --• Zijne benoeming. 220.
Mont (Paul de), te Antwerpen. Tot candidaat aangewezen voor de Jury
van den Driejaarlijkschen wedstrijd
voor Nederlandsche Letterkunde. 67.
Muller (Prof. Dr. J. W.), buitenlandsch
eerelid. Schenkt een boek aan de
Academie. 766.
Muls (Mr. J.), advokaat te Antwerpen.
Tot lid benoemd van de Jury voor
den wedstrijd voor Nederlandsche
Letterkunde. 220.
MUYLDERMANS (Kan. Dr. jAC.). —
Tot voorzitter verkozen van de
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Commissie voor Nieuwere Taal :
1922-1923.728.
Tot voorzitter verkozen van de
Commissie voor Geschiedenis: 19221923. 769.
— Benoemd tot lid van de Commissie
voor Prijsvragen. 465.
Als lid aangesteld van den keurraad
voor het Salsmans-Fonds. 857.
-- Vertegenwoordigt de Academie op
het Vlaamsch Philologencongres, te
Mechelen. 595.
— Woont de lijkplechtigheid van Dr.
JAN BOLS bij. 6.
— Belast met het schrijven van de levensschets van Dr. JAN BOLS. 6.
-- Lijst zijner geschriften. 650.
- Verslag over een ter uitgave aangeboden verhandeling. 772.
-- Zie het Register van zaken, op Spelden- en kantwerken.
— Schenkt boeken aan de Academie. 8,
119, 155. 218, 318, 451-452, 646,
724, 766, 850.
Lezing : Sprokkelingen. Volksliedjes
op het einde der X VIIIe en in 't begin der XIXe eeuw. 652 en 689-719.

N
Nelis (H.), ambtenaar aan het Algemeen
Rijksarchief te Brussel. Schenkt een
boek aan de Academie. 62.
Nicotra (Z. Exc. Mgr.), apostolisch
nuntius, aartsbisschop van Heraclea,
te Brussel. Kan, tot zijn spijt, den
Dante-dag niet bijwonen. 258.

O
Oye (Dr. Paul van), te Tasikmalaja
(Java). Schenkt boeken aan de Academie. 219, 452, 649, 724, 767, 850.
--- Zie het Register van zaken, op Euglenacea en op CEkologie.

P
PAUW (Baron NAP. DE), werkend lid.
Tot Baron benoemd. Gelukwenschen
met die welverdiende onderscheiding. 644-645.
Peel (Dr. A.), volksvertegenwoordiger,
te Kortrijk. Kan, tot zijn spijt, den
Dante-dag niet bijwonen. 258,
PERSIJN (Dr. JULIUS). Tot werkend lid
verkozen, tot vervanging van Dr.
LECOUTERE. 731.
-- Tot candidaat aangewezen voor het
lidmaatschap der Commissie voor
Onderwijs, tot vervanging van Alf.
de Cock. 460.
-- Tot candidaat aangewezen voor het
lidmaatschap der Commissie voor
Onderwijs, tot vervanging van Dr.
C. Lecoutere. 774. Verkozen tot
lid. 855.
— Uitgenoodigd op den Dante-dag als
feestredenaar op te treden. 70,127.
-- Zie verder het Reg. van zaken
op Dante-dag.
— Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit.
Pirenne (Prof. H.), rector der Hoogeschool
te Gent. Zie het Reg. van zaken,
op Gentsche Hoogeschool.
PRAYON-VAN ZUYLEN (Mr. A.),
afgestorven werkend lid. Zie het
Register van zaken, op Europa's
wording.
PUYVELDE (Prof. Dr. LEO), werkend
lid. Aanwezig bij de ontvangst der
overheden door den Gouverneur der
provincie. 121.
--- Tot candidaat voorgedragen voor het
lidmaatschap der Commissie voor
Geschiedenis. 769, Verkozen tot
lid. 855.
— Benoemd tot lid van de Commissie
voor Rekendienst, voor 1921. 18.
— Met de voortzetting belast van de
Liederen van Dokkum. 6.

984 — Zie het Reg. van zaken, op Folklore
en op Lakenwever. —9 Zie ook op
Leescomiteit. Tot lid van de Jury
benoemd. 650.

Q
Quicke (Achilles), bestuurder van de
Staatsmiddelbare school, te Boom.
Zie het Register van zaken, op
Lakenweverij.

R
Reypens (Pater Dr. L.), S. J. Zie Register
van zaken op Ruusbroec,
Roels (Oscar), leeraar aan het Koninklijk
Conservatorium, te Gent. Als lid
van den keurraad voor den Karel
Boury-prijskamp aangesteld. 856.
Ronse (Herman), bestuurder der Staatstuinbouwschool, te Gent. Schenkt
een boek aan de Academie. 158.
Ruspoli : Z. Exc. Prins Ruspoli di
Poggio Suasa, gezant van Z. M.
den Koning van Italië, te Brussel.
Op den Dante-dag vertegenwoordigd. 251-252.

S
(Dr. MAURITS), briefwisselend
lid. Tot candidaat aangewezen voor
het lidmaatschap der Commissie voor
Onderwijs. 774.
- Letterkundige mededeeling over zijn
werk : Jan van Beers, enz. 595-596.
- Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit. Tot lid van de Jury benoemd.
650.
— Lezing : Vondel, Balthazar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen. 598-599 en 606-624.
-- Lezing : Bij de 400e verjaring van
L. Guicciardini's geboorte. 600-601
en 625-640.

SABBE

-- Schenkt boeken aan de Academie. 8,
218, 318-319, 594, 646, 766, 850.
S kLSMANS (E. Pater J.), S. J. Zijn levensbericht van E. Pater J. VAN
DE VEN, S. J. 650.
- Schenkt boeken aan de Ac. 155, 219.
Sano (Dr.), bestuurder der Colonie van
Gheel. Tot candidaat voorgesteld
voor den Geneeskundigen Dienst bij
het Leger. 220. — Benoeming. 454.
SCHARPÉ (Prof. Dr. Lo p .), werkend
lid. Zie het Reg. van zaken, op
Kroonorde.
-- Tot candidaat voorgedragen voor
het lidmaatschap der Commissie
voor Middelnederl. Taal. 727.
— Tot candidaat voorgedragen voor het
lidmaatschap der Commissie voor
Geschiedenis. 769.
Tod lid benoemd van de Jury voor
den wedstrijd voor Nederlandsche
letterkunde. 220.
- Benoemd tot verslaggever over de
verhandeling : Woordenschat, door
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. 729.
-- Neerlegging van een studie van Pater
L. Reypens. 65.
— Zie Reg. van zaken, op Chemisch en
op Leescomiteit.
Schelden (A. van der), te Gent. Schenkt
boeken aan de Academie. 648-649.
Schuyten (Dr. M. C.), te Antwerpen. Zie
het Reg. van zaken, op Psalmboek.
SEGERS (GUSTAAF), werkend lid. Namens de Academie wenscht den Bestendigen Secretaris geluk met zijn
tachtigsten verjaardag. 449-450.
— Tot secretaris herkozen van de Commissie voor Onderwijs : 1922-23. 774.
-- Geeft een kort overzicht van het
" Verslag over de werkzaamheden
der provinciale Commissie van openbare boekerijen der provincie Antwerpen " (1911-1921). 854-855 en
861-864.
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Zie Reg. van zaken, op Nieuwere TEIRLINCK (Is.), werkend lid. Tot
ondervoorzitter verkozen van de
talen.
Commissie voor Geschiedenis :1922— Lezing : De onderwijstaal in de lagere
1923.769.
scholen van Groot-Brussel. 17 en
21-31.
-- Tot lid benoemd van de Commissie
tot voorstelling van candidaten voor
-- Lezing : Het eerste eeuwfeest van Jan
het lidmaatschap der Academie. 127.
Van Beers . 1821-1921. De Dichter. 161 en 203-213. — De leeraar, - Benoemd tot verslaggever voor het
de pxdagoog. 232 en 235-247.
prijsantwoord over Hoppeteelt. 856
•-- Lezing ; De Belgische Volksschool
--Benoemd
tot verslaggever over de
en de heropbeuring van ons vaderverhandeling
: Vakwoordenschat,
465-466
en
531.571.
land.
van Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. 729.
- Lezing : De taal van de school en
van het volk. 653-654 en 675-684. - Benoemd tot verslaggever over de
verhandeling : De Euglenacea' van
Lezing
: Verscherpte leerplicht. 774
—
Java, door Dr. PAUL VAN OYE. 729.
en 793-805.
--- Zie verder Reg. van zaken, op
-- Lezing : Het Mengelwerk in onze
Euglenacew.
dag- en weekbladen. 853 en 903- Hem het schrijven opgedragen van
914.
het levensbericht van wijlen A. DE
Seghers : Z. D. H.Mgr, Seghers, bisCOCK. 118.
schop van Gent. Woont den Dantedag bij. 252.
--- Letterkundige mededeeling over twee
werken van V. D ' HONDT. 321.
Siffer (A.), volkvertegenwoordiger, te
Gent. Woont den Dante-dag bij. 252. — Woont de vergadering bij door het
Institut International de BibliograSchenkt een boek aan de Acad. 158.
phie, te Brussel gehouden. (Febr.
Simenon (Z. E. Kanunnik), te Luik.
1921.) 64.
Schenkt een boek aan de Acad. 850.
--Zie
Reg. van zaken, op Leescomiteit.
SIMONS (Dr. LOD.), werkend lid. Voor— Tot lid van de Jury benoemd. 650.
stel betreffende de uitgave van Vondel's Tasso-vertaling. 656.
Zie ook het Reg. van zaken, op Chemisch, op Folklore en op Ekologie.
— Als keurder aangesteld voor het prijsantwoord : Het Hollandsch dia- — Lezing : Iets over grammatische terlect. 856.
minologie. 729 en 745-759. Zie het
Reg. van zaken, op Sprach-Konste.
Steger (F.), schepen van Antwerpen. Het
vieren van het eerste eeuwfeest van Terlinck (Dr.), te Brussel. Tot candidaat
Jan Van Beers. 124.
voorgesteld bij den Geneeskundigen
dienst van het Leger. 220. — Benoeming. 454.
T

—,

(F. V.). —
Tot briefwisselend lid der Academie
benoemd. 324. --• Betuigt zijn dank
aan de Academie. 454.

TOUSSAINT VAN BOELAERE
TEIRLINCK (HERMAN), briefwisselend lid.

Lezing : Kubisme (Nieuwe richtingen in de Kunstbeweging). 18-19
en 49-57.
-- Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit.

Tytgat (Ingenieur Emile.). Zie Register
van zaken, op Commissiën.
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u
Uyttenhove (Franz), kapelmeester, te
Gent. Als lid aangesteld voor den
Karel-Boury prijskamp. 856.

V
Valvekens (P. Emiel), 0. P., uit de Abdij
van Averbode. Biedt aan de Academie een uitgave ter opneming aan.
Er kan aan genoemd aanbod geen
gevolg gegeven worden. 654-655.
VANDEVELDE (Prof. Dr. A.-J.-J.),
werkend lid. Vervangt den Bestendigen Secretaris, die ongesteld is, en
neemt plaats aan het bureel. 721.
-- Benoemd tot lid van de Commissie
voor Rekendienst, voor 1921. 18.
— Tot candidaat aangewezen voor het
lidmaatschap der Commissie voor
Onderwijs. 460. Tot lid verkozen. 600.
— Als verslaggever aangesteld voor het
prijsantwoord over Hoppeteelt. 856.
Tot derden verslaggever over Zeevisscherij benoemd. 63.
-- Benoemd tot verslaggever over de
verhandeling : De Euglenacem van
Java, door Dr. PAUL VAN OYE.
729. ^- Zie verder Reg. van zaken,
op Euglenacea.
- Zijn levensbericht van Prof. Dr. JUL.
MAC LEOD, werkend lid der Academie. 650.
— Schenkt boeken aan de Academie.
155, 452, 646, 724, 850.
-- Zie Register van zaken, op Bibliographische aanteekeningen.
-- Zie op Bestendige Commissie voor
Onderwijs, onder de rubriek Aangeboden verhandelingen.
- Zie id., op Leescomiteit, op Methode
en op GEkologie.

Lezing : Over hervormingen in het
Vakonderwijs, 123 en 145-152; 775
en 785-792.
— Lezing : Leidraad voor lessen over de
voeding van den mensch voor hooger huishoudkundig onderwijs. 360446.
VEN (E. Pater J. VAN DE), S. J., stichter van het Van de Ven-Heremans-Fonds. Zijn levensbericht
door Pater SALSMANS. Met portret. 650.
Venne (J. van de), secretaris van den
Liberalen Vlaamschen Bond van
Antwerpen. — Het vieren van het
eeuwfeest van Jan Van Beers. 124.
VERCO.ILLIE (Prof. J.), werkend lid.
Herkozen tot secretaris van de
Commissie voor Middelnederlandsche Taal : 1922-23.727.
-- Zijne benoeming in de Kroonorde.
Zie Reg. van zaken, op Kroonorde.
— Benoemd tot lid van de Commissie
voor Prijsvragen. 465.
Als verslaggeer aangesteld voor het
prijsantwoord : Het Hollandsch dialect. 856.
'-- Het Mayombeesch Idioticon : Spraakkunst. Wordt aan zijn oordeel onderworpen. 18.
-- Zie het Reg. van zaken, op Folklore,
op Lakenweverij, op Leescomiteit en
op Die Pierts.
VERMEYLEN (Prof. Dr. AUG.), werkend lid. Neemt aan op den Dantedag als feestredenaar op te treden.
69,127.
-- Lezing : Dante in 1921. 263 en 267274.
-- Zijn oordeel over Sonnetten van een
Vlaming in Parijs, van OMER WATTEZ. 865.

Zie het Register van Zaken, op NieuZie ook op Leescowere talen.
Tot lid benoemd. 650.
miteit.

-987-VERRIEST (Dr. HUGO), werkend lid.
Tot ondervoorzitter verkozen van
de Commissie voor Nieuwere Taal :
1922-23.728.
Als lid aangesteld van den keurraad
voor het Salsmans-Fonds. 857.
- Lezing : Beschaafd Westvlaanderen.
164 en 171-201.
--- Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit.
VooYS (Prof. Dr. C. G. N. DE), hoogleeraar te Utrecht, buitenlandsch
eerelid. Neemt de uitnoodiging der
Academie aan, om op de plechtige
vergadering als feestredenaar op te
treden. 121.
Feestrede op de jaarlijksche plechtige
vergadering : Het onderzoek naar
de Middelnederlandsche Woord
geografe. 345.
Schenkt een boek aan de Acad. 724.
Vyvere (Al. van de), minister van Economische Zaken, te Brussel. Kan,
tot zijn spijt, den Dante-dag niet
bijwonen. 258.

W
Waffelaert (Z. D. H. Mgr.), bisschop

van Brugge. Kan, tot zijn spijt, den
Dante-dag niet bijwonen. 258.
WATTEZ (OMER), werkend lid. Tot
onderbestuurder verkozen voor het
jaar 1921. Goedkeuring van zijn
verkiezing. 11.
Tot bestuurder verkozen voor het
jaar 1922.776-777.
-- Brengt eerbiedig hulde aan den heer
Prof. Dr. C. LECOUTERE, afgestorven bestuurder der Acad. 642-644.
Brengt hulde aan ALFONS DE COCK,
afgestorven briefwisselend lid. 118.
Lijkrede bij de lijkplechtigheid te
Antwerpen uitgesproken. 129-132.
- Brengt hulde aan Dr. A. FIERENS bij
dezes afsterven. 722-723. Lijkrede

door hem te Grimbergen uitgesproken. 734-736.
Spreekt den wensch uit, dat bij het
programma van den Dante-dag een
muzikaal gedeelte gevoegd worde.
Uitlegging van dien wensch. 128.
- Tot voorzitter benoemd der Commissie voor Onderwijs : 1922-23. 774.
- Tot secretaris herkozen der Commissie voor Nieuwere Taal : 1922-23.
728.
- Benoemd tot lid van de Commissie
voor Prijsvragen. 465.
- Tot lid benoemd van de Jury voor
den wedstrijd voor Nederlandsche
Letterkunde. 220.
- Woont het Te Deum bij. 453.
Afgevaardigd door de Academie bij
de Vlaamsche Congressen in Augustus te Mechelen te houden. 454.
--- Door de Academie afgevaardigd bij
de plechtige herdenking van Jan
van Beers, door het Gemeentebestuur
van Antwerpen. 455.
- Lezing : Van Muziek tot Toonkunst.
857-859 en 865-902.
- Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit.
Wiersum (Dr. E.), te Rotterdam. Schenkt
een boek aan de Academie. 319.
WILLEMS (Mr. LEONARD), werkend
lid.Tot candidaat voorgedragen voor
het lidmaatschap der Commissie
voor Middelnederlandsche Taa1.727.
Tot lid verkozen. 777. -- Tot voorzitter verkozen. 852.
- Tot lid benoemd van de Commissie
tot voorstelling van candidaten voor
het lidmaatschap der Academie. 127.
Tot candidaat aangewezen voor de
Jury van den Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde. 67.
- Aanwezig bij de ontvangst der overheden door den Gouverneur der
provincie. 121.

r
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— Zijn beknopt overzicht over de brieven van Prudens van Duyse. 66, 323.
— Mededeeling van Een nieuw fragment
van den roman van Limborch. 65.
Id,, over De 15de eeuwsche dichter Jan
van Machelen of Mechelen. 65.
Id., omtrent twee Fragmenten van een
15 d-eeuwschen Codex, in naam van
den heer vrederechter De Decker,
te Temsche (1), door hem aan de
Academie aangeboden. 653.
— Lezing : Graaf Herman van Neuenahr
en de troebelen der Nederlanden in
de 16e eeuw. 16 en 33-40.
Lezing : Bibliographie van de " poëticsche wercken " van Jonker Jan
van der Noot. 16 en 41-47.
r Lezing : Het (16e eeuwsch) volksboek
" van den thien esels ". 122 en 573583.
(1) Bij misslag werd Thienen in de plaats van
Temsche gedrukt.

— Lezing : Jan Cauweel's inleiding op
M. de Casteleyn's " Conste van
Rhetoriken ". 322 en 329-336.
-- Lezing : Over eenige Brugsche redeakers uit het begin der 16e eeuw.
324-325.
— Lezing : " De summa der godliker
scri fture,1523 ". 596-597.
-- Lezing : Margareta van Lovren. 773
en 929-931.
— Zie Reg. van zaken, op Leescomiteit.
— Tot lid van de jury benoemd. 650.
-- Zie ook op Europa's wording, op
Nieuwere talen en op Onomasticon.
WOESTYNE (Prof. KAREL VAN DE).
-- Zal als feestredenaar op den
Dante-dag optreden. 127. — Zijn
lezing : Ontmoeting met Dante. 314316.
WYK (Dr. VAN), te Leiden. Tot buitenlandsch eerelid der Academie benoemd. 324. --- Betuigt zijn dank
aan de Academie. 454.

VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS.
Het doel van dit Fonds is " de Nederlandsche Taal en
Wetenschap te bevorderen, door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- ot Geneeskundige
Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van
den Ingenieur.
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
werken op het gebied dezer verschillende vakken ter uitgave
ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden in handen
gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van
de uitgebrachte verslagen, beslist de Academie over het al of
niet laten drukken van de aangeboden werken.

**
KAREL BOURY - FONDS.
De Karel Boury-prijs is gesticht met het doel Vlaamsche
Liederen onder het volk te verspreiden. Te dien einde, schrijft
de Koninklijke Vlaamsche Academie prijskampen uit voor
Vlaamsche dichters en toondichters.
*

**

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
omstandigheden :
a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde:
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, hijbeiverklaring, liturgie, zedeleer, catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten. ordensregelen.
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera b en c genoemde, noodzakelijk
worden bevonden.
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera b en c genoemde.

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

VIJFDE TIJDVAK :

1920-1921.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen
Secretaris ingezonden 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 verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bil den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent .— (met
vermelding op het adres : Voor den Aug. Beernaert-prijs),
in te zenden.

